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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem polyfunkčního domu 

s pečovatelskou službou v Havířově. Objekt sestává ze tří bloků, které jsou vzájemně 

propojeny centrální chodbou. Každý blok má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží. V rámci 

stavebně technologického projektu je řešen časový a finanční plán, širší dopravní vztahy, 

zařízení staveniště, hlavní stavební stroje a mechanismy, studie realizace hlavních stavebních 

etap, technologický předpis pro vodorovné nosné konstrukce a vazníkovou střechu včetně 

kontrolního a zkušebního plánu, plán zajištění materiálových zdrojů pro monolitické a zděné 

konstrukce. 

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, stavebně technologický projekt, technická zpráva, dopraví trasy, časový a 

finanční plán, zařízení staveniště, stroje, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, 

harmonogram, rozpočet.  

Abstract 

Diploma thesis is focused on the constructional project of the polyfunctional house with care 

service in the Havířov. The object consists of three blocks that are interconnected by the 

central corridor. Each block has four aboveground floors and one underground floor. The 

project solved the time and financial plan, the broader transport relations, the construction site 

equipment, the main construction machines and mechanisms, the study of the implementation 

of the main construction stages, the technological regulation for the horizontal supporting 

structures and the truss roof including the control and test plan, monolithic and brick 

structures. 

Keywords 

Polyfuctional building, construction techology project, technical report, transport routes, 

chronological and financial plan, equipment of costruction zone, machinery, technological 

regulary, inspection ad test plan, schedule of work, budget. 
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Úvod 

 

Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt polyfunkčního domu 

s pečovatelskou službou v Havířově. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt členěný na 

tři křídla. Horizontální a vertikální propojení všech bloků zajišťuje centrální hala. Stavba bude 

založena na základových pasech podporovaných železobetonovými pilotami. Nosný systém je 

kombinovaný. V 1PP jej tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny od 1NP jsou svislé 

konstrukce zděné. Jednotlivá křídla objektu budou zastřešena pomocí dřevěných příhradových 

vazníků obloukového tvaru. Centrální hala bude zastřešena plochou jednoplášťovou střechou.  

 Mezi jednotlivé body mé práce patří technická zpráva ke stavebně technologickému 

projektu, průvodní a souhrnná technická zpráva. Dále řeším koordinační situaci se širšími 

vztahy dopravních tras z hlediska dopravy hlavních stavebních materiálů. Formou studie 

popíši realizaci hlavních technologických etap. Konkrétněji se zaměřím na vazníkovou 

střechu a monolitické stropy, kterým věnuji samostatnou kapitolu v rámci technologického 

předpisu včetně kontrolního a zkušebního plánu. V rámci přípravy stavby je zpracován také 

projekt zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních strojů. Dalšími kapitolami jsou časový 

plán hlavního stavebního objektu SO 01, který je zpracován v programu Contec a rozpočet 

včetně výkazu výměr vytvořený pomocí programu BUILDpowerS. V poslední kapitole se 

zaměřím na stavební změny projektu.  

 V závěru diplomové práce je shrnutí nejdůležitějších faktů a poznatků z vypracování 

textové a přílohové části. 
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1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1.1  Údaje o stavbě  

 

Název:    Polyfunkční dům s pečovatelskou službou HELIOS 

 

Místo stavby:   Jaroslava Seiferta 1530/14 

 736 01 Havířov 

 

Kraj:   Moravskoslezský 

 

Druh stavby:   Novostavba 

 

Termín zahájení stavby: 1.3.2018 

 

Termín ukončení stavby:  23.7.2019 

 

Cena stavby:   50 000 000 Kč 

 

1.1.2  Údaje o stavebníkovi 

 

Investor:  Havířov, statutární město 

 Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov-město, 

 73601 

1.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Projektant:  IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, 77900 Olomouc 

 Zodpovědný projektant: Ing. Emil Hučín 

 

1.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

 

SO 01 - Hlavní objekt 

SO 02 - Přípojka kanalizace 

SO 03 - Přípojka vodovodu 

SO 04 - Přípojka plynovodu 

SO 05 - Přípojka silového vedení  

SO 06 - Přípojka horkovodu 
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SO 07 - Zpevněné plochy 

SO 08 - Sadové úpravy 

 

1.3  CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

 

 Pozemek se nachází na zelené louce s ostrůvky náletových křovin. Lokalita se 

nachází v zastavěné části města Havířova. Jedná se o klidnou část centra města. Neleží 

v památkové zóně ani v záplavovém území. Parcely, na kterých bude stavba realizována, 

jsou ve vlastnictví investora. Stavební záměr je v souladu s územním plánem. Pozemek je 

v mírně svažitém terénu.  

 

1.4  CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 

OBJEKTŮ 

 

1.4.1   SO 01 - Hlavní objekt 

 

1.4.1.1 Účel stavby  

 

 Stavba polyfunkčního domu s pečovatelskou službou bude sloužit primárně 

k ubytování seniorů, zejména z Havířovského regionu. Středisko bude poskytovat dvě 

pobytové sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (zaměřeno 

na klienty s Alzheimerovou chorobou). Pro klienty bude k dispozici 72 klasických lůžek 

+ 14 lůžek pro imobilní osoby. Konkrétně 60 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových 

pokojů.  

  Krom ubytovacích prostor zde budou pro klienty domova i prostory pro 

stravování, volný čas a služby. V domově budou rovněž ordinace lékařů, místnost pro 

aktivizační terapii, knihovna, dílny, kaplička, společenská místnost, kadeřnictví, pedikúra 

a v neposlední řadě zázemí pro zaměstnance a administrativní prostory. 

Zastavěná plocha:   1531 m2 

Obestavěný prostor:   25568 m3 

Celková užitná plocha:  6190 m2 

Užitná plocha pro ubytování:  4350 m2 

Počet pokojů:    73  

Užitná plocha pro služby:  960 m2 
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1.4.1.2 Architektonické a dispoziční řešení   

 

 Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt, který se skládá ze tří bloků. Křídla 

„A“, „B“ a „C“ jsou navzájem propojena horizontálně i vertikálně centrální chodbou. 

Prostory v 1PP slouží převážně jako zázemí pro zaměstnance, sklady, strojovny, šatny, 

prádelna a dílny. V 1NP se nachází ordinace lékařů, kuchyně, jídelna, aktivizační terapie, 

místnosti pro volnočasové aktivity, kadeřnictví a pedikúra. Od 2NP jsou na všech 

podlažích pokoje pro klienty a zázemí pro sloužící personál. 

 Vzhled objektu odpovídá jeho charakteru. Fasáda je členěna v pravidelném rytmu 

okenními otvory a lodžiemi. Střechy jsou tvořeny dřevěnými obloukovými vazníky, na 

kterých je střešní plášť z plechové falcované krytiny. Omítky jsou navrženy ve světlých 

odstínech. Zábradlí lodžií bude vyplněno různobarevnými deskami. 

 

1.4.1.3 Stavebně technické řešení  

 

 Polyfunkční dům má půdorysné rozměry pro bloky „A“ + „B“ 50,2 x 13,8 m a Blok 

„C“ 22,1 x 30,9 m.  Blok „C“ je orientován směrem k ulici Jaroslava Seiferta, která 

kopíruje severní hranici areálu polyfunkčního domu. Stavba je vysoká 15,35 m.  

  

  

Obrázek č. 1 Půdorysné schéma polyfunkčního domu [archív autora] 

 

 Objekt je založen na základových pasech 800 x 800 mm z betonu C25/30. 

Základové pásy jsou podporovány velkoprůměrovými železobetonovými pilotami. 

Základová deska je z betonu C20/25 tloušťky 180 mm.  

 V suterénu jsou navrženy železobetonové nosné stěny široké 400 mm. 

V místnostech 1PP, kde je požadavek na volnou dispozici, jsou nosné stěny nahrazeny 

železobetonovými sloupy. Od 1NP přechází železobetonový nosný systém ve zděný 

systém HELUZ. Pro obvodové nosné zdivo v tloušťce 440 mm a pro vnitřní nosné zdivo 

300 mm. Horizontální nosné konstrukce tvoří železobetonové stropy tloušťky 200 mm 

z betonu C30/37. 
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 Suterén má konstrukční výšku 3 600 mm. 1NP, kde se nachází ordinace, jídelna a 

prostory pro služby má konstrukční výšku 3520 mm. Každé další podlaží s pokoji klientů 

má konstrukční výšku 2900 mm. 

 Nad křídly „A“, „B“ a „C“ je navržena oblouková střecha s proměnlivým sklonem. 

Střecha bude tvořená dřevěnými vazníky a pokryta plechovou falcovanou krytinou. Nad 

spojovací chodbou bude plochá jednoplášťová střecha. 

 Pro roznášecí vrstvu podlah byla navržena litá cementová vrstva o mocnosti 50 mm 

Tato vrstva bude aplikován do místností se suchým i mokrým provozem. 

 Okna jsou navržena dřevěná, smrková s izolačním dvojsklem. Okna ve 4NP budou 

opatřena uzamykatelnými klikami, protože zde bude dělení s mentálně nemocnými 

klienty. 

 Vstupní dveře do objektu a dveře vedoucí do jednotlivých bloků polyfunkčního 

domu budou hliníkové.  Ostatní dveře budou dřevěné.  

 

1.4.2  SO 02 – Přípojka kanalizace 

 

 Splaškové vody z objektu SO 01 a dešťové vody ze střech objektů a zpevněných 

ploch budou svedeny oddílnou (splaškovou a dešťovou) kanalizací do spojné šachty. 

Odtud povede kanalizační přípojka DN 300 dlouhá 5,47m, která bude zaústěna do 

stávající šachty na stávající stoce jednotné kanalizace DN 1400 vedoucí za hranicí 

pozemku polyfunkčního domu. Stoka je ve správě SmVaK Ostrava a. s. Ochranné pásmo 

přípojky je 0,75 m na obě strany od osy potrubí. Přípojka povede v hloubce až 5 m pod 

terénem ve spádu 3,5 %. Potrubí bude uloženo do pískového lože a obsypáno pískem. 

 Dešťová voda z části střechy objektu a voda z drenáží bude svedena do nádrže 

dešťové vody s možností využití pro zalévání zeleně v zahradě polyfunkčního domu 

(nebo vsakem).  

 

1.4.3  SO 03 – Přípojka vodovodu 

 

 Objekt novostavby SO 01 bude napojen novou vodovodní přípojkou DN 80 o 

délce 37,05 m z ulice Jaroslava Seiferta.  Napojení na stávající vodovodní řad z litiny DN 

200 bude provedeno navrtávacím pasem. Veřejný vodovod je ve správě SmVaK Ostrava 

a.s. Pro vnější požární zásah je v blízkosti navrhovaného objektu stávající hydrant. 

 Přípojka je navržena z HDPE 100 SDR 11 DN 80, armatury litinové přírubové. 

Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl.10 cm a do úrovně 30 cm nad vrch trouby 

obsypáno pískem (zrna max.10 mm). Hloubka uložení potrubí bude min.1,20m pod 

upraveným terénem ve sklonu min.0,3 %. Vodovodní přípojka bude opatřena 

vytyčovacím vodičem z izolovaného měděného drátu průřezu 4mm2, který bude vyveden 
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pod poklop zemní soupravy. Nad obsypem bude položena výstražná fólie široká 30 cm 

v modré barvě.  

1.4.4  SO 04 – Přípojka plynovodu 

 

 Rovnoběžně s ulicí Jaroslava Seiferta je veden stávající STL plynovod o dimenzi 

DN 20, materiál ocel. Pracovní přetlak plynovodu je 300 kPa. Plynovod je ve správě SMP 

a.s. Ostrava, středisko Karviná. Z tohoto plynovodu bude provedena plynovodní přípojka, 

která bude ukončena na hranici pozemku na veřejně přístupném místě hlavním uzávěrem 

plynu (HUP). HUP bude umístěn v přístavku “Měření a regulace zemního plynu”. 

Přístavek bude umístěn v oplocení areálu polyfunkčního domu. Přípojka bude vedena 

kolmo ke stávajícímu plynovodu. Krytí přípojky bude minimálně 0,80 m pod upraveným 

terénem. Potrubí bude uloženo do pískového lože, obsypáno a na zásyp bude umístěna 

výstražná folie žluté barvy. 

 

1.4.5  SO 05 – Přípojka silového vedení 

 

 Přípojka bude napojena ze silového vedení na ulici Jaroslava Seiferta. Vedení 

silového kabelu je uloženo v travnatém pásu podél cesty v hloubce minimálně 0,6 m. 

Silový kabel bude uložen v plastové chráničce pod terénem v hloubce 0,6 m. Přípojka 

bude uložena do pískového lože a obsypána pískem. Nad násyp se umístí výstražná folie 

červené barvy.  

 

1.4.6  SO 06 – Přípojka horkovodu 

 

 Polyfunkční dům bude připojen na stávající horkovod 2 x DN 350, který je veden 

v potrubním kanále o vnitřních rozměrech 770 x 1440 mm volným terénem v blízkosti 

polyfunkčního domu. Navržená horkovodní přípojka 2 x DN 50 uložená v zemi, bude 

zřízena z předizolovaného potrubního systému v délce trasy 67,5 m. Přípojka bude 

ukončena před prostupem obvodovou stěnu objektu SO 01, kde budou umístěny uzávěry 

s měřením odběru tepla. Horkovodní potrubí je navrženo pro otopnou vodu o teplotě do 

180 °C, přetlak 2,5 MPa. 

 

1.4.7  SO 07 – Zpevněné plochy 

 

 V areálu polyfunkčního domu s pečovatelskou službou je navrženo parkoviště 

s příjezdovou komunikací z ulice Jaroslava Seiferta. Příjezdová cesta k parkovišti je 

navržena jako obousměrná. Parkoviště bude mít kapacitu 17 stání + 2 parkovací stání pro 

tělesně postižené.  
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 U hlavního vchodu je navrženo jednosměrné obratiště, aby bylo možné dopravit 

klienty s hendikepem do bezprostřední blízkosti objektu. V parku, na jižní straně areálu, 

bude zhotovena síť chodníků.  

 Konstrukce zpevněných ploch je navržena v následujících vrstvách. Z důvodu 

výskytu sprašových hlín třídy F6, které jsou těžce zhutnitelné, nebezpečně namrzavé a 

objemově nestálé, bude provedena sanace pláně vápenocementovou stabilizací v tloušťce 

20 cm. Na upravenou pláň bude provedena vrstva štěrkodrtě o tloušťce 17 cm, dále vrstva 

kameniva zpevněného cementem ve vrstvě tlusté 15 cm, a nakonec zámková dlažba 

kladená do maltového lože.  

 

1.4.8  SO 07 – Sadové úpravy 

 

 Pro terénní a sadové úpravy bude použita ornice, která bude uložena na jižní straně 

areálu. Po srovnání terénu budou v zahradě vysazeny okrasné dřeviny. Na západní straně 

areálu bude vysazen živý plot ze Zimostrázů, který má opticky oddělovat areál od 

přilehlého chodníku pro pěší. Živý plot bude tvarován do výšky 2 m. Pro barevné oživení 

zahrady byly zvoleny okrasné keře ve světle zelených barvách, které budou kontrastní 

s tmavě zelenou barvou parku Stromovka, který sousedí s jižní hranicí pozemku.  

 V zahradě budou vytvořeny také záhony pro volnočasové aktivity klientů, kde si 

budou moci pěstovat zeleninu, ovoce a okrasné rostliny. 
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2.1  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

2.1.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby 

 

 Polyfunkční dům s pečovatelskou službou 

 

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

Jaroslava Seiferta 1530/14 

736 01 Havířov 

Katastrální území: Havířov – město [637556] 

parcela č. 2077/3, 2077/4, 2027/2,2027/3 

c) Předmět dokumentace 

Zpracování stavebně technologického projektu novostavby polyfunkčního domu. 

2.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Havířov, statutární město 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov-město, 73601 

 

2.1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, 77900 Olomouc 

Zodpovědný projektant: Ing. Emil Hučín 

2.1.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

Mapové podklady 

Projektová dokumentace stávajících objektů 

- Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 
- Vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území. 
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- Vyhláška č. 323/2017Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
- ČSN 01 3400–95 – Výkresy ve stavebnictví  

- ČSN 73 0540–2 – Tepelná ochrana budov 

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

- ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukce 

- ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce  

- ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební  

- ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody  

- ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace  

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. 
- Vyhláška č. 63/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na bezbariérovost 

staveb 

2.1.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ  

 

a) Rozsah řešeného území 

 

Řešené území se nachází v zastavěné části města Havířova [637556]. Neleží 

v památkové zóně ani v záplavovém území. Parcely (2077/3, 2077/4, 2027/2,2027/3), na 

kterých bude stavba realizována, jsou ve vlastnictví investora. Stavební záměr je 

v souladu s územním plánem obce. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Na místě, kde bude stavba realizována, nestojí žádný objekt. Jedná se o zelenou 

plochu s náletovými dřevinami.  

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

 Nedojde k ovlivnění ani zásahu do chráněného území. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 

Srážkové vody budou odvedeny uličními vpustmi. Srážkové vody ze střech budou 

svedeny žlaby do kanalizace. Stavba nebude nijak narušovat stávající odtokové poměry. 
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e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územním plánem města Havířov. 

f) Údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V technické dokumentaci jsou zohledněny všechny požadavky a připomínky 

dotčených orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová řešení týkající se stavby nejsou známy. 

i) Seznam souvisejících a úlevových řešení 

Na stavbu nenavazuje žádná související nebo podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

ČÍSLO 

PARCELY 

OBEC KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

VÝMĚRA 

[m2] 

 

DRUH 

POZEKU 

ZPŮSOB 

VYUŽITÍ 

VLASTNICTVÍ 

2027/1 Havířov 

[555088] 

Havířov-město 

[637556] 

5139 ostatní 

plocha 

- Statutární město 

Havířov 

2027/2 Havířov 

[555088] 

Havířov-město 

[637556] 

70 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

- Statutární město 

Havířov 

2027/3 Havířov 

[555088] 

Havířov-město 

[637556] 

5373 ostatní 

plocha 

- Statutární město 

Havířov 

2077/4 Havířov 

[555088] 

Havířov-město 

[637556] 

1510 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

- Statutární město 

Havířov 

2077/5 Havířov 

[555088] 

Havířov-město 

[637556] 

376 ostatní 

plocha 

- Statutární město 

Havířov 

2028/1 Havířov 

[555088] 

Havířov-město 

[637556] 

665 ostatní 

plocha 

- Statutární město 

Havířov 

1965/1 Havířov 

[555088] 

Havířov-město 

[637556] 

1465 ostatní 

plocha 

- Statutární město 

Havířov 

Tabulka č. 1 Výpis z katastru nemovitostí 
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 2.1.4  ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu s pečovatelskou 

službou. 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba polyfunkčního domu s pečovatelskou službou bude sloužit primárně 

k ubytování seniorů, zejména z Havířovského regionu. Středisko bude poskytovat dvě 

pobytové sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (zaměřeno 

na klienty s Alzheimerovou chorobou). Krom ubytovacích prostor zde budou pro klienty 

domova prostory pro stravování, volný čas a služby. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá s celoročním využitím. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba polyfunkčního domu s pečovatelskou službou není a nebude chráněna 

podle žádných právních předpisů. Nejedná se o nemovitou památku.  

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu zejména vyhlášku č. 

20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášku č. 431/2012 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

V projektové dokumentaci jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů 

a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných právních předpisů.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová řešení týkající se stavby nejsou známy. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha: 1531 m2 

Obestavěný prostor: 25568 m3  
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Půdorysný rozměr stavby: 50,2 x 13,8 m +22,1 x 30,9 m 

Výška stavby: 15,35 m 

i) Základní bilance stavby  

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

Předpokládaný počet osob/lůžek 86 

Spotřeba vody na lůžko v domovech pro důchodce: 45 m3/rok 

Qp = PP × SPV  

Qp = 86 × 45 = 3825 m3/rok  

Bilance splaškových vod: 

Průtoku odpadních vod se stanoví dle ČSN 75 6760. 

QWW = K × √ΣDU  

QWW  – průtok splaškových vod    [l/s]  

K – součinitel odtoku     [l0,5/s0,5]  

            – občanská vybavenost:  0,7  [l/s]  

DU  – výpočtové odtoky     [l/s]  

  – sprcha vanička bez zátky  0,6 

       –  pisoárové stání:    0,5  

  – umyvadlo:    0,5  

  – výlevka:    2,5  

  – kuchyňský dřez   0,8 

  – pračka kapacita 12 Kg   1,5 

  – záchodová mísa:   2,0  

QWW= K × √ΣDU  

QWW= 0,7 × √ (86×0,6 + 2×0,5 + 68×0,5 + 5×2,5 +7×0,8+3×1,5+ 86×2,0)  

QWW= 11,74 l/s  

Bilance dešťových odpadních vod (dle ČSN 75 6760): 

Qr = i × A × C  

Qr – výpočtový průtok dešťových odpadních vod  

i – intenzita deště= 0,03 l/s. m2  

A –půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m2]  

C –součinitel odtoku dešťových vod [–] 

Qr = 0,03 × 1375,65 × 1 = 41,27 l/s  
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Nakládání s odpady 

 Při užívání dokončené stavby bude likvidace odpadu v souladu s místním 

systémem komunálního odpadového hospodářství. 

j) Základní předpoklady výstavby 

 Zahájení:  3/2018 

 Dokončení: 7/2019 

k) Orientační náklady stavby 

Odhad stavebních nákladů: 50 000 000Kč 

2.1.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

 SO 01 - Hlavní objekt 

 SO 02 - Přípojka kanalizace 

 SO 03 - Přípojka vodovodu 

 SO 04 - Přípojka plynovodu 

 SO 05 - Přípojka silového vedení 

 SO 06 - Přípojka horkovodu 

 SO 07 - Zpevněné plochy 

 SO 08 - Sadové úpravy 
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2.2  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.2.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek se nachází na zelené louce s ostrůvky náletových křovin. Lokalita se 

nachází v zastavěné části města Havířova. Jedná se o klidnou část centra města. Neleží 

v památkové zóně ani v záplavovém území. Parcely, na kterých bude stavba realizována, 

jsou ve vlastnictví investora. Stavební záměr je v souladu s územním plánem. Pozemek je 

v mírně svažitém terénu. 

 Podle inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného pod z. č. 52/2005 RNDr. 

Vavrdou, se v zájmovém prostoru nachází předkvarterní podloží, které je tvořeno 

několika desítkami metrů mocným souvrstvím vápenitých jílů. Nad jíly se nachází vrstva 

tvořená štěrkopísky, nadloží štěrků tvoří spraše (větrem uložené prachové hlíny). Hladina 

podzemní vody byla zjištěna v hloubce 7,3 m (258,70 m. n. m.). 

 

b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologických průzkumům, 

hydrogeologických průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

 V rámci příprav byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Geologické 

podmínky jsou tedy známy a jejich výsledky byly zohledněny při zpracování projektové 

dokumentace stavby. 

 

c) stávající ochranná pásma 

 

 Stavba neovlivňuje žádné chráněné území ve smyslu zákona č. 123/2017 Sb., 

kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů., Nenachází se ani v ochranném nebo bezpečnostním pásmu.  

 

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

 Objekt není přímo poddolován, ale kvůli blízké důlní činnosti jsou možné 

nahodilé otřesy z této činnosti vyplývající. Tyto skutečnosti byly zahrnuty při 

zpracovávání projektové dokumentace. Objekt se nenachází v záplavovém území. 

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

poměry v území 

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

stavby a pozemky. Stavba nebude mít významný vliv na odtokové poměry v území. 
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  Při realizaci stavby je potřeba dbát na minimalizaci dopadů na okolní stavby 

z hlediska hluku, vibrací, prašnosti atd. Překročení přípustných denních limitů se ale 

nepředpokládá.  

f) požadavky na asanace, demolice, a kácení dřevin 

 Stavba nevyžaduje žádné asanace nebo demolice. Odstraněno bude pouze náletové 

křoví. Žádné vzrostlé stromy není potřeba pokácet.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa(dočasné/trvalé) 

 Na území, kde bude stavba realizována, nedojde k dočasným, ani trvalým 

záborům půdy, která náleží do půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

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

infrastrukturu) 

 Území je dostupné z ulice Jaroslava Seiferta. Místo je dobře dostupné městskou 

hromadnou dopravou. Stávající sítě nebudou dotčeny. 

2.2.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

2.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

  Stavba polyfunkčního domu s pečovatelskou službou bude sloužit primárně 

k ubytování seniorů, zejména z Havířovského regionu. Středisko bude poskytovat dvě 

pobytové sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (zaměřeno 

na klienty s Alzheimerovou chorobou). Pro klienty bude k dispozici 72 klasických lůžek 

+ 14 lůžek pro imobilní osoby. Konkrétně 60 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových 

pokojů. 

  Krom ubytovacích prostor zde budou pro klienty domova i prostory pro 

stravování, volný čas a služby. 

2.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Řešené území se nachází v klidné části Havířova na ulici Jaroslava Seiferta, ze které 

je umožněn vjezd do areálu. Na oploceném pozemku bude parkoviště pro 17 osobních 

automobilů.  

  Z jižní strany areál sousedí s městským lesoparkem Stromovka. Za východní hranicí 
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stojí volnočasové středisko pro děti a mládež „Stanice mladých techniků“. Ve 

vzdálenějším okolí je knihovna a pošta.  

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

 

 Polyfunkční dům s pečovatelskou službou je čtyřpodlažní a podsklepený objekt. 

Člení se na tři křídla-křídlo „A“, „B“, a „C“. Horizontální a vertikální propojení všech 

křídel zajišťuje centrální hala. Vzhled objektu odpovídá jeho charakteru. Fasáda je 

členěna v pravidelném rytmu okenními otvory a lodžiemi. Střechy jsou tvořeny 

dřevěnými obloukovými vazníky, na kterých je střešní plášť z plechové falcované 

krytiny. Omítky jsou navrženy ve světlých odstínech. Zábradlí lodžií bude vyplněno 

různobarevnými deskami. 

 

2.2.2.3 Celkové provozní řešení 

 Provoz je řešen s ohledem na pohyb osob s omezenými pohybovými schopnostmi 

a imobilní osoby. 

 

2.2.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 

 Objekt je určen pro užívání osobami, u kterých se předpokládá omezená schopnost 

pohybu. Při návrhu objektu byla zohledněna vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Polyfunkční dům je navržen tak, aby se imobilní klienti dostali do všech částí 

objektu bez závislosti na pomoci druhých. Horizontální i vertikální komunikace jsou 

bezbariérové. Chodby jsou opatřeny pomocnými madly ve výšce 900 mm. Dveře nemají 

prahy a jsou opatřeny okopovou lištou. Venkovní přístupové komunikace mají sklon 

maximálně 8,33 %. Výškové rozdíly na komunikacích jsou max. 20 mm. 

 Pokoje určené pro klienty s pohybovým hendikepem se nachází v 1NP. Na tomto 

patře jsou pokoje (včetně sociálního zařízení) upraveny pro imobilní osoby. 

 Madla schodišť v celém areálu jsou opatřená symboly pro nevidomé.  

 

2.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím 

(použitím protiskluzových nášlapných vrstev podlah zejména na schodištích), pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

Během užívání stavby budou dodrženy příslušné legislativní předpisy. 
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2.2.2.6 Základní charakteristika objektu 

 

a) stavební řešení 

Stavba je založena na železobetonových pasech podporovaných 

velkoprůměrovými pilotami. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy kombinací zděného a 

monolitického železobetonového systému (sloupy, stěny). Střešní konstrukci objektu tvoří 

dřevěné obloukové vazníky. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

  Statický model konstrukce je podepřen bodově osamělými velkoprůměrovými 

pilotami (d=1500 m) Piloty budou vyztuženy armokošem (množství oceli 50 kg/m3) beton 

použitý pro piloty C25/30.  

 Zatížení do pilot budou přenášet železobetonové pasy 800 x 800 mm z betonu 

C25/30 XC2 a betonářské výztuže 10 505 R.  

 Svislé konstrukce 

  V 1PP jsou svislé nosné konstrukce tvořeny železobetonovými monolitickými 

stěnami a sloupy z betonu C25/30 vyztuženými betonářskou výztuží R 10 505. 

Od 1NP přechází monolitický nosný systém ve zděný. Vnější obvodové stěny jsou 

navrženy z keramických děrovaných tepelně izolačních cihel HELUZ tl.440 mm. Vnitřní 

nosné zdivo z cihel s vyššími akustickými vlastnostmi tl.300 mm. Zděné příčky v budově 

budou provedeny z cihel tl.100 a 150 mm, rovněž s vyššími akustickými vlastnostmi.  

  Tyto konstrukce splňují požadavky kladené z hlediska požární bezpečnosti, tepelné 

techniky, mechanické odolnosti a zvukové neprůzvučnosti. 

 Vodorovné konstrukce 

  Stropy tvoří železobetonové bezprůvlakové desky o tloušťce 200 mm z betonu 

C30/37 a výztuže R 10 505. Stropní deska nad posledním podlažím má stejný charakter. 

Zastřešení 

 Nad křídly „A“, „B“ a „C“ je navržena oblouková střecha s proměnlivým 

sklonem. Dřevěné obloukové vazníky budou spojovány technologií GANG-NAIL. Na 

vaznících bude dřevěné bednění z prken. Na bednění se položí vrstva pojistné 

hydroizolace DELTA – TRELA PLUS, která zajistí odvětrávání a odvádění vlhkosti z 

prostoru pod falcovanou plechovou krytinou LINDAB. Nad spojovací chodbou bude 

plochá jednoplášťová střecha.  

 

Schodiště 

  Hlavní schodiště je dvouramenné železobetonové. Podesty budou monolitické, 
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schodišťová ramena montovaná. Šířka ramene hlavního vnitřního schodiště je 1675 mm, 

zrcadlo 150 mm. (Schodiště je evakuační). Podružná úniková tříramenná schodiště v 

křídle B, C, mají šířku ramene 1200 mm. Schodišťové stupně jsou obloženy v celém 

střepu slinutou protiskluzovou keramickou dlažbou. (první a poslední stupeň ve 

schodišťovém rameni bude mít odlišnou barvu. 

Okna 

  Okna jsou navržena dřevěná, smrková s izolačním dvojsklem, kotvená mechanicky 

do ostění. Okna v místnostech s možným pohybem imobilních pacientů budou mít 

pákové uzávěry ve výšce 1100 mm. Okna ve 4.NP (pokoje klientů s Alzheimerovou 

chorobou), budou z bezpečnostních důvodů opatřena uzamykatelnými klikami. Okna ve 

společných prostorách, budou opatřena z venkovní strany zábranami proti vypadnutí 

osob. Otvory, které jsou přístupné z terénu, budou opatřeny bezpečnostním sklem proti 

vloupání. 

Dveře 

Dveře hlavního vstupu budou kovové, posuvné ovládané fotobuňkou. Dveře 

vnitřní vedoucí do pokojů klientů a společných prostor budou dřevěné, osazené do 

obložkové zárubně a zvukově izolační RW=32db. Dveře budou v bezbariérové úpravě 

s protiprůvanovou a okopovou lištou. Dveře oddělující prostory na jednotlivé požární 

úseky a chráněné únikové cesty, budou protipožární ocelové. 

 

Úpravy povrchů 

Venkovní fasáda bude omítnuta tenkovrstvou strukturální omítkou v bílé barvě. 

Sádrokartonové příčky budou obloženy keramickými obklady nebo natřeny patřičnými 

nátěry. Svislé konstrukce a stropy budou opatřeny vnitřní omítkou, keramickými obklady 

nebo nátěry podle projektové dokumentace. Sokl bude tvořen keramickým obkladem. 

Podlahy 

 V místnostech se suchým i mokrým provozem tvoří roznášecí vrstvu podlahy litá 

cementová směs o mocnosti 50 mm. Nášlapné vrstvy jsou voleny podle charakteru 

místnosti ve variantách: keramická dlažba, PVC, koberec, laminát. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící nevyvolalo po dobu výstavby i 

během životnosti objektu zřícení stavby nebo její části. nesmí dojít k přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení či vybavení důsledku přetvoření 

nosné konstrukce. 
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2.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě vedoucí podél severní hranice 

pozemku na ulici Jaroslava Seiferta. Pitná voda bude do objektu přivedena přípojkou 

pitné vody. Oddílná kanalizace (dešťová, splašková a tuková) bude napojena na jednotný 

veřejný řad. Objekt je dále napojen na dálkový teplovod a plynovod.  

b) Technologické zařízení 

Není předmětem řešení této dokumentace. 

2.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo řešeno způsobilou osobou současně 

s projektovou dokumentací v samostatné části v oboru požární ochrany, která není 

součástí této práce. 

2.2.2.9 Základy hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Konstrukční řešení „obálky budovy“ je navrženo tak, aby byla dodržena kritéria 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla podle platných norem. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

U objektu nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

2.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

 

Osvětlení 

 Denní osvětlení je zajištěno přirozeně prosklenými výplněmi okenních otvorů. 

Místnosti bez oken jsou osvětleny umělým osvětlením. 

Větrání 

  Větrání prostor v objektu je přirozené otvíravými okny a dveřmi, nebo uměle 

zapojením VZT jednotky. 

 

Vytápění 

Objekt bude napojen na horkovod.  
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Voda 
 

 Objekt polyfunkčního domu bude napojen na vodovodní přípojkou DN 80 (délka 

37,05m) z ulice Jaroslava Seiferta. Napojení na stávající vodovodní řad z litiny DN 200. 

Pro vnější požární zásah je v blízkosti navrhovaného objektu stávající hydrant. 

 

Kanalizace 

 V objektu bude oddílná kanalizace dešťová, splašková a tuková. Kanalizací budou 

odváděny splaškové odpadní vody, dešťové odpadní vody a nezávadné vody z 

technologických provozů. Na kanalizaci bude na základě požadavků SMVaK osazen 

lapač tuků. Kanalizace bude napojená do veřejného řadu, která vede na čističku 

odpadních vod. 

 

2.2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 V zájmové lokalitě nebylo zjištěno riziko radonové zátěže. Poslední měření bylo 

provedeno v roce 2016. Z průzkumu vyplívá, že se jedná o lokalitu s nízkým radonovým 

indexem. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Při návrhu stavby byla zohledněna vzdálenost dolů na černé uhlí a možnost 

nahodilých otřesů způsobených báňskou činností. 

d) ochrana před hlukem 

 

  Index vzduchové neprůzvučnosti příček mezi pokoji nebo mezi pokoji a chodbou 

musí být minimálně RW = 47 dB. Rozdělovací stěny mezi pokoji klientů jsou vyzděny 

z akustických cihel HELUZ AKU 30, které dosahují hodnot vzduchové neprůzvučnosti 

56 dB.  Šachty mezi sociálními zařízeními jsou provedeny ze sádrokartonových příček ve 

dvou vrstvách tl.100 mm, RW= 52 dB. 

 

e) protipovodňová opatření  

 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 Ostatní účinky na stavbu nejsou známy. 

2.2.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Objekt bude napojen pomocí přípojek na veřejné sítě. Budou vybudovány nové 

přípojky pro vodu, kanalizaci, plyn, horkovod a silové kabely. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

  Není součástí projektu 

2.2.2.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 Přístup k areálu je umožněn po silnici II. třídy z ulice Jaroslava Seiferta, která 

kopíruje severní hranici pozemku. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Městská autobusová doprava je v docházkové vzdálenosti asi 3 minuty. Přes ulici 

Česká se dostaneme na hlavní komunikaci ul. Karvinská, kde se nachází zastávka městské 

hromadné dopravy.  

c) doprava v klidu 

 Není řešeno v rámci diplomové práce. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pěší a cyklistické stezky nejsou předmětem projektu. 

2.2.2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Po dokončení polyfunkčního domu budou provedeny terénní a sadové úpravy. 

V areálu vzniknou nové zpevněné plochy komunikace, parkoviště a chodníky. Na jižní 

straně areálu bude zahrada s okrasnými dřevinami, záhony pro pěstování ovoce, zeleniny 

a květin v rámci aktivizační terapie klientů. 
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b) použité vegetační prvky 

 Po provedení terénních úprav budou osazeny okrasné stromy, keře a živé ploty ze 

Zimostrázů. Nezpevněné plochy budou osety travní směsí. 

c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou řešena. 

2.2.2.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

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

 Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Z charakteru stavby 

nevyplívá riziko zvýšených hodnot prašnosti, hluku nebo zápachu. Objekt je navržen s 

ohledem na úspory spotřeby vody a energií. Likvidace odpadů bude zajištěna technickými 

službami města. Odpadní vody jsou vypouštěny do kanalizace, která navazuje na ČOV. 

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

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

 Stavba nebude mít svou existencí ani chodem negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Nevztahuje se na objekt zájmu. 

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

 Žádné návrhy zohlednění podmínek se řešené stavby netýká. 

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

podle jiných právních předpisů 

 Žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

2.2.2.7 Ochrana obyvatelstva 

 Navržený objekt plní základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

2.2.2.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní 

způsob staveništního odběru se stavebníkem, případě s příslušným správcem sítě. 
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Zařízení staveniště bude napojeno na kanalizaci v revizní šachtě, na vodovod ve 

vodoměrné šachtě a na elektrický rozvaděč Odběr vody a energie bude monitorován a 

fakturován. 

b) odvodnění staveniště 

 Zpevněné plochy a objekty zařízení staveniště budou napojeny na veřejnou 

kanalizaci. Do kanalizace bude v průběhu výstavby svedena i dešťová voda z objektu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Jediný příjezd na staveniště je umožněn z místní komunikace na ulici Jaroslava 

Seiferta, která probíhající kolem severní hranice pozemku. Ulice je obousměrná, 

průjezdem přes ulici Česká se lze dostat na hlavní silnici vedoucí do centra města.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Při realizaci stavby je potřeba dbát na minimalizaci dopadů na okolní stavby 

z hlediska hluku, vibrací, prašnosti atd. Překročení přípustných denních limitů se 

nepředpokládá. 

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

 Během výstavby musí být dodržovány platné vyhlášky související s prováděním 

stavebních prací, ochrany zdraví a životního prostředí. Při přípravě území budou 

odstraněny náletové křoviny. Žádné vzrostlé stromy nebudou pokáceny. Stejně tak 

nedojde k asanacím nebo demolicím.  

f) zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 

 Nebude potřeba žádných trvalých ani dočasných záborů veřejného prostranství. 

Veškeré práce budou probíhat za oplocením staveniště.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Při realizaci vzniknou následující druhy odpadu. 

Kód Název Kategorie Doporučená 

likvidace 

170101 Beton O Skládka odpadů 

170102 Cihla O Skládka odpadů 

170103 Keramika O Skládka odpadů 

170104 sádrová a stavební hmota O Skládka odpadů 

170201 Dřevo O Sběrný dvůr 
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170202 Sklo O Sběrný dvůr 

170301 asfalt s obsahem dehtu N Sběrný dvůr 

170302 asfalt bez dehtu O Skládka odpadů 

170305 železo, ocel O Sběrný dvůr 

170407 směs kovů O Sběrný dvůr 

170408 Kabely O Skládka odpadů 

170501 vytěžená zemina O Depozit 

170701 směsný demoliční odpad N Sběrný dvůr 

080102 barva bez halogen. 

rozpouštědel 

N Sběrný dvůr 

080103 barva rozpustná ve vodě N Sběrný dvůr 

080105 vytvrzená barva N Sběrný dvůr 

080402 lepidlo bez halogen. 

Rozpouštědel 

N Sběrný dvůr 

150101 papírový nebo lepenkový 

obal 

O Sběrný dvůr 

150102 plastový obal O Sběrný dvůr 

150103 dřevěný obal O Sběrný dvůr 

150104 kovový obal O Sběrný dvůr 

160202 ostatní el. zařízení O Sběrný dvůr 

Tabulka. č. 2 Tabulka odpadů 

 Za likvidaci odpadů odpovídá zhotovitel. Odpad bude zpracován v souladu se 

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

pozdějších předpisů. Odpad bude svážen do sběrného dvora technických služeb města 

Havířov, kde s ním bude dále nakládáno podle platné legislativy. 

 

h) bilance zemních prací požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Celkové množství vytěžené zeminy činí 5876,3 m3. Na stavbě bude uloženo 2946 

m3 zeminy, která bude využita na zpětné zásypy a terénní úpravy. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

 Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění 

staveb a ochrany životního prostředí a v závislosti na to volit vhodné materiály a 

technologie. V průběhu realizace budou vznikat běžné stavební odpady, které budou 

odváženy na řízené skládky. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Stavbu bude provádět více zhotovitelů, z čehož plyne nutnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Při provádění stavebních a montážních 

prací musí být dodrženy veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. 

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

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

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje 

rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora, stavitele a další osoby pohybující se na 

stavbě.  

  Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami a potřebným nářadím, 

proškoleni z bezpečnostních předpisů, seznámeni s pracovištěm, pracovními postupy a 

možnými riziky.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Objekt je určen k užívání osobám, u nichž se předpokládá omezená schopnost 

pohybu a orientace. V 1NP jsou pokoje upravené pro imobilní klienty. Celý objekt včetně 

zahrady bude upraven pro bezpečný pohyb hendikepovaných klientů. Stávající chodník 

před areálem polyfunkčního domu bude opatřen sníženým obrubníkem a nájezdy pro 

invalidní vozíky.  

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Příjezd na stavební pozemek je umožněn z místní komunikace probíhající kolem 

severní hranice pozemku. Brána bude označena dopravními značkami upozorňujícími na 

výjezd vozidel ze stavby.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Časový a finanční plán stavby – objektový je zpracován v kapitole č. 4. 

Časový plán hlavního stavebního objektu se nachází v kapitole č. 8. 

Předpokládané zahájení stavby: 3/2018 

Předpokládané ukončení stavby: 7/2019 
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3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

 V této části diplomové práce bude řešena doprava hlavních materiálů na 

staveniště. Jedná se především o beton a střešní vazníky. Trasa dopravy dalších 

stavebních materiálů (tvárnice, výztuž) je totožná s trasou pro dřevěné vazníky.  

 Domov s pečovatelskou službou bude realizován na parcelách 2077/4, 2027/2, 

2027/3 které se nachází v katastrálním území Havířov – město [637556]. Přístup a příjezd 

k objektu je přes ulici Jaroslava Seiferta. Silnice II. třídy, která je obousměrná. Ulicí 

Česká, se dostaneme na ulici Karvinská, která se v obou směrech napojuje na hlavní tahy 

skrz centrum města Havířov.  

 

Obrázek č. 2 Poloha staveniště [1] 

3.2 DOPRAVNÍ TRASY PRO JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY 

3.2.1 Trasa dopravy betonu 

Název firmy:   CEMEX 

Sídlo firmy:   Těšínská 880 Ostrava-Šenov 

Vzdálenost:   3,7 km 

Doba dopravy: 8 minut 

Pro dodávku betonu byla jako dodavatel vybrána firma CEMEX, která má 

pobočku v lokalitě Ostrava-Šenov. Je to nejbližší betonárna od stavby. Vzdálenost 
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zvolené trasy je 3,7 km v jednom směru. Vzdálenost do 4 km spadá do druhé cenové 

kategorie, kterou firma za dopravu čerstvého betonu nabízí. Doba přepravy materiálu je 

odhadována na 8 minut. 

 Betonová směs bude na stavbu dovezena autodomíchávači. Na trase je řešeno 11 

bodů zájmu. 

 

 

Obrázek č. 3 Trasa dopravy betonu [1] 

 

 

Obrázek č. 4 Výjezd z pobočky CEMEX na ulici Těšínská – kritický bod A [1] 
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Obrázek č. 5 Křižovatka ulic Těšínská a Ostravská – kritický bod B [1] 

 

 

Obrázek č. 6 Nájezd na rychlostní silnici Ostravská – kritický bod C [1] 
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Obrázek č. 7 Křižovatka ulic Ostravská a Hlavní třída – kruhový objezd – kritické body 

D, E, F [1] 

 

 

Obrázek č. 8 Křižovatka ulic Hlavní třída a U Stromovky – kritický bod G [1] 
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Obrázek č. 9 Křižovatka ulic U Stromovky a Karvinská – kritický bod H [1] 

 

 

Obrázek č. 10 Křižovatka ulic Karvinská a Česká – kritický bod I [1] 
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Obrázek č. 11 Křižovatka ulic Česká a Jaroslava Seiferta – kritický bod J [1] 

 

Obrázek č. 12 Vjezd do areálu polyfunkčního domu s pečovatelskou službou – kritický 

bod K [1] 

V trase autodomíchávače se nachází dva železniční mosty, pod kterými je nutné posoudit 

podjezdnou výšku.  

Výčet podjezdů na řešené trase: 

479-016  Podjezd pod silnicí II. třídy 479 Havířov 

11-1531 Podjezd pod silnicí I. třídy 11 1 Havířov 
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Označení podjezdu Volná šířka [m] Volná výška [m] 

479-016 15 4,7 

11-1531 15,7 4,5 

Tabulka. č. 3 Parametry podjezdů na trase betonu 

 Beton se na stavbu dopraví pomocí autodomíchávače STETTER AM 9 C na 

podvozku SCANIA 8x4. Autodomíchávač je široký 2,5 m, vysoký 3,78 m s poloměrem 

otáčení 12,5m.  Navržená trasa pro dopravu betonové směsi vyhovuje všem kritériím. 

3.2.2 Trasa dopravy dřevěných vazníků 

Název firmy:   PROFINVESTIK s.r.o. 

Sídlo firmy:   Dělnická 123, Horní Suchá, 735 35 

Vzdálenost:   4,4 km 

Doba dopravy: 8minut 

 Výrobou dřevěných vazníků byla pověřena firma PROFINVESTIK s.r.o. Tento 

dodavatel se specializuje na výrobu dřevěných konstrukcí se styčníkovými deskami a je 

držitelem certifikátu pro velkorozponové stavby s rozpětím až 60 m bez vnitřních podpor 

z rostlého dřeva. PROFINVESTIK nabízí také dopravu stavební konstrukce na místo 

včetně nadrozměrných nákladů. Disponuje také vlastním vozovým parkem pro přepravu 

nadrozměrných nákladů určeným. Firemní výrobna sídlí na ulici Dělnická v Horní suché. 

Na cestě je řešeno 6 bodů zájmu. 

 

Obrázek č. 13 Trasa dopravy dřevěných vazníků [1] 
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Obrázek č. 14 Výjezd z areálu PROFINVESTIK na ulici Dělnická – kritický bod A [1] 

 

 

Obrázek č. 15 Kruhový objezd na ulici Dělnická – kritický bod B [1] 
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Obrázek č. 16 Křižovatka ulic Karvinská a Dělnická – kritický bod C [1] 

 

Obrázek č. 17 Křižovatka ulic Karvinská a Česká – kritický bod D [1] 

 Kritické body E, F na trase dopravy dřevěných vazníků jsou totožné s body J, K, 

na trase dopravy betonu a jsou řešeny v kapitole 3.1.1 
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 Na trase dopravy dřevěných vazníků musí být posouzen most, u kterého je 

důležitým parametrem zatížitelnost. Zatížitelnost mostů se dělí na zatížitelnost normální 

Vn [t], výhradní Vr [t], výjimečnou Ve [t].  

Normální zatížitelnost – maximální možná hmotnost jednoho vozidla při normálním 

svislém pohyblivém zatížení 

Výhradní zatížitelnost – vyjadřuje největší okamžitou celkovou hmotnost vozidla, které 

smí být na mostě jako jediné (řidič vozidla je povinen zajistit, aby na most nevjížděla 

současně ze žádného směru jiná vozidla) 

Výjimečná – vyjadřuje největší okamžitou celkovou hmotnost zvláštního vozidla 

přepravujícího mimořádně těžké náklady, které smí přejet přes most pouze předepsanou 

drahou a za vyloučení veškeré ostatní dopravy.  

Výčet mostů na řešené trase: 

4746-1  Most přes železniční trať na silnici III. třídy 4746 

Označení mostu Normální 

zatížitelnost [t] 

Výhradní 

zatížitelnost [t] 

Výjimečná 

zatížitelnost [t] 

4746-1 32 80 196 

Tabulka. č. 4 Zatížitelnost mostu na trase dopravy dřevěných vazníků 

Celková hmotnost naloženého tahače by neměla překročit normální zatížitelnost mostní 

konstrukce. 

 Podle vyhlášky 235/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o 

schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, nesplňuje přeprava dřevěných vazníků § 39 stanovující 

největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav. 

 Maximální povolená Skutečná Vyhovuje /nevyhovuje 

Šířka   [m] 2,55 2,5 Splňuje 

Výška [m] 4 4 Splňuje 

Délka  [m] 16,5 18,5 nesplňuje 

Tabulka. č. 5 Rozměry vozidel a jízdních souprav 

 Trasa dopravy vazníků nepřesáhne územní obvod jednoho kraje, ale je vedena po 

silnici 475 II. třídy. Je nutné zažádat příslušný orgán (krajský úřad moravskoslezského 

kraje) o povolení k přepravě nadměrného nákladu. 
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Povolení se uděluje soupravám, které nepřesahují parametry: 

- délka 22 m – splňuje 

- šířka 3,2 m – splňuje 

- výška 4,5 m – splňuje 

 

 Uskutečnění přepravy je podmíněno dobrou viditelností a funkčností příslušných 

obrysových a výstražných světel soupravy. Doba platnosti povolení je u opakované 

přepravy maximálně 3 měsíce. Povolení k přepravě nadměrného nákladu je 

zpoplatňováno dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Při překročení pouze 

největších přípustných rozměrů činí poplatek 1200 Kč. 



Krajský úřad – Moravskoslezský kraj        Žadatel (uživatel): 

28. října 117,702 18 Ostrava 
 
 
                                                                          V zastoupení: 
Datum: ....................................... 
 
č.j. : ............................................. 
       ( vyplní žadatel ) 

 

Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
 
          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry nebo hmotnost 
přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 
Údaje o předmětu přepravy: 

 
Náklad (druh, hmotnost ) : .............  .............................................................................  ........... t 

Podvozek (typ, RZ, hmotnost ) : ......   .........................................  ........... t 

Tahač (typ, RZ, hmotnost ) : ..........    .........................................  ........... t 

Souprava - celková délka : ..............    .................... m včetně postrku : .... xxxx ....  ......... m 

max. šířka : ...................  .................... m 

max. výška : ..................  .................... m 

celková hmotnost :  ..........  .................... t včetně postrku :...... xxxx ....  ........... t 

zatížení jedn.náprav : ...  ......................................................................................... t 

rozvor náprav : ...........  ....................................................................................... m 

počet náprav/kol : ........  ........................ ks min.poloměr otáčení :...... xxx ........  m 

 
 

 
 
Požadovaný termín přepravy:     od ............…………........... do ........................................…. 
 
Přeprava  z: .....................................................................…....... ... okres ..........................…….................... 
  
                 do: .............................................................……..............  okres ...........................………................ 
 

Návrh přepravní trasy:  (vyplní žadatel): 
 
 
 
Pozn.:  

• Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel 
prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu přepravy 
a že zatížitelnost mostu a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením umožní realizaci přepravy.  

• U vozidla (soupravy) nad 60 t uveďte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech rozměru 
a umístění nákladu v příloze (formát A 4) 
Doklady potřebné k vydání povolení:  

• Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně statutární zástupce nebo 
jednatel společnosti/ 

• Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz silničního 
vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního vozidla nebo silničního 
vozidla) 

 
 
Vyřizuje: ................................................... 
 
telefon: .....................................................                                              ........................................................... 
                                                                                                                          razítko a podpis žadatele 
e-mail: ……………………………………….. 
 
 

Obrázek č.18 Vzor žádosti o povolení pro přepravu nadměrného nákladu [2]
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Tato kapitola diplomové práce řeší časový a finanční plán stavby polyfunkčního 

domu s pečovatelskou službou v Havířově.  

Časový a finanční plán stavby – objektový, byl vytvořen v programu Microsoft 

Office excel jako řádkový harmonogram, který vychází z cen za jednotlivé stavební 

objekty a produktivity práce dělníků stavební výroby.  

Podklady pro ceny jednotlivých stavebních objektů byly čerpány z technologicko 

hospodářských ukazatelů (THU). Cena hlavního objektu je určena položkovým 

rozpočtem a výkazem výměr, který je zpracován v příloze P.10. 

Nejmenší členění harmonogramu je na měsíce. Časový průběh výstavby byl 

stanoven na základě časového plánu hlavního stavebního objektu, který je obsažen v 

příloze P.07. Finanční plán je součástí časového plánu a vyjadřuje čerpání finančních 

prostředků v průběhu výstavby po měsících.  

Finanční a časový plán – objektový je vypracován v příloze P.02. 
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5.1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Název:   Polyfunkční dům s pečovatelskou službou 

 

Místo stavby:  Jaroslava Seiferta 1530/14,  

736 01 Havířov 

 

Čísla parcel:   2077/3, 2077/4, 2027/2,2027/3 

 

Katastrální území:  Havířov – město [637556] 

 

Investor: Havířov, statutární město 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov-město, 73601 

 

Projektant: IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, 77900 Olomouc 

Zodpovědný projektant: Ing. Emil Hučín 

 

Účel stavby:  Polyfunkční dům 

 

Zastavěná plocha: 1531 m2 

  

Obestavěný prostor: 25568 m3 

 

Objekt se nachází v klidné centrální části města Havířov. Polyfunkční dům 

s pečovatelskou službou HELIOS, bude sloužit primárně jako ubytovací zařízení pro 

seniory s kapacitou 60 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojů. Krom ubytovacích 

prostor zde budou pro klienty domova i prostory pro stravování, volný čas a služby. 

V domově budou rovněž ordinace lékařů, místnost pro aktivizační terapii, knihovna, 

dílny, kaplička, společenská místnost, kadeřnictví, pedikúra a v neposlední řadě zázemí 

pro zaměstnance a administrativní prostory. 

Stavba bude realizována na mírně svažitém terénu. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. Parcely, na kterých bude stavba probíhat jsou zatravněné, místy s náletovými 

křovinami. Přístup bude zajištěn z ulice Jaroslava Seiferta, která kopíruje severní hranici 

budoucího areálu. 

Objekt je čtyřpodlažní a podsklepený. Člení se na tři křídla-křídlo „A“, „B“, „C“. 

Horizontální a vertikální propojení všech křídel zajišťuje centrální hala. Stavba bude 

založena na základových pasech podporovaných železobetonovými pilotami. Nosný 

systém je kombinovaný. V 1PP jej tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny od 

1NP jsou svislé konstrukce zděné. Jednotlivá křídla objektu budou zastřešena pomocí 

dřevěných příhradových vazníků obloukovitého tvaru. Centrální hala bude zastřešena 

plochou střechou.  
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5.2  ZEMNÍ PRÁCE 

 

5.2.1  Návaznost na předchozí etapy 

 

Etapa zemních prací nenavazuje na žádnou předchozí etapu. Staveniště se před 

započetím prací předá hlavnímu zhotoviteli stavby. Předání se zúčastní hlavní účastníci 

výstavby včetně technického dozoru investora. Investor doloží platné stavební povolení a 

schválenou stavební dokumentaci včetně vyznačené polohy inženýrských sítí.  

Do stavebního deníku se provede zápis o předání a vyhotoví se protokol o předání a 

převzetí staveniště. Od data vyhotovení dokumentů se odpočítává lhůta pro dokončení 

stavby. 

  Proto, že se stavba bude realizovat na zatravněné ploše, která se doposud 

udržovala dvakrát ročně posečením trávy a několika ostrůvky neudržovaných náletových 

křovin, bude muset dojít v rámci etapy zemních prací k úpravám území.  

 

5.2.2  Jednotlivé části technologické etapy  

 

 V této technologické etapě budou provedeny tyto práce: 

- Odstranění křovin 

- Sejmutí ornice 

- Oplocení staveniště 

- Vybudování zařízení staveniště 

- Vytyčení objektu a inženýrských sítí  

- Výkop základové jámy  

 

5.2.3  Popis způsobu provádění jednotlivých částí etapy 

 

V následující kapitole bude popsán způsob provedení jednotlivých částí 

technologické etapy zemních prací včetně množství hlavních materiálů, složení pracovní 

čety, použité mechanizace, nářadí a kontroly jakosti.  

 

5.2.3.1 Odstranění křovin 

 

Na ploše pozemku se nachází několik ostrůvků s neudržovanými náletovými 

křovinami, které musí být odstraněny i s kořeny. Keře budu na místě spáleny. Po 

odstranění křovin se na ploše celého staveniště poseče vzrostlá tráva. 

 

5.2.3.1.1 Výkaz výměr 

 

Odstranění křovin  53 m2 

Sečení trávy  0,6256 ha 
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5.2.3.2 Sejmutí ornice 

 

  Sejmutí ornice o tloušťce 0,2 m se provede strojně za použití dozeru. Skrývka se 

bude realizovat na severní části pozemku, která bude zasažena stavbou. (plocha cca 6 506 

m2, kubatura celkem 1294 m3). Část ornice (60%) bude za pomoci nakladače a 

nákladního auta převezena a uskladněna v zadní části pozemku – na místě budoucího 

parku v areálu domova pro seniory. Uskladněná ornice bude později použita k terénním a 

sadovým úpravám celé plochy areálu. Zbytek ornice (40%) bude převezen na trvalou 

skládku zeminy Technických služeb města Havířova. 

Plocha staveniště je mírně svažitá. Shrnovat se bude z nejvyššího místa (severní 

strana) směrem k nejnižšímu (jižní strana).  

 

5.2.3.2.1 Výkaz výměr 

 

koeficient nakypření je 1,2 

celková vytěžená ornice 1294 m3   s nakypřením 1553 m3 

ornice ponechána na staveništi, 776 m3   s nakypřením 931 m3 

ornice odvezena na skládku 518 m3    s nakypřením 622 m3 

 

5.2.3.2.2 Pracovní četa 

 

Obsluha dozeru – vedoucí čety (průkaz strojníka stavebních strojů)  1 

Obsluha nakladače (průkaz strojníka, řidičský průkaz skupiny C)   1 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)   2 

Pomocní dělníci (bez nároku na vzdělání)     2 

 

5.2.3.2.3 Stroje 

 

Dozer CATERPILLAR 824 K 

Nakladač CATERPILLAR 926M 

Nákladní automobil TATRA T 815 S1 6x6 

 

5.2.3.2.4 Nástroje a pomůcky 

 

Lopata, rýč, krumpáč, kolečko, totální stanice 

 

5.2.3.2.5 Ochranné pomůcky 

 

Přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta, pevná pracovní obuv 
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5.2.3.3 Oplocení staveniště  

 

Staveniště bude zabezpečeno mobilním systémovým oplocením. Plotové dílce 

jsou 2,0 m vysoké a dlouhé 3500 (3000) mm. Dílce se mohou libovolně kombinovat.  

Součástí oplocení budou i betonové patky (hmotnost patky 36 kg, rozměry 680x245x140 

mm), neprůhledné dílce, uzamykatelnou branku pro pěší a vjezdovou bránu (šířka brány 

5000 mm). 

Nosné betonové patky rozestavíme v takových vzdálenostech, v jaké velikosti 

jsme si zvolili délku pole plotového dílce. Patky se staví podélnou osou kolmo k linii 

plotu. Konce plotových dílců se zasouvají do otvorů v betonových patkách. Na horní 

konce sousedních plotových dílců navlečeme zajišťovací spony a klíčem dotáhneme 

matice vratného šroubu. V případě potřeby lze délku jednoho plotového pole korigovat 

přesazováním přes sebe za pomocí zajišťovací spony.  

 

5.2.3.3.1 Výkaz výměr 

 

Označení Parametry ks 

Plotový dílec  

3500/2000 

Délka: 3,5 m 120 

Výška: 2 m 

Hmotnost: 26 kg 

Betonová patka Délka: 68 cm 240 

Výška: 24,5 cm 

Hmotnost: 36 kg 

Zajišťovací spona Pozinkované spony 240 

Mobilní kolečko Plastové kolečko 2 

Svorka k bráně Pozinkované svorky 2 

Petlice a zámek  Řetěz se zámkem 1 

Tabulka č. 6 Výpis prvků mobilního oplocení 

 

5.2.3.3.2 Pracovní četa 

 

 Vedoucí čety (středoškolské vzdělání)    1 

 Pomocný dělník (bez nároku na vzdělání)     5 

 

5.2.3.5 Vybudování zařízení staveniště 

 

Na oplocený pozemek budou dovezeny stavební buňky plnící funkci 

uzamykatelných skladů, šaten, sprchy, WC a zázemí pro stavbyvedoucího. Vnitro 

staveništní přípojky budou napojeny na stávající řad a opatřeny měřícími armaturami pro 

fakturaci.  
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5.2.3.6 Vytyčení objektu a inženýrských sítí 

 

Hned po sejmutí ornice si geodet zaměří dva pevné body podle výkresu vytyčení a 

určí si hlavní polohovou osu.  

Ve vzdálenosti 2-3 m od rohů budoucího objektu se zhotoví lavičky. Obrys 

výkopu objektu se vyznačí reflexním sprejem nebo vápnem. 

Protože se v okolí místa zasaženého etapou zemních prací nevyskytují žádná 

ochranná pásma ani inženýrské sítě nebude třeba jejich vytyčení. 

 

5.2.3.7 Výkop základové jámy 

 

Další etapou je výkop stavební jámy, která je zároveň pilotovací rovinou. Svahy 

jámy budou upraveny v poměru 1:0,5, při výšce výkopu větší než 3 m bude provedena 

lavička šířky 0,5m. 

Výkop stavební jámy bude proveden rypadlem, výkopek bude naložen pomocí 

nakladače na nákladní automobil a bude odvezen na skládku zeminy Technických služeb 

Havířov. Část zeminy, která se později použije pro zpětné zásypy, bude uložena na jižní 

části staveniště. Výška deponie nesmí překročit 1,5 m.  

Za nepříznivého počasí budou práce na výkopu stavební jámy přerušeny, z důvodu 

možného zapadnutí vozidel ve zmáčené zemině. Dále hrozí znečištění komunikací v okolí 

stavby nákladními automobily. (popřípadě je nutné dbát na důkladné očištění vozidel před 

výjezdem ze staveniště) 

 

5.2.3.7.1 Výkaz výměr 

 

koeficient nakypření je 1,2 

celkové vytěžení zeminy 2538 m3   s nakypřením 3046 m3 

zemina ponechána na staveništi, 1679 m3  s nakypřením 2014 m3 

zemina odvezena na skládku 859 m3  s nakypřením 1032 m3 

 

5.2.3.7.2 Pracovní četa 

 

Obsluha nakladače (průkaz strojníka, řidičský průkaz skupina C)   2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupina C)   2 

Řidič rypadla (průkaz strojníka, řidičský průkaz skupina C)  1 

Geodet – maturitní vysvědčení       1 

Pomocní dělníci (bez kvalifikace, proškolení)     2 
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5.2.3.7.3 Stroje 

 

Rypadlo CATERPILLAR M315F 

Nakladač CATERPILLAR 926M 

Nákladní automobil TATRA T 815 S1 6x6 

 

5.2.3.7.4 Nástroje a pomůcky 

 

- Nivelační přístroj, měřící lať, teodolit, pásmo, svinovací metr, olovnice, šňůra 

zednická, hřebíky 

- Lopaty, rýče, krumpáče, stavební kolečka 

- Motorová pila, pilka, kladivo, palice, kleště, vodováha, sekera, vytyčovací kolíky, 

zednická naběračka, vápno  

 

5.2.3.7.5 Ochranné pomůcky 

 

- pracovní rukavice, helmy, pracovní obuv, reflexní vesty 

 

5.2.3.7.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní 

Bude kontrolována kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav 

pracovních strojů, nástrojů, pracovní nářadí, pomůcky BOZP. Platnost průkazů strojníků.  

 

Kontrola mezioperační 

Průběžná kontrola pracovního postupu. Kontrola správnosti a přesnosti vytyčení 

objektu (lavičky), vytyčení stavební jámy, výkop jámy.  

 

Kontrola výstupní  

  Po dokončení proběhne kontrola rozměrů stavební jámy, svahování, odvodnění 

stavební jámy. 

 

5.2.3.7.7. BOZP 

 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s technologickým 

postupem, budou provedeni po staveništi a upozorněni na všechna rizika. Bude prověřena 

jejich odborná způsobilost a zúčastní se bezpečnostního školení, o jehož konání bude 

proveden řádný zápis do stavebního deníku a všichni pracovníci potvrdí účast na školení 

svým podpisem. Pracovníci obsluhy strojů budou seznámeni s jejich údržbou. Všichni 

pracovníci musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu a další ochranné a pracovní 

pomůcky. 
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Hlavní legislativa: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 136/2016 

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

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopu 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

VI. shazování předmětů a materiálů  

      XI. Školení zaměstnanců 

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

práci  

 

5.3  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 

5.3.1  Návaznost na předchozí etapy 

 

Základové konstrukce navazují na předchozí etapu zemních prací. Stavební jáma 

je v úrovni pilotovací roviny. Jáma je rovná, suchá, čistá a připravená pro zahájení další 

etapy.  

 

5.3.2  Jednotlivé části technologické etapy 

V této technologické etapě budou provedeny tyto práce: 

- Piloty 

- Základové pasy 

- Základová deska 

- Provedení vodorovné hydroizolace  
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5.3.3  Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

 

5.3.3.1Piloty 

 

Založení objektu je navrženo na pilotách. Statický model konstrukce je podepřen 

bodově osamělými velkoprůměrovými pilotami (d=1500 m) Piloty budou vyztuženy 

armokošem (množství oceli 50 kg/m3) beton použitý pro piloty C25/30. Pro realizaci pilot 

bude zřízena pilotovací rovina na úrovni - 3,90 = 265,600 m. n. m. Průměrná délka piloty 

se odhaduje kolo 5 m. O pilotách bude proveden prováděcí protokol, kde bude 

zaznamenána skutečná délka piloty a skutečný geologický profil. 

 

Geodet vytyčí osy vrtaných pilot podle výkresové dokumentace. Vytyčení se 

provádí za pomocí kolíku z betonářské oceli. Kolem jednotlivých pilot se vytvoří 

čtvercové šablony z prostého betonu s vynechanými kruhovými otvory. Otvory jsou asi o 

50 mm větší, než je profil vrtu. V betonové šabloně se osadí 4 kolíky, pomocí níž se bude 

kontrolovat osa piloty. 

První návrt piloty se provede do hloubky asi 0,5 m. Následně se zavrtává pažnice 

a současně se hloubí vrt pomocí vrtného hrnce (tzv. šapy). Poté, co vrt dosáhne soudržné 

vrstvy zeminy se pažnice dále nezavrtává. Vrt piloty pokračuje dále do požadované 

hloubky. 

Dno vrtu se vyčistí pomocí šapy s uzavíratelným dnem. Do vyčištěného vrtu se vloží 

armokoše. Těsně před začátkem betonáže se z vrtu musí odčerpat voda. 

 Při betonáži piloty se musí dbát na to, aby proud betonu nenarážel na výztuž ani 

na stěnu vrtu. Proto se provede pomocí betonážní usměrňovací roury s násypku, která je 

umístěná svisle ve středu vrtu. Bezprostředně po betonáži se zvolna vytahuje pažnice a 

sleduje pokles betonu. Hlava piloty se musí v dostatečné míře přebetonovat, aby po 

odpažení neklesla pod úroveň, kterou vyžaduje projektová dokumentace. 
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Obrázek č. 19 Pilotáž [3] 

A – zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu, B – dovrtání nezapažené části vrtu pod 

pažnicí, C – vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu, D – betonáž piloty, E – 

odpažení vybetonovaného vrtu 

 

Betonáž se smí provádět pouze při teplotách vyšších než 5 °C. V případě 

nedodržení teplotní podmínky určí stavbyvedoucí další postup a zajistí případná opatření. 

Pro zmírnění účinků nízkých teplot můžeme zajistit teplotu čerstvého betonu několika 

možnostmi, popřípadě jejich kombinací. 

- zvolíme cement s vyšším obsahem slínku 

- použití cementu s rychlým náběhem počáteční pevnosti (označení písmenem R) 

- ohřev záměsové vody, ohřev kameniva 

- použití přísad urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu 

Pro zmírnění účinku vysokých teplot konstrukci dostatečně kropíme a chráníme před 

nadměrným odpařováním vody. 

 

5.3.3.1.1 Výkaz výměr 

 

Beton pro piloty C 25/30  850,9 m3 

Výztuž pilot ocel 10505  42,54 t 

 

Vytěžená zemina 

koeficient nakypření je 1,2 

zemina odvezena na skládku 860 m3  s nakypřením 1 032 m3 

 

5.3.3.1.2 Pracovní četa 

 

Obsluha vrtné soupravy (strojní průkaz, profesní průkaz)    1 

Betonář (vyučen v oboru s praxí)       1 

Železáři (vyučen v oboru s praxí s vázáním výztuže)    2 

Obsluha čerpadla (vyučen v boru)       1 

Pomocní dělníci (bez nároku na vzdělání)      4 

Řidič nákladního vozidla (řidičský průkaz skupiny C)    1 

Obsluha autodomíchávače (strojní průkaz + řidičský průkaz skupiny C)  1 

Obsluha jeřábu (strojní průkaz, profesní průkaz)     1 

 

5.3.3.1.3 Stroje 

 

Vrtná souprava Bauer BG36 

Stacionární jeřáb MB 2043 
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Autdomíchávač STETTER AM 9 C na podvozku SCANIA 8x4 

 Autočerpadlo SCHWING S 61 SX 

Nákladní automobil TATRA T 815 S1 6x6 

 

5.3.3.1.4 Nástroje a pomůcky 

 

 Krumpáč, lopata, rýč, kolečko, metr, pásmo, lať, totální stanice 

 

5.3.3.1.5 Ochranné pomůcky 

 

 Ochranná helma, rukavice, pevná pracovní obuv, reflexní vesta  

 

5.3.3.1.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní  

Kontrola projektové dokumentace a dokumentů geologického průzkumu. Shoda 

výšky pilotovací roviny s projektovou dokumentací. Kontrola zabezpečení – oplocení 

staveniště. Kontrola technického stavu mechanizmů. Kontrola způsobilosti pracovníků. 

 

Kontrola mezioperační  

Kontrola klimatických podmínek, zaměření důležitých bodů, vytyčení pilot. 

Průběžná kontrola provádění vrtu (hloubka, svislost vrtného zařízení). Kontrola, zda do 

vrtu nenatekla podzemní voda a její případné odčerpání. Kontrola armokoše (soulad 

armatur s dokumentací) Kontrola technologické kázně při provádění. 

 

Kontrola výstupní 

Kontrola umístění pilot odchylka nesmí překročit maximální předepsanou hranici 

(půdorysná odchylka osy piloty maximálně ± 25 mm od projektované polohy, výšková 

odchylka hlavy piloty max. do ± 50 mm od projektované výšky). Kontrola polohy 

nosných prutů výztuže. Kontrola hlavy piloty. 

 

5.3.3.2 Základové pasy 

 

Základové pasy jsou navrženy 800 x 800 mm z betonu C25/30 XC2. Množství 

navržené výztuže na 1 m3 základového pasu je 150 kg. V základových pasech se při 

provádění musí respektovat prostupy pro instalace. 

Postup 

Po realizaci pilot bude odstraněna krycí ochranná vrstva základové spáry 

v tloušťce 200 mm. Dočištění bude probíhat ručně, aby nedošlo k nakypření zeminy. 

Vytěžená zemina bude naložena nakladačem na nákladní automobil a bude odvezena na 

skládku zeminy Technických služeb města Havířov. Následně bude vybudováno bednění 
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pro základové pasy, výtahové šachty a revizní šachty. Bednění opatříme odbedňovacím 

nátěrem. Základové pasy jsou navrženy šířky 800 mm. Před betonáží se osadí zemnící 

pásek. Základové pasy leží na podkladním betonu C12/15. Podkladní beton je vyrovnán 

do úrovně předepsané hlavy piloty. Betonáž pasů bude proveden pomocí autočerpadla. 

Beton ukládáme po vrstvách cca 300–500 mm a zhutněn. Přesah ponoření vibrátoru do 

předchozí – již zhutněné vrstvy by měl být asi 150 mm. Hutnit budeme do té doby, než se 

na povrchu začne vytvářet cementové mléko. Pro zajištění soudržnosti s další vrstvou 

beton na povrchu zdrsníme. Do základového pasu budou osazeny při betonáži trny na 

přenesení vodorovné síly trny 2 ks/m Beton se bude hutnit a urovnávat pomocí vibrační 

lišty. Betonáž se smí provádět pouze při teplotách vyšších než 5 °C. V opačném případě 

je nutné učinit opatření která jsou popsaná v předchozí kapitole Piloty. 

 

5.3.3.2.1 Výkaz výměr  

 

Beton  C25/30 206,94 m3 

Výztuž 10505 R 31,05 t 

 

Vytěžená zemina 

koeficient nakypření je 1,2 

zemina odvezena na skládku 207 m3  s nakypřením 249 m3 

 

5.3.3.1.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí pracovní čety (středoškolské vzdělání)     1 

Betonář (vyučen v oboru s praxí)       2 

Železáři (vyučen v oboru s praxí s vázáním výztuže)    2 

Obsluha vibrační desky (vyučen v boru)      2 

Obsluha čerpadla (vyučen v boru)       1 

Pomocní dělníci (bez nároku na vzdělání)      4 

Řidič nákladního vozidla (řidičský průkaz skupiny C)    1 

Obsluha autodomíchávače (strojní průkaz + řidičský průkaz skupiny C)  1 

Obsluha autočerpadla (řidičský průkaz skupiny C + strojní průkaz)  1 

 

5.3.3.1.3 Stroje 

 

Rypadlo CATERPILLAR M315F 

Nakladač CATERPILLAR 926M 

Nákladní automobil TATRA T 815 S1 6x6 

Autodomíchávač STETTER AM 9 C na podvozku SCANIA 8x4 

Čerpadlo SCHWING S 61 SX 
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5.3.3.1.4 Nástroje a pomůcky 

 

 Pilka na železo, hrábě, totální stanice, rotační laser, vodováha, svinovací metr, 

pásmo, kbelík, kolečka, zednická špachtle, hadice 

 

5.3.3.1.5 Ochranné pomůcky 

 

 Pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, ochranná svářecí 

kukla, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevné pracovní boty 

 

5.3.3.1.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní  

Kontrola dokončenosti předchozí etapy, kontrola projektové dokumentace. Hlavy 

pilot musí být odbourány na požadovanou výšku, beton piloty nesmí být porušen. 

Kontrola materiálu při přebírce (množství, druh) podle dodacího listu. kontrola 

způsobilosti pracovníků. Kontrola technického stavu mechanismů. 

 

Kontrola mezioperační  

Kontrola výztuže před zalitím betonem (druh, krytí a umístění armatur podle 

výkresu výztuže) Kontrola klimatických podmínek (teplota nesmí klesnou pod 5 °C). 

Kontrola betonáže, hutnění a následného ošetřování betonu. 

  

Kontrola výstupní 

 Kontrola přesnosti provedení (mezní odchylky výškově ± 25 mm, půdorysně ± 15 

mm. Bude provedena kontrola prostupů pro instalace podle projektové dokumentace. 

Vizuální kontrola celkové konstrukce (mechanické poškození, praskliny). Výsledky 

kontrol se zapíší do stavebního deníku.  

 

5.3.3.3 Základová deska 

 

Po dokončení předchozí etapy základových pasů budeme pokračovat navezením a 

zhutněním štěrkopískových polštářů mezi základovými pasy o tloušťce 300 mm. 

Následně proběhne betonáž podkladního betonu C12/15 o tloušťce 150 mm. Tato vrstva 

vyrovná výškové rozdíly mezi horní úrovní pasů. Po technologické pauze budeme 

pokračovat betonáží základové desky z betonu C20/25 tl. 180 mm, která bude vyztužena 

sítí 100 x 100 mm při obou površích.  

Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které 

mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo soudržnost s nimi. Výztuž se musí ukládat 

dle projektové dokumentace. KARI sítě budu uloženy na distančnících velikosti 30 mm, 

budu se vzájemně překrývat o dvě řady ok a spojovat se budou vázacím drátem. 
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 Beton bude dovážen z betonárny CEMEX s.r.o., autodomíchávači. Sekundární doprava 

bude zajištěna čerpadlem betonu. Beton bude srovnán a zhutněn vibrační lištou. Čerstvý 

beton je nutné chránit před nepříznivými klimatickými změnami, po dobu zrání musí být 

náležitě ošetřován. 

 

5.3.3.3.1 Výkaz výměr 

 

Beton C12/15   122,38 m3 

Beton C20/25   291,55 m3 

Výztuž 10505   3,5 t 

štěrkopísek   305,95 m3 

 

5.3.3.3.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí pracovní čety (středoškolské vzdělání)     1 

Betonář (vyučen v oboru s praxí)       2 

Železář (vyučen v oboru s praxí s vázáním výztuže)    2 

Obsluha čerpadla (vyučen v boru)       1 

Pomocní dělníci (bez nároku na vzdělání)      4 

Řidič nákladního vozidla (řidičský průkaz skupiny C)    1 

Obsluha autodomíchávače (strojní průkaz + řidičský průkaz skupiny C)  1 

Obsluha autočerpadla (řidičský průkaz skupiny C + strojní průkaz)  1 

 

5.3.3.3.3 Stroje 

 

Autodomíchávač STETTER AM 9 C na podvozku SCANIA 8x4 

čerpadlo betonu SCHWING S 61 SX 

Nákladní automobil TATRA T 815 S1 6x6 

 Nákladní automobil IVECO 75E18 

 

5.3.3.3.4 Nástroje a pomůcky 

 

Totální stanice, svářečka, vibrační deska, lopata, rozhrnovač, kolečka, pásmo, vodováha, 

olovnice, metr, kleště štípací, kleště kombinované 

 

5.3.3.3.5 Ochranné pomůcky 

 

Pracovní helma, pracovní oděv a obuv, rukavice, reflexní vesta 
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5.3.3.3.1 Jakost 

 

Kontrola vstupní 

Kontrola kvalifikace pracovníků, kontrola materiálu při předávce, kontrola 

správné výšky základových pasů a ověření souladu s projektovou dokumentací. Kontrola 

správnosti všech zabudovaných instalací a prostupů. Kontrola zhutnění štěrkové vrstvy 

mezi základovými pasy. 

 

Kontrola mezioperační  

Kontrola klimatických podmínek. Průběžně se bude kontrolovat dodržování 

technologické kázně (betonáž, osazení výztuže, krytí výztuže, hutnění betonu a jeho 

následné ošetřování).  

 

Kontrola výstupní 

 Kontroluje se výsledná geometrie konstrukce, soulad s projektovou dokumentací 

rovinnost a čistota povrchu.  

 

5.3.3.4 Provedení vodorovné hydroizolace 

 

Mezi základovou deskou a cementovým potěrem budou po celé ploše uloženy tři 

vrstvy folií, které zajistí kluzné oddělení základové desky od zbývajících konstrukcí. 

V této fázi výstavby budou pásy kladeny pouze pod svislé nosné konstrukce. V celé ploše 

budou realizovány až těsně před litím ochranné cementové vrstvy proto, aby se izolace 

nepoškodila.  

Nejprve Geotextilie „Geofiltex 300 g/ m2 následuje vrstva hydroizolace PVC foliové, 

která se bude spojovat svařováním. Další vrstva geotextílie Geofiltek 300 g/ m2. Souvrství 

hydroizolace bude chránit cementový ochranný potěr o tloušťce 50 mm. 

 

5.3.3.4.1 Výkaz výměr 

 

Geotextílie 300 g/ m2   1866 m2 

PVC foliové    933 m2 

 

5.3.3.4.2 Jakost 

 

Kontrola vstupní 

Před pokládkou folií se kontroluje rovinnost podkladního betonu. Odchylka by 

neměla přesáhnut 2 mm na 3 m lati. Dále se zkontroluje správná geometrie podkladní 

betonové desky a nivelačním přístrojem se ověří výška vrstvy porovnáním s projektovou 

dokumentací. Podklad musí být suchý, vyzrálý a čistý.  
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Kontrola mezioperační 

Při mezioperační kontrole ověřujeme shodu dovezeného materiálu s technickým a 

dodacím listem (množství, druh). Při předávce provedeme také vizuální kontrolu, zda 

nedošlo při přepravě k znehodnocení materiálu.  

Při provádění jednotlivých vrstev se před zakrytím následující vrstvou zkontroluje vrstva 

předchozí. Sledujeme souvislost vrstvy, přesahy, materiál nesmí být nikde porušen. U 

svařovaných spojů kontrolujeme spojení dvou vrstev pomocí jehly. Výsledek každé 

kontroly se zapisuje do stavebního deníku. 

 

Kontrola výstupní 

Kontrola souvislosti vrstvy, poškození. 

 

5.4  HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

 

5.4.1  Návaznost na předchozí etapy 

 

Technologická etapa Hrubé spodní stavby navazuje na předchozí etapu zakládání. 

Všechny práce popsané v předchozí kapitole musí být dokončeny, zkontrolovány a 

výsledky kontrol řádně zapsány do stavebního deníku. 

 

5.4.2  Jednotlivé části technologické etapy 

Svislé monolitické železobetonové konstrukce 

Vodorovné monolitické železobetonové konstrukce 

 

5.4.3  Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

 

5.4.3.1 Svislé monolitické železobetonové konstrukce 

 

V úrovni 1PP jsou umístěny provozní prostory s požadavkem na volný prostor. 

Tento požadavek zajišťuje kombinace stěnového a sloupového železobetonového 

systému. ten přechází v 1NP do stěnového systému.  

 

Geodet zaměří polohy monolitických železobetonových konstrukcí (sloupů a stěn) 

které budou z betonu C25/30 a budou vyztuženy ocelí 10 505 R. Podle výkresů výztuže 

se vytvoří armokoše pro monolitické konstrukce, které se spojí s výztuží vyčnívající ze 

základů. Poté se kolem armatur vytvoří bednění ze systémových prvků, které budou 

opatřeny odbedňovacím nástřikem. Před betonáží se musí dát pozor na to, zda je bednění 

zajištěné proti účinkům vodorovných sil, svislost budoucího prvku a dodržení krycí 

vrstvy výztuže stanovené projektovou dokumentací. Primární doprava na stavbu bude 

zajištěna autodomíchávačem, sekundární doprava bude zajištěna čerpadlem. Je nutné 
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respektovat prostupy pro jednotlivé rozvody. Betonáž musí probíhat za teplot vyšších než 

5 °C v opačném případě musí být učiněna opatření, která jsou popsaná v odstavci Piloty. 

 

5.4.3.1.1 Výkaz výměr  

 

Beton C25/30      467,7 m3 

Ocel R 10 505      10,89 t 

Bednění sloupů      31,5 m2 

Bednění stěn      1,646 m2 

 

5.4.3.1.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí pracovní čety (středoškolské vzdělání)     1 

Betonář (vyučen v oboru s praxí)       3 

Železář (vyučen v oboru s praxí s vázáním výztuže)    2 

Obsluha čerpadla (vyučen v boru)       1 

Pomocní dělníci (bez nároku na vzdělání)      4 

Řidič nákladního vozidla (řidičský průkaz skupiny C)    1 

Obsluha autodomíchávače (strojní průkaz + řidičský průkaz skupiny C)  1 

 

5.4.3.1.3 Stroje  

 

Autodomíchávač STETTER AM 9 C na podvozku SCANIA 8x4 

čerpadlo SCHWING S 61 SX 

Nákladní automobil TATRA T 815 S1 6x6 

 Nákladní automobil IVECO 75E18 

 

5.4.3.1.4 Nástroje a pomůcky 

 

Totální stanice, ponorný vibrátor, kleště kombinované, kleště štípací, svářečka, lopata, 

kolečka, pásmo, vodováha, olovnice, metr 

 

5.4.3.1.5 Ochranné pomůcky 

 

Pracovní helma, pracovní oděv a obuv, rukavice, reflexní vesta 

 

5.4.3.1.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní 

 Nejprve se provede kontrola výztuže vyčnívající ze základů a kontrola podkladu 
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(suchý, čistý, neporušený podklad) Při předávce zkontrolujeme dovezené bednění 

množství musí souhlasit s dodacím listem. 

 

Kontrola mezioperační 

Kontrola bednění – správné uložení, svislost, zabezpečení proti posunutí při 

betonáži, těsnost, provedení odbedňovacího nástřiku, čistota. Kontrola výztuže – dle 

výkresu výztuže se kontroluje správný druh, profil, počet, umístění, krytí (distančníky) a 

délky výztuže. Vyztužená kostra musí být tuhá a zajištěná proti posunutí při ukládání 

betonu.  

 

Kontrola výstupní  

 Po odbednění vizuálně překontrolujeme celou konstrukci, přeměříme ji a ověříme 

shodnost geometrie s projektovou dokumentací. 

 

5.4.3.2 Vodorovné konstrukce 

 

Stropy tvoří železobetonové bezprůvlakové desky o tloušťce 200 mm z betonu 

C30/37 a výztuže R 10 505. Stropní deska nad posledním podlažím je také navržena jako 

monolitická železobetonová deska. 

 

Nejprve se provede výškové zaměření budoucí konstrukce stropu. Následně začne 

montáž bednění. Pro zhotovení monolitických železobetonových desek bude použito 

bednění ze dvou křížem uložených nosníků (primární a sekundární nosníky) podepřených 

stojkou s křížovou hlavou. Na sestavený rošt budou přibity bednící desky. Otvory v 

bednění jako jsou instalační šachty, schodiště, výtah v konstrukci obedníme za pomocí 

rámů a bednících desek. Dále se zřídí bednění pro ztužující věnec. Po obvodu celé 

obedněné plochy, včetně výtahových a instalačních šachet, se namontují držáky zábradlí a 

opatří se vždy dvěma kusy dřevěných latí. Tyto latě budou plnit funkci dočasného 

zábradlí. Funkci okopové lišty při armování bude plnit bednění stropu. Po dobednění celé 

stropní konstrukce se plocha důkladně očistí od případných nečistot. Poté se bednění 

důkladně nastříká odbedňovacím olejem. Podle projektové dokumentace se za pomocí 

distančních prvků vázacích drátů vytvoří výztuž pro stropní desku. Beton C 25/30 se na 

stavbu dopraví autodomíchávačem a do bednění bude ukládán pomocí čerpadla. 

Betonová směs nesmí padat z větší výšky než 1,5 m aby nedošlo k segregaci kameniva. 

Věnce se budou hutnit ponorným vibrátorem, stropní deska vibrační latí. Betonáž bude 

probíhat při teplotách vyšších než 5 °C. Čerstvý beton se musí řádně ošetřovat vlhčením, 

aby nedošlo k popraskání konstrukce. 

S ohledem na klimatické podmínky statik určí, kdy je možné začít s částečným 

odbedňováním konstrukce. Konstrukce však zůstane částečně podepřena stojkami po 

dobu minimálně 28 dní od betonáže.  
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Osazení prefabrikovaných schodišť 

Schodišťové rameno se osadí na ozub, který je vytvořený stropní deskou. 

Mezipodesta byla provedena při betonáži vodorovných nosných konstrukcí. 

Prefabrikovaný prvek se uloží na elastický, akusticky izolační materiál, který se vloží do 

styků prefabrikovaného dílce a monolitické podesty a mezipodesty.  

 

5.4.3.2.1 Výkaz výměr 

 

Beton C25/30    1217 m3 

Výztuž 10505 R   365 t 

Systémové bednění    1223 m2 

 

5.4.3.2.2 Pracovní četa 

 

Obsluha autodomíchávače (řidičský průkaz skupiny C, strojní průkaz)  1 

Obsluha autočerpadla (řidičský průkaz skupiny C, strojní průkaz)   1 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)    1 

Obsluha vibrátoru (vyučen v oboru)       1 

Obsluha čerpadla (vyučen v boru)       1 

Betonář (vyučen v oboru s praxí)       2 

Železář (vyučen v oboru s praxí)       3 

Pomocní dělníci (bez nároku na vzdělání)      4 

 

5.4.3.2.3 Stroje  

 

autodomíchávač STETTER AM 9 C na podvozku SCANIA 8x4 

nákladní automobil s hydraulickou ruku IVECO ML 180 E23 + AK 3500 C A2 

čerpadlo SCHWING S 61 SX 

 

5.4.3.2.4 Nástroje a pomůcky 

 

Příložný vibrátor, ponorný vibrátor 

Strhávací latě, hrabla, hrábě, zednická lžíce, kleště, kladivo, vázací kleště,  

Totální stanice, vodováha, metr, pásmo   

 

5.4.3.2.5 Ochranné pomůcky 

 

Pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba. 
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5.4.3.2.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní  

Zkontrolují se všechny hotové železobetonové konstrukce (svislé stěny, sloupy) 

konkrétně se překontroluje jejich rovinnost, správná geometrie – půdorysná, výšková. 

Kontrola technického stavu zvedacích mechanizmů a strojů. 

 

Kontrola mezioperační  

Před použitím se zkontroluje stav bednění – nesmí být znečištěné nebo poškozené. 

Po vytvoření bednící konstrukce se zkontroluje tvar, prostupy, těsnost, překontroluje se 

správná geometrie budoucí železobetonové konstrukce, výškové osazení bednění, tuhost. 

Podle projektové dokumentace se zkontroluje uložení výztuže, druh, profily, délky, 

uložení, krycí vrstvy. 

Dále provedeme zkouškou konzistence betonu. Je nutné dodržet předepsanou konzistenci 

(tekutost) směsi: max. 24 cm. (Zkouška se provádí kónusem s dolní podstavou 100 mm, 

horní 70 mm a výškou 60 mm na lehce navlhčené nenasákavé podložce). Zkouška se 

provede před podepsáním předávacího protokolu. Průběžně se také kontroluje dodržování 

technologické kázně při ukládání, hutnění a ošetřování betonu. 

 

Kontrola výstupní  

Provedeme celkovou vizuální kontrolu zhotovené konstrukce. Ověříme správnost 

geometrie a povrch konstrukce (poškození, otisky, vrypy a praskliny). Sleduje se 

rovinnost povrchu, která by neměla přesáhnout mez (2 mm na 2 m lati). Na zkušebních 

tělesech, které se zhotovily v průběhu betonáže se provedou po 28 dnech po zhotovení 

zkoušky pevnosti betonu. 

 

5.4.3.2.7 BOZP  

 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s technologickým 

postupem a projektovou dokumentací, budou provedeni po staveništi a seznámeni 

s veškerými riziky. Bude prověřena jejich odborná způsobilost a zúčastní se 

bezpečnostního školení, o jehož konání bude proveden řádný zápis do stavebního deníku. 

Všichni pracovníci potvrdí účast na školení svým podpisem. Obsluha strojů bude 

seznámena s údržbou mechanizace. Všichni pracovníci musí nosit ochrannou přilbu, 

reflexní vestu a další ochranné pomůcky. 

 

Hlavní legislativa: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 136/2016 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,)  
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Obecné požadavky 

 I. Požadavky na zajištění staveniště 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 IX. Vibrátory  

 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 IX. Betonářské práce a práce související 

 IX.1 Bednění 

 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

 IX.3 Odbedňování 

 IX.5 Práce železářské  

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 III. Používání žebříku 

 IV. Zajištění proti pádu předmětu a materiálu 

  V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 VIII. Shazování předmětů a materiálu 

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

práci  

 

5.5  HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA  

 

5.5.1  Návaznost na předchozí etapy  

 

Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předchozí etapu hrubé 

spodní stavby. Všechny práce popsané v předchozí kapitole musí být dokončeny, 

zkontrolovány a výsledky kontrol řádně zapsány do stavebního deníku. 

 

5.5.2  Jednotlivé části technologické etapy 

 

V této technologické etapě budou provedeny: 

- Zděné konstrukce  

- Vodorovné monolitické železobetonové konstrukce 

- Zastřešení – klenutá vazníková střecha 

- Zastřešení – plochá jednoplášťová střecha 
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5.5.3  Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

 

5.5.3.1 Zděné konstrukce 

 

Venkovní obvodová stěna budovy je provedena z keramických děrovaných 

tepelně izolačních cihel HELUZ tloušťky 440 mm. Vnitřní nosné stěny jsou zároveň 

mezibytové stěny, proto jsou zvoleny keramické tvárnice s vyššími akustickými 

vlastnostmi tloušťky 300 mm. 

 

Nejprve výškově zaměříme železobetonovou stropní desku na 1PP. Zjistíme, který 

bod pod budoucím zdivem je na desce nejvýše. K tomuto výchozímu bodu připočteme 10 

mm zakládací malty. Na tuto výšku budeme srovnávat zakládací maltu po celé délce 

zdění. V místě s nejvyšší výšku bude vrstva zakládací malty nejnižší a s poklesem výšky 

stropní desky se bude vrstva zakládací malty zesilovat.  

 Poté se založí rohy zdiva budoucího 1NP, na které se osadí zednická šňůra, která 

bude probíhat u vnějšího líce. Vodící šňůra vymezí polohu zdiva mezi založenými rohy 

podlaží. Průběžně kontrolujeme dodržení vazby zdiva, které musí být alespoň 0,4* výška 

tvárnice. Za pomocí vodováhy kontrolujeme jednotnou výšku vrstev zdiva. V místech 

kolmého styku dvou nosných stěn vkládáme mezi tvárnice do každé druhé ložné spáry 

dvě nerezové kotvy. V případě styku nosné stěny a příčky vkládáme do každé druhé ložné 

spáry jednu kotvu. Po dosažení výšky 1,5 m, kdy bude práce ze země obtížná zřídíme 

lešení z lešenářských koz, na které se položí dřevěné fošny. Nad otvory ve zdivu se uloží 

překlady. Dbáme na správné uložení překladu (na každém prvku je označena horní a 

spodní strana. Dodržujeme předepsané uložení překladů do maltového lože (10 mm) 

s přesahem minimálně 150 mm.  

Zdivo provádíme při teplotách vyšších než 5 °C. Za deště musí být konstrukce zakryta 

nepromokavou folií.  

 

5.5.3.1.1 Výkaz výměr 

 

HELUZ STI 44 broušená       1428 m2 

HELUZ AKU 30/33,3 P20       2006 m2 

Překlad HELUZ vysoký 23,8/7/125     147 Ks 

Překlad HELUZ vysoký 23,8/7/175     283 Ks 

Překlad HELUZ vysoký 23,8/7/200     213 Ks 

Překlad HELUZ vysoký 23,8/7/300     210 Ks 

 

5.5.3.1.2 Pracovní četa 

 

  Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)  1 
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  Vedoucí pracovní čety (středoškolské vzdělání)   1 

 Zedníci (vyučen v oboru s praxí)     4 

 Pomocní dělníci (bez nároku na vzdělání)     4 

 

5.5.3.1.3 Stroje 

 

 nákladní automobil TATRA T 815 S1 6x6 

  nákladní automobil IVECO 75E18 

 jeřáb Stacionární jeřáb MB 2043 

 

5.5.3.1.4 Nástroje a pomůcky 

 

Zakládací sada, vodováha, zednická lžíce, palice, lopata, kolečko. 

 

5.5.3.1.5 Ochranné pomůcky 

 

Pracovní oděv, pevná obuv s ocelovou špičkou, pracovní rukavice, ochranná helma, 

reflexní vesta. 

 

5.5.3.1.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní  

Zkontrolujeme kvalitu podkladu – stropní desku nad 1PP. Deka musí být pevná, 

čistá (bez mastnot, prachu a zbytků stavebního materiálu). Povrch musí být rovinný bez 

trhlin, výstupků či otisků. Zkontrolujeme stav pracovních strojů a nástrojů. Průběžně 

kontrolujeme dovezený materiál, zda souhlasí s dodacími listy a zda nebyl poškozen při 

transportu.  

 

Kontrola mezioperační 

V průběhu zdění kontrolujeme dodržení technologické kázně. Překontrolujeme 

založení rohů zdiva, zvláštní pozornost věnujeme založení první řady zdiva (dodržení 

výšky zakládací malty). Kontrolujeme vazbu, rovinnost, umístění otvorů ve zdivu, 

uložení překladů. 

 

Kontrola výstupní  

Kontrola rovinnosti, svislosti, soulad polohy a umístění otvorů s projektovou 

dokumentací. 
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5.5.3.1.7 BOZP 

 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s technologickým 

postupem, projektovou dokumentací, bude prověřena jejich odborná způsobilost a musí 

mít platné bezpečnostní školení, o jehož konání bude proveden řádný zápis do stavebního 

deníku a všichni pracovníci budou mít potvrzenou účast na školení svým podpisem. 

pracovníci obsluhy mechanismy budou seznámeni s údržbou strojů. Všichni pracovníci 

musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu a další ochranné pomůcky. 

 

Hlavní legislativa 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 136/2016 

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

Obecné požadavky 

I.  Požadavky na zajištění staveniště 

III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III.  Míchačky 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

X.  Zednické práce 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VIII.  Shazování předmětů a materiálu 

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

práci  

 

5.5.3.2 Vodorovné monolitické železobetonové konstrukce 

 

Vodorovné monolitické železobetonové konstrukce budu prováděny v každém 

jednom podlaží hrubé vrchní stavby obdobě, jak jsou popsány v kapitole hrubá spodní 

stavba.  
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5.5.3.3 Zastřešení klenutá vazníková střecha 

 

Nad křídly „A“, „B“ a „C“ je navržena oblouková střecha s proměnlivým 

sklonem. Nad částí objektu „A“ a „B“ budu mít vazníky oblouk o poloměru 15,92 m a 

nad částí „C“ poloměr 15,66 m. Jednotlivé prvky vazníků budou provedeny z dřevěných 

profilů 60 x 60 mm, které budou spojeny sponami GANG-NAIL. Střecha není zateplená. 

Zateplení je provedeno z minerální vlny tloušťky 60 + 120 mm rozvinuté na stropní 

konstrukci a kryta parotěsnou izolací. Nosná konstrukce střechy je vytvořena dřevěnými 

vazníky. Na vaznících bude dřevěné bednění z prken tloušťky 25 mm dlouhých 3-5 m. Na 

bednění se položí vrstva pojistné hydroizolace DELTA – TRELA PLUS, která má při 

horním okraji 8 mm vysokou strukturovanou rohož ve tvaru nopů. Rohož zajistí 

odvětrávání a odvádění vlhkosti z prostoru pod falcovanou plechovou krytinou LINDAB. 

  

Zaměříme a vyznačíme polohy jednotlivých vazníků podle projektové 

dokumentace. Každý vazník přichytíme pomocí „L“ profilu k železobetonovému věnci. 

Používáme jednu pevnou a jednu kluznou podporu. Montáž vazníku bude probíhat za 

pomocí jeřábu. Během montáže budou vazníky mezi sebou zajištěny dřevěnými prkny 

proti překlopení. Bednění bude z prken tloušťky 25 mm, ke kterému bude přichycen 

podkladní plech. Další vrstvu tvoří pojistná hydroizolace o tloušťce 4,4 mm, která se bude 

pokládat rovnoběžně s hranou okapu. Nakonec se provede střešní plášť z plechové 

krytiny. 

 

5.5.3.3.1 Výkaz výměr 

 

Dřevěný sbíjený vazník (V1-V8)     71 ks 

Nerezový úhelník (pevná podpora)    142 ks 

Nerezový úhelník (kluzná podpora)    142 ks 

Desky 25 mm       1050 m2 

Hydroizolace       1050 m2 

Latě 60 x 40 mm       1700 bm 

Prkna 120 x 25 mm      1000 bm 

Krytina 0,6 mm      1050 m2 

Trámek 60 x 120 mm      125 bm  

 

5.5.3.3.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí pracovní čety, mistr (středoškolské vzdělání) 1 

Tesař (vyučen s praxí)     2 

Jeřábník (řidičský průkaz skupiny D)   1 

Vazač břemen (vazačský průkaz)    1 
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Izolatér (vyučen s praxí)      2 

Klempíř (vyučen s praxí)      2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)  1 

Pomocný dělník (bez nároku na vzdělání)    3 

   

5.5.3.3.3 Stroje 

 

Souprava tahače s valníkovým návěsem MAN 18.440 + BROSHULS 3AOU-48 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO ML 180 E23 + AK 3500 C A2 

Jeřáb MB 2043  

 

5.5.3.3.4 Nástroje a pomůcky 

 

Motorová pila, Příklepová vrtačka, Aku vrtací šroubovák, nůžky na plech, falcovací stroj, 

ruční pila, sponkovací kladivo, kleště, kombinované kleště, zalamovací nůž, vodováha, 

šroubovák, metr, vyznačovací sprej, tužka, nůžky 

 

5.5.3.3.5 Ochranné pomůcky 

 

Přilba, ochranné brýle, respirační rouška, bezpečnostní postroj se zachycovačem pádu, 

ochranné rukavice, pracovní oděv a obuv 

 

5.5.3.3.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní  

Zkontrolujeme dokončenost práce na předchozí etapě – vyzrálost a geometrii 

železobetonového věnce nad posledním podlaží. Provedeme kontrolu strojů a nářadí. Při 

přejímce materiálu zkontrolujeme, jestli nebyl poškozen přepravou a podle dodacího listu 

překontrolujeme druh a množství. 

 

Kontrola mezioperační  

Pečlivě vždy překontrolujeme vrstvu, která bude při další etapě provádění 

zastřešení překryta. Kontrolujeme uložení vazníků, montáž bednění, pojistnou 

hydroizolaci, žlabové háky, žlaby, krytinu. 

 

Kontrola výstupní 

Celková kontrola střešní konstrukce. 

 

5.5.3.3.7 BOZP 
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Během prací budou dodržovány následující právní předpisy: Nařízení vlády č. 136/2016 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

I.  Požadavky na zajištění staveniště 

III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

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

práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

I. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

II. Používání žebříků 

III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

IV. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

V. Práce na střeše 

VI. Shazování předmětů a materiálu 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

který je upraven zákonem č. 88/2016 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

5.5.3.4 Zastřešení plochá jednoplášťová střecha 

 

Nosnou konstrukcí střechy je železobetonová monolitická deska. Nosná 

konstrukce bude opatřena penetračním nátěrem. Následně bude provedena parozábrana 

z asfaltového pásu se skleněnou vložku. Tepelná izolace bude tvořena tuhu izolační vlnou 

v souvislé vrstvě o tloušťce 160 mm. Spádová vrstva bude tvořena ze spádových 

klínů téhož materiálu (0-70 mm). Minerální vlna bude kotvena pomocí lepidla na lepení 

tepelných izolací. Nad tepelnou izolací bude mechanicky kotvený asfaltový pás se 

skleněnou vložkou. Hlavní hydroizolační funkci bude mít asfaltový pás s břidličným 

ochranným posypem, který bude celoplošně natavený k podkladu.  

Zkontrolujeme podklad, popřípadě ho dočistíme. Naneseme asfaltovou penetraci, 

která zlepší přilnavost podkladu. Následuje technologická pauza cca 2-3 hodiny (v 

závislosti na klimatických podmínkách) pro zaschnutí nátěru. Po zaschnutí nátěru 

osadíme střešní vtok odpadního potrubí. Všechny prostupy instalací budou oplechovány. 

Asfaltové pásy se skleněnou vložku Glastek 40, sloužící jak parozábrana, budou nataveny 

na celé ploše střechy i atiky. Na čistý povrch se přilepí vrstva tepelné izolace. druhá 

vrstva izolace je tvořena spádovými klíny které klademe na sraz. Desky se musí chránit 

před vlhkostí, při dešti je nutné je zakrýt. Následně se bude mechanicky kotvit asfaltový 

pás se skleněnou nosnou vložku. Poslední vrstvou ploché střechy jsou modifikované 
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asfaltové pásy s břidličným ochranným posypem, které se nataví propanbutanovým 

hořákem. Nakonec se oplechuje atika. 

 

5.5.3.4.1 Výkaz výměr  

 

Penetrace         58 m2 

Parozábrana         89 m2 

Tepelná izolace 160 mm       58 m2 

Spádová vrstva       58 m2 

Asfaltový pás s břidličným posypem     58 m2 

 

5.5.3.4.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí pracovní čety, mistr (středoškolské vzdělání)   1 

Izolatér (vyučen s praxí v oboru)     2 

Tesař (vyučen s praxí v oboru)     2 

Klempíř (vyučen s praxí v oboru)      2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)  1 

Pomocný dělník (bez nároku na vzdělání)     2 

 

5.5.3.4.3 Stroje 

 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO ML 180 E23 + AK 3500 C A2 

Stavební výtah NOV 650 D 

 

5.5.3.4.4 Nástroje a pomůcky 

 

Sada na kotvení izolace – propanbutanová bomba, hořák s regulací 

Motorová pila, okružní pila, vrtačka, elektrické nůžky na plech, válečky, štětce, špachtle, 

přítlačné válečky, vodováha, zalamovací nůž, kombinované kleště, tužka, koště, lopata, 

nůžky 

 

5.5.3.4.5 Ochranné pomůcky  

 

Přilba, ochranné brýle, respirační rouška, ochranné rukavice, pracovní oděv a obuv 

s ocelovou špičku 
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5.5.3.4.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní  

 Povrch nosné konstrukce musí být vyzrálý, soudržný, rovinnost povrchu by měla 

být s maximální odchylkou 5 mm na 2 m lati. Vlhkost desky by měla být maximálně 6 %. 

 

Kontrola mezioperační  

Kontrola technologické kázně. Kontrola přivezeného materiálu při přejímce. 

Kontrola vrstvy zakrývané další vrstvu v souvrství ploché střechy. (kontrola penetračního 

nátěru, parozábrany, tepelné izolace, spádové vrstvy, hydroizolace) Správné protavení 

spoje asfaltových pásů – vzniklý návalek vyteklý ze spoje nebo provedeme zkoušku za 

pomocí jehly.   

 

Kontrola výstupní  

 Kontrolujeme hotovu konstrukci (těsnost, geometrii, shodu s projektovou 

dokumentací). 

 

5.5.3.4.7 BOZP 

 

Během prací budou dodržovány následující právní předpisy: 

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

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

I.  Požadavky na zajištění staveniště 

III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

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

práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 VI.  Práce na střeše 

VII. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

VIII. Používání žebříků 

IX. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

X. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

XI. Práce na střeše 

XII. Shazování předmětů a materiálu 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

který je upraven zákonem č. 88/2016 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
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5.6 HRUBÉ DOKONČOVACÍ PRÁCE 

 

5.5.1  Návaznost na předchozí etapy 

 

Technologická etapa dokončovací práce navazuje na předchozí etapu hrubé vrchní 

stavby. Před zahájením dokončovacích prací musí být stavba pod střechou. Všechny 

práce z předchozí etapy musí být dokončené, zkontrolované a musí být nich sepsán řádný 

záznam do stavebního deníku. 

 

5.5.2  Jednotlivé části technologické etapy 

 

V této technologické etapě budu provedeny 

- Příčky keramické 

- Povrchové úpravy – omítky 

- Výplně otvorů 

- Podlahy 

- Podhledy 

 

5.5.3  Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

 

5.5.3.1 Příčky keramické 

 

V objektu jsou navrženy příčky z keramických příčkovek v tloušťce 150 mm.  

 

Před provedením se zaměří a vyznačí polohy příček a otvorů v nich podle 

projektové dokumentace. Dalším krokem je zaměření nejvyššího bodu pod budoucí 

příčkou kvůli zajištění minimální tloušťky maltové vrstvy 10 mm. Nejprve se osadí 

příčkovky v rozích stěn. Mezi nimi se natáhne zednická šňůra. Podél ní se ukládají 

jednotlivé cihly první vrstvy příčky, které se urovnají v obou směrech pomocí gumové 

paličky a vodováhy. Styčné spáry jsou zajištěny perem a drážku, maltují se jen ložné 

spáry. Minimální délka převázání je 100 mm. Kotvení příček k nosné stěně je zajištěn 

kotvami, které byly aplikovány do každé druhé ložné spáry při zdění nosné konstrukce. 

Když zděná příčka dosáhne úrovně 150 cm, postaví se lešení. Překlady nad otvory se 

osadí do maltového lože tloušťky 10 mm. Mezera mezi poslední vrstvou cihel a stropem 

bude vyplněna PUR pěnou.  

 

5.5.3.1.1 Výkaz výměr  

 

Příčkovky HELUZ 14 mm      1265 m2 

Překlad HELUZ        40 ks 
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5.5.3.1.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí čety (středoškolské vzdělání)     1 

Zedník (vyučen v oboru s praxí)      4 

Pomocný dělník (bez nároku na vzdělání)     2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)  1 

 

5.5.3.1.3 Stroje 

 

 Nákladní automobil IVECO 75E18 

 Smykem řízený nakladač BOBCAT S 250 

 Osobonákladní výtah NOV 650 D 

 

5.5.3.1.4 Nástroje a pomůcky 

 

Kolečko, kbelíky, pila, vodováha, zednická lžíce, provázek, lešení, zednické kladivo, 

olovnice, tužka, nivelační přístroj, metr, pásmo, úhelník, zalamovací nůž, gumová palička 

 

5.5.3.1.5 Ochranné pomůcky 

 

Ochranné rukavice, pracovní oděv, helma, ochranné brýle 

 

5.5.3.1.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní 

Při převzetí materiálu kontrolujeme správný druh a množství podle dodacího listu, 

vizuálně překontrolujeme obaly a data spotřeby. Zkontrolujeme stropní desku (rovinnost 

maximální odchylka ± 5 mm /2 m délky), nosné stěny (musí obsahovat kotvy pro přizdění 

příček).  

 

Kontrola mezioperační  

Kontrola zaměření příček podle projektové dokumentace. Kontrola rovinnosti a 

svislosti po celou dobu zdění. Dohled nad dodržováním technologických postupů. 

 

Kontrola výstupní  

Celková kontrola konstrukce a soulad s projektovou dokumentací. Kontrola vazby 

zdiva, kontrola tloušťky styčných a ložných spár, kontrola polohy otvorů.  
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5.5.3.1.7 BOZP 

 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 136/2016 

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

Obecné požadavky 

I.  Požadavky na zajištění staveniště 

III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III.  Míchačky 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

X.  Zednické práce 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VIII.  Shazování předmětů a materiálu 

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

práci  

 

5.5.3.2. Omítky, úpravy povrchů 

 

Na zdivo z keramických tvárnic bude provedena tradiční třívrstvá omítka, která se 

bude skládat z postřiku jádrové omítky a hlazené štukové vrstvy. V místnostech, které 

budou obloženy, se provede omítka cementová.  

 

Případné výstupky a nerovnosti na monolitické stropní konstrukci budou 

zbroušeny a vyhlazeny do hladka. Povrch se natře adhezivním přípravkem. Strojní 

omítačkou provedeme postřik v tloušťce okolo 4 mm. Po zaschnutí postřiku naneseme 

strojní omítačkou jádrovou omítku v tloušťce 10-15 mm. Tloušťka vrstvy se bude odvíjet 

podle nerovnosti povrchu. Nejdříve se vytvoří omítníky ve vzdálenostech asi dvou metrů 

od sebe a pak se pomocí latě bude nastříkaná směs stahovat do roviny. Po technologické 

pauze se nanese ocelovými hladítky ve dvou vrstvách štuková vrstva. 
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5.5.3.2.1 Výkaz výměr 

 

Omítky        10743,5 m2 

 

5.5.3.2.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí čety (středoškolské vzdělání)     1 

Omítkář (vyučen v oboru s praxí)      4 

Pomocný dělník (bez nároku na vzdělání)     2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)  1 

  

5.5.3.2.3 Stroje 

 

Nákladní automobil IVECO 75E18 

Osobo-nákladní výtah NOV 650 D 

Omítací stroj M-TEC 2000 

Silo CEMIX 

 

5.5.3.2.4 Nástroje a pomůcky 

 

Latě, vodováha, ocelové hladítko, hladítko s filcem, zednická lžíce, kbelík, zednická 

naběračka, kbelík, zednická štětka, míchadlo, omítníky 

 

5.5.3.2.5 Ochranné pomůcky  

 

Pracovní oděv, pokrývka hlavy, rukavice, ochranné brýle 

 

5.5.3.2.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní 

Zkontrolujeme rovinnost podkladu (železobetonové monolitické stropy, stěny a 

zděné konstrukce). Dále zkontrolujeme technický stav strojů a nářadí. Ověříme, zda mají 

všichni zúčastnění pracovníci platné školení a dosahují požadované kvalifikace. 

Kontrolujeme materiál při předávce. 

 

Kontrola mezioperační 

V průběhu prací kontrolujeme kvalitu každé nanášené vrstvy a její rovinnost. Dále 

sledujeme vlhkost podkladu, vyzrálost podkladu před aplikací následující vrstvy. 

  

Kontrola výstupní  

Kontrolujeme rovinnost a kvalitu celého souvrství. 
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5.5.3.2.7 BOZP 

 

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

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 I. Skladování a manipulace s materiálem 

 X. Zednické práce 

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

práci na staveništích 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 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

který je upraven zákonem č. 88/2016 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

5.5.3.3 Osazení otvorů 

 

Proto, že technologie lité cementové podlahy vyžaduje uzavření otvorů pro 

rovnoměrné schnutí cementové směsi budou okna osazeny před podlahami. Aby bylo 

zabráněno rizikům poškození rámů budou okna opatřena ochrannou fólií, která bude 

odstraněna až po všech mokrých procesech.  

Okna budou dřevěná, smrková s izolačním dvojsklem. Okna ve 4NP budou 

opatřena uzamykatelnými klikami, protože zde bude dělení s mentálně nemocnými 

klienty.  

Kotvení okenních rámů se provádí přišroubováním z vnitřní strany, proto se musí 

okna vykřídlovat. Rámy se předvrtají v předepsaných vzdálenostech. Rám se v otvoru 

osadí pomocí klínů a podložek tak, aby byl ve správné poloze (vodorovně, svisle i 

hluboko). V místech předvrtání rámů se předvrtá i zdivo. Kotvení se provádí turbošrouby, 

které se používají bez hmoždin. Kotvení do cihelných tvárnic s dutinami je minimálně 60 

mm. Po ukotvení šrouby se utěsní spára mezi rámem a zdivem PUR pěnu a hlavy šroubů 

se osadí krytkami. V této fázi se nasadí okenní křídla a opatří se kováním. Montáž 

doplňků proběhne až po dokončení mokrých procesů. 

 

5.5.3.3.1 Výkaz výměr 

 

Oken k osazení        285 ks 
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5.5.3.3.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí pracovní čety (středoškolské vzdělání)   1 

Montér oken (vyučen s praxí)     2 

Pomocný dělník (bez nároku na vzdělání)     4 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)  1 

 

5.5.3.3.3 Stroje 

 

Nákladní automobil IVECO 75E18 

Osobonákladní výtah NOV 650 D 

 

5.5.3.3.4 Nástroje a pomůcky 

 

Vrtačka, vodováha, klíny, nůž, metr, Okenní folie, pásky 

 

5.5.3.3.5 Ochranné pomůcky 

 

Pracovní rukavice, oděv, helma, pracovní obuv, reflexní vesta 

 

5.5.3.3.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní 

Kontrola dovezených prvků počet, druhy, možná poškození vzniklá přepravu. 

Kontrola otvorů a jejich umístění, soulad s projektovou dokumentací.  

 

Kontrola mezioperační 

Kontrola zaklínovaného rámu v otvoru (vodorovnost, svislost) nesmí překročit 

maximální předepsanou odchylku 3 mm/bm v každém směru. 

 

Kontrola výstupní 

Kontrola výplní otvorů a jejich soulad s projektovou dokumentací. Kontrola 

nedošlo-li vlivem manipulace k poškození výplní otvorů. 

 

5.5.3.3.7 BOZP 

 

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

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Obecné požadavky 

I.  Požadavky na zajištění staveniště 

III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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Nařízení vlády č. 362/2005., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

který je upraven zákonem č. 88/2016 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

5.5.3.4. Roznášecí vrstva podlah  

 

Pro roznášecí vrstvu podlah byla navržena litá cementová vrstva o tloušťce 50 

mm. Tento materiál bude použit v místnostech se suchým i mokrým provozem. 

Materiál bude dovážen z betonárny CEMEX v autodomíchávačích. Před litím se 

pozavírají okna, dveře. Velké prosklené plochy se překryjí tmavou folií, kvůli 

rovnoměrnému tvrdnutí podlahy. Zaměří se výška podlahy a rozmístí se nivelační 

šablony. Všechny svislé konstrukce a instalace se pružně oddělí od potěru PE páskami. 

Podle technické dokumentace se vytvoří dilatační úseky. Bezprostředně po lití se potěr 

odvzdušňuje a hutní vibrační latí. Následuje technologická pauza. Vrstva je pochůzná po 

1-2 dnech v závislosti na klimatických podmínkách. Větší zatížení je možné po 4–5 

dnech. 

 

5.5.3.4.1 Výkaz výměr  

 

cementová litá podlaha      5460 m2 

 

5.5.3.4.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí čety (vyučen s praxí)     1 

Obsluha čerpadla (vyučen)       1 

Pomocný pracovník (bez nároku na vzdělání)    4 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)  1 

 

5.5.3.4.3 stroje 

 

Autodomíchávač STETTER AM 9 C na podvozku SCANIA 8x4 

Čerpadlo PUTZMEISTER BSA 1407 D 

Nákladní automobil IVECO 75E18 

Osobonákladní stavební výtah NOV 650 D 
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5.5.3.4.4 Nástroje a pomůcky 

 

Vibrační lať, zalamovací nůž, nože, nůžky, košťata, lopatky, hadry. 

 

5.5.3.4.5 Ochranné pomůcky 

 

Rukavice, pracovní obuv (holínky), ochranné helmy, reflexní vesta 

 

5.5.3.4.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní 

Kontrolujeme povrch předchozí vrstvy, soulad s projektovou dokumentací. 

Kontrola kvality dovezeného materiálu. U potěru se provádí zkouška konzistence 

(Zkouška se provádí kónusem s dolní podstavou 100 mm, horní 70 mm a výškou 60 mm 

na lehce navlhčené nenasákavé podložce – rozlití max. 24 cm. Kontrolujeme uzavření 

oken a zastínění velkých prosklených ploch před litím směsi. 

 

Kontrola mezioperační  

Kontrola dodržování technologického postupu. Kontrola nivelety laserovým 

měřičem. Kontrola dilatačních spár podle projektové dokumentace. 

 

Kontrola výstupní  

Vizuálně zkontrolujeme celou zhotovenu konstrukci (poškození, vrypy). 

Kontrolujeme požadovanou výšku podlahy podle projektové dokumentace, rovinnost 

povrchu jejíž maximální odchylka by neměla být větší než 2 mm na 2 m lati. 

 

5.5.3.4.7 BOZP 

 

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

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 IX. Vibrátory 

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

práci na staveništích 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 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

který je upraven zákonem č. 88/2016 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
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5.5.3.5. Podhledy 

 

Na chodbách jsou navrženy rastrové podhledy, pod kterými budou vedeny 

instalace. Rozmístění rastru je dáno projektovou dokumentací. Podhledy se provedou po 

všech mokrých etapách.  

Nejprve zaměříme požadovanou výšku podhledů a rotačním laserem vyneseme 

požadovanou výšku po obvodu místnosti. Po celé délce upevníme okrajový profil. Podle 

projektové dokumentace (rastru) ukotvíme do stropní konstrukce závěsy hlavních profilů. 

Na profilech předběžně nastavíme požadovanou výšku podhledu. Upravíme hlavní profily 

na požadovanou délku a zavěsíme je na hlavní závěsy. Nainstalujeme příčné profily, které 

smí být umístěny pouze mezi dvěma hlavními profily. Pravoúhlost vytvořeného rastru 

kontrolujeme přeměřením úhlopříčky jednotlivých čtverců. desky se položí seshora na 

připravené profily. 

 

5.5.3.5.1 Výkaz výměr 

 

Kazetové podhledy       912 m2 

 

5.5.3.5.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí pracovní čety (středoškolské vzdělání)    1 

Pracovník provádějící podhledy (zaškolen s praxí)    2 

Pomocný dělník (bez nároku na vzdělání)     2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz skupiny C)  1 

 

5.5.3.5.3 Stroje  

 

 Nákladní automobil IVECO 75E18 

 Osobonákladní výtah NOV 650 D 

 

5.5.3.5.4 Nástroje a pomůcky 

 

Nůžky, kleště, vrtačka, šroubovák,  

 

5.5.3.5.5 Ochranné pomůcky  

 

Pracovní oděv a obuv, ochranná helma, reflexní vesta  

 

5.5.3.5.6 Jakost  

 

Kontrola vstupní 

Kontrola materiálu (množství, kvalita). Rovinnost omítek. 
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Kontrola mezioperační 

Kontrola výšky podhledu, vzdálenost kotvení profilů, kontrola instalací, které 

budou podhledem zakryty. 

 

Kontrola výstupní 

Vizuální kontrola celé konstrukce, soulad s projektovou dokumentací. 

 

5.5.3.6 Sádrokartonové příčky   

  

Montované příčky ze sádrokartonových desek jsou navrženy jako systémové 

s ocelovou nosnou konstrukcí. Plní funkci prostorově, akusticky nebo požárně dělící. 

Akustická nebo požární izolace z minerální vlny bude vložena mezi nosné profily a 

ukotvena proti sesuvu. Kotvení bude provedeno pozinkovanými ocelovými dráty. 

Rozvody instalací budu provedeny tak, aby nedocházelo k šíření hluku z instalací do 

konstrukce příček. Index vzduchové neprůzvučnosti mezi pokoji a mezi pokoji a chodbou 

musí být minimálně RW = 47 dB. U stoupacích šachet mezi sociálními zařízeními RW = 52 

dB. 

Na podlaze si vyznačíme polohu budoucí příčky podle projektové dokumentace. 

Vytyčujeme líc konstrukce a musíme zohlednit tloušťku opláštění. UW profily podlepené 

pěnovou izolací, která zabraňuje přenosu hluku přes konstrukci příček, se připevní 

k podlaze natloukacími plastovými hmoždinkami v roztečích maximálně 80 cm. Stejně 

tak připevníme profily ke stropu a stěnám po celém obvodu budoucí příčky. CW profily 

nasuneme do vodících UW profilů. Rozteč stojin odpovídá polovině šířky sádrokartonové 

desky. Obložíme jednu stranu příčky přišroubováním sádrokartonových desek 

samořeznými šrouby k CW profilům. Vytvoříme prostupy pro vedení instalací, uložíme 

zvukovou izolaci v celé ploše. Při opláštění druhé strany příčky klademe desky tak, aby 

spáry na protější straně příčky nevycházely na stejný profil.  Desky šroubujeme 

samořeznými šrouby pouze ke svislým profilům. Do vodorovného UW nešroubujeme. 

Mezery mezi deskami se zatmelí a vloží se sklená páska.  

 

5.5.3.6.1 Výkaz výměr 

 

SDK příčka         1147 m2 

 

5.5.3.6.2 Pracovní četa 

 

Vedoucí pracovní čety (středoškolské vzdělání)    1 

Sádrokartonáři (vyučeni v oboru s praxí)      4 

Pomocní dělníci (bez nároku na vzdělání)     2 

Řidič nákladního vozidla (řidičský průkaz skupiny C)   1 
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5.5.3.6.3 Stroje 

 

Nákladní automobil IVECO 75E18 

Smykem řízený nakladač BOBCAT S 250 

Osobonákladní výtah NOV 650 D 

 

5.5.3.6.4 Nástroje a pomůcky 

 

Paletový vozík, vrtačka, pila, zalamovací nůž,  

 

5.5.3.6.5 Ochranné pomůcky  

 

Ochranné rukavice, pracovní oděv, respirační rouška. 

 

5.5.3.6.6 Jakost 

 

Kontrola vstupní  

Při předávce zkontrolujeme množství a druh materiálu podle dodacího listu. 

Kontrolujeme rovinnost podlahy, rovinnost stropu. Kontrolujeme vývody elektroinstalací 

(pokud má být v příčce vedena). Kontrola technického stavu strojů. Kontrola proškolení 

pracovníků. 

 

Kontrola mezioperační  

Průběžně kontrolujeme technologickou kázeň. Kontrola montáže profilů. Před 

zakrytím překontrolujeme vedení instalací a zvukovou izolaci v příčce. 

 

Kontrola výstupní 

Celková kontrola konstrukce, shoda s projektovou dokumentací. Kontrola 

zatmelení všech spár, otvorů po šroubech. 

 

5.5.3.6.7 BOZP 

 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s technologickým 

postupem, budou provedeni po staveništi a upozorněni na všechna rizika. Bude prověřena 

jejich odborná způsobilost a zúčastní se bezpečnostního školení, o jehož konání bude 

proveden řádný zápis do stavebního deníku a všichni pracovníci potvrdí účast na školení 

svým podpisem. Pracovníci obsluhy strojů budou seznámeni s jejich údržbou. Všichni 

pracovníci musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu a další ochranné a pracovní 

pomůcky. 
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Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II.  Zařízení pro rozvod energie 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

      I.  Skladování a manipulace s materiálem 

     XI.  Montážní práce 

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

práci na staveništích 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 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

který je upraven zákonem č. 88/2016 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

5.7  EKOLOGIE 

 

 Za likvidaci odpadů odpovídá zhotovitel. Odpad bude zpracován v souladu se 

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

pozdějších předpisů. Odpad bude svážen do sběrného dvora technických služeb města 

Havířov, kde s ním bude dále nakládáno podle platné legislativy. 

 

Při realizaci vzniknou následující odpady: 

 

Kód Název Kategorie Doporučená 

likvidace 

170101 Beton O Skládka odpadů 

170102 Cihla O Skládka odpadů 

170103 Keramika O Skládka odpadů 

170104 sádrová a stavební hmota O Skládka odpadů 

170201 Dřevo O Sběrný dvůr 

170202 Sklo O Sběrný dvůr 

170301 asfalt s obsahem dehtu N Sběrný dvůr 

170302 asfalt bez dehtu O Skládka odpadů 

170305 železo, ocel O Sběrný dvůr 

170407 směs kovů O Sběrný dvůr 

170408 Kabely O Skládka odpadů 

170501 vytěžená zemina O Depozit 

170701 směsný demoliční odpad N Sběrný dvůr 

080102 barva bez halogen. 

rozpouštědel 

N Sběrný dvůr 

080103 barva rozpustná ve vodě N Sběrný dvůr 



110 

 

080105 vytvrzená barva N Sběrný dvůr 

080402 lepidlo bez halogen. 

Rozpouštědel 

N Sběrný dvůr 

150101 papírový nebo lepenkový 

obal 

O Sběrný dvůr 

150102 plastový obal O Sběrný dvůr 

150103 dřevěný obal O Sběrný dvůr 

150104 kovový obal O Sběrný dvůr 

160202 ostatní el. zařízení O Sběrný dvůr 

 

Tabulka. č. 6 Tabulka odpadů 
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6.1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Název:   Polyfunkční dům s pečovatelskou službou 

 

Místo stavby:  Jaroslava Seiferta 1530/14,  

736 01 Havířov 

 

Čísla parcel:   2077/3, 2077/4, 2027/2,2027/3 

 

Katastrální území:  Havířov – město [637556] 

 

Investor: Havířov, statutární město 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov-město, 73601 

 

Projektant: IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, 77900 Olomouc 

Zodpovědný projektant: Ing. Emil Hučín 

 

Účel stavby:  Polyfunkční dům 

 

Zastavěná plocha: 1531 m2 

  

Obestavěný prostor: 25568 m3 

 

Objekt se nachází v klidné centrální části města Havířov. Polyfunkční dům 

s pečovatelskou službou HELIOS, bude sloužit primárně jako ubytovací zařízení pro 

seniory s kapacitou 60 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojů. Krom ubytovacích 

prostor zde budou pro klienty domova i prostory pro stravování, volný čas a služby. 

V domově budou rovněž ordinace lékařů, místnost pro aktivizační terapii, knihovna, 

dílny, kaplička, společenská místnost, kadeřnictví, pedikúra a v neposlední řadě zázemí 

pro zaměstnance a administrativní prostory. 

Stavba bude realizována na mírně svažitém terénu. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. Parcely, na kterých bude stavba probíhat jsou zatravněné, místy s náletovými 

křovinami. Přístup bude zajištěn z ulice Jaroslava Seiferta, která kopíruje severní hranici 

budoucího areálu. 

Objekt je čtyřpodlažní a podsklepený. Člení se na tři křídla-křídlo „A“, „B“, „C“. 

Horizontální a vertikální propojení všech křídel zajišťuje centrální hala. Stavba bude 

založena na základových pasech podporovaných železobetonovými pilotami. Nosný 

systém je kombinovaný. V 1PP jej tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny od 

1NP jsou svislé konstrukce zděné. Jednotlivá křídla objektu budou zastřešena pomocí 

dřevěných příhradových vazníků obloukovitého tvaru. Centrální hala bude zastřešena 

plochou střechou.  
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6.1.2  Základní parametry stavby 

 

Stavba je založena na železobetonových pasech. Statický model konstrukce je 

podepřen bodově osamělými velkoprůměrovými pilotami. Železobetonové piloty jsou 

z betonu C 25/30 a vyztuženy ocelí R 10 505. Zatížení do pilot přenášejí železobetonové 

základové pasy, které jsou taktéž z betonu C25/30. Základová deska o tloušťce 150 mm je 

navržena z betonu C20/25 a bude vyztužena KARI sítí 100/100/6 při obou okrajích. 

Svislé monolitické stěny a sloupy v 1 PP jsou tvořeny betonem 25/30. Od 1NP přechází 

svislý nosný systém z monolitického na zděný. Zdivo nosné venkovní, vnitřní i příčky 

jsou tvořeny systémovým zdivem HELUZ tloušťky 440, 250, 140 mm. Horizontální 

nosný systém (stropy) tvoří železobetonové monolitické bezprůvlakové desky o tloušťce 

200 mm z betonu C 30/37 vyztužené betonářskou ocelí R 10 505. Objekt zastřešuje 

oblouková střecha tvořená dřevěnými příhradovými vazníky opláštěná falcovanou 

plechovou krytinou. Střecha nad centrální chodbou je jednoplášťová, plochá s tepelnou 

izolací ze spádových klínů a s nakašírovanou vrstvou povlakové krytiny.  

 

Půdorysný rozměr stavby: 50,2x13,8 m +22,1x30,9 m 

Výška stavby:   15,35m 

Zastavěná plocha:  1531 m2 

Obestavěný prostor:  25568 m3 

 

6.2  POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT 

6.2.1  Voda 

A – Voda pro technologické účely 

 

Potřeba vody pro 

 

Měrná jednotka 

 

Množství 

m. j. 

 

Střední 

norma [l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

Ošetřování betonu m3 3567 100 356700 

Suma 356700 

B – Voda hygienické a sociální účely 

 

Potřeb vody pro 

Měrná jednotka Množství 

m. j. 

Střední 

norma [l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

Hygienické účely 1 zaměstnanec 30 40 1200 

Sprchování 1 zaměstnanec 30 45 1350 

Suma 2550 

C – Provozní účely 

 

Potřeba vody pro 

Měrná jednotka Množství 

m. j. 

Střední 

norma [l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

Mytí vozidel nákladních Vůz 3 1000 3000 

Mytí pracovních pomůcek Den 1 500 500 

Suma 3500 

Tabulka č. 7 Spotřeba vody pro zařízení staveniště 
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Qn = (∑Pn* Kn) / (t * 3600)  

Qn = (2 550 * 2,7 + 356700 * 1,6 + 3500 * 2,0) / (8 *3600)  

Qn = 2,03 l/s  

Q = 1,2 * Qn 

Q = 1,2 * 2,03 

Q = 2,44 l/s 

Qn – vteřinová spotřeba vody [l/s]  

Pn – spotřeba vody na směnu [l] 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (hygiena: Kn = 2,7, technologické 

účely: Kn= 1,6, provozní účely: Kn = 2,0)  

t – doba směny [hod]  

 

Dimenze potrubí Qn = 2,44 l/s = jmenovitá světlost potrubí 2‘‘ (50 mm)  

 

V blízkosti objektu (méně než 200 m) se nachází požární hydrant. Z toho důvodu není ve 

výpočtu přípojky pro zásobování staveniště uvažováno s vodou pro požární účely. 

 

6.2.2 Elektrická energie 

 

Při výpočtu elektrické energie je počítán příkon spotřebičů při největším možném odběru.  

Staveniště bude napojeno přes hlavní stavební rozvaděč. 

 

Spotřeba pro Příkon [kW] Ks Celkem[kW] 

P1 – příkon spotřebičů 

Věžový jeřáb 50 1 50 

Ponorný vibrátor 2 2 4 

Vibrační lať 1 2 2 

Příklepová vrtačka 0,4 2 0,8 

Úhlová bruska 0,8 1 0,8 

Ruční okružní pila 1,1 2 2,2 

Svářečka 3,76 1 3,76 

Vysokotlaký čistič 3 1 3 

Suma 66,56 

P2 – Osvětlení vnitřní 

Kancelář 0,3 2 0,6 

Šatna 0,2 3 0,6 

Uzamykatelný sklad 0,05 2 0,1 

Vrátnice 0,2 1 0,2 

Umývárna 0,1 2 0,2 

Suma 3,2 

P3 – Osvětlení vnější 

Halogenový reflektor 0,5 8 4 

Suma   4 

Tabulka č. 8 Příkony strojů a osvětlení zařízení staveniště 
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S = 1,1 * √ ((β1* P1+ β2* P2+ P3)
2+ (β1* P1)

2)  

S = 1,1 * √ ((0,5 * 66,56 + 0,8 * 3,2 + 4)2 + (0,7 * 66,56)2) = 61,30 kW 

 

S – nutní příkon elektrické energie [kW]  

β – součinitel současnosti  

P1– příkon el. zařízení  

P2– příkon vnitřního osvětlení  

P3– příkon vnějšího osvětlení  

 

6.3  ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

  

Staveništní komunikace, skládky a zpevněné plochy budou z betonových panelů a 

zhutněného štěrku. Celá plocha zařízení staveniště je v mírném sklonu, a to směrem 

k bráně (na sever) k ulici Jaroslava Seiferta. Srážková voda se bude vsakovat přes 

štěrkové lože. Zbylá voda bude odtékat ve spádu zařízení staveniště až na travnaté 

plochy, které staveniště obklopují. V případě přívalových dešťů, kdy se voda nestihne 

vsáknout do podloží bude zachycena uličními vpustěmi kanalizace které, leží na severní 

hranici pozemku.  

V průběhu provádění zemních prací bude v případě potřeby čerpána voda ze 

stavební jámy do staveništní kanalizace. 

 

6.4  NAPOJEN STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

 Jediným vstupem a vjezdem na staveniště je brána na severní straně pozemku, 

která navazuje na ulici Jaroslava Seiferta. Bude zde staveništní brána z mobilního 

oplocení o výšce 2,0 m. Vjezd na staveniště bude z betonových panelů, které budou 

vyspádovány do kanalizace napojené na odlučovač lehkých kapalin. Na komunikaci 

navazuje plocha tvořená hutněným štěrkem, která bude budoucí zásobovací příjezdovou 

cestou a přilehlým parkovištěm.  

 Na přípojku elektrické energie hlavního stavebního objektu bude připojen hlavní 

staveništní rozvaděč. Rozvod elektrické energie bude veden po zemi v chráničkách. 

Odběr pitné vody bude zajištěn staveništní přípojkou z vodovodní přípojky hlavního 

stavebního objektu. Staveništní kanalizace bude opatřena odlučovačem lehkých kapalin 

(kvůli čištění vozidel před odjezdem ze staveniště). Staveništní přípojky vody a 

kanalizace budou vedeny v zemi.  
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6.5 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A 

POZEMKY 

  

Během výstavby polyfunkčního domu s pečovatelskou službou nedojde k záboru 

veřejných ploch ani komunikací. Dotčeny nebudou ani okolní stavby.  

V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku. Ke zvýšení 

hluku může docházet v pracovní době 7:00 – 16:00 a to pouze na dobu nezbytně nutnou. 

Nepředpokládá se nadlimitní zatížení prachem nebo vibracemi v průběhu realizace 

objektu. 

 

6.6 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA 

SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

  

Před výjezdem ze staveniště bude zřízena čistící zóna, kde se budou v případě 

potřeby čistit vozidla, která by mohla znečistit komunikaci blátem. Čistící plocha bude 

vyspádována směrem k vpusti, která bude napojena přes odlučovač lehkých kapalin na 

staveništní kanalizaci. Po etapě zemních prací a zakládání se znečištění vozidel 

nepředpokládá z důvodu zřízení zpevněných ploch a komunikací. 

Před zahájením výstavby budou na pozemku pokáceny náletové dřeviny. Jedná se 

především o keře, které budou odstraněny i s kořeny a na místě spáleny. Žádný vzrostlý 

strom se na pozemku nenachází.  

Při provádění stavby nedojde k žádným asanacím a ni demolicím.  

 

6.7 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

 

 Stavba nevyžaduje žádné dočasné ani trvalé zábory. 

 

6.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY 

ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

 

Za způsob zneškodnění odpadů odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při 

výstavbě budou zneškodňovány v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů. Se všemi odpady bude nakládáno podle 

platné legislativy. Odpady se budou třídit a odvážet do sběrného dvora technických 

služeb města Havířov, kde s nimi bude odborně naloženo podle platné legislativy. Sběrný 

dvůr přijímá všechny níže uvedené druhy odpadů včetně nebezpečného. 

 Emise vzniklé při výstavbě nebudou nijak ohrožovat okolí. 
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Kód Název Kategorie Doporučená 

likvidace 

1302 Odpadní motorové, převodové a 

mazací oleje 

N Sběrný dvůr 

130701 Topný olej a motorová nafta N Sběrný dvůr 

170101 Beton O Skládka odpadů 

170102 Cihla O Skládka odpadů 

170103 Keramika O Skládka odpadů 

170104 Sádrová a stavební hmota O Skládka odpadů 

170201 Dřevo O Sběrný dvůr 

170202 Sklo O Sběrný dvůr 

170301 Asfalt s obsahem dehtu N Sběrný dvůr 

170302 Asfalt bez dehtu O Skládka odpadů 

170305 Železo, ocel O Sběrný dvůr 

170407 Směs kovů O Sběrný dvůr 

170408 Kabely O Skládka odpadů 

170501 Vytěžená zemina O Depozit 

170701 Směsný demoliční odpad N Sběrný dvůr 

170802 Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 170801 

O Sběrný dvůr 

080102 Barva bez halogen. rozpouštědel N Sběrný dvůr 

080103 Barva rozpustná ve vodě N Sběrný dvůr 

080105 Vytvrzená barva N Sběrný dvůr 

080402 Lepidlo bez halogen. Rozpouštědel N Sběrný dvůr 

150101 Papírový nebo lepenkový obal O Sběrný dvůr 

150102 Plastový obal O Sběrný dvůr 

150103 Dřevěný obal O Sběrný dvůr 

150104 Kovový obal O Sběrný dvůr 

 

150110 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N Sběrný dvůr 

160202 Ostatní el. zařízení O Sběrný dvůr 

200301 Směsný komunální odpad O Sběrný dvůr 

Tabulka č. 9 Seznam odpadů 

N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 
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6.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘESUN 

NEBO DEPONIE ZEMIN  

Část vytěžené zeminy, která bude použita k pozdějšímu zpětnému zásypu výkopů 

a k terénním úpravám, bude uložena na deponii v jižní části staveniště. Výška skladované 

ornice nesmí přesáhnout výšku 1,5 m, ostatní zemina (celina) nesmí překročit výšku 2 m. 

Zbytek zeminy bude naložen na nákladní automobil a odvezen do sběrného dvora 

technických služeb města Havířov, kde se nachází také skládka zeminy. 

 

Druh Množství 

[m3] 

Uskladnění /odvoz Poznámka 

Ornice pro zpětný zásyp 931 Uskladnění nakypřená 

Ornice nepotřebná 622 Odvoz nakypřená 

Zemina pro zpětný zásyp 2015 Uskladnění Nakypřená hor. č. 3 

Zemina nepotřebná 2310 Odvoz Nakypřená hor. č. 3 

Štěrkopísek  305 Dovoz Netříděný 0-22 

Tabulka č. 10 Bilance zemních prací  

 

6.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 

 Během výstavby polyfunkčního domu s pečovatelskou službou nebude nijak 

negativně ovlivněno životní prostředí v bezprostřední blízkosti stavby. Dodavatel je 

povinen zajisti během výstavby eliminaci nepříznivých vlivů způsobených hlukem, 

znečišťování ovzduší výfukovými plyny, prašnost, znečišťování komunikací, znečištění 

povrchových i podzemních vod (například ropnými látkami). Dodavatel bude mít 

maximální snahu, aby byla dodržována následující opatření.  

- V prostorách vnějších i vnitřních nebudou překročeny limity hluku dle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

- Po ukončení prací, ke kterým je zapotřebí stroj s nadměrným vývinem hluku, bude 

bez prodlení vypnut  

- Stroje budou udržován v dobrém technickém stavu  

- Zamezit nadměrnému vzniku prašnosti – kropením 

- Čištění zablácených podvozků vozidel před vjezdem na komunikaci 

- V případě že dojde k znečištění komunikací zajistit jejich úklid  

- Zamezení znečištění vod ropnými látkami napojením oddělovače lehkých kapalin 

na staveništní kanalizaci 

-  Zabezpečit uložení materiálu při přepravě tak, aby nedocházelo k znečištění 

komunikací 
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6.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

 

Všechny osoby pohybující se na staveništi musí projít vstupním školením o BOZP 

a požární ochraně. Stavbyvedoucí školené osoby provede staveništěm, seznámí je se 

všemi riziky, povinnostmi a používání osobních ochranných prostředků. O školení bude 

sepsán protokol a záznam do stavebního deníku, pod který se proškolené osoby podepíší. 

 

Musí být dodržovány následující předpisy: 

 

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

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

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

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

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

při práci  

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby  

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

pracovní prostředí  

- Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

 

Podle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi: 

V případech, kdy na staveništi působí současně dva a více zhotovitelů stavby, celková 

předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich současně pracovat více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a 

činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu. 

 

Kolem celého prostoru staveniště bude z bezpečnostních důvodů zřízeno oplocení 

vysoké 2 metry. Vjezdová brána i branka na staveniště bude opatřena zámkem. Vjezd na 
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staveniště bude opatřen dopravním značením. Před výjezdem na komunikaci bude 

umístěna značka: stůj, dej přednost v jízdě. Na komunikaci v opačném směru bude 

umístěno výstražné značení pozor, výjezd vozidel stavby. 

 

 

         

Obrázek č. 20 Dopravní značení u výjezdu ze staveniště [49] 

 

U vstupu na staveniště bude na oplocení umístěno zákazové značení znemožňující 

přístup neoprávněným osobám.  

 

 

     

Obrázek č. 21 Zákazové značky [49] 

 

Objeví – li se na pracovišti nějaké rizikové místo, nebo situace, která by mohla 

vést ke zranění osob pohybujících se na staveništi, budou tato místa označena výstražnou 

tabulí. Kvůli možné jazykové bariéře osob pohybujících se na staveništi, budou nařizující 

a informační tabule opatřeny vhodnými symboly a piktogramy. 
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Obrázek č. 22 Výstražné značky na staveništi [49] 

 

 

Obrázek č. 23 Značky oznamující odběrná místa [49] 

 

V místě staveništní brány bude tabule se značením upozorňující na nutnost 

používání ochranných pracovních pomůcek. 
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Obrázek č.24 Značky příkazové [49] 

 

6.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 

DOTČENÝCH STAVEB 

 

V okolí stavby se nenachází žádné dotčené stavby vyžadující úpravy pro 

bezbariérové užívání z důvodu omezení výstavbou. Není potřeba žádných úprav pro 

bezbariérové užívání. 

 

6.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

 

Pro provoz na staveništi bude u vjezdu umístěná značka omezující maximální 

rychlost na 10 km /h. Dále bude před branou značka zákazu vjezdu s dodatkovou tabulí 

„mimo vozidel stavby“. 

 

   

Obrázek č.25 Maximální povolená rychlost [49] 
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Obrázek č. 26 Zákaz vjezdu [49] 

6.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY 

 

 Pro stavbu polyfunkčního domu s pečovatelskou službou nejsou vyžadovány 

žádné speciální podmínky. 

 

6.15 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

 

 Chronologický výčet jednotlivých etap: 

- Zemní práce 

- Základové konstrukce 

- Svislé nosné konstrukce 

- Vodorovné konstrukce 

- Střešní konstrukce 

- Pokrývačské práce 

- Klempířské práce 

- Vnitřní nenosné konstrukce 

- Technické zařízení budov (vnitřní rozvody) 

- Omítky 

- Podlahy 

- Pokládky nášlapných vrstev 

- Nátěry, malby 

- Dokončovací práce 

 

Předpokládané termíny: 

 

Zahájení stavby:   3/2018 

Dokončení zemních prací:  3/2018 

Dokončení základů:   5/2018 

Dokončení hrubé vrchní stavby: 3/2019 

Dokončení stavby:   6/2019 
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6.16 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

6.16.1 Provozní objekty 

 

6.16.1.1 Oplocení 

 

Staveniště bude zabezpečeno mobilním systémovým oplocením. Dílce vysoké 2,0 

m v modulových délkách (3500,3050,3000mm). Dílce jsou tvořeny rámovou konstrukcí s 

drátěnou výplní a můžou se libovolně kombinovat.  Oplocení bude obsahovat i betonové 

patky (hmotnost patky 36 kg, rozměry 680x245x140 mm), neprůhledné dílce, 

uzamykatelnou branku pro pěší a vjezdovou bránu širokou 5 m. 

 

Obrázek č. 27 Mobilní oplocení [10] 

 

Plotový dílec parametry: 

- délka:  3000, 3050, 3500 mm 

- výška:  2,0 m 

- hmotnost: 17-26 kg (dle délky) 

- povrchová úprava: ponorně žárové zinkování 

 

Betonová patka parametry: 

- délka:  680 mm 

- šířka:  245 mm 

- výška:  140 mm 

- hmotnost: 36 kg   
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6.16.1.2 Sklad 

 

Skladový kontejner bude sloužit k uzamčení drobného nářadí a materiálu. 

- vnější rozměry D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

- vnitřní rozměry D/Š/V 5898 x 2344 x 2376 mm 

- konstrukce: celoocelová svařená z ocelových profilů 

- stěny: lakovaný trapézový plech  

- strop: lakovaný hladký plech, spádovaný  

- podlaha: vícevrstvá lepená  

- vrata: ocelová dvoukřídlová 2300x 2350 mm, těsněná, uzamykatelná 

 

 

 

Obrázek č. 28 Kontejner pro skladování SK20 [13] 

 

6.16.1.3 Vrátnice 

 

 Vrátnice bude umístěna na severní straně staveniště vedle příjezdové brány. 

Buňka bude napojena na přívod elektrické energie.  

 

- venkovní rozměry D/Š/V 2991x 2435 x 2340 mm 

- opláštění: trapézový plech 

- vnitřní obklad: bílá laminátová dřevotříska 

- izolace: minerální vlna 100 mm 

- elektroinstalace: 4x zásuvka, osvětlení, vytápění 

- dveře 810x1970 mm, ocelové lakované  

- okna: plastová  
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Obrázek č. 29 Staveništní vrátnice TOI-TOI [13] 

6.16.1.4 Šatny 

- vnější rozměry D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

- elektroinstalace: 4x zásuvka, osvětlení, vytápění 

- vybaven uzamykatelnými skříňkami 

- dveře 810x1970 mm s cylindrickým zámkem  

- okno plastové otevíravé a sklápěcí s venkovní roletou 

 

Obrázek č. 30 Obytný kontejner – šatny [13] 

6.16.1.5 Kancelář  

- vnější rozměry D/Š/V 6055 x 2435 x 2800 mm 

- sanita: WC, umyvadlo  

- elektroinstalace: zásuvky, osvětlení, vytápění 

- kontejner rozdělen na 3 místnosti – zádveří, WC, kancelář 

- dveře 810x1970 mm 
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Obrázek č. 31 Staveništní kancelář [13] 

6.16.1.6 Hygienické zázemí 

- vnější rozměry D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

- sanita: 2x WC, 2x pisoár, 2x sprcha, 3x umyvadlo 

- elektroinstalace: 4x zásuvka, osvětlení, vytápění  

- bojler 200 l 

- dveře 810x1970 mm 

 

 

Obrázek č. 32 Sanitární kontejner [13] 
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 7.1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Název:   Polyfunkční dům s pečovatelskou službou 

 

Místo stavby:  Jaroslava Seiferta 1530/14,  

736 01 Havířov 

 

Čísla parcel:   2077/3, 2077/4, 2027/2,2027/3 

 

Katastrální území:  Havířov – město [637556] 

 

Investor: Havířov, statutární město 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov-město, 73601 

 

Projektant: IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, 77900 Olomouc 

Zodpovědný projektant: Ing. Emil Hučín 

 

Účel stavby:  Polyfunkční dům 

 

Zastavěná plocha: 1531 m2 

  

Obestavěný prostor: 25568 m3 

 

Objekt se nachází v klidné centrální části města Havířov. Polyfunkční dům 

s pečovatelskou službou HELIOS, bude sloužit primárně jako ubytovací zařízení pro 

seniory s kapacitou 60 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojů. Krom ubytovacích 

prostor zde budou pro klienty domova i prostory pro stravování, volný čas a služby. 

V domově budou rovněž ordinace lékařů, místnost pro aktivizační terapii, knihovna, 

dílny, kaplička, společenská místnost, kadeřnictví, pedikúra a v neposlední řadě zázemí 

pro zaměstnance a administrativní prostory. 

Stavba bude realizována na mírně svažitém terénu. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. Parcely, na kterých bude stavba probíhat jsou zatravněné, místy s náletovými 

křovinami. Přístup bude zajištěn z ulice Jaroslava Seiferta, která kopíruje severní hranici 

budoucího areálu. 

Objekt je čtyřpodlažní a podsklepený. Člení se na tři křídla-křídlo „A“, „B“, „C“. 

Horizontální a vertikální propojení všech křídel zajišťuje centrální hala. Stavba bude 

založena na základových pasech podporovaných železobetonovými pilotami. Nosný 

systém je kombinovaný. V 1PP jej tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny od 

1NP jsou svislé konstrukce zděné. Jednotlivá křídla objektu budou zastřešena pomocí 

dřevěných příhradových vazníků obloukovitého tvaru. Centrální hala bude zastřešena 

plochou střechou.  
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7.2  DOPRAVA STROJŮ NA STAVENIŠTĚ 

 

 Stavba se nachází v centru města Havířov. Ač se jedná o centrální část města, 

doprava veškerých strojů na stavbu by měla probíhat bez komplikací. 

 Zdánlivě nejproblematičtěji na dopravu se jeví doprava vrtné soupravy BAUER. 

Vrtná souprava bude dopravena z ostravské pobočky firmy Zakládání staveb, která sídlí 

na ulici Vratimovská 624/11 v Ostravě. Absolutní většina trasy vede přes hlavní tah mezi 

městy Ostrava a Havířov. Komunikace je dostatečně široká s minimálně dvěma jízdními 

pruhy v jednom směru. Na hlavním tahu mezi městy se nevyskytují žádné zatáčky 

s mezní hodnotou poloměru otáčení ani rizikové podjezdy či mosty s omezeným 

zatížením, která by ohrozila transport vrtné soupravy. Od bodu číslo dva (vyznačeným na 

mapce) směrem do cíle je trasa dopravy detailněji řešena v kapitole číslo 3 v rámci širších 

vztahů dopravních tras (doprava betonové směsi). 

 

 

Obrázek č. 33 Trasa dopravy vrtné soupravy BAUER [1] 

 

Vjezdová brána pro přístup na staveniště je ze severní části oploceného pozemku. 

Příjezd je možný z ulice Jaroslava Seiferta, která kopíruje hranici areálu, ve kterém se 

stavba nachází. Detailnější znázornění dopravních vztahů je vyznačeno v kapitole č. 3  

a jejich přílohách.  
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7.3  HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE A MECHANIZMY 

7.3.1  Stroje pro zemní práce 

7.3.1.1 Kolový dozer CATERPILLAR 824 K 

Kolový dozer bude použit k sejmutí ornice na staveništi. 

 

Obrázek č. 34 Kolový dozer CATERPILLAR 824 K [11] 

Výkon motoru 324 kW 

Provozní hmotnost 34,0 t 

Objem radlice 5.0 m3 

Šířka radlice 4,5 m 

  Tabulka č. 11 Technické parametry kolového dozeru CATERPILLAR 824 K 

Podmínky pro použití  řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz 

Dimenzování    hodinový výkon snížený o třídu těžitelnosti zeminy, lepivost 

    teoretický hodinový výkon 70 m3/h 

Orientační cena pronájmu 8860 Kč/den bez DPH 

Doprava na staveniště  nákladním automobilem s přívěsem pro stavební stroje 
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7.3.1.2 Kolové rypadlo CATERPILLAR M315F 

Stroj bude využit pro výkop stavební jámy, základů a pro zpětný zásyp jam a rýh. 

 

Obrázek č. 35 kolové rypadlo CATTERPILLAR M315F [12] 

 

Celkový výkon motoru 112 kW 
 

Provozní hmotnost 16,3 - 18,7 t 
 

Objem lopaty 1,00 m3 
 

Výklopná výška  6,46 m 

Hloubkový dosah  5,46 m 

Tabulka č. 12 technické parametry rypadla CATTERPILLAR M315F 

Podmínky pro použití  řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz 

Dimenzování    hodinový výkon snížený o třídu těžitelnosti zeminy, lepivost 

    teoretický hodinový výkon 60 m3/h 

Orientační cena pronájmu 2950 Kč/den bez DPH 

Doprava na staveniště  nákladním automobilem s přívěsem pro stavební stroje 
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Obrázek č. 36 Dosah rypadla CATTERPILLAR M315F [14] 

 

7.3.1.3 Nakladač Caterpillar 926M 

 

Obrázek č. 37 Nakladač CATTERPILLAR 926M [15] 
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Výkon motoru 109   kW 
 

Objem lopaty 2,8 m3 

Provozní hmotnost 13,1  t 
 

Palivová nádrž 195 l 

Celková doba cyklu  10,5 s 

  Tabulka č. 13 Technické parametry nakladače CATTERPILLAR 926M 

 

 

 

Obrázek č. 38 Dosah a technické parametry nakladače CATTERPILLAR 926M [16]  

 

Podmínky pro použití  řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz 

Dimenzování    hodinový výkon snížený o třídu těžitelnosti zeminy, lepivost 

    teoretický hodinový výkon 60 m3/h 

Orientační cena pronájmu 2950 Kč/den bez DPH 

Doprava na staveniště  nákladním automobilem s přívěsem pro stavební stroje 
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7.3.1.4 TATRA T 815 S1 6x6 

 Nákladní automobil TATRA T 815 S1 bude sloužit převážně pro odvoz zeminy na 

skládku. Využit bude ale i pro dopravu sypkých materiálů, jak je například štěrkopísek.  

 

Obrázek č. 39 tatra T 815 S1 [51] 

Výkon motoru 208 Kw 

Pohon  6x6 

Rozměr korby  4 800 x 2 500 x 1 000 mm 

Objem korby 10 m3 

Celková hmotnost vozidla  22 000 Kg 

Užitečná hmotnost 10 700 Kg 

Max. rychlost  80 km/h 

Palivová nádrž 540 l 

Tabulka č. 14 technické parametry tatry T 815 S1 

Podmínky pro použití  řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz 

Doprava na staveniště  po vlastní ose 

 

Dimenzování: 

 

Celkový objem zeminy 3 812 m3 

Objemová hmotnost nakypřené zeminy 1 600 kg/m3 

Vzdálenost skládky 1,2 km 

Průměrná rychlost naloženého NA 50 km/h 

Průměrná rychlost prázdného NA 60 km/h 

Tabulka č. 15 parametry pro výpočet množství Tater 

Výpočet množství tater: 

ověření únosnosti 

m = V korby × ρ zeminy = 10 ×1600 = 16 000 kg> m max.= 10 700 kg  

V max.= 6,6 m3   
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Doba cesty tam i zpět:   6 minut 

Doba potřebná pro naložení zeminy:  5minut 

Doba potřebná pro vyložení:   2 minuty 

Celková doba:     13 minut (0,23 hod) 

6,6

0,23
 = 28,7 m3/h  

Výkonnost rypadla     60 m3/hod 

Počet nákladních automobilů   
60

28,7
 = 2,09 – zvoleny 2 tatry 

 

7.3.1.5 Vibrační deska LUMAG RP300GX270 

 

Obrázek č. 40 vibrační deska LUMAG RP300GX270 [50] 

Výkon motoru  6,0 kW 

Spotřeba paliva 2,5 l 

Velikost desky 825 x 475 mm 

Plošný výkon  600 m2/h 

Účinná hloubka hutnění  90 cm 

Provozní hmotnost  260 Kg 

Tabulka č. 16 Technické parametry vibrační desky LUMAG RP300GX270 

Doprava na staveniště   Nákladním automobilem 
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7.3.2  Stroje pro základové konstrukce 

7.3.2.1 vrtací souprava BAUER BG 36 

Vrtná souprava bude použita pro zhotovení pilot. 

 

Celková výška   24,240 m 

Provozní hmotnost 127 t 

Rychlost   6,5 m/min 

Délka  16,8 m 

Pracovní šířka  3,4 m 

převozní délka  7,5 m 

Převozní výška  2,7 m 

 

Doprava   tahač s návěsem 

 

 

 

Obrázek č. 41 vrtací souprava BAUER BG 36 [17] 

 

 

Obrázek č. 42 Přeprava vrtací soupravy BAUER BG 36 [17] 
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7.3.3  Stroje pro dopravu betonu 

 

7.3.3.1 Autodomíchávač STETTER AM 9 C na podvozku SCANIA 8x4 

 

 Autdomíchávač bude sloužit pro primární přepravu betonu z betonárny na stavbu. 

Autodomíchávač bude používán po celou dobu výstavby od provádění pilot až po 

provádění roznášecí vrstvy podlah. 

 

Obrázek č. 43 Autodomíchávač STETTER AM 9 C [19] 

 

Jmenovitý objem 9 m3 

Geometrický objem 1 5810 l 

Otáčky bubnu 0-12/14 

Délka skluzu výložníku 1 450 mm 

Šířka vozidla 2 500 mm 

Délka vozidla 9 200 mm 

Výška vozidla 3 780 mm 

Tabulka č. 17 Technické parametry autodomíchávače STETTER AM 9 C 

 

Čas jízdy na staveniště  

vzdálenost 3,8 km 8 minut 

v ceníku kategorie č. 2 (vzdálenost betonárna – stavba a zpět) 5-8 km 143Kč za 1 m3 bez 

DPH 
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7.3.3.2 Autočerpadlo SCHWING S 61 SX 

 

Autočerpadlo bude sloužit k sekundární dopravě betonu pro monolitické konstrukce. 

 

Obrázek č. 44 autočerpadlo SCHWING S 61 SX [19] 

Vertikální dosah 60,1 m 

Horizontální dosah 56,3 m 

Počet ramen 4 

Dopravní potrubí DN 112 

Délka koncové hadice 3 m 

Zapatkování podpěr přední 8,9 m 

Zapatkování podpěr zadní 12,5 m 

Dopravované množství  163 m3/h 

Tlak betonu 85 bar 

Tabulka č. 18 Technické parametry autočerpadla SCHWING S 61 SX 

 

Obrázek č. 45 Dosah autočerpadlo SCHWING S 61 SX [archív autora] 
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Obrázek č. 46 Pracovní dosah autočerpadlo SCHWING S 61 SX [19] 

X – bod na nejvzdálenějším místě v nejvyšším podlaží betonáže 

Autočerpadlo SCHWING S 61 SX z hlediska dosahu výložníku vyhovuje pro řešený 

objekt. 

Podmínky pro použití  řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz 

Doprava na staveniště  po vlastní ose 

Cena  

Přeprava stroje   48 Kč/km bez DPH 

Výkon na stavbě  4 490 Kč/hod 

Sazba za čerpání  70 Kč/ m3 
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7.3.3.3 Stacionární čerpadlo PUTZMEISTER BSA 1407 D 

Čerpadlo bude sloužit k sekundární dopravě cementových potěrů. Součástí čerpadla bude 

hadice PX ULTRAFLEX. 

 

Obrázek č. 47 Stacionární čerpadlo PUTZMEISTER BSA 1407D [20] 

Maximální výkon 71 m3/h 

Maximální dopravní tlak 71 bar 

Počet zdvihů 27 /min 

Průměr dopravních válců 200 mm 

Zdvih pracovních válců 1 400 mm 

Výkon dieselového motoru 115 kw 

Hmotnost 4 200 kg 

Horizontální dosah 297 m 

Vertikální dosah 122 m 

Tabulka č. 19 Technické parametry Stacionárního čerpadlo PUTZMEISTER BSA 1407D 

 

Obrázek č. 48 Schéma zapojení stacionárního čerpadla PUTZMEISTER BSA 1407 D [20] 
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7.3.3  Zvedací zařízení 

7.3.4.1 Stacionární jeřáb MB 2043 

            Stavební věžový jeřáb MB 2043 je jeřáb s pevnou věží a otočným výložníkem a 

protivýložníkem. Provozovat ho lze jako pevně usazený na kříži nebo na patkách o 

rozměrech základny 7 x 7 m. Výška zdvihu je variabilní dle počtu namontovaných dílů 

věže o výšce 3 m. Délky výložníku mají varianty od 32 do 56 m. Jeřáb se na stavbu 

přepravuje návěsy. Věž jeřábu se zvyšuje vlastním hydraulickým šplhadlem. Příkon 

jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté 

poloze jištěného jističem 200 A s vypínací charakteristikou "D". 

Maximální hmotnost břemene 12 t 

Maximální hmotnost vyložení 1,8 t 

Maximální výška háku 60 m 

Rozměr základny 7 x 7 m 

Příkon 71 A 

Jištění 180 A 

Napětí 400 V 

Tabulka č. 20 Technické parametry stacionárního jeřábu MB 2043 

Cena jeřábu  

Posouzení základu statikem   8 000 Kč 

Montáž jeřábu     45 000 Kč 

Měsíční nájem včetně servisu 120 000 Kč 

Jeřábník     200 Kč/hod 

Demontáž jeřábu    50 000 Kč/hod 

 

Obrázek č. 49 Schéma pracovního dosahu stacionárního jeřábu MB 2043 [archív autora] 
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Obrázek č. 50 Diagram pracovního dosahu stacionárního jeřábu MB 2043 [21] 

A – nejvzdálenější břemeno, B – nejtěžší břemeno  

Pro řešený objekt je stacionární jeřáb z hlediska dosahů a únosnosti vyhovující. 

 

Obrázek č. 51 Přeprava stacionárního jeřábu MB 2043[21] 
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7.3.4.2 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055-3.2 

Autojeřáb bude na stavbě sloužit pouze k postavení věžového jeřábu   

 

Obrázek č. 52 Transportní rozměry autojeřáb LIEBHERR LTM 1055-3.2 [25] 

Maximální nosnost 35 t 

Maximální vyložení 40 m 

Maximální výška zdvihu 44 m 

Počet náprav 2 

Tabulka č. 21 Technické parametry autojeřábu LIEBHERR LTM 1055-3.2 

Náklady na mobilní jeřáb 

Orientační náklady za pronájem (1 hodinu práce)   6 200 Kč 

Nasazení jeřábu 12 hodin     74 400 Kč 

Cena za dopravu      9 000 Kč 

Cena celkem (doprava + nasazení 12 hodin)   83 000 Kč 

 

Obrázek č. 53 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055-3.2 [25] 
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obr. zátěžový diagram autojeřábu LIEBHERR LTM 1055-3.2 [25] 

Věžový jeřáb bude sloužit pouze k sestavení stacionárního jeřábu. Pro tuto činnost 

autojeřáb LIEBHERR LTM 1055-3.2 vyhovuje ve všech ohledech. 
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7.3.4.3 Osobo-nákladní stavební výtah NOV 650 D 

Stavební výtah bude sloužit k sekundární dopravě materiálu a k vertikální dopravě osob. 

Nosnost 650 Kg 

Délka 1972 mm 

Šířka  1285 mm 

Výška 2607 mm 

Napětí 380 V 

Jištění 32 A (jistič typu C, D) 

Příkon 16,5 Kw 

Výška dílce 1,5 m 

Hmotnost rámu s pohonem 630 Kg 

Hmotnost dílce 100 Kg 

Hmotnost klece 840 Kg 

Tabulka č. 22 Technické parametry Osobo-nákladní stavební výtah NOV 650D 

 

 

Obrázek č. 54 Osobo-nákladní stavební výtah NOV 650 D [23] 
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Obrázek č. 55 Osobo-nákladní stavební výtah NOV 650 D [22] 

 

 

Orientační cena pronájmu 1100 Kč/den bez DPH 

Doprava na staveniště  nákladním automobilem  
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7.3.3     Stroje pro hrubou stavbu  

7.3.5.1 Tahač MAN 18.440 s teleskopickým rovinným návěsem BROSHULS 3AOU-48 

 

Obrázek č. 56 Tahač MAN 18.440 [30] 

Výkon motoru 324 kW 

Provozní hmotnost 7 857 kg 

Užitečná hmotnost 10 125 kg 

Celková hmotnost 18 000 

Povolená hmotnost soupravy 44 000 kg 

Celkové rozměry 5 875 x 2 500 x 4 000 mm 

Tabulka č. 23 Technické parametry Tahače MAN 18.440 

 

Obrázek č. 57 Tahač MAN 18.440 s teleskopickým rovinným návěsem BROSHULS 

3AOU-48 [30] 

Délka ložné plochy 13 360 – 28 900 mm 

Šířka  2 480 mm 

Počet náprav  4 ks 

Celková dovolená hmotnost vozidla 54 000 Kg 

Nosnost 42 560 Kg 

Tabulka č. 24 Technické parametry návěsu BROSHULS 3AOU-48 
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7.3.5.1 Valník s hydraulickou rukou IVECO ML 180 E23 + AK 3500 C A2 

 

Obrázek č. 58 Valník s hydraulickou rukou IVECO ML 180 E23 + AK 3500 C A2 [29] 

Maximální nosnost 12 t 

Boční dosah 12,3 

Výškový dosah 14 m 

Břemeno na ruce 7,4 t 

Ložná plocha  8,5 m 

Tabulka č. 25 Technické parametry valníku IVECO ML 180 E23 + AK 3500 C A2 

 

 

Obrázek č. 59 Schéma nosnosti valníku s hydraulickou rukou IVECO ML 180 E23 + AK 

3500 C A2 [29] 

Náklady na valník 

Orientační náklady za pronájem (1 hodinu práce)   900 Kč 

Doprava valníku      34 Kč/km 
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7.3.5. Nákladní automobil IVECO 75E18 

Nákladní automobil bude sloužit k dopravě většího množství materiálu. 

 

Obrázek č. 60 Nákladní automobil IVECO 75E18 [52] 

Celková hmotnost 7 490 Kg 

Pohotovostní hmotnost 3 242 Kg 

Nosnost náprav 3 200 Kg 

Celková délka 5 790 mm 

Celková šířka 2 250 mm 

Objem ložného prostoru 17 m3 

Tabulka č. 26 Technické parametry nákladní automobil IVECO 75E18 

7.3.5. Smykem řízený nakladač BOBCAT S 250 

 

Obrázek č. 61 Smykem řízený nakladač BOBCAT S 250 [31] 
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Provozní hmotnost 3,5 t 

Výkon motoru 53 kW 

Rozměry nástroje – lopata 1,2 m3 

Rozměry nástroje – válec  3,63 x 1,88 x 2 m  

Vidlice na palety EURO palety 

Tabulka č. 27 Technické parametry smykem řízený nakladač BOBCAT S 250 

7.3.5. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor EX 56 

Ponorný vibrátor bude sloužit k hutnění betonu základových pasů a překladů. 

Délka hlavice 380 mm 

Příkon 770 W 

Napětí 42 V 

Proud 11,7 A 

Frekvence 200 Hz 

Otáčky  12 000/min 

Hmotnost 16 Kg 

Délka kabelu 15 m 

Délka hadice 5 m 

Hutnící výkon 40 m3/hod 

Tabulka č. 28 Technické parametry ponorného vibrátor EX 56 

 

Obrázek č. 62 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor EX 56 [24] 

7.3.5. Příložný vibrátor VET 800 

Příložný vibrátor bude použit k hutnění železobetonových stěn  

Napětí 400 V 

Hmotnost 29 Kg 

Elektrický příkon 490 W 

Průměr 15 mm 

Odstředivá síla 7,8 kN 

Frekvence úderu 3000 ot. /min 

Rozměry 225 x 365 mm 

Tabulka č. 29 Technické parametry příložného vibrátoru VET 800 
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Obrázek č. 63 Příložný vibrátor VET 800 [26] 

 

7.3.5. Plovoucí vibrační lať BARIKELL 

Pomocí vibrační lati se budou hutnit plošné konstrukce. 

Délka  3 000 mm 

Šířka 230 mm 

Hmotnost 20 Kg 

Motor Honda 4 takt 

Výkon 1,1 kW 

Tabulka č. 30 Technické parametry plovoucí vibrační latě BARIKELL 

 

 

Obrázek č. 64 Plovoucí vibrační lať BARIKELL [26] 
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7.3.5    Omítací stroj M-TEC 2000 

Slouží k čerpání suché maltové směsi, jejímu míchání a následnému omítání (event. 

zdění).  

 

Obrázek č. 65 Omítací stroj M-TEC 2000 [32] 

Dopravované množství 24 l/min 

Dopravní vzdálenost 50 m 

Dopravní výška 30 m 

Dopravní tlak 30 bar 

Přípojka vody Hadice ¾  

Rozměry (d x š x v) 1 650 x 640 x 1 470 mm 

Hmotnost 270 Kg 

Tabulka č. 31 Technické parametry omítacího stroje M-TEC 2000 

Cena pronájmu omítacího stroje  570 Kč /den bez DPH 

Doprava      Nákladním automobilem, valníkem 

 

7.3.5. Silo CEMIX 

Objem  22 m3 

Výška 7 030 mm 

Průměr 2 500 mm 

Provozní tlak  0–6 bar 

Tabulka č. 32 Technické parametry silo CEMIX 
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Obrázek č. 66 Silo CEMIX 22 m3 [32] 

 

7.3.5. Paletový vozík BF 

Ruční vozík bude sloužit pro přepravu europalet na krátké vzdálenosti. 

 

Obrázek č. 67 Paletový vozík BF [53] 

 

Výška zdvihu 85–200 mm 

Nosnost 2 500 Kg 

Tabulka č. 33 Technické parametry Paletový vozík BF 
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7.3.6 Měřící pomůcky 

7.3.6.1 Totální stanice NIKON NIVO 5.M+ s laserovou olovnicí 

Váha 3,6 Kg 

Baterie Li-on 

Doba provozu 31 hodin 

Paměť 10 000 záznamů 

Dalekohled  30x zoom 

Minimální zaostření 1,5 m 

Doba nabíjení 4 hod 

Tabulka č. 34 Technické parametry totální stanice NIKON NIVO 5.M 

 

Obrázek č. 68 Totální stanice NIKON NIVO 5.M+ [28] 

7.3.6.2 Samonivelační rotační laser LASERLINER DURAMAX XPRO 410 S 

Přesnost 0,5 mm / 10 m 

Dosah 400 m 

Rozsah samonivelace 5 ° 

Viditelná délka laseru 10 m 

Provozní doba s bateriemi 60 hodin 

Tabulka č. 35 Technické parametry laseru LASERLINER DURAMAX XPRO 410 S 

 

Obrázek č. 69 Rotační laser LASERLINER DURAMAX XPRO 410 S [27] 
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 Časový plán stavebního objektu SO 01 polyfunkčního domu s pečovatelskou 
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8.1  ÚVOD  

 

V následující kapitole plán zajištění zdrojů budou řešeny materiály pro etapu 

hrubé vrchní stavby. Konkrétně jsme si vybrala materiály, které jsou objemově a 

množstvím zastoupeny nejvíce. Bude specifikována doprava, množství a termíny dodaní 

vybraných materiálů. 

8.2  VÝPIS MATERIÁLŮ 

  

 Pro zpracování plánu zajištění zdrojů byl vybrán materiál pro betonové 

monolitické konstrukce – beton a výztuž. Pro svislé nosné konstrukce zdivo HELUZ.  

8.2.1  Beton 
 

Beton se bude na stavbu dopravovat autodomíchávači a pro sekundární dopravu bude 

použito autočerpadlo. 

 

Beton se bude vozit z betonárny CEMEX Těšínská 880 Ostrava-Šenov, která je vzdálena 

3,7 km od staveniště.  

 

Celkové množství betonu použitého pro hrubou stavbu polyfunkčního domu 

s pečovatelskou službou je 3566,37 m3. 

Termín realizace konstrukce je termínem pro dodání potřebného materiálu. 

 
 

Použití  Množství [m3] Cena [Kč] Termín realizace 

Piloty C25/30   1054,95 2 208 098 22.3.- 29.3. 2018 

Základové pasy C25/30 218,25 595 825 18.4. 2018 

Základová deska C20/25 291,06 764 032 7.5. - 9.5. 2018 

Základová deska C12/15 122,38 288 817 2.5. 2018 

1PP stěny C25/30 464,97 1 378 638 8.6. - 12.6. 2018 

1PP sloupy C25/30 2,835 10 206 12.6. 2018 

1PP stropy C30/37 243,523 767 097 16.7. – 18.7. 2018 

1NP strop C30/37 243,523 767 097 5.9. – 7.9. 2018 

2NP strop C30/37 243,523 767 097 31.10. - 2.11. 2018 

3NP strop C30/37 243,523 767 097 21.12.– 28.12. 2018 

4NP strop C30/37 243,523 767 097 18.2. – 20.2. 2019 

Podstřešní věnce C30/37 194,25 625 485 11.3. 2019 

Tabulka č. 36 Termíny potřeby materiálu – beton 
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8.2.2  Výztuž monolitických betonových konstrukcí  

Ve všech železobetonových monolitických konstrukcích bude použita betonářská 

výztuž 10 505. Doprava výztuže bude zajištěna valníkem s hydraulickou rukou. 

Sekundární doprava bude zajištěna stacionárním jeřábem. Ocel bude skladována ve 

svazcích na odvodněné skládce materiálu.  

Výztuž bude na staveniště dopravena s několikadenním předstihem před 

prováděním konstrukce, kde bude zabetonována.  

 

Použití  Množství [m3] Cena [Kč] Termín dodání Termín realizace 

Piloty 42,54 1 491 627 12.3. 2018 19.3. – 29.3. 2018 

Základové pasy 32,84 891 961 9.4.2018 11.4. 14.4 2018 

Základová deska 3,49 100 166 1.5. 2018 3.5.- 7.5. 2018 

1PP stěny 18,59 545 688 20.5. 2018 24.5. - 30.5. 2018 

1PP sloupy 0,0852 2 619 20.5. 2018 23.5. 2018 

1PP stropy 73,052 2 147 115 28.6. 2018 2.7. – 12.7. 2018 

1NP strop 73,052 2 147 115 20.8. 2018 24.8. – 3.9. 2018 

2NP strop 73,052 2 147 115 5.10. 2018 10.10.–24.10.2018 

3NP strop 73,052 2 147 115 5.12. 2018 10.12.-19.12. 2018 

4NP strop 73,052 2 147 115 5.2.2019 7.2. – 18. 2. 2019 

Podstřešní věnce 14,5 475 509 6.3. 2019 11.3. 2019 

Tabulka č. 67 Termíny potřeby materiálu – výztuž do betonu 

8.2.3  Zdivo  

8.2.3.1 Zdivo nosné obvodové 

Pro obvodové konstrukce polyfunkčního domu bylo navrženo zdivo HELUZ STI 

tl. 44 cm. Na celý objekt bude dohromady potřeba 1 428 m2 což odpovídá počtu 22 850 

kusů a 416 palet. Palety budou na staveniště dopraveny nákladním automobilem. 

Sekundární doprava bude zajištěna vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem.  

Materiál bude na staveniště dopraven v předstihu několika dní před plánovaným 

prováděním etapy. 

 

Použití  Množství [m2] Cena [Kč] Termín dodání Termín realizace 

1 NP 356,92 445 768 3.8. 2018 6.8.– 15.8. 2018 

2 NP 356,92 445 768 25.9. 2018 27.9.– 10.10.2018 

3 NP 356,92 445 768 15.11. 2018 21.11. – 31.11. 2018 

4 NP 356,92 445 768 17. 1. 2019 17.1. – 29.1. 2019 

Tabulka č. 68 Termíny potřeby materiálu – zdivo nosné obvodové 
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8.2.3.2 Zdivo nosné vnitřní  

 Zdivo nosné vnitřní bude tvořit dělící stěny mezi jednotlivými pokoji klientů 

proto bylo zvoleno zdivo HELUZ P+D tl. 300 mm s lepšími akustickými schopnostmi. 

Na celý objekt bude potřeba 2 005 m2 což znamená 32 080 kusů a 401 palet. Palety budou 

na staveniště dopraveny nákladním automobilem. Sekundární doprava bude zajištěna 

vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem.  

Materiál bude na staveniště dopraven v předstihu několika dní před plánovaným 

prováděním etapy. 

 

Použití  Množství [m2] Cena [Kč] Termín dodání Termín realizace 

1 NP 501,28 441 126 3.8. 2018 6.8.– 15.8. 2018 

2 NP 501,28 441 126 25.9. 2018 27.9.– 10.10.2018 

3 NP 501,28 441 126 15.11. 2018 21.11. – 31.11. 2018 

4 NP 501,28 441 126 17. 1. 2019 17.1. – 29.1. 2019 

Tabulka č. 69 Termíny potřeby materiálu – zdivo nosné vnitřní 
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10.1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Název:   Polyfunkční dům s pečovatelskou službou 

 

Místo stavby:  Jaroslava Seiferta 1530/14,  

736 01 Havířov 

 

Čísla parcel:   2077/3, 2077/4, 2027/2,2027/3 

 

Katastrální území:  Havířov – město [637556] 

 

Investor: Havířov, statutární město 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov-město, 73601 

 

Projektant: IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, 77900 Olomouc 

Zodpovědný projektant: Ing. Emil Hučín 

 

Účel stavby:  Polyfunkční dům 

 

Zastavěná plocha: 1531 m2 

  

Obestavěný prostor: 25568 m3 

 

Objekt se nachází v klidné centrální části města Havířov. Polyfunkční dům 

s pečovatelskou službou HELIOS, bude sloužit primárně jako ubytovací zařízení pro 

seniory s kapacitou 60 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojů. Krom ubytovacích 

prostor zde budou pro klienty domova i prostory pro stravování, volný čas a služby. 

V domově budou rovněž ordinace lékařů, místnost pro aktivizační terapii, knihovna, 

dílny, kaplička, společenská místnost, kadeřnictví, pedikúra a v neposlední řadě zázemí 

pro zaměstnance a administrativní prostory. 

Stavba bude realizována na mírně svažitém terénu. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. Parcely, na kterých bude stavba probíhat jsou zatravněné, místy s náletovými 

křovinami. Přístup bude zajištěn z ulice Jaroslava Seiferta, která kopíruje severní hranici 

budoucího areálu. 

Objekt je čtyřpodlažní a podsklepený. Člení se na tři křídla-křídlo „A“, „B“, „C“. 

Horizontální a vertikální propojení všech křídel zajišťuje centrální hala. Stavba bude 

založena na základových pasech podporovaných železobetonovými pilotami. Nosný 

systém je kombinovaný. V 1PP jej tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny od 

1NP jsou svislé konstrukce zděné. Jednotlivá křídla objektu budou zastřešena pomocí 

dřevěných příhradových vazníků obloukovitého tvaru. Centrální hala bude zastřešena 

plochou střechou.   
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10.1.1 Technologické informace o procesu 

 

 Tento technologický předpis řeší etapu provádění vodorovných nosných 

konstrukcí – železobetonového monolitického stropu. Polyfunkční dům je rozdělen na 

bloky „A“, „B“ a „C“ každý blok tvoří jeden dilatační úsek. Objekt se skládá z jednoho 

podzemního a čtyř nadzemních podlaží. Deska nad posledním podlažím je stejného 

charakteru jako nosná konstrukce v běžném patře.  

Pro horizontální nosnou konstrukci byla navržena monolitická, křížem vyztužená 

železobetonová deska bez žeber a průvlaků. Deska je v podzemním podlaží po stranách 

podepřena obvodovými železobetonovými stěnami a sloupy. V dalších podlažích je 

zatížení ze stropu přenášeno zděným systém HELUZ.  Pro charakter této konstrukce byl 

navržen beton C30/37– XC1 – Cl 0,2 – D max. 16 – S3. Deska bude tloušťky 200 mm, 

vyztužená betonářskou výztuží R10505.  

Proto, že se ve všech podlažích a blocích objektu bude opakovat stejný postup je 

tento technologický předpis zaměřen na desku nad 1PP pro blok „A“, která se bude 

provádět jako první. 

 Celková plocha stropu nad pavilonem „A“ je 251,617m2. Strop bude betonován 

jako celek v jednom dni. To znamená, že se počítá s vypůjčením bednění a podpůrné 

konstrukce na celou jeho plochu. S pracovními spárami se nepočítá. 

 

 

 

 

Obrázek č. 70 Půdorysné schéma objektu (zdroj: archiv autora) 
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Obrázek č. 71 Řez stropní deskou (zdroj: archiv autora) 

 

10.2  PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

10.2.1  Připravenost staveniště 

 

Staveniště bude zabezpečeno mobilním oplocením vysokým 2 m. Vjezd na 

staveniště je zajištěn uzamykatelnou bránou z ulice Jaroslava Seiferta, která kopíruje 

severní stranu pozemku. Staveniště bude označeno tabulí „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“. Na komunikaci před vjezdem na staveniště budou umístěny výstražné 

značky „pozor, výjezd vozidel stavby“. Z předchozích etap výstavby bude staveniště 

vybaveno mobilními kontejnery, sloužícími jako základní hygienické zařízení (WC, 

sprchy, šatny), kontejnery sloužícími jako uzamykatelné sklady a kancelář 

stavbyvedoucího. Dále budou k dispozici otevřené skládky, které budu rovinné, řádné 

zpevněné a vyspádované, aby se na nich nezdržovala voda. Kontejnery budou napojeny 

na inženýrské sítě. K dispozici bude tekoucí voda, elektrická energie. Na staveništi se 

bude nacházet kontejner na odpadky. Více o vybavenosti staveniště v kapitole č. 6 projekt 

zařízení staveniště.  

 

10.2.2 Připravenost pracoviště 

 

K procesu monolitického železobetonového stropu se přistoupí po uplynutí nutné 

technologické přestávky od ukončení betonáže svislých nosných konstrukcí v 1PP. Před 

zahájením provádění monolitického stropu se provede kontrola stěn a sloupů, které budou 

přenášet zatížení ze stropní desky do základů. Železobetonové konstrukce musí být 

dostatečně vyzrálé jejich pevnost ověříme tvrdoměrem. Stěny a sloupy nesmí nést 

známky poškození, povrch musí být čistý, celistvý, bez výčnělků a prohlubní. Geometrie 

konstrukcí musí být v souladu s projektovou dokumentací. 

Krom svislých konstrukcí musí proběhnout také kontrola podkladu – konstrukce, 

na které bubou stát sloupky bednění. Konkrétně se zkontroluje betonová deska. Prověří se 
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její únosnost, dodržení hranice maximálních odchylek a shodnost s projektovou 

dokumentací.  

 Předání pracoviště proběhne mezi hlavním dodavatelem a stavbyvedoucím 

subdodavatelů. Dodavatel poskytne potřebnou projektovou dokumentaci. O převzetí bude 

sepsán protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

9.3 MATERIÁL 

 

10.3.1 Materiál 

 

MATERIÁL SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ DOVEZENO 

(+ 3%) 

OBSAH 

BALENÍ 

POČET 

BALENÍ 

beton C 25/30 XC1, S4 50,32 m3 52 m3 9 m3 6 

výztuž R10505 Ø20, Ø16, Ø8 6,04 t 6,250 t 0,5 t 13 

vázací drát Ø1,0 20 kg 25 kg 20 kg 2 

stojka  Multiproop 126 130 30 4,2 

Trojnožka Univerzální  68 70 1 70 

Nosník GT 24 90 96 24 4 

Nosník VT 24 35 40 24 1,6 

deska  FINPLY1,25*4 33 40 1 40 

Hlava Křížová 20/24 S 126 150 50 3 

drát vázací Ø 1,0 200Kg 220 20 11 

   Tabulka č. 70 Výpis materiálů pro vodorovné nosné konstrukce 

 

Další materiál 

odbedňovací nátěr, materiál pro spojování výztuže, distanční podložky, vruty, hřebíky 

 

10.3.2  Doprava 

 

10.3.2.1 Primární doprava 

 

Beton je dopravován z betonárny CEMEX Těšínská 880, 739 34 Ostrava – Šenov. 

Beton bude dopraven autodomíchávači s přepravní kapacitou 9 m3. Bednění a kusový 

materiál bude dovezen nákladním automobilem, popřípadě valníkem s hydraulickou ruku. 

 

10.3.2.2 Sekundární doprava 

 

Sekundární doprava betonu bude zajištěna autočerpadlem. Kusový materiál může 

být přepraven stacionárním jeřábem. Horizontální doprava kusového materiálu nebo 

materiálu složeného na paletách bude zajištěna paletovým vozíkem, nebo ručně. 
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10.3.2.3 Skladování 

 

Betonová směs bude ukládána na připravené systémové bednění čerpadlem, a to 

ihned po příjezdu domíchávače. 

Výztuž bude uložena na zpevněnou odvodněnou skládku (v dosahu věžového 

jeřábu) na dřevěné hranolky o straně 100 mm nebo na paletách tak, aby nedocházelo k 

deformacím či znečištění výztuže.  

Bednění se uloží na zpevněnou odvodněnou skládku v dosahu věžového jeřábu. 

Stojky budou naskládány v ocelových kozách. Nosníky se uloží na hranoly o straně 100 

mm minimálně co 2 m. Bednící desky se uloží na hranoly o straně 100 mm do výšky 

max. 1,5 m a přikryjí plachtou. Drobný materiál k bednění včetně odbedňovacího oleje se 

umístí do uzamykatelného skladu. 

 

10.4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 

10.4.1  Obecné pracovní podmínky  

 

Práce budu probíhat během dne v čase od 8:00 do 16:30. Práce bude provedena pouze za 

příznivého počasí. V případě špatného počasí budou práce přerušeny.  

nepříznivé podmínky:  

- vítr rychlosti 11 m/s, při práci na plošinách a žebřících nad 5 m výšky do 8 m/s. 

- dohlednost menší než 30 m 

- déšť nebo bouřka 

- sněžení nebo tvorba námrazy, teplota nižší než -10 °C 

 

10.4.2 Pracovní podmínky procesu 

 

Práce na vodorovných konstrukcí začnu po technologické pauze, při které bude zrát beton 

železobetonových stěn a sloupů. Jejich únosnost musí dosahovat alespoň 70 %. 

 

Montáž bednění nesmí probíhat:  

- dosáhne-li vítr rychlosti 13 m/s, při práci ve výškách 8 m/s 

 

Betonářské práce nesmí probíhat:  

- při teplotách menších +5 °C (pokud teplota klesne pod tuto hodnotu, je nutné do 

betonu přidat příslušné příměsi – zajistí betonárna)  

- při teplotách vyšších než 25 °C v tomto případě se musí zabránit nadměrnému 

vypařování vody  
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10.4.3  Instruktáž pracovníků  

 

Před zahájením prací seznámí stavbyvedoucí nebo mistr všechny pracovníky o 

postupu, technologiích nadcházející etapy a s projektovou dokumentací. Všichni 

pracovníci budou proškoleni o BOZP a požární ochraně. O průběhu školení bude 

vyhotoven formulář a zápis do stavebního deníku. Všichni pracovníci potvrdí svou účast 

na školení podpisem.  

Předmětem školení bude: 

Nařízení vlády 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 

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

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

práci. 

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.  

Pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními požadavky a riziky hrozícími 

během provádění prací. 

 

10.5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

 

10.5.1  Výčet profesí 

 

 Vedoucí pracovní čety        1 

Betonář           6 

Železář           6 

Tesař            4 

Jeřábník           1 

Vazač břemen          2 

Obsluha autočerpadla         1 

Obsluha nákladního automobilu        1 

Obsluha valníku          1 

Pomocný dělník          4 

 

10.5.2 Popis profesí 

 

Vedoucí pracovní čety  

Vedoucí pracovní čety (mistr) organizuje a řídí pracovníky. Zadává úkoly, průběžně 

kontroluje správnost a kvalitu provedené práce. Minimální nároky na vzdělání jsou 

střední škola v oboru stavitelství a praxe v oboru.  
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Betonář  

Betonář zajistí správné ukládání betonové směsi do bednění, její urovnání a ošetřování 

čerstvého betonu. Betonář by měl být vyučen v oboru s praxí. 

 

Železář 

Železář bude vázat výztuž pro stropní desku a podesty schodiště. Musí umět spolehlivě 

číst ve výkresech výztuže. Železář musí být vyučen v oboru s praxí.  

 

Tesař 

Tesaři zajistí montáž bednění. Tesaři musí být vyučeni, proškoleni a seznámeni se 

závaznými technologickými postupy výrobce systémového bednění.  

 

Jeřábník  

Jeřábník obsluhuje stacionární jeřáb. Zodpovídá za bezpečnost při přemisťování břemen. 

musí mít jeřábnický průkaz.  

 

Vazač břemen 

Vazač břemen bude vázat bednění a výztuž, popřípadě jiný stavební materiál pro 

vertikální dopravu stacionárním jeřábem. Vazač zodpovídá za bezpečný úvaz břemen. 

Musí mít platný vazačský průkaz. 

 

Řidič autočerpadla  

Řidič autočerpadla bude obsluhovat autočerpadlo, kterým bude dovážen beton 

z betonárny na staveniště. Řidič musí mít řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz. 

         

Řidič nákladního automobilu   

Řidič nákladního automobilu bude obsluhovat nákladní automobil, kterým bude dovezen 

materiál na staveniště. Řidič musí mít řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz. 

  

Obsluha valníku    

Řidič nákladního automobilu bude obsluhovat valník, kterým bude dovezen materiál na 

staveniště. Řidič musí mít řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz. 

        

Pomocný dělník 

Pomocný dělník bude zajišťovat veškeré pomocné práce v průběhu celé etapy 

vodorovných konstrukcí. Na pomocné dělníky nejsou kladeny žádné nároky na vzdělání. 
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10.6  PRACOVNÍ POSTUP 

 

Před montáží se zkontrolují jednotlivé kusy bednění, které nesmí vykazovat 

známky poškození. Čety pracovníků budou podporovány věžovým jeřábem. Používat 

budeme stropní bednění PERI MULTIFLEX skládající se ze dvou křížem uložených 

nosníků GT24 podepřených stojkou s křížovou hlavou 20/24 S. Na takto sestavený rošt se 

pokládají bednící desky Fin-Ply, na dořezy se požijí desky FinNa-Ply. 

10.6.1 Montáž bednění 

 

Montáž bednění stropu zahájíme od jihozápadní strany bloku „A“. Nejprve se 

osazují hlavní stojky, které jsou dole podporovány stabilizační trojnožkou. V horní části 

jsou stojky opatřeny křížovou hlavou. Na stojky se uloží primární nosníky. 

V následujícím kroku se doplní mezilehlé stojky s přímou hlavou tak, aby vzdálenost 

podpor primárních nosníků byla 1,5 m. (maximální vzdálenost podpor primárních 

nosníků by neměla přesáhnout 1,75 m). Na primární nosníky se pomocí montážních vidlic 

osadí v kolmém směru nosníky sekundární v osové vzdálenosti 0,5 m od sebe. Tyto 

nosníky se ukládají nahrubo. Při pokládání bednících desek se jejich vzdálenosti mohou 

upravit. 

 

Obrázek č. 72 Vzdálenost sekundárních nosníků [54] 

 

 

Obrázek č.73 Vzdálenost primárních nosníků [54] 
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Obrázek č. 74 Vzdálenost podpor primárních nosníků [54] 

10.6.2 Montáž ochranného zábradlí 

V dalším kroku se po obvodu objektu a kolem otvorů ve stropní desce 

(schodišťový prostor, výtahová šachta) zhotoví ochranné zábradlí vysoké 1,1 m. Zábradlí 

bude přikotveno ke svislým konstrukcím, kde se namontují držáky zábradlí a opatří se 

dvěma kusy latí. Latě plní funkci dočasného zábradlí. Funkci okopové lišty bude při 

armování plnit bednění stropu. 

 

Obrázek č. 75 Ochranné zábradlí PERI [54] 

10.6.3 Montáž bednících desek 

Po dokončení zábradlí budou na sekundární nosníky ukládány bednící desky 

z překližek. Při pokládce desek každou z nich pečlivě zkontrolujeme. Prohlédneme desky 

z obou stran a pokládáme je tak, aby lepší (čistější a rovinnější) strana byla ve styku 
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s betonem.  Desky budou uloženy delší stranou kolmo k sekundárním nosníkům a musí 

být kladeny tak, aby tvořili vazbu (přesahy). Desky budou k nosníkům v případě potřeby 

přibity hřebíky. Po dokončení bednění se znovu překontroluje výška budoucího 

železobetonového stropu, shodnost s projektovou dokumentací a stav samotného bednění 

(celistvost, rovinnost). 

 

Obrázek č. 76 Pokládka bednících překližkových desek [54] 

10.6.4 Opatření bednění odbedňovacím přípravkem 

Po vybednění celé stropní konstrukce se plocha důkladně očistí od případných 

nečistot zanesených na bednění při montáži. Poté se celá plocha důkladně nastříká 

odbedňovacím olejem PERI Bio clean v souvislé vrstvě.  

 

10.6.5 Vázání výztuže 

 

 Před uložením výztuže se zkontroluje těsnost všech spojů a celistvost bednění. 

Betonářskou ocel musíme před použitím zkontrolovat. Výztuž musí být čistá, odmaštěná, 

nesmí být kontaminována odbedňovacím přípravkem. Ocel se dopraví na připravené 

bednění jeřábem. Výztuž budou vázat dvě pracovní čety od jihozápadní strany bloku „A“ 

podle projektové dokumentace. Krytí 25 mm u spodní výztuže bude zajištěno distančními 

kroužky. Na distanční podložky se rozloží spodní výztuž. Na spodní výztuž se pomocí 

vázacího drátu položí výztuž rozdělovací. Následně se rozmístí montážní stoličky, na 

které se bude ukládat horní výztuž v obou směrech. Výztuž bude překontrolována podle 

projektové dokumentace a musí být schválena statikem.  

 

10.6.6 Betonáž 

 

 Nejprve se provede vyměření stropní desky pomocí rotačního laseru. Laser se 

nastaví do známé výšky (např. 1 m) na desky se vyznačí ryska pro strop 200 mm. Beton 
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pro stropní desky bude do bednění dopraven autočerpadlem. Betonáž bude probíhat 

směrem od jihozápadní strany stropní konstrukce. Lití betonu je naplánováno vždy na 

jeden den pro jeden celý dilatovaný úsek – nejsou tedy naplánovány žádné pracovní 

spáry. Beton nesmí být do bednění ukládán z výšky větší než 1,5 m, aby nedocházelo 

k oddělení složek betonu a zabránilo se pohybům bednění či výztuže zapříčiněné rázem 

proudu betonu. Práce bude probíhat bez větších prodlev a ihned po přečerpání a rozhrnutí 

betonové směsi bude strop hutněn ponorným vibrátorem a vibrační lištou. Vpichy 

vibrátorem děláme s opatrností před případným kontaktem s výztuží. Vibrování 

provádíme tak, aby byl z betonové směsi v co největší míře vytlačen vzduch. Zároveň 

s rozhrnováním betonu kontrolujeme tloušťku stropní desky 200 mm. Tloušťka bude 

kontrolována laserovým nivelačním přístrojem a latí se stupnicí. Na lati musí být při 

kontrole rozdíl 80 cm (nastavená výška laseru 100 cm – tloušťka stropní desky 20 cm).   

 

Obrázek č. 77 Kontrola výšky stropní desky [42] 

10.6.7 Ošetřování betonu 

Betonová deska se začne ošetřovat ihned, jak jen to bude možné, dosáhne-li 

takové pevnosti, aby při ošetřování nedošlo k vypláchnutí cementu. Beton ošetřujeme 

pravidelným vlhčením (kropením vodou min. 3x denně po dobu cca 5 ti dnů), abychom 

zabránili možnému popraskání konstrukce. Přesnou četnost kropení stanoví 

stavbyvedoucí podle aktuálních klimatických podmínek. Čerstvý beton se musí chránit 

před prudkými dešti (chráníme nepromokavou folií) a přímému slunečnímu záření, které 

by způsobilo nadměrné vypařování vody (chráníme textilií a zvýšením frekvence 

kropení). 

 Na desce se nesmí provádět žádné navazující práce až do získání požadované 

pevnosti betonu (alespoň 70%). 

 

10.6.8 Odbednění  

 

Stropní deska se smí částečně odbednit v době nabytí 50 % pevnosti betonu (doba 

se určí výpočtem s ohledem na průměrné teploty viz výpočet doby odbednění). Což je 
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v tomto případě po čtyřech dnech. Při dosažení 50 % konstrukce přenese zatížení a 

nedojde k jejímu nadměrnému průhybu. Na místě zůstane minimálně polovina stojek až 

do doby 28 dní od betonáže. Bednění se ale ponechá na místě až do doby bednění stropní 

desky na dalším bloku.  

 Nejprve se odstraní mezilehlé spojky (s přímou hlavou).  Zbylé stojky (s křížovou 

hlavou) snížíme o 2-5 cm. Pomocí montážní vidlice sklopíme horní nosníky tak, abychom 

mohli začít odebírat překližkové desky. Bednící desky se po odebrání očistí a nastříkají 

odbedňovacím olejem PERI clean. Poté se odstraní sekundární a primární nosníky. 

Všechny prvky bednění budou očištěny a uloženy na skládku materiálu, popřípadě se 

přenesou na podlahu dalšího bloku, kde se ihned použijí.  

 

10.6.8.1 Výpočet doby odbednění 

 

 Tento výpočet slouží pouze pro hubou představu doby, kdy konstrukce dosáhne 

50 % pevnosti. Pro výpočet jsou použity průměrné měsíční teploty naměřené ve městě 

Havířov. Zdrojem průměrných teplot jsou webové stránky meteobox.cz. Pro výpočet 

skutečné doby dosažení pevnosti desky musíme počítat s reálnými hodnotami měřenými 

v určených intervalech a použitím následujících vzorců. 

 

Doba odbednění: 

Rbd= Rb28d* (0,28 + 0,5log d)  d = počet dnů 

 

Faktor zrání: 

f = (t + 10) * d   t = teplota [°C]  

 

Průměrná teplota: 

tprům= (t 7:00 + t13:00 +t21:00 +t21:00) / 4  

 

Leden Únor 

Beton  C30/37 Beton  C30/37 

50 % pevnost 

betonu  18,5 Mpa 

50 % pevnost 

betonu  18,5 Mpa 

Průměrná teplota  -2,0 °C Průměrná teplota  -0,5 °C 

Doba odbednění Doba odbednění 

18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 

 d = 2,7542  d = 2,7542 

Faktor zrání betonu: Faktor zrání betonu: 

f = (20 +10) x d   f = (20 +10) x d   
f = 82,627    f = 82,627    
f = (X +10) x d   f = (X +10) x d   

Doba odbednění d = 11 dny Doba odbednění d = 9 dny 
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Březen Duben 

Beton   C30/37 Beton   C30/37 

50 % pevnost 

betonu   18,5 Mpa 

50 % pevnost 

betonu   18,5 Mpa 

Průměrná teplota    3,3 °C  Průměrná teplota    8,3 °C  

Doba odbednění Doba odbednění 

18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 

  d = 2,7542   d = 2,7542 

 Faktor zrání betonu:  Faktor zrání betonu: 

f = (20 +10) x d    f = (20 +10) x d    

f = 82,627     f = 82,627     

f = (X +10) x d    f = (X +10) x d    

Doba odbednění d = 7 dny Doba odbednění d = 5 dny 

 

Květen Červen 

Beton   C30/37 Beton   C30/37 

50 % pevnost 

betonu   18,5 Mpa 50 % pevnost betonu   18,5 Mpa 

Průměrná teplota    13,3 °C  Průměrná teplota    16,5 °C  

Doba odbednění Doba odbednění 

18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 

  d = 2,7542   d = 2,7542 

 Faktor zrání betonu:  Faktor zrání betonu: 

f = (20 +10) x d    f = (20 +10) x d    

f = 82,627     f = 82,627     

f = (X +10) x d    f = (X +10) x d    

Doba odbednění d = 4 dny Doba odbednění d = 3 dny 

 

Červenec Srpen 

Beton   C30/37 Beton   C30/37 

50 % pevnost 

betonu   18,5 Mpa 

50 % pevnost 

betonu   18,5 Mpa 

Průměrná teplota    18,1 °C  Průměrná teplota    17,6 °C  

Doba odbednění Doba odbednění 

18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 

  d = 2,7542   d = 2,7542 

 Faktor zrání betonu:  Faktor zrání betonu: 

f = (20 +10) x d    f = (20 +10) x d    

f = 82,627     f = 82,627     

f = (X +10) x d    f = (X +10) x d    

Doba odbednění d = 3 dny Doba odbednění d = 3 dny 
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Září Říjen 

Beton   C30/37 Beton   C30/37 

50 % pevnost betonu   18,5 Mpa 50 % pevnost betonu   18,5 Mpa 

Průměrná teplota    13,6 °C  Průměrná teplota    8,9 °C  

Doba odbednění Doba odbednění 

18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 

  d = 2,7542   d = 2,7542 

 Faktor zrání betonu:  Faktor zrání betonu: 

f = (20 +10) x d    f = (20 +10) x d    

f = 82,627     f = 82,627     

f = (X +10) x d    f = (X +10) x d    

Doba odbednění d = 4 dny Doba odbednění d = 5 dny 

 

Listopad Prosinec 

Beton   C30/37 Beton   C30/37 

50 % pevnost betonu   18,5 Mpa 50 % pevnost betonu   18,5 Mpa 

Průměrná teplota    3,7 °C  Průměrná teplota    -0,5 °C  

Doba odbednění Doba odbednění 

18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 18,5 = 37 x (0,28+0,5 log d) 

  d = 2,7542   d = 2,7542 

 Faktor zrání betonu:  Faktor zrání betonu: 

f = (20 +10) x d    f = (20 +10) x d    

f = 82,627     f = 82,627     

f = (X +10) x d    f = (X +10) x d    

Doba odbednění d = 7 dny Doba odbednění d = 9 dny 

Tabulka č. 71 Výpočet doby možného odbednění konstrukce 

 

10.6.9 Čištění bednění  

 

Bednící dílce přeneseme pomocí jeřábu na zpevněnou plochu, kde budou ošetřeny 

a připraveny na použití v další konstrukci. Desky se vizuálně překontrolují, nevyhovující 

se vyřadí nebo se použijí na dořezy. Desky se mechanicky očistí od zbytku betonu a 

následně se před skladováním ošetří odbedňovacím olejem PERI Bio clean. 

 

10.7 STROJE A POMŮCKY 

 

10.7.1 Stroje 

 

Autodomíchávač STETTER AM 9 C na podvozku SCANIA 8x4 

Autočerpadlo SCHWING S 61 SX 

Stacionární jeřáb MB 2043 

Nákladní automobil IVECO 75E18 

Valník s hydraulickou rukou IVECO ML 180 E23 + AK 3500 C A2 
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10.7.2 Pomůcky 

 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor EX 56 

Plovoucí vibrační lať BARIKELL 

Paletový vozík BF 

Elektrická pila na dřevo 

Úhlová bruska 

Příklepová vrtačka 

 

10.7.3 Ostatní ruční nářadí 

 

Lopaty, smetáky, hrábě, kladivo, kleště, pákové nůžky, štípací kleště, ruční pila na dřevo 

hladítka dřevěná, hladítka kovová, hliníkové latě, nivelační přístroj, laser, měřící latě se 

stupnicí, vodováha, pásmo, svinovací metr. 

 

10.7.4 Osobní ochranné pomůcky 

 

Ochranná přilba, ochranné brýle, reflexní vesta, pracovní oděv, pracovní rukavice, pevná 

pracovní obuv, holínky. 

 

10.8  JAKOST A KONTROLA 

 

Podrobnější informace o kontrolách se nacházejí v kapitole č. 12 Kontrolní a zkušební 

plán vodorovných nosných konstrukcí. 

 

10.8.1  Kontrola vstupní 

 

- Kontrola projektové dokumentace  

- Kontrola připravenosti staveniště 

- Kontrola připravenosti pracoviště 

- Kontrola dodaného materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

- Kontrola technického strojní sestavy, pomůcek a nářadí 

- Kontrola kvalifikace pracovníků 

- Kontrola podkladu 

 

10.8.2 Kontrola mezioperační 

 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola bednění  

- Kontrola výztuže 
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- Kontrola betonáže 

- Kontrola hutnění  

- Kontrola ošetřování betonu  

 

10.8.3 Kontrola výstupní 

 

- Kontrola celkové konstrukce  

 

10.9 BOZP 

 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti budou řádně proškoleni o všech 

potřebných předpisech a nařízeních zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Pracovníci budou seznámeni se všemi technologiemi, postupy a riziky. O těchto 

školeních bude proveden zápis do stavebního deníku a bude vyhotoven formulář, pod 

který účastníci školení stvrdí svou přítomnost podpisem. V kanceláři a na vrátnici budou 

vyvěšena všechna důležitá telefonní čísla a požární a evakuační plán pro stavbu.  

 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

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

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

 

I. Požadavky na zařízení staveniště 

III. Požadavky na venkovní pracoviště a staveniště 

 

Příloha č. 2 

 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX.  Vibrátory 

 

Příloha č. 3 

 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX.  Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění  

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.3  Odbedňování 

IX.5 Práce železářské 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

XI. Školení zaměstnanců 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Zákon č. 309/2005 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

- Nařízení vlády č. 32/20016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

pracovní prostředí 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

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

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

10.10 EKOLOGIE 

 

Při provádění stavby se musí dbát na dodržování všech předpisů a vyhlášek 

týkající se provádění staveb a ochrany životní prostředí. Je nutné minimalizovat dopad na 

životní prostředí. Je potřeba snížit hluk na minimum omezit prašnost a udržovat čistotu 

v okolí staveniště. Špinavá vozidla vyjíždějící ze staveniště budou před vjezdem na 

komunikaci očištěna. Všechny stroje budou v dobrém technickém stavu. Všechny osoby, 

pohybující se na staveništi budou užívat hygienické zařízení, která jim budou na stavbě 

k dispozici (WC).   

 V průběhu realizace etapy budou vznikat běžné stavební odpady. Ty budou třízeny 

a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění včetně 

souvisejících nařízení. Odpad bude roztřízen podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog 

odpadů. Následně bude odvezen do Sběrného dvora technických služeb města Havířov. 

Sběrný dvůr sídlí na ulici Karvinská – dojezdová vzdálenost 2 minuty od stavby. Za 

zneškodnění odpadů z realizace díla zodpovídá zhotovitel. 
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Kód 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

Způsob likvidace 

170201 Dřevo O Sběrný dvůr 

170101 Beton O Skládka stavební suti 

170305 železo, ocel O Sběrný dvůr 

170203 Plasty O Sběrný dvůr 

170407 směs kovů O Sběrný dvůr 

150101 papírový nebo lepenkový obal O Recyklace 

150102 plastový obal O Recyklace 

150103 dřevěný obal O Sběrný dvůr 

150104 kovový obal O Sběrný dvůr 

200399 Komunální odpad jinak blíže neurčen O Sběrný dvůr 

Tabulka č. 72 Tabulka odpadů vzniklých při etapě vodorovných konstrukcí 

O – ostatní odpad 
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 11.1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Název:   Polyfunkční dům s pečovatelskou službou 

 

Místo stavby:  Jaroslava Seiferta 1530/14,  

736 01 Havířov 

 

Čísla parcel:   2077/3, 2077/4, 2027/2,2027/3 

 

Katastrální území:  Havířov – město [637556] 

 

Investor: Havířov, statutární město 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov-město, 73601 

 

Projektant: IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, 77900 Olomouc 

Zodpovědný projektant: Ing. Emil Hučín 

 

Účel stavby:  Polyfunkční dům 

 

Zastavěná plocha: 1531 m2 

  

Obestavěný prostor: 25568 m3 

 

Objekt se nachází v klidné centrální části města Havířov. Polyfunkční dům 

s pečovatelskou službou HELIOS, bude sloužit primárně jako ubytovací zařízení pro seniory 

s kapacitou 60 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojů. Krom ubytovacích prostor zde 

budou pro klienty domova i prostory pro stravování, volný čas a služby. V domově budou 

rovněž ordinace lékařů, místnost pro aktivizační terapii, knihovna, dílny, kaplička, 

společenská místnost, kadeřnictví, pedikúra a v neposlední řadě zázemí pro zaměstnance a 

administrativní prostory. 

Stavba bude realizována na mírně svažitém terénu. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. Parcely, na kterých bude stavba probíhat jsou zatravněné, místy s náletovými 

křovinami. Přístup bude zajištěn z ulice Jaroslava Seiferta, která kopíruje severní hranici 

budoucího areálu. 

Objekt je čtyřpodlažní a podsklepený. Člení se na tři křídla-křídlo „A“, „B“, „C“. 

Horizontální a vertikální propojení všech křídel zajišťuje centrální hala. Stavba bude založena 

na základových pasech podporovaných železobetonovými pilotami. Nosný systém je 

kombinovaný. V 1PP jej tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny od 1NP jsou svislé 

konstrukce zděné. Jednotlivá křídla objektu budou zastřešena pomocí dřevěných příhradových 

vazníků obloukovitého tvaru. Centrální hala bude zastřešena plochou střechou.   
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11.1.1 Technologické informace o procesu 

 

Tato kapitola se zabývá technologickým předpisem pro klenutou střechu z dřevěných 

příhradových vazníků. Jedná se o 3 samostatné střechy nad bloky „A“, „B“ a „C“. Zastřešení 

jednotlivých bloků bude řešeno z dřevěných obloukových vazníků s proměnlivým sklonem. 

Nad bloky „A“ a „B“ budou mít vazníky oblouk o poloměru 15,92 m a nad blokem „C“ bude 

oblouk o poloměru 15,66 m. Jednotlivé prvky vazníků budou provedeny z dřevěných profilů 

60 x 60 mm, které budou spojovány technologií GANG-NAIL. Dodavatel vazníky ošetří 

prostředky proti dřevokazným škůdcům (hmyz, houby, plísně). Na vaznících bude dřevěné 

bednění z prken tloušťky 25 mm dlouhých 3-5 m. Na bednění se položí vrstva pojistné 

hydroizolace DELTA – TRELA PLUS, která má při horním okraji 8 mm vysokou 

strukturovanou rohož ve tvaru nopů. Rohož zajistí odvětrávání a odvádění vlhkosti z prostoru 

pod falcovanou plechovou krytinou LINDAB. 

 

 

Obrázek č. 78 Řez vazníkovou střechou (zdroj: archiv autora) 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 79 Skladba střešního pláště (zdroj: archiv autora) 
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11.2 PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

11.2.1 Připravenost staveniště 

 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením vysokým 2 m. Vjezd na staveniště je 

zajištěn uzamykatelnou bránou z ulice Jaroslava Seiferta, která kopíruje severní stranu 

pozemku. Staveniště bude označeno tabulí „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. Na 

komunikaci před vjezdem na staveniště budou umístěny výstražné značky „pozor, výjezd 

vozidel stavby“. Z předchozích etap výstavby bude staveniště vybaveno mobilními 

kontejnery, sloužícími jako základní hygienické zařízení (WC, sprchy, šatny), kontejnery 

sloužícími jako uzamykatelné sklady a kancelář stavbyvedoucího. Dále budou k dispozici 

otevřené skládky, které budu rovinné, řádné zpevněné a vyspádované, aby se na nich 

nezdržovala voda. Kontejnery budou napojeny na inženýrské sítě. K dispozici bude tekoucí 

voda. Na staveništi se bude nacházet kontejner na odpadky. Více o vybavenosti staveniště 

v kapitole č. 6 projekt zařízení staveniště. 

 

11.2.2 Připravenost pracoviště 

 

Před započetím prací na zastřešení musí být dokončeny všechny svislé konstrukce nad 

posledním podlažím včetně železobetonového monolitického věnce. Všechny konstrukce 

musí být zkontrolovány a musí být v souladu s projektovou dokumentací. Železobetonový 

věnec musí být dostatečně vyzrálý (dodržení technologické pauzy) jeho pevnost ověříme 

tvrdoměrem. Věnec musí být celistvý, bez prasklin, nesmí být poškozen. Jeho povrch musí 

být hladký bez výčnělků a prohlubní.  

Předání pracoviště proběhne mezi hlavním dodavatelem a stavbyvedoucím 

subdodavatelů. Dodavatel poskytne projektovou dokumentaci pro etapu zastřešení.  O 

převzetí bude sepsán protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

11.3 MATERIÁL 

 

11.3.1 Materiál 

 

NÁZEV m. j. Počet m. j. 

Dřevěný vazník ks 71 

Fošny 40/100 mm zavětrování, hřeben bm 785 

Desky tl. 25/100 bednění bm 2344 

Nerezový úhelník (kulatý otvor) ks 142 

Nerezový úhelník (oválný otvor) ks 142 

CETRIS deska ks 53 

 Tabulka č. 73 Výpis materiálu – řezivo 



195 

 

LINDAB SEAMLINE PLX  

Materiál pro výrobu plechové falcované krytiny – svitkový ocelový plech tl. 0,6 mm, šířka 

role je 670 mm. Plech je žárově pozinkovaný a dodává se včetně povrchové úpravy. Plech je 

opatřen ochrannou folií, která chrání jeho povrch při montáži.  

1172 m2, 1 svitek 47,4 m2 = 25 svitků  

 

Zatahovací okapový plech LINDAB 

Podkladní okapový plech. Délka výrobku je 2 m. 

 154 m =77 ks 

 

DELTA – TRELA PLUS  

Pojistná hydroizolace sestávající ze tří vrstev. Polypropylénové textilie, vodotěsná folie a 

nakašírovaná polypropylenová strukturovaná dělící vrstva. V balení (role) 1,5 x 30 m. 

 1289 m2 = 29 rolí = 10 palet 

 

Žlabové háky  

Ke kotvení z boční strany vazníku  

 142 Ks  

 

Žlab podokapní RAINLINE 4 m 

 154 m = 39 ks 

 

Množství potřebného materiálu vychází z položkového rozpočtu, kde se počítá se i se 

ztratným. 

 

Další materiál  

kotvy do betonu, svorníky, závitové tyče, matice, podložky pod matice, hřebíky, vruty 

s plochou hlavou, sponky  

 

11.3.2 Doprava 

 

11.3.2.1 Primární doprava 

 

Dřevěné vazníky budou na stavbu dopraveny pomocí tahače s návěsem. Kusový 

materiál nebo materiál složený na paletách bude na stavbu dopraven nákladním automobilem, 

nebo valníkem s hydraulickou ruku. 
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11.3.2.2 Sekundární doprava 

 

Montáž vazníků bude zajištěna stacionárním jeřábem. Horizontální doprava ostatního 

materiálu bude řešena paletovým vozíkem nebo ručně. Vertikální doprava bude možná osobo-

nákladním výtahem, jeřábem, nebo po schodišti. 

  

11.3.2.3 Skladování 

 

S materiálem obecně zacházíme a skladujeme jej tak, aby nedošlo k jeho 

znehodnocení nebo poškození. 

Vazníky a veškeré řezivo skladujeme na zpevněné a odvodněné ploše na podkladcích. 

Všechen dřevěný materiál bude chráněn nepromokavou plachtou zatíženou proti odvátí 

větrem. 

Izolace DELTA – TRELA PLUS je balena v rolích (šířka pásu 1,5 m délka 30 m) 

jedna role váží 17 kg. Role jsou baleny po třech kusech na jedné paletě. Palety budou 

uskladněny v 1NP kde je uzamykatelný sklad.  

Materiál pro drážkovou krytinu LINDAB je svitkový plech o šířce 670 mm a délce 79 

m. Svitkový plech je vsazen do ocelových obručí a zabalen. Dodává se na paletě ve svislé 

poloze. Plech se musí skladovat v suchu tak, aby nedošlo k tvorbě vlhkosti uvnitř závitů 

svitku. S balením se musí manipulovat a zacházet tak, aby nedošlo k mechanickému 

poškození materiálu. Palety budou uloženy v uzamykatelném skladu.  

Příponky pro kotvení krytiny jsou baleny po 500 kusech v plastových obalech. 

Společně s ostatním drobným materiálem budou uskladněny v uzamykatelné skladovací 

buňce. 

 

11.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 

11.4.1 Obecné pracovní podmínky  

 

Práce budu probíhat během dne v čase od 8:00 do 16:30. Práce bude provedena pouze za 

příznivého počasí. V případě špatného počasí budou práce přerušeny.  

nepříznivé podmínky:  

- vítr rychlosti 11 m/s, při práci na plošinách a žebřících nad 5 m výšky do 8 m/s. 

- dohlednost menší než 30 m 

- déšť nebo bouřka 

- sněžené nebo tvorba námrazy, teplota nižší než -10 °C 
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11.4.2 Pracovní podmínky procesu 

 

Práce na zastřešení začnu po technologické pauze, při které bude zrát beton 

železobetonových věnců. Jeho únosnost musí dosahovat alespoň 70 %. Pro práci se střešní 

krytinou LINDAB by neměla být teplota nižší než -5 °C.  

 

11.4.3 Instruktáž pracovníků  

 

Před zahájením prací seznámí stavbyvedoucí nebo mistr všechny pracovníky o 

postupu, technologiích nadcházející etapy a s projektovou dokumentací. Všichni pracovníci 

budou proškoleni o BOZP a požární ochraně. O průběhu školení bude vyhotoven formulář a 

zápis do stavebního deníku. Všichni pracovníci potvrdí svou účast na školení podpisem.  

Předmětem školení bude: 

Nařízení vlády 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 

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

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

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.  

Pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními požadavky a riziky hrozícími během 

provádění prací. 

 

11.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

 

11.5.1 Výčet profesí 

 

Vedoucí pracovní čety        1 

Tesař           2  

Izolatér         2 

Klempíř         2 

Řidič tahače         1 

Jeřábník          1 

Vazač břemen         1 

Řidič nákladního automobilu       1 

Pomocný dělník         3 

 

11.5.2 Popis profesí 
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Vedoucí pracovní čety  

Vedoucí pracovní čety (mistr) organizuje a řídí pracovníky. Zadává úkoly, průběžně 

kontroluje správnost a kvalitu provedené práce. Minimální nároky na vzdělání jsou střední 

škola v oboru stavitelství a praxe v oboru.  

 

Tesař  

Tesaři zajistí montáž dřevěných vazníků včetně jejich zavětrování a pokládku bednění 

z dřevěných prken. Tesaři musí být vyučeni v oboru (výuční list) a praxi s montáží dřevěných 

vazníků.  

 

Izolatér 

Izolatéři budou pokládat hydroizolaci. Musejí být vyučeni v oboru (výuční list) a mít praxi 

v izolování střešních konstrukcí.  

  

Klempíř 

Klempíři zajistí pokládku plechové falcované krytiny a oplechování střešní konstrukce. Musí 

mít výuční list, praxi v oboru, osvědčení o školení systému LINDAB. 

 

Řidič tahače 

Řidič tahače doveze dřevěné vazníky z výrobní haly na stavbu. Řidič musí mít řidičský 

průkaz skupiny C a profesní průkaz. 

 

Jeřábník  

Jeřábník obsluhuje stacionární jeřáb. Zodpovídá za bezpečnost při přemisťování břemen. musí 

mít jeřábnický průkaz.  

 

Vazač břemen 

Vazač břemen bude vázat vazníky, popřípadě jiný stavební materiál pro vertikální dopravu 

stacionárním jeřábem. Vazač zodpovídá za bezpečný úvaz břemen. Musí mít platný vazačský 

průkaz. 

 

Řidič nákladního automobilu  

Řidič nákladního automobilu bude obsluhovat valník, kterým bude dovezen materiál na 

staveniště. Řidič musí mít řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz. 

 

Pomocný dělník 

Pomocný dělník bude zajišťovat veškeré pomocné práce v průběhu celé etapy zastřešení. Na 

pomocné dělníky nejsou kladeny žádné nároky na vzdělání. 
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11.6  PRACOVNÍ POSTUP 

 

11.6.1  Zaměření polohy 

 

 Na věnci, jehož vyzrálost jsme ověřili tvrdoměrem, zaměříme a křídou nebo sprejem 

vyznačíme polohu jednotlivých vazníků, jejichž osové vzdálenosti jsou 850–1035 mm podle 

projektové dokumentace. 

 Každý vazník bude na obou koncích ukotven pomocí dvou úhelníků k věnci. Na jedné 

straně bude spoj kluzný a na druhé pevný. Pevnou podporu bude tvořit dvojice úhelníků 

s kruhovým otvorem a kluznou podporu úhelníky s otvorem oválným.  Po vyznačení osy 

budoucího vazníku se jeden z dvojice úhelníku přikotví k věnci mechanicky – narážecí 

kotvou. Proto, že železobetonový věnec může být zdrojem vlhkosti, položí se na místo styku 

betonu se spodní dřevěnou pásnici podložka z hydroizolačního pásu. 

 

Obrázek č. 80 Úhelník pro pevnou a kluznou podporu [35] 

 

Obrázek č. 81 Pevná podpora vazníku [37] 

 

11.6.2 Úvaz a zdvihání vazníku 

 

Montáž vazníků bude probíhat pomocí stacionárního jeřábu. Vazač břemen nejprve 

připevní nylonové pásy za horní pásnici vazníku ve dvou místech. Jeřábník zvedne vazník do 

výšky asi 20 cm, vazač břemen prohlédne závěs a ujistí se, že je vazník zvedán rovnoměrně a 
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vizuálně prohlédne a zkontroluje správnou funkci vázacích prostředků. K vazníku se připojí 

vodící lano, které bude sloužit k hrubému nasměrování prvku a měl by zamezit otáčení a 

houpání břemene vlivem větru.  

 

Obrázek č. 82 Úvaz vazníku [archív autora] 

11.6.3. Osazení a kotvení vazníku 

 

Jeřábník přeruší spouštění břemena zhruba 20 cm nad místem osazení. Vazník se 

ustálí a poté se může pomalu dopravit na místo uložení. Před odvázáním břemene se vazník 

zajistí proti překlopení dřevěnými vzpěrami a poté se doplní dvojice úhelníků na obou 

stranách vazníku. Úhelníky jsou kotveny do železobetonového věnce a mezi sebou 

svorníkem, který prochází spodním pásem vazníku. Během montáže budu vazníky mezi sebou 

zajištěny podélným ztužením (kříži) proti překlopení. 

 

 

Obrázek č. 83 Kotvení vazníku do železobetonového věnce [33] 
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Obrázek č. 84 Pohled na podélné ztužení vazníků [33] 

 

 

Obrázek č. 85 Podélné ztužení příhradových vazníků [33] 

 

11.6.4. Montáž bednění 

 

Bednění bude tvořeno dřevěnými prkny o tloušťce 25 mm a dlouhými 3–5 m. Prkna se 

budu pokládat rovnoběžně s okapem a budou převázané vždy alespoň o jednu osovou 

vzdálenost dřevěných vazníků. Prkna je nutno osazovat na těsný sraz. Oba konce prkna musí 

ležet na vazníku. Délky prken se budu upravovat na staveništi kotoučovou pilou. Na vrcholu 

střechy se vynechá v bednění mezera pro vytvoření odvětrávaného hřebene. 

 

11.6.5 Montáž oplechování 

 

Na bednění z dřevěných prken se u okapové hrany přikotví střešní zatahovací plech 

FSRP. Umístění plechu bude určovat výslednou okapovou hranu krytiny. Plech se kotví 

k bednění střídavě ve dvou řadách, kdy vzdálenost dvou sousedních kotevních bodů v jedné 

ředě by neměla přesáhnout 300 mm. 
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Obrázek č. 86 Zatahovací okapový plech FSRP dl. 2000 mm [38] 

 

 

Obrázek č. 87 Montáž zatahovacího plechu FSRP [38] 

 

 

Obrázek č. 88 Umístění a funkce zatahovacího plechu [38] 

 

Na štítové straně střechy bude provedeno oplechování štítové hrany, které se bude skládat 

z prvků dlouhých 2 metry a bude kotveno ve dvou řadách. Objekt polyfunkčního domu spadá 

do druhé kategorie (výška budovy 8–20 m) pro takto vysoké stavby se doporučuje volit 

hodnota h1 40-60 mm, h2 min 80 mm. Vzdálenost odtokové hrany od fasády by měla být 

mezi 30–40 mm. 
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Obrázek č. 89 Schéma oplechování štítové hrany [38] 

 

11.6.6 Pokládka pojistné hydroizolace 

 

  DELTA – TRELA PLUS je vysoce difúzní třívrstvý pás propylenových textilií a 

vodotěsné fólie s nakašírovanou polypropylenovou strukturovanou rohoží ve tvaru nopů. Pásy 

se pokládají rovnoběžně s okapem. Izolace se pokládá tak, aby profilovaná strana (nopy) 

směřovali vždy nahoru (ke krytině). Na jedné straně pásu je 10 cm široký okraj bez 

strukturované rohože – tato strana směřuje nahoru k hřebeni střechy. V tomto pásu se folie 

kotví těsnícími hřebíky DELTA. Další pás se pokládá s přesahem přes plochý okraj tak, aby 

bylo zajištěno odvodnění srážek směrem k okapu.  

 

 

Obrázek č. 90 Pokládka izolace DELTA – TRELA PLUS [39] 

 

Pro vytvoření stranového přesahu v šíři 10 cm se oddělí strukturovaná rohož od 

podkladového pásu a odstřihne se. 

  Pro vytvoření otvoru pro prostupy se oddělí strukturovaná rohož od izolačního pásu, 

do kterého se vyřízne otvor pro prostup instalace.  



204 

 

  

Obrázek č. 91 Boční přesahy izolace DELTA – TRELA PLUS [39] 

 

11.6.7 Montáž plechové krytiny 

 

Pro opláštění střešní konstrukce byla navržena plechová falcovaná krytina LINDAB 

SEAMLINE. Plech bude dopraven ve smotcích na paletách. Stavěcí stroj plech nastříhá a 

opracuje do stavu otevřených drážek. Takto připravené plechy se pak budou osazovat na 

střechu. Polyfunkční dům spadá do druhé kategorie (objekty výšky 8–20 m) výrobce krytiny 

doporučuje kotvit plech minimálně 5 příponkami na 1 m2 v ploše střechy a na okraji 6 na 1 

m2. Spojení se překryje dalším pásem plechu a postup se opakuje. Zároveň s kladením se 

drážky uzavírají pomocí falcovacího stroje na stojatou dvojitou drážku. 

 

Obrázek č. 92 Řez falcovanou krytinou [38] 

 

 

Obrázek č. 93 Schéma rozmístění příponek [38] 



205 

 

Kotvící příponky se dělí na pevné a kluzné. Pevné příponky se použijí v tzv. pevné 

zóně, která se nachází v polovině délky horní vaznice a je široká 2 metry. Všude jinde volíme 

příponku kluznou. Příponky kotvíme vždy dvěma vruty s plochou hlavou. Plochou hlavu 

vrutů kotvíme proto, aby se nevytlačovali do krytiny.  

 

Obrázek č. 94 Vyznačení pevné zóny pro použití pevných příponek [38] 

 

Obrázek č. 95 Pevná příponka [38] 

 

 Mimo pevnou zónu volíme vždy příponky kluzné, které zajišťují pohyby plechu a tím 

eliminují jeho vlnění, které vyvolává roztažnost materiálu následkem teplotních změn. 

Musíme zohlednit, za jakých podmínek krytinu klademe a podle toho nastavit jezdce 

kluzných podpor. Při prodloužení plechu (letní období) či zkrácení (zima) se bude plech bez 

odporu posunovat po povrchu podkladu.  

 

Obrázek č. 96 Kluzná příponka [38] 
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11.6.8  Odvětrání hřebene 

 

Proto, že se předpokládá možný vznik kondenzátu (důsledek teplotních rozdílů mezi 

venkovním prostorem a prostorem pod krytinou) je navržena varianta odvětrávaného hřebene. 

Při montáži bednění jsme vynechali v nejvyšším bodě střechy prkna. Hřeben je tvořen 

svislými prkny přibitými k vazníkům. Prkna budou mít seříznutou hranu, která bude kopírovat 

spád střechy. Na tato prkna budou přibity desky, které budou tvořit podklad pro oplechování 

odvětrávaného hřebene.  

 

Obrázek č. 97 Příprava před zřízením odvětrávaného štítu [38] 

 

 

Obrázek č. 98 Schéma dokončeného odvětrávaného hřebene [38] 

 

11.6.9 Montáž žlabových háků  

 

Na každý vazník si pečlivě rozměříme a naznačíme polohu kotvení háku tak, aby byl 

dodržen spád žlabu. Háky kotvíme z boku vazníku pomocí vrutů.  

 

11.6.10 Opláštění vazníků 

 

Pro opláštění vazníků budou použity desky CETRIS Basic 12 mm. Podkladem pro 

kotvení desek jsou dřevěné vazníky. Desky kotvíme k podkladu pomocí vrutů ve 
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vzdálenostech maximálně 250 mm. Desky klademe tak, aby mezi nimi vznikla spára 5 mm. 

Spáry se následně vyplní trvale pružným tmelem. Po zaschnutí je možné opatřit tmel nátěrem.  

 

11.7  STROJE A POMŮCKY 

 

11.7.1  Stroje 

 

Tahač MAN 18.440 s teleskopickým rovinným návěsem BROSHULS 3AOU-48 

Nákladní automobil IVECO 75E18 

Stacionární jeřáb MB 2043 

Osobo-nákladní stavební výtah NOV 650D 

Vysokozdvižný vozík 

 

11.7.2 Pomůcky 

 

Falcovací stroj 

Stavěcí stroj 

Odvíječka svitkového plechu 

Kotoučová pila 

Motorová pila 

Příklepová vrtačka 

Aku vrtací šroubovák 

Ruční elektrické nůžky na plech 

 

11.7.3 Ostatní ruční nářadí 

 

Ruční pila, sponkovací kladivo, nůžky na plech, kleště, kladivo, šroubovák, sprej, křída, 

nůžky, nůž, zalamovací nůž, tužka, laserový dálkoměr, vodováha, metr, pásmo, úhelník. 

 

11.7.4 Osobní ochranné pomůcky 

 

Ochranná helma, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesta, ochranné brýle, 

respirační rouška, bezpečnostní postroj se zachytávačem pádu. 

 

11.8 JAKOST A KONTROLA 

 

Podrobnější informace o kontrolách jsou v samostatné kapitole č. 13. kontrolní a zkušební 

plán kvality pro vazníkovou střechu. 
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11.8.1 Kontrola vstupní 

 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola připravenosti staveniště 

- Kontrola připravenosti pracoviště 

- Kontrola dodaného materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

- Kontrola technického stavu mechanismů, pomůcek a nářadí 

- Kontrola kvalifikace pracovníků 

- Kontrola podkladu 

 

11.8.2 Kontrola mezioperační 

 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola uložení vazníků 

- Kontrola montáže bednění 

- Kontrola oplechování 

- Kontrola pojistné hydroizolace 

- Kontrola pokládky plechové krytiny 

- Kontrola žlabových háků a žlabů 

 

11.8.3 Kontrola výstupní 

 

- Kontrola kompletní střešní konstrukce 

 

11.9 BOZP 

 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti budou řádně proškoleni o všech 

potřebných předpisech a nařízeních zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Pracovníci budou seznámeni se všemi technologiemi, postupy a riziky. O těchto školeních 

bude proveden zápis do stavebního deníku a bude vyhotoven formulář, pod který účastníci 

školení stvrdí svou přítomnost podpisem. V kanceláři a na vrátnici budou vyvěšena všechna 

důležitá telefonní čísla a požární a evakuační plán pro stavbu.  

 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

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

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  
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I. Požadavky na zařízení staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

 Příloha č. 2 

 I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 XV.  Přeprava strojů 

 

 Příloha č. 3 

  

 I.  Skladování a manipulace s materiálem 

 XI.  Montážní práce 

- 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 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

VI. Práce na střeše 

 VIII. Shazování předmětů a materiálu 

 IX. Přerušení práce ve výškách 

 X.  Krátkodobé práce ve výškách  

 XI.  Školení zaměstnanců 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Zákon č. 309/2005 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  

- Nařízení vlády č. 32/20016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

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

prostředí 

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

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

11.10 EKOLOGIE 

 

Při provádění stavby se musí dbát na dodržování všech předpisů a vyhlášek týkající se 

provádění staveb a ochrany životní prostředí. Všechny osoby, pohybující se na staveništi 

budou užívat sociální a hygienické zařízení která jim budou na stavbě k dispozici. (buňka se 

sprchami, WC).  

 V průběhu realizace etapy budou vznikat běžné stavební odpady. Ty budou třízeny a 

likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění včetně 

souvisejících nařízení. Odpad bude roztřízen podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. 

Odpad bude následně odvezen do Sběrného dvora technických služeb města Havířov. Sběrný 

dvůr sídlí na ulici Karvinská – dojezdová vzdálenost 2 minuty od stavby. Za zneškodnění 

odpadů z realizace díla zodpovídá zhotovitel.   

 

Kód 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

Způsob likvidace 

170201 Dřevo O Sběrný dvůr 

170305 železo, ocel O Sběrný dvůr 

170407 směs kovů O Sběrný dvůr 

150101 papírový nebo lepenkový obal O Recyklace 

150102 plastový obal O Recyklace 

150103 dřevěný obal O Sběrný dvůr 

150104 kovový obal O Sběrný dvůr 

200399 Komunální odpad jinak blíže neurčen O Sběrný dvůr 

Tabulka č. 74 Tabulka odpadů vzniklých při etapě zastřešení 

O – ostatní odpad 
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12.1  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN VAZNÍKOVÁ STŘECHA 

12.1.1 Vstupní kontroly 

 

12.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

 

Veškerá projektová dokumentace musí být opatřena razítkem autorizovaného 

projektanta. Kontrolujeme kompletnost a platnost dokumentace. Během procesu tvorby 

projektu dochází ke změnám – je nutné řídit se nejaktuálnější verzí dokumentace. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 323/2017 kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

 

12.1.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

 

Kontrola oplocení kolem celého obvodu staveniště o minimální výšce 1,8 m, které 

má zamezit vstupu nepovolaným osobám. Kontrola příjezdových komunikací, které musí 

být dostatečně únosné na to, aby po nich mohly bezpečně projíždět autodomíchávače 

s betonem. Kontrola staveništních přípojek – odběrných míst pro vodu a elektrickou 

energii. Kontrola zařízení staveniště (skladovacích ploch, skladovacích kontejnerů, 

zázemí pro pracovníky). 

Vyhláška č. 323/2017 kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Nařízení vlády č. 405/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se 

stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

 

12.1.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

 

Pracoviště se bude přebírat od čety provádějící železobetonové stěny a sloupy (při 

provádění železobetonové desky nad 1PP, v dalších podlaží se bude přebírat od čety 

provádějící svislé zděné nosné konstrukce). Pracoviště se přebere po technologické pauze 

zrání betonu. Tvrdost betonu se ověří nedestruktivní zkouškou pomocí tvrdoměru.  

Zkontrolujeme dokončenost práce, čistotu povrchu, neporušenost povrchu bez výstupků 
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nebo vrypů, rovinnost konstrukcí s maximální odchylkou ± 5 mm na 2 m lati. Dále 

kontrolujeme geometrickou shodnost konstrukcí s projektovou dokumentací.  

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

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

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti.  

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

 

12.1.1.4 Kontrola dodaného materiálu 

Veškerý materiál se při přejímce musí zkontrolovat. Druh, množství a označení 

materiálu musí souhlasit s dodacím listem, certifikátem, popřípadě atestem. Vizuálně 

kontrolujeme také to, zda nebyl materiál při přepravě poškozen nebo znehodnocen 

nevhodnou manipulací. U výztuže se kontroluje množství a průměry jednotlivých svazků 

podle dodacího listu. O kontrolách je proveden zápis do stavebního deníku.  

Nařízení vlády 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

 

Technologický předpis, Dodací listy, Technické listy 

 

12.1.1.5 Kontrola skladování materiálu 

 

Materiál se bude skladovat podle pokynů výrobce materiálu. Obecně jej 

skladujeme tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocení či odcizení. Drobný materiál 

skladujeme v uzamykatelných buňkách. Bednění i výztuž budou uloženy na podkladcích 

tak, aby nebyly ve styku se zemí armatury budou podloženy tak, aby nedošlo k jejich 

deformacím. Výztuž bude rozdělena podle druhu a označena, aby nedošlo k její záměně. 

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

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

ČSN 26 903 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 

skladování 

Technologický předpis, Technické listy 
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12.1.1.6 Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 

Před použitím mechanizace se musí provést kontrola technického stavu – 

vizuálně, jestli nesou stroje poškozené či nevykazují poruchy. Všechny stroje musí mít 

také aktuální protokol o revizi nebo technické prohlídce. Velká pozornost bude věnována 

kontrole strojů pro vertikální dopravu. U jeřábu se zkontroluje řádné zapatkování. U 

všech elektrických nářadí se překontroluje neporušenost přívodních kabelů. Taktéž se 

zkontrolují všechny prodlužovací kabely. Krom elektrického nářadí se zkontroluje také 

stav všech elektrických rozvaděčů. 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

12.1.1.7 Kontrola pracovníků 

 

Provedení bezpečného a funkčního bednění patří mezi náročnější procesy 

vyžadující technologickou kázeň. Smí je vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci.  

 

Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí být odborně a zdravotně 

způsobilí k provádění práce. Musí být proškoleni o BOZP, seznámeni s postupem a 

technologiemi provádění prací. U pracovníků vykonávají činnost, která vyžaduje 

příslušné oprávnění je nutné zkontrolovat příslušný průkaz či osvědčení opravňující 

k vykonání činnosti. Při kontrole oprávnění ověříme platnost dokumentů. 

Pracovníci mohou být podrobeni namátkové dechové zkoušce či testům odhalující 

přítomnost návykové látky. 

 

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

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

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

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. 

 

12.1.1.8 Kontrola podkladu 

 

Před zahájením montáže bednění musí být řádně překontrolován podklad pod 

nosnými sloupky bednění. Poslední vrstvou je železobetonová základová deska. Na desce 
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se kontroluje dostatečná vyzrálost a dodržení hranic maximálních odchylek rovinnosti (5 

mm na lati 2 m).  

Kontrolujeme také monolitické sloupy a stěny. Konstrukce musí být dostatečně 

vyzrálé (minimálně 70 % výsledné hodnoty únosnosti). Povrch musí být rovinný s 

maximální odchylkou rovinnosti ± 5 mm na 2 m lati. Musí být čisté a nesmí na nich být 

žádné výčnělky nebo vrypy. 

ČSN EN 13670 – provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN 73 2011 – Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 

 

12.1.2 Mezioperační kontroly 

 

10.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 

Měření klimatických podmínek bude probíhat čtyřikrát denně. Bude sledována: 

teplota, rychlost větru, srážky, viditelnost). výsledky sledování budou zapsány do 

stavebního deníku. V případě špatných klimatických podmínek budou práce přerušeny. 

Nepříznivé podmínky obecně pro práci:  

- vítr rychlosti 11 m/s, při práci na plošinách a žebřících nad 5 m výšky do 8 m/s. 

- dohlednost menší než 30 m 

- déšť nebo bouřka 

- sněžené nebo tvorba námrazy, teplota nižší než -10 °C 

 

Nepříznivé podmínky pro betonáž  

- teplota nižší než 5 °C 

- teplota vyšší než 30 °C 

V případě nepříznivých podmínek pro betonáž se práce nesmí provádět nebo musí být 

uskutečněny technologické úpravy (ohřev kameniva, ohřev záměsové vody, přísady do 

betonu). 

 

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

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

 

Technologický předpis 

 

10.1.2.2 Kontrola bednění 

 

Bednění musí být provedeno v souladu s instrukcemi výrobce systémového 

bednění. Bednění musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení 
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a musí být provedeno tak, aby umožnilo postupné odbedňování podle potřeby. Podpěrná 

konstrukce – sloupky, musí splňovat hranici maximálních rozestupů, kterou udává 

výrobce systémového bednění. Spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné, aby 

nedošlo k vyplavení jemných složek betonu. Vnitřní povrch bednění musí být očištěný a 

opatřený odbedňovacím nátěrem v souvislé a stejnoměrné vrstvě. Bednění pro prostupy 

musí být osazeno tak, aby byla zajištěna jejich předepsaná poloha a během betonáže 

nedošlo k jejich pohybu. Po obvodu desky a v prostoru schodiště a výtahů musí být 

funkční ochranné zábradlí. Povrch musí být čistý, rovinnost bednění v maximální 

odchylce ± 5 mm na 2metrové lati. Provede se kontrola geometrie a výšky bednění.  

Všechny tyto náležitosti musí být zkontrolovány a zapsány do stavebního deníku. 

 

ČSN EN 1370 (732400) Provádění betonových konstrukcí 

 

12.1.2.3 Kontrola výztuže 

 

Kontrolu výztuže provádí statik za přítomnosti stavbyvedoucího. Kontroluje se 

správné použití prutů podle výkresu výztuže, umístění, poloha, dostatečné vyvázání prutů 

a krytí výztuže. O kontrole je proveden zápis ve stavebním deníku, pod který se podepíše 

i statik, který výztuž kontroloval.  

 

ČSN EN 1370 (732400) Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 

 

12.1.2.4 Kontrola betonáže 

 

Před tím, než se začne beton čerpat z autodomíchávávače, se při přejímce betonu 

zkontrolují údaje na dodacím listě. Charakteristika betonu popsaná v dodacím listě musí 

odpovídat požadavkům v projektové dokumentaci.  

Provedeme kontrolu konzistence betonové směsi zkouškou sednutí kužele. 

Zkoušku provedeme tak, že naplníme po třetinách kužel (Abramsův kužel), Každá vrstva 

bude dostatečně zhutněna (25 vpichů). Po naplnění kužele se forma zvedne a zjistí se 

pokles betonové směsi oproti horní hraně zkušebního kužele.  

 

Obrázek č. 99 Zkouška sednutí kužele [43] 



218 
 

Při betonáži stropní desky odebereme ještě zkušební vzorky pro vytvoření zkušebních 

krychlí 150x150x150 mm. Z prvních 50 m3 čerpaného betonu se odeberou 3 vzorky a 

z následujícího množství 1 vzorek. Po 28 dnech po odebrání vzorku se provedou zkoušky 

pevnosti v laboratoři.  

 Při betonáži kontrolujeme dodržení technologické kázně. Beton nesmí být ukládán 

z výšky větší než 1,5 m. Kontrolujeme správnou tloušťku desky, rozhrnování a 

uhlazování betonu.  

 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 

Technologický předpis 

 

12.1.2.5 Kontrola hutnění 

 

Během hutnění dohlížíme na dodržování pravidel a technologickou kázeň. 

Hutnění bude probíhat pomocí ponorných vibrátorů. Jednotlivé vpichy by neměly být od 

sebe vzdálené více než 350 mm. Dbáme na to, aby se vibrátor nedotýkal bednění a 

armatur. Vibrátor by neměl setrvat v jednom vpichu déle než 10 vteřin, aby nedocházelo 

k oddělen jednotlivých složek betonové směsi. Nakonec se zkontroluje povrch uhlazený 

plovoucí vibrační lištou.  

 

ČSN EN 1370 (732400) Provádění betonových konstrukcí 

Technologický předpis 

 

12.1.2.6 Kontrola ošetřování betonu 

 

Kontrolujeme, jestli je betonová deska v průběhu zrání stále vlhká. Povrch musí 

být zakryt geotextílií, která se bude v pravidelných intervalech kropit. Intervaly kropení 

určí stavbyvedoucí s ohledem na počasí a teploty.  

 

ČSN EN 1370 (732400) Provádění betonových konstrukcí 

Technologický předpis 

 

12.1.3 Výstupní kontrola  

 

10.1.3.1 Kontrola celkové konstrukce 

 

Kontrolujeme rovinnost hotové železobetonové desky. Rovinnost nesmí 

přesáhnout maximální dovolenou odchylku ± 5 mm na 2metrové lati.  

 Před tím, než se konstrukce odbední ověříme její tvrdost nedestruktivní zkouškou 

pomocí odrazového tvrdoměru (Schmidt). Tato zkouška se vyhodnocuje průměrem deseti 

http://www.ebeton.cz/pojmy/csn-en-206-1-beton
http://csnonline.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=84363
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měření, které jsou od sebe vzdáleny 25 mm. Konstrukci odbedníme až beton překročí 

hranici bezpečnou pro částečné odbednění (50%).  

 Pevnost betonu se kontroluje pomocí laboratorních zkoušek na vzorcích, které 

byly odebrány při betonáži. Zkoušky se provádějí po 28 dnech od odebrání vzorků. 

Výsledky musí dosahovat hodnot, které požaduje projektová dokumentace.  

 Nakonec se kontroluje celková konstrukce. Sleduje se geometrie konstrukce a 

povrch, na kterém nesmí být mechanická poškození, praskliny vrypy, výstupky.  

ČSN EN 73 0210-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty 

ČSN EN 12505-2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení – 

Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

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

ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 

Technologický předpis 
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13.1.1 Vstupní kontroly 

 

13.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Veškerá projektová dokumentace musí být opatřena razítkem autorizovaného 

projektanta. Kontrolujeme kompletnost a platnost dokumentace. Během procesu tvorby 

projektu dochází ke změnám – je nutné řídit se nejaktuálnější verzí dokumentace. 

Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 323/2017 kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

13.1.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola oplocení kolem celého obvodu staveniště o minimální výšce 1,8 m, které 

má zamezit vstupu nepovolaným osobám. Kontrola staveništních přípojek – odběrných 

míst pro vodu a elektrickou energii. Kontrola zařízení staveniště (skladovacích ploch, 

skladovacích kontejnerů, zázemí pro pracovníky). 

Vyhláška č. 323/2017 kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Nařízení vlády č. 405/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se 

stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

13.1.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

Pracoviště se bude přebírat od čety provádějící železobetonové věnce. Pracoviště 

se přebere po technologické pauze zrání betonu. Zkontrolujeme dokončenost práce, 

čistotu povrchu, neporušenost betonu bez výstupků nebo vrypů, rovinnost věnce s 

maximální odchylkou ± 5 mm na 2 m lati. Dále kontrolujeme geometrickou shodnost 

konstrukce s projektovou dokumentací. Maximální povolená odchylka ± 20 mm od 

svislice.  

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

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
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nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti.  

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

13.1.1.4 Kontrola dodaného materiálu 

Veškerý materiál se při přejímce musí zkontrolovat. Druh, množství a označení 

materiálu musí souhlasit s dodacím listem, certifikátem, popřípadě atestem. Vizuálně 

kontrolujeme také to, zda nebyl materiál při přepravě poškozen nebo znehodnocen 

nevhodnou manipulací. U dřevěných vazníků kontrolujeme při dodávce jejich počet, 

rozměry, ošetření proti škůdcům, kompletnost příslušenství. 

Nařízení vlády 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

Technologický předpis, Dodací listy, Technické listy 

13.1.1.5 Kontrola skladování materiálu 

Materiál se bude skladovat podle pokynů výrobce materiálu. Obecně jej 

skladujeme tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocení či odcizení. Drobný materiál 

skladujeme v uzamykatelných buňkách nebo ve skladu v objektu za zamčenými dveřmi. 

Řezivo skladujeme na otevřené staveništní skládce na podkladcích a před povětrnostními 

vlivy ho chráníme nepromokavou plachtou, která se zatíží.  

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

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

ČSN 26 903 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 

skladování 

Technologický předpis, Technické listy  

13.1.1.6 Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 

Před použitím mechanizace se musí provést kontrola technického stavu – 

vizuálně, jestli nesou stroje poškozené či nevykazují poruchy. Všechny stroje musí mít 

také aktuální protokol o revizi nebo technické prohlídce. Velká pozornost bude věnována 

kontrole strojů pro vertikální dopravu. U jeřábu se zkontroluje řádné zapatkování, u 

výtahu se překontroluje zvedací mechanismus. U všech elektrických nářadí se 
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překontroluje neporušenost přívodních kabelů. Taktéž se zkontrolují všechny 

prodlužovací kabely.  

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

13.1.1.7 Kontrola pracovníků 

Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí být odborně a zdravotně 

způsobilí k provádění práce. Musí být proškoleni o BOZP, seznámeni s postupem a 

technologiemi provádění prací. U pracovníků vykonávají činnost, která vyžaduje 

příslušné oprávnění je nutné zkontrolovat příslušný průkaz či osvědčení opravňující 

k vykonání činnosti. Při kontrole oprávnění ověříme platnost dokumentů. 

Pracovníci mohou být podrobeni namátkové dechové zkoušce či testům odhalující 

přítomnost návykové látky. 

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

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

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

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. 

13.1.1.8 Kontrola podkladu 

Před samotným započetím prací na zastřešení se zkontrolují práce předchozích 

etap. Železobetonový věnec musí být dostatečně vyzrálý (minimálně 70 % výsledné 

hodnoty únosnosti). Povrch musí být rovinný s maximální odchylka rovinnosti podkladu  

±5 mm na 2 m lati. Musí být čistý a nesmí na něm být žádné výčnělky nebo vrypy. 

ČSN EN 13670 – provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN 73 2011 – Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
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13.1.2 Mezioperační kontroly 

 

13.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 

Měření klimatických podmínek bude probíhat čtyřikrát denně. Bude sledována: 

teplota, rychlost větru, srážky, viditelnost). výsledky sledování budou zapsány do 

stavebního deníku. V případě špatných klimatických podmínek budou práce přerušeny. 

Nepříznivé podmínky:  

- vítr rychlosti 11 m/s, při práci na plošinách a žebřících nad 5 m výšky do 8 m/s. 

- dohlednost menší než 30 m 

- déšť nebo bouřka 

- sněžené nebo tvorba námrazy, teplota nižší než -10 °C 

 

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

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

 

Technologický předpis 

 

13.1.2.2 Kontrola uložení vazníků 

 

Kontroluje se správné zaměření a vyznačení budoucích vazníků. Kontrola 

rozmístění a kotvení prvního z páru úhelníků do železobetonového věnce a následné 

uložení dřevěných vazníků. Vazníky musí být uloženy tak, aby bylo dodrženo předepsané 

vyložení na obou stranách od podpor, vazníky musí být uloženy ve svislé poloze. 

 

Obrázek č. 100 Odchylka uložení vazníku [48] 
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ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce – provádění 

Projektová dokumentace, Technologický předpis 

 

13.1.2.3 Kontrola montáže bednění 

 

Při kontrole bednění kontrolujeme směr uložených prken – prkna musí být 

ukládána dlouhou stranou rovnoběžně s okapem. Konce desek musí ležet vždy na ose 

horního pásu vazníku. Kotvící prvky bednění nesmí vyčnívat nad prkna, aby nedošlo 

k poškození následující vrstvy. 

 

ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce – provádění 

Projektová dokumentace, Technologický předpis 

 

13.1.2.4 Kontrola oplechování 

 

Oplechováním, se v této fázi výstavby střešní konstrukce rozumí montáž 

podkladového plechu. Plech se kotví k podkladu ve dvou řadách po vzdálenostech 100 

mm.  

 

Technologický předpis, Technický list 

 

13.1.2.5 Kontrola pokládky pojistné hydroizolace 

 

Pásy se budou pokládat rovnoběžně s okapovou hranou střechy. Nejdříve budou 

kladeny od dolní (okapové hrany) směrem nahoru. Jako poslední bude položen pás 

v nevyšším bodě střešní roviny. Při pokládce pásů musíme kontrolovat správné pokládání 

vrstvy – pás musí být položen strukturovanou rohoží ve tvaru nopů směrem nahoru (styk 

s plechovou krytinou). Pozor musíme dát také na to, jestli jsou pásy kladeny 

s dostatečným přesahem minimálně 10 cm. 

 

Technologický předpis, Technické listy 

 

13.1.2.6 Kontrola pokládky plechové krytiny 

 

Kontrolujeme, zda jsou při kotvení krytiny zvoleny správné příponky (pevná, 

kluzná). Pevná příponka se smí používat pouze v „pevné zóně“, která se nachází 

v polovině horního pásu vazníku a je široká 2 metry. Všude jinde se musí použít kluzná 

příponka. kontrolujeme dodržení maximálních vzdáleností mezi příponkami. Hlavy vrutů 

nesmějí vyčnívat, aby se neprotlačili plechovou krytinou. 
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ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

Technologický předpis, Technický list výrobce krytiny 

 

13.1.2.7 Kontrola žlabových háků 

 

 Kontrolujeme správné uchycení háků k vazníkům vždy dvěma vruty ø 5,5 mm 

v maximální vzdálenosti 60 mm od sebe. Žlabový hák bude přikotven ke každému 

vazníku, aby byla splněná podmínka maximální osové vzdálenosti (1200 mm). 

Překontrolujeme spád 0,5 % (0,45°) směrem ke svodu. 

 

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

 

13.1.2.8 Kontrola žlabů 

 

Kontrolujeme minimální sklon hotového žlabu (min. 0,5 %) maximální přípustná 

odchylka je + 0,05°. Dále se musí zkontrolovat napojení jednotlivých kusů žlabu pomocí 

spojek, těsnost a celistvost. Oplechování střechy musí překrývat 1/3 žlabu (nejméně 40 

mm) Součástí žlabu budou ochranné mřížky, které působí jako prevence ucpání vtoku 

listím a nečistotami – provede se kontrola, jestli jsou všude uloženy tak, aby správně 

plnili svou funkci.  

 

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí  

Projektová dokumentace, Technologický předpis, Technický list 

 

13.1.3 Výstupní kontrola  

 

13.1.3.1 Kontrola kompletní střešní konstrukce 

 

Zkontrolujeme rozměry a geometrii skutečného provedení konstrukce a 

porovnáme je s projektovou dokumentací. Kontrolujeme celistvost čistotu a neporušenost 

plechové krytiny.  

 

ČSN EN 73 1901 – Navrhování střech   

ČSN EN 7737 – Geometrická přesnost ve výstavbě 

Projektová dokumentace 
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 V této kapitole diplomové práce je řešen položkový rozpočet pro hrubou stavbu 

hlavního stavebního objektu SO 01. Rozpočet je vypracován v programu BUILDpowerS. 

Rozpočet je zpracován včetně výkazu výměr.  

 Pro rozsáhlost objektu je u některých položek zjednodušený výkaz výměr. U 

těchto položek je materiál spočítán pro jeden ze tří bloků a následně vynásoben 

koeficientem úměrným velikosti bloku.  

Položkový rozpočet se nachází v příloze P.10.  
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 V této kapitole diplomové práce jsou vypsány nejvýznamnější změny původní 

projektové dokumentace. Změny jsem provedla pro zjednodušení procesu, zrychlení 

výstavby, nebo kvůli finančním úsporám. 

 

15.1 ZMĚNA SKLADBY STŘECHY 
 

 Největší změnou oproti původní projektové dokumentaci je zjednodušení skladby 

střechy. Jedná se o střechu tvořenou dřevěnými vazníky. Skladba střechy neobsahuje 

tepelnou izolaci. Zateplení je provedeno z minerální vlny tloušťky 60 + 120 mm 

rozvinuté na stropní konstrukci a zakryté parotěsnou izolací. Změny, které jsem oproti 

původní dokumentaci provedla se týkají skladby od vazníků směrem k exteriéru.  

 

15.1.1 Původní návrh  

 V původním návrhu je skladba nad dřevěnými vazíky sestávající z prkenného 

bednění, pojistné hydroizolace nad kterou je navržená provětrávaná vzduchová mezera, 

další vrstva dřevěného bedění, difúzní folie a pláš tvořený falcovanou krytinou.  

 

Obrázek č. 101 Původní skladba střechy [archív autora] 

15.1.2 Nový návrh 

 Pro zjednodušení procesu a urychlení výstavby jsem navrhla skladbu novou. Její 

hlavní výhodou je použití pásu DELTA TRELA, který krom funkce pojistné hydroizolace 

plní zároveň funkci provětrávané mezery. Obsahuje nakašírovanou polypropylenovou 

rohož ve tvaru nopů kudy může proudit vzduch. Odpadá tedy nutnost provedení druhé 

vrstvy dřevěného bednění a kladení folií v několika vrstvách. Více informací o skladbě je 

v kapitole č. 11 – Technologický předpis pro vazníkovou střechu. 
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Obrázek č. 102 Nový návrh skladby střechy [archív autora] 

15.1.3 Cenové porovnání obou návrhů  

 

 Ceny jsou uvedeny za 1 m2 včetně nákladů za práci.  Hodnoty jsou převzaty 

z programu BUILD POWER S. 

Skladba původní: 

Materiál Kč/m2 

Krytina LIDAB 680 

Difuzní folie 63,3 

Bednění prkenné 229,5 

Hydroizolace pojistná 168,8 

Bednění prkenné 229,5 

Celkem 1371,1 

Tabulka č. 75 Finanční rozvaha původní skladby střechy 

 

Skladba nově navržená: 

Materiál Kč/m2 

Krytina LIDAB  680  

DELTA TRELA  188 

Bednění prkenné  229,5 

Celkem 1093,5 

Tabulka č. 76 Finanční rozvaha nové skladby střechy 

Z cenového srovnání skladeb vyplývá, že volbou nově navržené skladby dojde nejen 

k časovým ale i finančním úsporám.  
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ZÁVĚR 

 

 Cílem mé diplomové práce byl stavebně technologický projekt polyfunkčního 

domu s pečovatelskou službou.  

 Pro seznámení se s objektem jsem úvodem zhotovila technickou zprávu ke 

stavebně technologickému projektu, průvodní a souhrnnou zprávu. V rámci realizace 

stavby jsem řešila dopravní trasy hlavních stavebních materiálů, kde jsem ověřovala 

bezproblémovou průjezdnost tras naložených vozidel. Formou studie jsem popsala hlavní 

technologické etapy stavby. Konkrétněji jsem se zaměřila a vodorovné nosné konstrukce 

a vazníkovou střechu, kterým jsem věnovala samostatnou kapitolu v rámci 

technologického předpisu a následně jsem pro ně vypracovala kontrolní a zkušební plán. 

Součástí diplomové práce je i projekt zařízení staveniště s příslušnými výkresy, návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanizmů. Dále jsem vypracovala časový a finanční plán 

objektový na základě propočtů podle THU a položkový rozpočet s výkazem výměr 

hlavního stavebního objektu v programu BuildPowerS. Časový plán hlavního stavebního 

objektu byl vytvořen v programu Contec. V poslední kapitole jsou zdůvodněny změny a 

odchylky od původní projektové dokumentace. 

 Při psaní diplomové práce jsem využila a prohloubila znalosti načerpané během 

studia na vysoké škole. Uplatnila jsem znalosti v softwarových programech ArchiCAD, 

BuildPoverS, Contec. Přínosem při tvorbě mi byli také zkušenosti získané při výkou 

odborné praxe.  
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Ing.   Inženýr  

Sb.   sbírka  

PD   projektová dokumentace 

THU  technicko-hospodářský ukazatel 
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EN   Evropská norma 

PO   požární ochrana 

ŽB  železobeton 

ZS   zařízení staveniště 

cca   cirka 

ks   kus  

mm   milimetr  

cm   centimetr  

m   metr 

bm  běžný metr 

m2  metr čtvereční  

m3  metr krychlový 

km   kilometr  

t   tuna  

kg   kilogram  

l/s   litr za sekundu  

m/s   metr za sekundu  

kg/h   kilogram za hodinu  

l/hod   litr za hodinu  

m2/hod  metr čtvereční za hodinu  

dB   decibel  

m3/rok  metr krychlový za rok  

p.č.   parcelní číslo  

m.j.   měrná jednotka  

Kč  koruna česká  

NP   nadzemní podlaží 

apod.   a podobně 
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kN  kiloNewton 

kN/m2  kiloNewton na metr čtvereční  

kg/m3  kilogram na metr krychlový  

m3/h   metr krychlový za hodinu  

m2/h   metr čtvereční za hodinu  

m/min   metr za minutu  

s   sekunda  

kN   kiloNewton 

%   procento  

PVC   Poly Vinyl Chlorid  

PUR   polyuretan  

PP  Polypropylen 

PS  Polystyren 

EPS   expandovaný pěnový polystyren 

ZTI   zdravotně technické instalace   

EL  elektřína 

°C   stupeň Celsia  

°   stupeň 

CEM   cement  

kW   kiloWatt  

NN  nízké napětí 

VN  vysoké napětí 

atd.   a tak dále  

dB   decibel  

km/h   kilometr za hodinu  

SV   světlá výška  

V   volt  

A   ampér  

W   watt   

apod.   a podobně 

kg/min  kilogram za minutu  

min   minuta  

ad.   a další  

aj.   a jiné  

max.   maximálně 

min.   minimálně 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

THU   technicko hospodářský ukazatel  

SMVaK severomoravské vodovody a kanalizace 
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