
 

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

TECHNOLOGICKÝ PROJEK PENZIONU V 
KARLOVICÍCH 
TECHNOLOGICAL PROJECT OF PENSION LOCATED IN KARLOVICE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE MARTIN EHO  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. JITKA VL KOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2011 











 

Abstrakt 
Diplomová práce obsahuje technologický projekt penzionu v Karlovicích. Práce je komplexn  
zam ena na stavbu jako celek a na logistiku jednotlivých pracovních inností, jejich 
návaznost a možná rizika spojena s výstavbou.  
  
Klí ová slova 
Technologický projekt, projekt, Karlovice, stavba, plánování, penzion, hotel  
  
  
  
Abstract 
This diploma thesis contains the technological project of a pension located in Karlovice and is 
focused  on  construction  as  a  whole,  as  well  as  on  logistics  of  single  work  procedures  and  
possible risks related to the construction itself.  
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Úvod 

„Technologický projekt penzionu v Karlovicích“ je název této diplomové práce. Podstat  jde 
výstavbu luxusního hotelu v krásném p írodním prost edí na kraji obce Karlovice. Jedná se o 
velmi lukrativní lokalitu ve ejnosti dob e dostupnou po komunikaci s dostatkem místa k 
parkování. Celá stavba se bude skládat z n kolika objekt  k rekreaci (tenisový kurt, 
beachvolejbalové h išt , h išt  na malou kopanou…) V objektu hotelu bude umíst n mimo 
jiné bowling, squas, restaurace a hlavn  hotelové pokoje. 
Práce je rozd lená do n kolika kapitol, ve kterých se eší technická zpráva ke stavebn  
technologickému projektu, koordina ní situace stavby se širšími vtahy dopravních tras, 
asový a finan ní plán stavby, studie realizace hlavních technologických etap stavebního 

objektu, projekt za ízení staveništ , asový plán budování a likvidace objekt  ZS, 
ekonomické vyhodnocení náklad  na ZS, návrh hlavních stavebních stroj  a mechanism , 
asový plán hlavního stavebního objektu, plán zajišt ní materiálových zdroj , technologické 
edpisy, kontrolní a zkušební plán a jiné další zadání a specializace. 

Tato diplomová práce navazuje na diplomovou práci Ing. Jan Czasch, který ji vypracoval na 
ústavu pozemního stavitelství. Proto jsem si mohl dovolit p ímo navázat na projektovou 

ípravu, kterou Ing. Jan Czasch provedl velmi d kladn  a pe liv . Místo šlo jen o malé 
dopln ní stávajícího projektu k ú el m samotné realizace, nicmén  tento projekt byl rozší en 
o ást realiza ní. V tuto chvíli je projekt komplexní a celistvý. Tudíž z velké ásti p ipravený 
k realizaci. 
Sou ástí práce je i rozpo et a propo et v programu BUILD power a asové plány v programu 
MS Project. 



VUT Brno FAST Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb Diplomová práce 

 Technologický projekt penzionu v Karlovicích Strana 11 
 Vypracoval: Martin eho  
 Vedoucí práce: Ing. Jitka Vl ková 

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBN  
TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE MARTIN EHO  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. JITKA VL KOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2011 



VUT Brno FAST Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb Diplomová práce 

 Technologický projekt penzionu v Karlovicích Strana 12 
 Vypracoval: Martin eho  
 Vedoucí práce: Ing. Jitka Vl ková 

1.1  Identifika ní údaje a základní rozd lení 
1.1.1 Základní identifika ní údaje o stavb  
Název stavby: PENZION KARLSTHAL 
Místo stavby: Karlovice 
Kraj: Moravskoslezský 
Typ stavby: Budova pro rekreaci - hotel 
Kapacita stavby: 20 míst 
Náklad stavby: 60 mil. 
Termín zahájení stavby: ezen 2013 
Termín ukon ení stavby: ezen 2014 
Dohodnutá doba výstavby: 13 m síc  

1.1.2 Hlavní ú astníci výstavby 
Objednatel: 
Pavel Kapoun 
Bartošova 33, P erov, 750 02 
Telefon: +420 581 123 456 
Fax: +420 581 123 000 
 

Zhotovitel: 
Zlínstav a.s. 
Bartošova 5532, Zlín, 760 01 
Telefon: +420 577 770 111 
Fax: +420 577 770 050 
www.zlinstav.com 

1.2 Urbanistické, architektonické a stavebn  technické 
ešení 

1.2.1 Zhodnocení staveništ  
Staveništ  se nachází na katastrálním území obce Karlovice a je dáno vým rou parcely, které 
bude p esn  vyty eno p e zahájením prací. 
Celé staveništ  se rozkládá na dv  strany od asfaltové komunikace. Je umíst no v mírn  
svažitém terénu. Na pozemku se v sou asnosti nachází jen n kolik strom , k oviny a vzrostlá 
tráva. Kolem dokola je dostatek místa pro umíst ní deponií. Výstavba bude probíhat 
v n kolika stavebních celcích dle stavebních objekt . Zahájena bude výstavbou penzionu. 
Staveništ  je umíst no zejména na severní stran  od asfaltové komunikace. Zde je umíst no i 
za ízení staveništ  z d vodu, že v této ásti bude po v tšinu doby výstavby. P i výstavb  
hlavního objektu penzionu je to nejlepší možné ergonomické umíst ní. D raz je kladen 
zejména na prakti nost. Na staveništi jsou umíst ny deponie pro uložení zeminy, skladovací 
prostory pro materiál a skladovací bu ky pro ná adí. Zpevn né a skladovací plochy, 
zám sové centrum bude v míst  parkovišt  pro zam stnance. Bu ky budou v míst  
tenisového kurtu. Dále bude na stavbu umíst n v žový je áb ve východním rohu plánované 
terasy penzionu. 
Situace stavby je z ejmá z podkladu, její veškerá návaznost na okolí apod. 
Po dokon ení v tšiny prací prob hne rekonstrukce vozovky, která bude nutná hlavn  
z d vodu použití t žké a nadm rné mechanizace. 
Stavba a staveništ  se nenachází v památkové zón  ani památkové rezervaci, a není kulturní 
památkou. Z etel je nutné brát na CHKO, které jsou v této oblasti asté a vesnice Karlovice 
leží na jejím okraji. 

1.2.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby 
Objekt se nachází tém  na okraji zástavby. V okolí jsou jen objekty rodinných dom . 
Penzion nijak svým vzhledem nevybo uju z okolního rázu prost edí. Svoji výškou nikterak 
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nezakrývá okolí, je dob e zapušt ný do terénu a shoduje se s okolní architekturou. D ev né 
prvky mu dodávají ráz tradi ní výstavby. 
Stavba je tvo ena jedenácti stavebními objekty a je v rozsahu jednoho podzemního podlaží a 
dvou nadzemních podlaží. Hlavní objekt (penzion) je bezbariérový a p ístupný z parkovišt  
osobám s omezenou možností pohybu. 
SO-01 – penzion je stavební objekt, který má p dorysný tvar H, které se na ho e sbíhá. 
Stavební ást A1 je podsklepená. Objekt je zast ešený pálenou krytinou. Výška h ebene je 
9,75m. Hlavní vstup do objektu je z jihovýchodní strany. Tímto vstupem se dostaneme do 
recepce, ze které je umožn ný p ístup do zbytku objektu. V ásti A1 se v suterénu nachází 
bowling, v p ízemí squash, a v prvním pat e posilovna. Pro p ístup lze využít výtah nebo 
schodišt . V ásti A2 (druhé k ídlo hotelu), která je nepodsklepená, m žeme najít tane ní sál 
a restauraci. V podkroví nalezneme n kolik luxusních apartmán . V ásti A3 (vstupní) je 
dominantní schodišt , které slouží také pro p ístup v penzionu do ástí A1 a A2 v prvním 
nadzemním podlaží. V p ízemí krom  recepce, jsou umíst ny toalety a bar. V prvním 
nadzemním podlaží najdeme stejn  jako v ásti A2 luxusní apartmány. 
SO-02 – parkovišt  zam stnanc  je stavební objekt nacházející se na severovýchod  od 
objektu penzionu. Povrch stavebního objektu je asfaltový, p ístup vede z hlavní komunikace. 
Je zde možno využívat až 5 parkovacích míst ke stání osobních automobil .  
SO-03 – parkovišt  host  je stavební objekt, který se nachází na východ  p es cestu od 
hlavního stavebního objektu. Povrch parkovišt  je asfaltový. P i své maximální kapacit  
nabízí až 3 místa pro stání pro invalidy a až 16 klasických míst ke stání. 
SO-04 – tenisový kurt je stavební objekt nalézající se na východ od penzionu a na stejné 
stran  od komunikace jako již zmi ovaný penzion. Tenisový kurt má povrch antuky a je 
oplocený z d vodu okolní bezpe nosti. 
SO-05 – h išt  malé kopané se nachází p es komunikaci na jih od objektu. Povrch je 
travnatý. 
SO-06 – h išt  pro plážový volejbal se nachází p es komunikaci na jih od objektu. Povrch je 
jemný písek. 
SO-07 – komunikace tento objekt je v podstat  srdcem celé stavby. Spojuje všechny 
významné prostory, pro pohyb. Uvažuje se pouze rekonstrukce a opravy komunikace. 
SO-08 – p ípojka vody napojení objektu zdrojem pitné vody. Specifikace ve specializaci 
TZB daného projektu. 
SO-09 – p ípojka nízkého nap tí je napojení objektu zdrojem nízkého nap tí. Specifikace ve 
specializaci TZB daného projektu. 
SO-10 – p ípojka kanalizace je napojení objektu na kanaliza ní sí . Specifikace ve 
specializaci TZB daného projektu. 
SO-11 – sadové úpravy je stavební objekt dokon ovací. Pat í zde veškeré profilování 
povrchu, dle p ání investora v okolí penzionu. Je zde také zahrnuta op rná ze  u parkovišt  
zam stnanc  a d tské h išt . 

1.2.3 Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a ešení vn jších ploch 

Hlavní objekt penzionu je umíst n na severní stran  od p íjezdové komunikace. Základy jsou 
konstruovány z železobetonu. Zdivo a stropy jsou systém Porotherm a ocelové I profily. Krov 
je d ev ný, krytina je pálená taška. Omítky vápenocementové a v n kterých místech použitý 

ev ný obklad. Zateplení provedeno jak pomocí polystyrénu, tak pomocí minerální vlny. 
Objekt bude využíván k poskytování hotelových služeb a i ke sportovnímu využití klient . 
Dále zde bude i restaurace s kuchy ským provozem. Objekt je dvoupodlažní s výjimkou 
jednoho k ídla, které je podsklepené a v suterénu je umíst na bowlingová dráha. 
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Další dva stavební objekty jsou objekty parkovacích ploch. Jednak pro zam stnance tak pro 
hosty hotelu. Tyto dva objekty jsou technologicky velmi podobné. Jsou zde použity stejné 
materiály a stejný zp sob provád ní. Povrch je asfaltový. Spodní vrstvy jsou ádn  hutn né a 
v p edepsaných tlouš kách. 
Následují t i sportovní stavební objekty. Tenisový kurt, h išt  malé kopané a h išt  pro 
plážový volejbal. U tenisového kurtu je d ležitá jeho rovinnost, povrch je antuka, která musí 
být ádn  ošet ována a upravována. Na h išti pro malou kopanou je umíst n um lý trávník, 
který musí být dostate  zasypán tenkou vrstvou písku, aby nedošlo k jeho poškození. Je 
nutné používat vhodnou obuv. Na h išti budou umíst ny „bezpe né“ branky, aby nedošlo 
k náhodnému zavalení klienta. Poslední h išt  na plážový volejbal bude vybagrována zemina 
cca na 40-50cm pod terén plánované horní vrstvy písku. Poté budou umíst ny sloupy do 
betonových patek. A následn  zasypáno jemným pískem. 
Objekt komunikace bude ešen na stávajících komunikacích, prob hne až jako poslední spolu 
s dokon ovacími pracemi a jeho rozsah je závislí na tom jak bude stávající cesta poškozena 
vlastní výstavbou. Její skladba a technické ešení bude závislé práv  na vyhodnocení 
poškození. 
Stavební objekty inženýrských sítí budou provedeny ze stávajících sítí. P ípojky je možné 
vid t na situaci stavby. Realizovány budou p ípojka vody, nízkého nap tí, kanalizace a 
telefonu. Všechny tyto p ípojky budou vedeny v zemi za dodržení ochranných pásem. 
Zastav ná plocha je 935,45m2 což je 9,94% z celkové plochy 9411m2. Celý prostor staveništ  
bude obehnán nepr hledným plotem vysokým 2m. Vstup na staveništ  bude zajišt n 
vstupními bránami. 

1.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Za ízení staveništ  se nachází v t sné blízkosti komunikace. Je odd leno 2m vysokým 
nepr hledným plotem. Za ízení staveništ  i celá stavba nám m ní dopravní situaci, proto je 
nutné mít úpravy jednak v podob  p emístitelného dopravního zna ení (v dob  výstavby), tak 
i v podob  statického dopravního zna ení na pozemních komunikacích po dokon ení stavby a 
jejím uvedením do provozu. 

emístitelné dopravní zna ení bude upravovat dopravní situaci pro vjezd a výjezd ze 
staveništ , bude omezovat maximální povolenou rychlost na 30km/h a bude upozor ovat a i 
informovat idi e o stavb  p ípadn  o v cech spojených s výstavbou. Stávající komunikace 
pro výjezd ze staveništ  budou hlavní, p i výjezdu ze stavby musí dát projížd jícím vozidl m 

ednost. V p ípad  nutnosti bude ídit dopravu proškolený pracovník. Zna ky pro omezení 
rychlosti a informativní zna ky o stavb  budou umíst ny alespo  50m od staveništ . 

vodem je zpomalení a dostate né zaregistrování výstavby. 

1.2.5 ešení technické a dopravní infrastruktury 
Nové dopravní zna ení po ukon ení výstavby bude vypadat takto. Jako hlavní silnice bude 
zna ena stávající komunikace, v tuto chvíli zpevn ná cesta a parkovišt  zam stnanc  budou 
zna eny jako vedlejší komunikace se zna kou „dej p ednost v jízd “. Od parkovišt  pro hosty 
ke vchodu do hotelu bude situován p echod pro chodce, který bude ozna en p íslušnou 
zna kou pro dopravní zna ení. Dopravní zna ení výjezdu z parkovišt  pro hosty na sou asnou 
nezpevn nou komunikaci bude z d vodu velmi malého provozu ešeno p edností zprava, 
tudíž nebude pot eba statické dopravní zna ení k ižovatky. 

1.2.6 Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 
Na stavb  bude probíhat t íd ní odpadu do jednotlivých kontejner , podle druhu odpadu 
(papír, sklo, komunál, d evo, nebezpe ný odpad). Pokud bude p i výstavb  vznikat 
nebezpe ný odpad, je firma provád jící tuto práci povinna s ním nakládat tak, aby nedošlo 
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k jeho úniku a zne išt ní okolí. Práce na stavb  budou moci probíhat pouze od 8 do 16 hodin 
v pracovní dny, jelikož se jedná o obytnou zónu obce Karlovice. 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. P isp je k vyšší životní úrovni 
obyvatel. 
Po dokon ení stavebních prací bude nakládání s odpadem v dané lokalit ešeno pomocí 
popelnic ve vlastnictví investora umíst ných pod p íst eškem na jeho pozemku. Svoz odpadu 
bude ešen na základ  smluvního ujednání s organizací provád jící tyto služby v dané 
lokalit . 

1.2.7 ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných 
ploch a komunikací 

Pro bezbariérový p ístup do objektu je z ízena rampa po pravé ruce u hlavního vstupu do 
objektu. Celý objekt je ešen bezbariérov  a jeden apartmán je speciáln  upraven pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. To samé platí o sociálním za ízení v objektu, které je taktéž 
navrženo tak, aby se v objektu mohli pohybovat a pobývat osoby s omezenou schopností 
pohybu. 

1.2.8 Pr zkumy a m ení 
i zpracování projektu nebyly k dispozici žádné údaje o základových pom rech staveništ . 

Návrh vychází z p edpokladu, že se jedná o jednoduché základové pom ry bez výskytu 
spodní vody v základové spá e. 
V dané lokalit  nebyl v dob  zpracování projektu pro stavební povolení proveden pr zkum a 

ení intenzity výskytu radonu v podloží, navrhované izolace spodní stavby tak vychází 
z b žných konstruk ních ešení s použitím materiál  proti st ednímu radonovému riziku. 

1.2.9 Údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní 
polohový a výškový systém 

Stavba hlavního stavebního objektu se bude vyty ovat pomocí dvou polohových bod  PB1 a 
PB2. Tyto body jsou zaneseny v situaci a i se vzdálenostmi pro vyty ení stavby. Za správné 
vyty ení zodpovídá geodet. Body jsou dle JTSK. Výškový systém je Bpv. Kdy 0 m = 491,23 
m n. m.. 

1.2.10 len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

lení na stavební objekty: 
SO-01 – penzion 
SO-02 – parkovišt  zam stnanc  
SO-03 – parkovišt  host  
SO-04 – tenisový kurt 
SO-05 – h išt  malé kopané 
SO-06 – h išt  pro plážový volejbal 
SO-07 – komunikace 
SO-08 – p ípojka vody 
SO-09 – p ípojka nízkého nap tí 
SO-10 – p ípojka kanalizace 
SO-11 – sadové úpravy 

lení hlavního stavebního objektu SO-01 – penzion: 
ást A1 
ást A2 
ást A3 
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1.2.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Po dokon ení veškerých stavebních prací nebude mít zástavba v dané lokalit  negativní vliv 
na okolní zástavbu a pozemky. 

1.2.12 Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník  
Pracovníci budou seznámeni s bezpe nostními p edpisy a projdou bezpe nostním školením. 

ed vstupem na staveništ  to stvrdí podpisem u prohlášení, že školení absolvovali a obsahu 
porozum li. Pracovníci jsou povinni rovn ž používat p edepsané ochranné pom cky pro 
danou innost, kterou vykonávají. 
Zhotovitelé dbají na to aby v pr hu stavby byli dodrženy tyto následující p edpisy: 
NV . 101/2005 Sb., požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí 
Vyhláška . 268/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích na výstavbu 
Zákon . 262/2006 Sb.,  zákoník práce 
Zákon . 309/2006 Sb., BOZP, pracovn právní vztahy, poskyt. služeb 
Zákon . 251/2005 Sb., o inspekci práce 
NV . 591/2006 Sb., minimální požadavky na BOZP na staveništích 
NV . 592/2006 Sb., akreditace, zkoušky z odborné zp sobilosti 
NV . 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví p i práci 
NV . 362/2005 Sb., pracovišt  s nebezpe ím pádu z výšky do hloubky 
NV . 378/2001 Sb., bezpe ný provoz, používání stroj  a ná adí 
NV . 168/2002 Sb., provoz a údržba opravy vozidel 
NV . 11/2002 Sb., bezpe nostní zna ky a signály 
NV . 494/2001 Sb., evidence pracovních úraz  
NV . 495/2001 Sb., poskytování OOPP, mycí, isticí dezinfekce 
NV . 21/2003 Sb., technické požadavky na OOP 
Vyhláška . 48/1982 Sb., požadavky na zajišt ní BOZP a technické za ízení 
Vyhláška . 50/1978 Sb., odborná zp sobilost v elektrotechnice § 3 
Zákon . 379/2005 Sb., o alkoholizmu a toxikomanii 
Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Stavební zákon . 183/2006 Sb. 

1.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Pro stavbu zpracoval statik výpo tem její mechanickou odolnost a stabilitu, že stavba je 
navržena tak, aby zatížení na ni p sobící v pr hu výstavby a užívání nem lo za následek: 

 ícení stavby nebo její ásti 
 tší stupe  nep ípustného p etvo ení 
 poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení 

v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce 
 poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p in  

Celý posudek bude p iložen k technické zpráv  v tišt né form . Za správnost výpo tu 
odpovídá statik. 

1.4 Požární bezpe nost 
K celému projektu je vypracována požární zpráva s p ílohami výkres . Kde je zhodnoceno 
požární zatížení jednotlivých konstrukcí. V p ípad  v tšího požárního zatížení je nutno 

ijmout opat ení tak aby budova byla bezpe ná pro evakuaci osob v dob  požáru. 
Z požární bezpe nosti stavby spl uje tyto hlavní body: 

 zachování nosnosti a stability konstrukce po ur itou dobu 
 omezení rozvoje a ší ení ohn  a kou e ve stavb  
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 omezení ší ení požáru na sousední stavbu 
 umožn ní evakuace osob a zví at 
 umožn ní bezpe ného zásahu jednotek požární ochrany 

Vše dle platné normy SN 730802. 

1.5 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 
Stavba je navržena ve shod  s požadavky, které stanovuje zákon o ochran  ve ejného zdraví a 
dalšími platnými zákony, vyhláškami a p edpisy. 

hem výstavby stavba nezanechává žádný negativní vliv na životní prost edí. 
i stavb  vznikají tyto odpady: 

a) 170101 beton 
 170102 cihly 
 170107 sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel tašek a keramických výrobk  
 170302 asfaltové sm si 
 170504 zemina a kamení 
 170802 stavební materiály na bázi sádry 
 170904 smíšené stavební a demoli ní odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavb  
a jejich p ípadný p ebytek nabídnout k recyklaci nebo uložení na povolené skládce. 
b) 170201 d evo 
 170202 sklo 
 170203 plasty 
 170405 železo a ocel 
 170407 sm sné kovy 
 170411 kabely 
 170604 izola ní materiály 
Tyto odpady mohou být využity nebo odstran ny pouze v za ízeních k využití nebo 
odstran ní ostatních odpad  (spalovny, sb rny druhotných surovin atd.) 
Specializovaná firma provádí odvoz odpadu. 

1.6 Bezpe nost p i užívání 
hem provozu stavby je nutné respektovat veškeré platné a schválené bezpe nostní 

edpisy, závazné normy a vyhlášky. Všechny použité materiálové zdroje a technologické 
postupy musí spl ovat požadavky stanovené státní zkušebnou, p ípadn  mít atest, i protokol 
o zkoušce státní zkušebnou. Ekologické požadavky musí být taktéž spln ny, stejn  jako 
nemohou být škodlivé pro zdraví pracovník , i n jak poškozovat životní prost edí. 
V dokumentaci pro územní ízení je nutné stanovit obecné požadavky pro užívání staveb. 
K jednotlivým ástem musí být vypracován provozní ád jak vlastní stavby, tak i osob 
využívajících objekt. Musí být brán z etel na užívání v zimním období, jelikož se penzion 
nalézá nedaleko Prad du. Je nutné udržovat zpevn né komunika ní plochy v dobrém stavu, 
aby nedošlo ke zran ní. Zejména musí být odhrnutý sníh a proveden p ípadný posyp proti 
uklouznutí. 

1.7 Ochrana proti hluku 
Práce budou provád ny jen v dob  od 8 do 16 hodin. Nejsou požadovány žádné další opat ení 
pro útlum hluku, jelikož hladina akustického tlaku nep esáhne povolené limity. Pokud by byla 
zjišt na vyšší hladina akustického tlaku, je pot eba p ijmout p íslušná protihlu ná opat ení. 
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1.8 Úspora energie a ochrana tepla 
Budova je navržena v souladu s normou SN 730540. Všechny konstrukce vyhovují 
požadavk m stanovené touto normou. 
Objekt je postaven z obvodových cihel Porotherm tl. 440 mm a st echa je zateplena minerální 
izolací nad krokvemi. Veškeré detaily jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Je d ležité 
jejich správné provedení, aby budova fungovala v reálu stejn  jako v modelové situaci 
výpo tu. 

1.9 ešení p ístupu a užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Na stavb  je spln na Vyhláška . 398/2009. (Výškové rozdíly v míst  hlavního vstupu do 
objektu musí mít max. rozdíl 20 mm) v plném rozsahu. Jedná se o bezbariérový vstup do 
objektu, pak výtahy upravené i pro vozí ká e. Bezbariérový p ístup ke všem službám vyjma 
bowlingu. Speciáln  upravený apartmán, sprchy i v objektu u sportoviš  a nezbytné sociální 
za ízení. Z tohoto d vodu je i ešena a navržena úniková cesta z hlediska požární bezpe nosti. 

1.10 Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího 
prost edí  

Radonová opat ení, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe nostní 
pásma se nevyskytují. 

1.11 Ochrana obyvatelstva 
V dob  výstavby nehrozí obyvatelstvu žádné nebezpe í na staveništi, jelikož je ve ejnosti 
vstup na staveništ  p ísn  zakázán. Jediné nebezpe í hrozí na pozemní komunikaci, jež 
rozd luje staveništ  na dv ásti. Z tohoto d vodu bude omezena rychlost na 30km/h. P ibude 
rovn ž výstražné dopravní zna ení a informa ní cedule v obou sm rech. 

i provozu bude okraj chodníku p ed vstupem na komunikaci upraven pro slepce. Budou 
provedeny t i ady dlažby s výstupky (oproti rovné klasické dlažb ) p es celou ší i chodníku. 

echod p es komunikaci bude z hlediska provozu pouze u p echodu mezi parkovišt m a 
penzionem. Nep edpokládáme z hlediska klidné oblasti žádný velký provoz a místo je velmi 

ehledné. Není pot eba žádné zvláštní opat ení. 

1.12 Inženýrské stavby (objekty) 
Kanalizace 
Území bude odvodn no svahováním, z parkovacích ploch bude voda odvád na vyspádováním 
a pak kanaliza ními odtoky. Celý objekt bude napojen na kanaliza ní ad. P ípojka bude 
dimenzována dle specializace TZB. Její prvotní odhad je DN 400mmm. Materiálem je beton. 
Kanaliza ní sít je napojena na centrální OV. 
Vodovod 
Objekt bude napojen vodovodní p ípojkou na vodovodní ad, dle specializace TZB. Její 
prvotní odhad je DN 200 mm. Materiálem je ocel. Ve vodovodním potrubí je t eba 
naddimenzovat tak, aby odolalo tlaku vody. 
Nízké nap tí 
Objekt bude napojen elektro p ípojkou elektrické vedení, dle specializace TZB. Její prvotní 
odhad je 4x16 a to dv ma kabely uloženými na podklad v zemi. P i napojení na stávající 
inženýrské sít  je nutné po ítat s komplikacemi v doprav  a bude nutné zajistit pr jezdnost 
vozovky. Konkrétní opat ení bude zvoleno dle plánované délky výluky na komunikaci a jejím 
rozsahu. 
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1.13 Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb  
V objektu se vyskytují tyto výrobní objekty: bar, restaurace 
a) el, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického za ízení 
 služby host m penzionu; ob erstvení a stravování; bar a kuchyn  (podrobn eší 

samostatný projekt); bude provedeno odzkoušení chladícího a mrazícího za ízení 
b) popis technologie výroby 

výroba nápoj , studené a teplé kuchyn  
c) údaje o po tu pracovník  

barman, kucha , pomocný kucha , íšník 
d) údaje o spot eb  energií 

í se celkové pro celý penzion 
e) bilance surovin, materiál  a odpad  

je provád na m sí ní bilance; nutné uchovat doklady pro kontroly 
f) vodní hospodá ství 

í se pro celý penzion 
g) ešení technologické dopravy 

zásobování provozu je v pond lí, st edu a pátek; na provozu zajiš uje íšník 
h) ochrana životního a pracovního prost edí 

íd ní odpadu; používání ochranný pom cek; dodržování bezpe nostních p edpis  
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2.1 Koordina ní situace 
Pro vytvo ení koordina ní situace byla použita situace Ing. Jana Czascha. Tato situace stavby 
byla mnou následn  drobn  upravena a dopln na. Do situace byly zakresleny rozhledové 
trojúhelníky u nov  vzniklých dopravních k ižovatek. 
Koordina ní situace stavby je umíst na v p ílohách. 

2.2 Širší vztahy dopravních tras 
Na obrázku je vid t dopravní situace kolem místa stavby (zazna eno ervenou šipkou). 
V okolí se nenachází žádné jednosm rné komunikace, které by mohli bánit nájezdu vozidl m 
z n které strany do stavby, nicmén  na map  jsou dva mosty po trase z hlavní komunikace 
(ozna ené zelenou šipkou). Tyto mosty svojí únosností již brání vjezdu vozidel nad 12t. Proto 
vozidla s vyšší celkovou hmotností mohou p ijížd t pouze ve sm ru modrých šipek. 
 

 
Obrázek 1 - Dopravní situace 

Zde m žeme pozorovat umíst ní stavby z hlediska krajiny a okolních staveb. Jak je patrné 
objekt se nachází na kraji vesnice. Jde o velmi klidnou lokalitu. 
 

 
Obrázek 2 - Umíst ní stavby 
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Na další mapce m žeme zhlédnout širší vý ez obcí Karlovice. Jsou zde vid t hlavní 
komunika ní trasy po kterých bude probíhat zásobování stavby. 
 

 
Obrázek 3 - Dopravní situace obce Karlovice 

Na posledním mapovém obrázku vidíme okolní velká m sta: Jeseník, Bruntál a Krnov. Jejich 
dostupnost a vzdálenost po dopravní komunikaci. 
 

 
Obrázek 4 - Širší situace dopravních tras 
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Pod textem je vyobrazena katastrální mapa dané lokality. Na prvním obrázku katastrálních 
map lze vid t širší záb r parcel a lze pozorovat, že náš objekt se nachází na t ech katastrálních 
územích. 
 

 
Obrázek 5 - Katastrální mapa (širší okolí) 

Jak je vid t z této podrobn jší mapy celá stavba se nachází na parcelách íslo 95, 648/1, 672, 
674 a 678. P emž hlavní objekt penzionu se nachází na prvn  zmi ovaném území. 
 

 
Obrázek 6 - Katastrální mapa (okolní parcely) 
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2.3 Zásobovací body 
Na další map  je vid t zásobovací bod (Stavebniny Janík) pod ozna ujícím íslem 1 v levé 
ásti mapy. Dále je zde vid t bod pro zásobování pohonnými hmotami nedaleko stavebnin. 

Místo stavby je ozna eno ervenou šipkou stejn  jako na minulých obrázcích. 
 

 
Obrázek 7 - zásobovací body (stavebniny) 

Druhým zásobovacím bodem je betonárna. Na map  ozna ena bublinkovou šipkou íslo 1 
v levém horním rohu. Pro p íjezd mix  na staveništ  je nutné využít jen komunikaci 
nazna enou modrými šipkami. 
 

 
Obrázek 8 - zásobovací body (betonárna) 
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etí mapka obsahuje Zakreslení pily v obci Široká Niva. Vzdálenost je cca 10km a pro 
íjezd ke stavb  je nutné brát ohled na hmotnost vozidla a zvolit tak správnou p íjezdovou 

komunikaci v obci Karlovice - Zadní Ves. 
 

 
Obrázek 9 - zásobovací body (pila) 

 



VUT Brno FAST Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb Diplomová práce 

 Technologický projekt penzionu v Karlovicích Strana 26 
 Vypracoval: Martin eho  
 Vedoucí práce: Ing. Jitka Vl ková 

2.4 Skládkování odpad  
Zde je šipkou ozna ena obec Vrbno pod Prad dem (hned vedle obce Karlovice) a zvýrazn ný 
bod A jako místo nejbližší skládky. 

 
Obrázek 10 - Odpady - mapa 
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Na posledním mapovém obrázku je vid t trasa a vzdálenost ke skládce. Bohužel tato 
vzdálenost je velmi ovlivn na skute ností, že stavba se nachází na pokraji CHKO Jeseníky. 
Jak je na obrázku v pravém dolním rohu uvedeno vzdušná vzdálenost je 33,74 km a po silnici 
50,99 km. P emž výpo tová doba trvání cesty je cca 52 min. 
 

 
Obrázek 11 - Skládka 
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3.1 Propo et stavby 
Propo et stavby je vytvo ený pomocí programu BuildPower a vyexportovaný do MS Exel v 

ílohách. Jedná se o hrubý odhad na základ  dlouholetých zkušeností a aktuálních cenících 
pomocí zat ízení stavebního objektu dle JKSO a t ídník  stavebních díl  a jejich cen. Jedná se 
o p ílohu . 7 – Propo et stavby – objektový. 
Celková cena stavby dle propo tu je p edpokládána odhadem na 42 496 593 K  bez DPH. Po 

tení 20% DPH je cena 50 995 912 K . 

3.2 asový plán – objektový 
asový plán stavby objektový je p iložen v p ílohách (p íloha . 2). Zachycuje dobu budování 

a návaznost jednotlivých stavebních objekt  p i výstavb . erven  je zazna ena kritická 
cesta. 
Dle p edb žného asového plánu objektového je p edpokládaná doba výstavby od 4. 3. 2013 
do 14. 3. 2014. 

3.3 Finan ní plán – objektový 
Finan ní plán (m sí ních finan ních tok ) je p iložen v p ílohách (p íloha . 3). Finan ní plán 
zachycuje množství výdaj  v jednotlivých m sících na jednotlivých stavebních objektech a i 
celkové finan ní výdaje stavby v daném kalendá ním m síci.  
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4.1 Zemní práce 
Postup prací 

 Odstran ní k ovin na pozemku motorovou pilou a sekerami. Pracovníci musí 
dodržovat bezpe nostní zásady pro práci s t mito nástroji a používat ochranné 
pom cky. Za proškolení a dohled nad bezpe ností zodpovídá mistr stavení ety. 

 Odstran ní ornice v mocnosti cca 0,2m probíhá dozerem se sm ru vrstevnic po 
maximální délce 40m, kde se ornice nakupí a poté naloží a p emísti do severního rohu 
staveništ  na deponii dle výkresu za ízení staveništ . 

 Vyty ení stavby – zam ení geometry, výškové i polohové. Zhotovení a zajišt ní 
vyty ovacích kolíku a lavic. Následné vyvápn ní obrys  základ  a natažení 
pomocných provázk  (pokud budou pot eba). 

 Vykopání zeminy pro stavební jámu probíhá kolovým bagrem. Následné se i tímto 
strojem zemina naloží na nákladní automobily pro odvoz na skládku. Hloubení 
stavební jámy probíhá šnekovitým zp sobem od vjezdu do prot jšího rohu stavby. 
Výkop se bude provád t nejd íve v ásti A1 a ásti A3 nutné pro provedení A1. Poté 
se budou teprve provád t zbylé výkopy. Zajišt ní výkopu proti zasypání je provedeno 
svahováním v pom rném sklonu 1:2. 

 Kontrola vyty ení, p ípadná oprava, vyty ení rýh za pomocí provázk . 
 Rypadlo vyhloubí rýhy takovým zp sobem, že bude postupovat od nejvzdálen jšího 

rohu jámy od výjezdu práv  k zmi ovanému výjezdu ze stavební jámy, který je 
situovaný cca v míst  vchodu budoucího objektu. V p ípad  kolmého navázání 
základových pas  je nutné ponechat ást prvn  vyhloubené rýhy a tuto ást dokopat 
spolu s rýhou kopanou v po adí jako druhou. 

 Ru ní za išt ní st n a dna výkop  provedou pracovníci po dokon ení strojního 
hloubení dle požadavk  jakosti s odchylkou 3mm na vzdálenosti 3m. 

Personální obsazení 
evorubci 

idi  dozeru 
idi  naklada e + rypadla 
idi  kolového bagru 
idi  nákladního automobilu 

Stavební mistr 
Pomocní d lníci 
Návrh stroj  a pracovních pom cek 
vápno, h ebíky, provázky, sekery, motorové pily, lopaty, krumpá e, rý e, dozer, nákladní 
automobil VOLVO S1 8x4, kolový bagr Volvo EW 180C, rypadlo naklada  Volvo BL 71, 
zhut ova  zeminy SD25D 
BOZP 

žné ochranné pracovní pom cky (p ilby, pevná obuv, reflexní vesty). Dodržování 
obecných bezpe nostních pravidel práce se stroji a oprávn ní pracovníka s nimi pracovat. P i 
použití motorové pily je nutné použít ochranný bezpe nostní reflexní oblek. 

4.2 Základy 
Postup prací 

 Nejprve se zhotoví podkladní beton. P ijede auto domícháva  se sm sí betonu C 5/10, 
který se bude pohybovat kolem stavební jámy a bude lít za pomocí potrubí betonovou 
sm s do rýh. P t pracovník  bude sm s urovnávat. Pojezdy auto domícháva e jsou 
ízeny tak, aby se nejprve vybetonovaly nejvzdálen jší rýhy od okraje jámy v ásti A1, 

poté ást A3 a nakonec A2. 
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 Po provedení podkladního betonu následuje technologická pauza na vytvrdnutí 
betonu, p emž se beton musí ošet ovat. Voda by m la mít teplotu cca 5 – 10°C. 

i venkovní teplot  5°C a menší se beton již nevlh í. Za nízkých teplot se beton musí 
ikrýt po dobu 72 hodin. Podle po así (slune no, zataženo) se beton p ípadn  vlh í. 

 ed vlastním bedn ním základ  se základové pasy vym í geodetem za pomocí 
zam ovacího p ístroje a dvou pracovník . Ten ur í všechny rohy základového pasu.  

 Bedn ní základ  provedeme na podkladním betonu z p ekližovaných desek, které jsou 
rozep eny a ukotveny do p dy mimo podkladní beton, nebo p ímo do podkladního 
betonu a zeminy. 

 Do bedn ní pro základy vloží d lníci p ipravené armokoše. Tyto k sob  budou 
sva ovat kvalifikovaní pracovníci se svá ským oprávn ním. Dostate né krytí 
zajistíme distan níky. 

 Betonování vlastních základ  prob hne za pomocí autodomícháva e, betonového 
erpadla a pracovník , kte í budou betonovou sm s v bedn ní s armokoši rozhrnovat, 

hutnit a zarovnávat. Postupujeme od st edových pas  po obvodové. Následuje 
technologická pauza na zatuhnutí betonu, p i které je nutné beton vlh it a chladit. 

 Po zatuhnutí se odstraní veškeré bedn ní okolo základ .  
 V další technologické pauze se docílí vytvrdnutí betonu, kdy se beton op t ošet uje 

vlh ením. 
 Jakmile beton dosáhne p edepsané pevnosti, za neme provád t obsypání základových 

pas  zeminou. Tuto zeminu p ivezeme ze skládky, kam jsme ji odváželi z výkop . 
K této innosti bude pot eba sklopky, která bude zeminu vozit zp t na staveništ . Na 
staveništi bude stroj, který bude zeminu rozhrnovat do mezer mezi základovými pasy. 
Hutn ní se bude provád t ru ními vibra ními stroji. 

 Po nahutn ní a srovnání zeminy mezi základovými pasy m žeme zhotovit podkladní 
desky. Beton doveze autodomícháva  z betonárky a pomocní pracovníci jej budou 
rozhrnovat na p íslušných místech.  

 Technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí betonové sm si, p emž se beton bude 
ošet ovat zp soben výše uvedeným. 

Personální obsazení 
Betoná i 
Zem i 
Tesa i – bedn ní 
Pracovníci se svá ským oprávn ním – výztuž 
Stavební mistr 
Pomocní d lníci 
Návrh stroj  a pracovních pom cek 
Auto domícháva , lopaty, ru ní vibrátory, srovnávací desky, kladiva, h ebíky, sva ovací 
za ízení, dráty, pá idla, klešt  a pod. 
BOZP 

žné ochranné pracovní pom cky (p ilby, pevná obuv, reflexní vesty). Dodržování 
obecných bezpe nostních pravidel práce se stroji a oprávn ní pracovníka s nimi pracovat. 

4.3 Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Zd ní, žb. sloupy, stropy 
Postup prací 

 íve než za neme vlastní zd ní a vyty ení roh , je nutné provést odizolování zdiva 
od základových konstrukcí. Izola ní fólie je navržena ve výkresové dokumentaci. 
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Izolace se položí na základovou desku. Poloha míchacího centra na maltu a sklady 
veškerého materiálu na staveništi jsou dány z výkresu za ízení staveništ . 

 Následn  je t eba na základových pasech vyty it všechny rohy stavby. Ty vym í 
geodet. Poté m žeme za ít stav t, a to nejprve tím zp sobem, že založíme protilehlé 
rohy. Tyto založené rohy se zdí na maltové lože. Je nutné všechny protilehlé rohy 
úhlop  zm it a zkontrolovat z d vodu p esného založení. 

 Dále pokra uje zd ní první výšky zdiva a to obvodového, tak i nosných zdí z d vodu 
provázání zdiva. První výška zd ní je ta výška, kam dosáhne zedník ze zem , aniž by 
se  musel  natahovat,  nebo  stát  na  špi kách.  Zdí  se  z  vnit ní  strany  objektu.  Zdivo  se  
pokládá dle technologického p edpisu Porotherm. Pro jednotlivé typy zdiva Porotherm 
je technologický postup odlišný. Pracovníci jsou povinni se ídit pokyny v p íru ce, 
kterou jim zajistí vedoucí ety. 

 Pomocná pojízdná lešení si pracovníci sestaví sami dle návodu a proškolení od 
vedoucího stavební ety. Pracovníci musí dodržet správný postup skládání lešení, 
který dodá firma. P i montáži je velmi vhodné odborný dohled z hlediska BOZ. Je 

eba dbát na to, aby lešení bylo správn  sestaveno, bylo staticky únosné a prostorov  
tuhé. P i p emíst ní lešení nesmí být žádný pracovník na tomto lešení. Po p emíst ní 
je nutné provést zapatkování kole ek a p ípadnou rektifikaci stojek.   

 i stavb  zd ní druhé výšky zdiva se postupuje stejn  jako p i provád ní první výšky 
zdiva. P i provád ní je t eba dbát na bezpe nost práce p i pohybu po lešení. 

 i stavb  druhé výšky zdiva je nutné osadit p eklady. P i provád ní t chto prací je 
nutné mít dob e postavené lešení ve správné výšce, aby tato práce nebyla p íliš 
namáhavá. P eklady by se m ly pokládat podle technologického postupu udaného 
výrobcem Porotherm. P eklady se pokládají na maltové lože. 

 Po položení p eklad  je nutné dozdít zbytek zdiva tak, aby na n j bylo možné dále 
provád t stropní konstrukci. Zdivo by m lo být dokon ené ve výšce podle projektu a 
tudíž nad p eklady. Je nutné dát pot ebnou vrstvu malty. 

Personální obsazení 
Izolaté i 
Zem i 
Tesa i – bedn ní v nc  
Zedníci 
Pracovníci se svá ským oprávn ním – výztuž 
Betoná i 
Je ábník 
Stavební mistr 
Pomocní d lníci 
Návrh stroj  a pracovních pom cek 
Auto domícháva , bádie, v žový je áb Liebherr 71 EC-B 5, ru ní vibrátory, srovnávací desky, 
kladiva, h ebíky, sva ovací za ízení, dráty, klešt , mícha ka, zednické kladivo, zednická lžíce, 
zednický šufan, gumová pali ka, provázky, h ebíky, olovnice, lopaty, lešení pro zd ní 
BOZP 

žné ochranné pracovní pom cky (p ilby, pevná obuv, reflexní vesty). Dodržování 
obecných bezpe nostních pravidel práce se stroji a oprávn ní pracovníka s nimi pracovat. P i 
práci ve výškách nutné použít zejména kolektivní ochranné pom cky (zábradlí na lešení a 
plošinách) anebo osobní (sedáky a lana). 
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4.4 Zast ešení 
Postup prací 

 ed vlastním zahájením stavby krovu je nutné mít nadezdívku, abychom m li na co 
položit pozednici. Tato nadezdívka bude vystavena na zatvrdnuté stropní konstrukci 
kolem celého objektu. Nadezdívka bude vyhotovena z cihel POROTHERM a 
ukon ena v ncem. Po vyhotovení celé nadezdívky p ijde na tuto konstrukci nalepit 
separa ní fólie. 

 Položí se na nadezdívku pozednice. Ty budou ukotveny do obvodového v nce. 
Pozednice je nutné p esn  osadit dle výkresové dokumentace. Provedení pozednic je 

ležité pro stabilitu celého krovu – z d vodu ukotvení k obvodovému zdivu.  
 Osadí se celé profily vazeb ve vzdálenostech dle projektové dokumentace. Vazba se 

skládá z kleštin ve st ední úrovni a z kleštin u vrcholu vazby. Tyto kleštiny jsou 
ipevn ny ke krokvím šrouby dle projektové dokumentace. Dále je nutné p ipevnit 

tuto plnou vazbu k pozednici. Pomocnými lat mi do asn  zajistíme jejich stabilitu. P i 
provád ní této práce je pot eba dbát na to, aby pracovníci nedošli zran ní, z d vodu 
práce ve velkých výškách. Pro stabilitu krovu, je t eba na krokve p ipevnit plnoplošné 
bedn ní, které zajiš uje stabilitu v podélném sm ru. 

 Dále je nutné pozednice p ipevnit speciálními kotvami do podlahy stropu, aby nedošlo 
k destrukci v d sledcích p ných sil a zejména krouticího momentu. 

 Po dokon ení a stabilizování základní kostry krovu p ejdou tesa i k provedení 
konstrukce viký  na místech dle projektové dokumentace. Je nutné zde dbát na to, 
aby konstrukce byla ádn  spojena s konstrukcí krovu, aby docházelo ke statickému 
spolup sobení a roznosu zatížení. 

 Další postup výstavby je umíst ní hliníkových profil  na spodní ást plnoplošného 
bedn ní pro uchycení spodního okraje tepelné izolace. Na vrstvu tepelné izolace p ijde 
op t plnoplošné bedn ní a pojistné hydroizolace, která bude p ekrývána pak 

ichycena nerezovými šrouby s podložkou. Je nutné dávat pozor, aby toto kotvení 
neprobíhalo ve výškách latí, které budou následovat a na n  poté prob hne pokládka 
krytiny. Pokládka krytiny je podrobn  popsána v kapitole 9 v ásti technologická etapa 
zast ešení. 

 Spolu s p edchozí výstavbou budou v interiéru probíhat práce (na zateplení mezi 
krokvemi na p ání investora) natažení parozábrany a p ichycení sádrokartonu na 
hliníkové profily. Parozábrana nesmí být v kontaktu se sádrokartonem, jelikož poté se 
zhoršují její vlastnosti. 

 Podrobný postup prací je uveden v technologické p edpisu. 
Ochrana d eva proti ohni, plísni a proti d evokazným šk dc m 
Všeobecné informace: 
Ochrana d eva bude provedena již ve výrobnách u dodavatele. Na stavb  budou pouze 
probíhat nát ry nebo  st íkání prvk , které byli zkráceny, zapraveny, i na nich byli provedeny 
jiné úpravy, z d vodu zabudování do konstrukce. 
 

ed vlastním nánosem p ípravk  pro zlepšení vlastností d eva je nutné, aby bylo d evo 
ošet eno p edepsaným zp sobem a to: m lo by mít vlhkost p ibližn  12%, m lo by být 

išt no od prachu, od starých nát , olejových skvrn, zbytk  k ry apod.  
 
Nát r z ed ného prost edku se nanáší má ením v lázni p ibližn  v množství 500g/m2. Pokud 
se bude prost edek nanášet st íkáním, je nutné provést 3 – 4 nást iky. Doba mezi jednotlivými 
nánosy by m ly být 8 – 12 hod. Na zp sobu nanesení a ádném dodržení technologického 
postupu závisí celková ochrana d eva proti p edepsaným vliv m. 
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Druhy p ípravk : 
Proti ohni: FLAMGARD 
Proti plísni: FUNGISTOP ed ný 1:33 se spot ebou 25 g/m2 
Proti d evokazným šk dc m: BOCHEMIT ed ný 1:5 (10%) se spot ebou 20 – 100 g/m2 
Personální obsazení 
Zedníci  
Pomocní d lníci 
Je ábník 
Stavební mistr 
Návrh stroj  a pracovních pom cek 

ebíky, vruty, tesa ské skoby, šrouby, svorníky, kladiva, klešt , motorová pila, dláto, 
vodováha, konstruk ní desky, žový je áb Liebherr 71 EC-B 5 
BOZP 
Je nutné používat osobní ochranné pracovní pom cky. Pracovníci musí být p ivázáni na 
bezpe nostním lan . Jsou povinni používat obecné osobní ochranné pom cky (p ilby, pevná 
obuv, reflexní vesty).  

4.5 P ky - zdivo 
Pracovní postup 

 Po dokon ení a zatvrdnutí svislých a vodorovných nosných konstrukcí m žeme 
v interiérech p ejít k vyzd ní p ek. P ky budou zam eny, natáhnuty pomocné 
provázky pro dodržení rovinnosti zdiva. Dále pokra uje zd ní první výšky zdiva. 
První výška zd ní je ta výška, kam dosáhne zedník ze zem , aniž by se musel 
natahovat, nebo stát na špi kách. Kotvení do nosných zdí je pomocí trn , které jsou již 

ipravené ve zdivu z provád ní obvodového a nosného zdiva. Zdivo se pokládá dle 
technologického p edpisu Porotherm. Pro jednotlivé typy zdiva Porotherm je 
technologický postup odlišný. Pracovníci jsou povinni se ídit pokyny v p íru ce, 
kterou jim zajistí vedoucí ety. 

 Pomocná pojízdná lešení si pracovníci sestaví sami dle návodu a proškolení od 
vedoucího stavební ety. Pracovníci musí dodržet správný postup montáže lešení, 
který dodá provád jící firma. P i montáži je velmi vhodný odborný dohled z hlediska 
BOZ.  Je  t eba  dbát  na  to,  aby  lešení  bylo  správn  sestaveno  bylo  staticky  únosné  a  
prostorov  tuhé. P i p emíst ní lešení nesmí být žádný pracovník na tomto lešení. Po 

emíst ní je nutné provést zapatkování kole ek a p ípadnou rektifikaci stojek.   
 i stavb  zd ní druhé výšky zdiva se postupuje stejn  jako p i provád ní první výšky 

zdiva. P i provád ní je t eba dbát na bezpe nost práce p i pohybování po lešení. 
 i stavb  druhé výšky zdiva je nutné osadit p eklady. P i provád ní t chto prací je 

nutné mít dob e postavené lešení ve správné výšce, aby tato práce nebyla p íliš 
namáhavá. P eklady by se m ly pokládat podle technologického postupu udaného 
výrobcem Porotherm. P eklady se pokládají na maltové lože. 

 Po položení p eklad  je nutné dozdít zbytek zdiva tak, aby bylo t sn  pod stropní 
konstrukci a po zatuhnutí se mohla spára jen dop novat a tím vznikla návaznost na 
stropní systém Porotherm. 

Personální obsazení 
Zedníci 
Pomocný d lníci 
Stavení mistr 
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Návrh stroj  a pracovních pom cek 
kladiva, h ebíky, mícha ka, zednické kladivo, lžíce, šufan, gumová pali ka, provázky, 
olovnice, lopaty, lešení pro zd ní 
BOZP 

žné ochranné pracovní pom cky (p ilby, pevná obuv, reflexní vesty). Dodržování 
obecných bezpe nostních pravidel práce se stroji a oprávn ní pracovníka s nimi pracovat. P i 
práci ve výškách nutné použít zejména kolektivní ochranné pom cky (zábradlí na lešení a 
plošinách) anebo osobní (sedáky a lana). 

4.6 P ky – sádrokarton 
Pracovní postup 

 Montáž svislého roštu 
ky se budou provád t na istou podlahu. Provázkem a zam ovacími pom ckami 

vym íme stopu p ky na podlaze a pomocí olovnice a vodováhy p eneseme linii na 
st ny a strop. Nejd íve se p i montáži nosného roštu z prefabrikovaných ocelových 
profil  p ipevní podlahové a stropní profily. Na ocelový U profil naneseme tmel a 
podle vyzna ené rysky na podlaze jej p ipevníme zatloukacími hmoždinkami 
(hmoždinky umístit p ibližn  80 cm od sebe). Stejným zp sobem p ipevníme profil na 
strop. N žkami na plech si dle výšky místnosti nast íháme svislé C profily. Na dva 
profily, které p ipevníme na st nu, op t naneseme tmel a p išroubujeme je na ze  
pomocí šroub  a hmoždinek. Další svislé profily budeme vkládat v osových 
vzdálenostech po 620mm. 

 Osazování desek 
Po kontrole stability nosného roštu p ky m žeme za ít s osazováním 
sádrokartonových desek. Na nosnou konstrukci p ipevníme desky pomocí šroub  
(p ibližn  po 25 cm). Sádrokartonové desky musí k sob  t sn  doléhat. Požadovaný 
rozm r se p esn  p enese a vykreslí na desku. M že se ezat bu  pilkou s jemnými 
zuby, nebo v míst  d lení na íznout ostrým nožem až do hloubky 2-3 mm. Po 
podložení hranolem ji jemn  ohneme a deska se v na íznuté hran  zlomí. Hrany desek 
pak p ebrousíme brusným papírem. Po kompletním osazení a p išroubování desek na 
jedné stran  p ky vložíme mezi svislé profily nosného roštu izola ní dílce z 
minerálních vláken a p ipevníme je pomocí samolepících úchyt  ke kartonu na vnit ní 
stran  desek. Nyní m žeme zaklopit i druhou stranu p ky. P i osazování 
postupujeme stejným zp sobem jako na prot jší stran , ze stejného místa, ale 
polovi ní deskou. V míst  styku p ky se stropem nebo st nami se použije papírová 
nebo skelná páska. 

 Povrchová Úprava 
Spáry mezi deskami, poškozená místa a hlavi ky šroub  musíme d kladn  zatmelit a 
po vytvrdnutí tmelící sádrové hmoty p ebrousit (tmelení a broušení se opakuje tak 
dlouho, dokud není povrch dokonale hladký). Použijeme speciální pružný tmel a 
nerezovou špachtli. Ješt  než provedeme povrchovou úpravu, kritická místa (spáry, 
poškození, šrouby) nat eme základním nát rem. Potom m žeme st nu malovat. Je 
zakázáno používat jakékoliv prvky obsahující vápno, vodní sklo a silikáty, nevhodné 
jsou také disperzní silikátové barvy. 

Personální obsazení 
eta s certifikátem 

Pomocní d lníci 
Stavební mistr 
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Návrh stroj  a pracovních pom cek 
metr, vodováha, olovnice, n žky na plech, ostrý n ž, pilka s jemnými zuby, vrta ka, 
šroubovák, špachtle, provázek, brusný papír, respirátory, ochranné brýle 
BOZP 

žné ochranné pracovní pom cky (p ilby, pevná obuv, reflexní vesty). Dodržování 
obecných bezpe nostních pravidel práce se stroji a oprávn ní pracovníka s nimi pracovat. 

ležitá je kontrola oprávn ní pracovník  k provád ní dané innosti a absolvování 
bezpe nostního školení. 

4.7 Inženýrské sít  
Voda, elektro, odpady 
Pracovní postup 

 Veškeré práce na inženýrských sítích provedou specializované firmy, dle vlastních 
technologických p edpis . Pracovníci t chto firem budou proškoleni a budou mít 
odpovídající vzd lání. Práce budou provedeny dle realiza ní projektové dokumentace. 

 Nejd ležit jší na celém provád ní prací je samotná návaznost p edešlých a 
navazujících prací. Celkov  budou práce provád ny od horního podlaží objektu 
k prvnímu podzemnímu podlaží, kde je technická místnost a veškeré inženýrské sít  
jsou svedeny práv  tam. 

 Prostupy stropní konstrukcí se provádí pr vrty o maximálním pr ru 200mm. Toto 
oslabení stropní konstrukce nemá statický vliv na konstrukci. Pr vrty budou 
provedeny v dob  provád ní inženýrských sítí nad touto stropní konstrukcí. 

 Pro druhé nadzemní podlaží platí provedení inženýrských sítí spolu se 
sádrokartonovými p kami. Sít  provedeme po z ízení nosné konstrukce 
z hliníkových profil . Poté m že následovat provedení desek na jedné stran , vložení 
a p ichycení tepelné izolace a záklopu na druhé stran  deskou. 

 Pro první nadzemní podlaží a první podzemní podlaží platí, že nap ed budou 
provedeny p ky. Po získání jejich prostorových tuhostí na 90% zapo nou práce na 
inženýrských sítích. Práce budou probíhat v návaznosti na vyšší nadzemní podlaží. Ve 

tšin  p ípad  bude provedení zasekáním do drážky ve zdivu vyjma p izdívek, kdy 
budou jako první provedeny inženýrské sít  a poté teprve p izdívky. 

 Veškeré práce na inženýrských sítích budou probíhat p ed povrchovými úpravami st n 
a p ed provád ním podlah v místnostech, aby nedošlo k jejich poškození. 

Personální obsazení 
Instalaté i 
Elektriká i 
Pomocní d lníci 
Stavební mistr 
Návrh stroj  a pracovních pom cek 
Dle požadavk  firem na provád ní jednotlivých prací 
BOZP 

žné ochranné pracovní pom cky (p ilby, pevná obuv, reflexní vesty). Dodržování 
obecných bezpe nostních pravidel práce se stroji a oprávn ní pracovníka s nimi pracovat. 

ležitá je kontrola oprávn ní pracovník  k provád ní dané innosti a absolvování 
bezpe nostního školení. 

4.8 Omítky 
Vn jší – Jemná omítka Baumit zrnitosti 2mm 
Vnit ní – Omítka Baumit MPI 25, keramický obklad 
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Návaznost pracovních proces  – vn jší omítky 
 Veškeré práce na vn jších omítkách provedou specializované firmy, dle vlastních 

technologických p edpis . Pracovníci t chto firem budou proškoleni a budou mít 
odpovídající vzd lání. Práce budou provedeny dle realiza ní projektové dokumentace. 

 Vn jší omítky jsou pracovní proces, který navazuje na zd ní a výpln  otvor . Po 
dokon ení t chto prací se m že p ikro it k provád ní omítek z lešení, které je 
umíst no okolo dané ásti objektu. 

 Omítka je dvouvrstvá. První vrstva je Baumit MPA 35 tlouš ky 10mm pro st ny. Tato 
vrstva bude nanášena strojn . Poté je podklad nutné upravit podkladním nát rem 
Baumit UniPrimer. Jako druhá bude nanášena finální (barevná) povrchová úprava, o 
tlouš ce 2 mm, NanoporTop. (Na p ání investora možná malba – je zapo ítána 
v rozpo tu hlavního stavebního objektu.) 

Návaznost pracovních proces  – vnit ní omítky 
 Veškeré práce na vnit ních omítkách provedou specializované firmy, dle vlastních 

technologických p edpis . Pracovníci t chto firem budou proškoleni a budou mít 
odpovídající vzd lání. Práce budou provedeny dle realiza ní projektové dokumentace. 

 Vnit ní omítky navazují na veškeré zednické práce (Nosné zdi i p ky), inženýrské 
sít  a výpln  otvor . Provád ní omítek p edchází provád ní podlah a je nutné zajistit 
pomocné lešení o výšce 1,2 m, aby se dal pracovní proces realizovat. 

 Omítka je jednovrstvá. Vrstva je Baumit MPI 25 tlouš ky 10mm pro st ny. Pro strop 
je požadovaná tlouš ka 8mm. Bude použito strojní omítání. Povrch bude strojn  
vyhlazený. Na hotovou omítku po jejím vytvrdnutí p ijde malba, nebo keramický 
obklad. 

Návaznost pracovních proces  – keramický obklad 
 Veškeré práce na keramických obkladech provedou specializované firmy, dle 

vlastních technologických p edpis . Pracovníci t chto firem budou proškoleni a budou 
mít odpovídající vzd lání. Práce budou provedeny dle realiza ní projektové 
dokumentace. 

 Keramické obklady navazují na veškeré zednické práce (nosné zdi i p ky), 
inženýrské sít , výpln  otvor , vnit ní omítky a podlahy s dlažbou. Provád ní omítek 

edchází provád ní podlah, výmalby a je nutné zajistit pomocné lešení o výšce 1,2 m, 
aby se dal pracovní proces realizovat. 

 Po provedení a vytvrdnutí omítky Baumit MPI 25 se provede podkladní nát r Baumit 
UniPrimer. Poté naneseme lepidlo, kterým keramický obklad p ilepíme na st nu. Je 
nutné pomocí distan ník  dodržet tlouš ku spáry. Nejd íve Po 24 hodinách lze provést 
zaspárování. 

Personální obsazení 
Zedníci 
Pomocní d lníci 
Stavební mistr 
Návrh stroj  a pracovních pom cek 
Dle požadavk  firem na provád ní jednotlivých prací 
BOZP 

žné ochranné pracovní pom cky (p ilby, pevná obuv, reflexní vesty). Dodržování 
obecných bezpe nostních pravidel práce se stroji a oprávn ní pracovníka s nimi pracovat. 

ležitá je kontrola oprávn ní pracovník  k provád ní dané innosti a absolvování 
bezpe nostního školení. 
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4.9 Podlahy 
Keramická dlažba, d ev ný sportovní povrch, d ev ný rošt, koberec, parkety, bowlingová 
dráha „fenol“ 
Pracovní postup 

 Veškeré práce na podlahách provedou specializované firmy, dle vlastních 
technologických p edpis . Pracovníci t chto firem budou proškoleni a budou mít 
odpovídající vzd lání. Práce budou provedeny dle realiza ní projektové dokumentace. 

 K provád ní podlah m žeme p istoupit po dokon ení vnit ních omítek. Podlahu je 
nutno provád t postupn  po jednotlivých vrstvách a dodržovat p ípadné technologické 
pauzy. Po provedení podlah následuje provedení keramických obklad  a malba. 

Personální obsazení 
Specializovaní pracovníci firem pro provád ní dané podlahy 
Pomocní d lníci 
Stavební mistr 
Návrh stroj  a pracovních pom cek 
Dle požadavk  firem na provád ní jednotlivých prací 
BOZP 

žné ochranné pracovní pom cky (p ilby, pevná obuv, reflexní vesty). Dodržování 
obecných bezpe nostních pravidel práce se stroji a oprávn ní pracovníka s nimi pracovat. 

ležitá je kontrola oprávn ní pracovník  k provád ní dané innosti a absolvování 
bezpe nostního školení. 

4.10 Dokon ovací práce 
Svody, hromosvody, malby 
Pracovní postup 

 Veškeré dokon ovací práce provedou specializované firmy, dle vlastních 
technologických p edpis . Pracovníci t chto firem budou proškoleni a budou mít 
odpovídající vzd lání. Práce budou provedeny dle realiza ní projektové dokumentace. 

 Tyto práce probíhají na objektu až jako poslední, p ed vy išt ním objektu. U svod  a 
hromosvod  je nutné dbát na opat ení, aby nedošlo k poškození povrchové vrstvy 
omítky. P ed provád ním maleb v interiéru je t eba ádn  zkontrolovat rovinnost 
omítek, aby výsledný efekt byl v požadované kvalit . 

Personální obsazení 
Specializovaní pracovníci firem pro provád ní práce 
Pomocní d lníci 
Stavební mistr 
Návrh stroj  a pracovních pom cek 
Dle požadavk  firem na provád ní jednotlivých prací 
BOZP 

žné ochranné pracovní pom cky (p ilby, pevná obuv, reflexní vesty). Dodržování 
obecných bezpe nostních pravidel práce se stroji a oprávn ní pracovníka s nimi pracovat. 

ležitá je kontrola oprávn ní pracovník  k provád ní dané innosti a absolvování 
bezpe nostního školení. 
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5.1 Technická zpráva pro ešení organizace výstavby 
5.1.1 Identifika ní údaje 
Název stavby: PENZION KARLSTHAL 
Místo stavby: Karlovice 
Kraj: Moravskoslezský 
Typ stavby: Budova pro rekreaci - hotel 
Kapacita stavby: 20 míst 
Náklad stavby: 60 mil. 
Termín zahájení stavby: ezen 2013 
Termín ukon ení stavby: ezen 2014 
Dohodnutá doba výstavby: 13 m síc  

5.1.2 Informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy 
staveništ , jeho oplocení, trvalá deponie a mezideponie, p ístupy 
a p íjezdy na staveništ  

Pozemek výstavby se rozkládá na dv  strany od p íjezdové komunikace. Jeho p esná rozloha 
a poloha je z ejmá z výkresu situace stavby. Pozemek se rozkládá na p ti katastrálních území, 
jak je podrobn  vid t a popsáno v ásti 2.2. Jedná se o parcely íslo 95, 648/1, 672, 674 a 678. 
Staveništ  je oploceno nepr hledným plotem o výšce 2m. P ístup na staveništ  je zajišt n 
branami. Vždy u hlavní brány v míst  bu kovišt  je vrátnice, kde se musí každý pracovník 
nahlásit. Oplocením a branami je zabrán ný vstup nepovolaných osob na staveništ . Pro 

íjezd na staveništ  je využívána asfaltová komunikace III. t ídy.  Na staveništi je umíst na 
deponie pro uložení ornice. Zbylá zemina a odpady se p ímo odvážejí na skládku. 
Mezideponie nejsou uvažovány. Pro skladování materiálu a komunikaci na staveništi, budou 
vybudovány zpevn né plochy dle výkresu za ízení staveništ . Staveništ  bude postupn  
budováno a organizováno dle výkres  za ízení staveništ . Jeho t i podoby, jsou vyobrazeny 
ve t ech stavech. Dále je nutné provést úpravy pro montáž a demontáž v žového je ábu. Toto 
je zakresleno na speciálních výkresech. Pro tyto ú ely je nutné plochu pro automobilový je áb 
vypanelovat. 

5.1.3 Významné sít  technické infrastruktury 
Staveništ m prochází pouze jediná inženýrská sí  a to nízkého nap tí. Tato sí  prochází 
staveništ m pouze ve stavu 2 a to podél oplocení. Vedení je ve výšce cca 4,5m nad zemí. Pro 
zajišt ní bezpe nosti a p ípadného náhodného doteku bude vedení nad a v t sné blízkosti 
staveništ  opat eno ochrannými kryty. Provedení zajistí specializovaní pracovníci dodavatele 
elektrické energie. 

5.1.4 Napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní 
staveništ  apod. 

Pro z ízení a napojení za ízení staveništ  bude provedeno z nov  vybudovaných p ípojek 
k objektu. P ípojky vody, nízkého nap tí a kanalizace budou z ízeny v pr hu zemních prací 
na hlavním objektu. Dojde k jejich zaslepení a vybudování vodom rné a kanaliza ní šachty. 
Pro nízké nap tí bude namontován staveništní rozvad . Voda a nízké nap tí budou opat eny 
odpovídajícími m ícími p ístroji pro spot ebu.  
Nízké nap tí 
Nízké nap tí bude vedeno okolo staveništ  v plastové chráni ce podél oplocení na povrchu. 
Odbo ky pro elektrické vrátky jsou vedeny v d ev né chráni ce. Její horní okraj je ve stejné 
výškové úrovni jako zpevn ná plocha. Odbo ka pro v žový je áb je ešena v ocelové 
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chráni ce. U v žového je ábu je hlavní vypína . Pro je áb je veden samostatný kabel 
z rozvad e. Bu ky jsou napojeny odbo kou z vedení pro osv tlení staveništ . Celé staveništ  
je osv tleno halogenovými sv tly a jejich napojení je ešeno práv  rozvodem okolo staveništ . 
Sv tla jsou umíst na do výšky 2,5m. Pro za ízení staveništ  – stav 3 je nízké nap tí pro 

ipojení staveništních bun k ešeno p echodem p es komunikaci. Aby nedošlo k poškození 
vedení, bude kabel umíst n p es vozovku v ocelové chráni ce a po nov  zbudovaném 
parkovišti v plastové chráni ce. 
Rozvody vody 
Vodovodní potrubí bude vedeno z vodovodní šachty v zemi, p ed staveništními bu kami bude 
provedena odbo ka do míchacího centra. Z tohoto rozvodu vody bude napájeno míchací 
centrum a staveništní bu ky, kde je umíst na umývárna, sprchy a toalety. Pro za ízení 
staveništ  – stav 3 bude staveništní p ípojka áste  zdemontovaná. Poté vyvedena na 
povrch. P es komunikaci vedena v ocelové chráni ce a po již zbudovaném objektu parkovišt  
v d ev né chráni ce. P ípojku vody není t eba izolovat, jelikož práce by m li probíhat 
v letním období, nebo na podzim, kdy se nep edpokládají mrazy. V p ípad  zpožd ní prací, i 

ív jšího za átku zimy je p ípojku nutné dodate  izolovat tepelnou izolací. 
Kanalizace na staveništi 
Kanaliza ní p ípojka staveništních bun k je zaúst na do kanaliza ní šachty vybudované na 

ípojce k objektu. P ípojka kanalizace je vedena v zemi. Na p ípojku jsou napojeny všechny 
pot ebné bu ky. V p ípad  staveništního stavu 3, jsou dopady svedeny do jímky umíst né pod 
bu kami . 9 a 10 v zadní ásti. Jímku je t eba pravideln  kontrolovat a v asn  vyvážet. 

5.1.5 Úpravy z hlediska BOZ t etích osob v etn  nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Pohyb t etích osob na staveništi je zakázaný. Na staveništi se mohou pohybovat pouze osoby 
zajiš ující a provád jící výstavbu. Stavba je kompletn  obklopena 2m vysokým 
nepr hledným plotem proto by nem lo dojít k vniknutí t etích osob na staveništ . Kolem celé 
stavby budou vyv šeny cedule:  „Stavba – nepovolaným osobám vstup zakázán“. Tyto cedule 
budou umíst ny i na ob  k ídla staveništních bran. Úpravy pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace se nep edpokládají. T mto osobám není povolen p ístup na 
staveništ . 

5.1.6 Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany 
ve ejných zájm  

Proces výstavby objekt  probíhá na pozemcích a parcelách investora. Ve ejné zájmy by m li 
být narušeny jen minimáln . Provoz na komunikaci bude omezen v dob  montáže a 
demontáže v žového je ábu (den montáž a den demontáž). Taktéž bude komunikace uzav ena 
ve dnech kdy bude probíhat budování bu kovišt , v den jeho p esunu na již vybudovaný 
objekt parkovišt  a následn  p i jeho demontáži. Celkov  se bude jednat o p t dní. Doprava 
bude zajišt na po komunikaci okolo, ležící severozápadním sm rem. Uzavírka komunikace 
bude zajišt na dopravními zna kami: „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou cedulí: 
„Mimo vozidel stavby“. Z hlediska hluku bude stavba probíhat jen v dob  od 8 do 16 hodin, 
aby okolní domovní zástavba nebyla rušena v odpoledních hodinách a zejména v dob  
no ního klidu. Z hlediska prašnosti nebude provedeno žádné další opat ení. Vzdálenost okolní 
výstavby je dostate ná a nebude provozem stavby ohrožena. Stavba bude ekologická v i 
životnímu prost edí. Odpad na staveništi se bude t ídit a následn  vyvážet samostatn , aby 
docházelo k co nejvyšší ochran  životního prost edí. 



VUT Brno FAST Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb Diplomová práce 

 Technologický projekt penzionu v Karlovicích Strana 43 
 Vypracoval: Martin eho  
 Vedoucí práce: Ing. Jitka Vl ková 

5.1.7 ešení za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících 
objekt  

Stávající objekty, nové objekty výstavby a jejich využití 
Stavba se nachází na okraji obce Karlovice. Nejbližší zástavba jsou okolní chaty a poté ve 

tší vzdálenosti i rodinné domy. Na pozemku samotném se nenacházejí žádné objekty. 
Nepo ítá se s žádným využitím stávajících objekt . Využití nových objekt  pro staveništ , 
bude pouze parkovišt  host , pro staveništní stav 3. Kde zde budou p emíst ny staveništní 
bu ky, z d vodu vybudování stavebního objektu tenisového kurtu. Na staveništi se nachází 
také dva objekty vyžadující ohlášení. Jedná se o objekt v žového je ábu a oplocení. 
 
Sklady, skladovací prostory a skládky 
Pro skladování stroj  jsou na staveništi umíst ny bu ky . 11 a 12. Pro skladování cenného 
materiálu pak bu ky . 4 až 6. Tyto bu ky jsou uzamykatelné a chrán né proti vloupání. 
Pro skladování materiálu budou využívány zpevn né plochy zejména v míst  budoucí terasy. 
Dále je také možno využít ke skladování zpevn nou plochu p ed bu kami a v okolí míchacího 
centra. Je d ležité zachovat komunika ní prostor vyzna ený ve výkresu za ízení staveništ . U 
skladovacích zpevn ných ploch jsou umíst ny zakrývací plachty pro p ípad dešt , i jiných 
nep íznivých klimatických podmínek. 
 

žový je áb – montáž a demontáž 
žový je áb Liebherr 71 EC-B 5, bude na staveništi umíst ný v prostoru plánované terasy. 

Jeho p esná poloha je zakreslena ve výkresu za ízení staveništ . P ed zahájením výkopových 
prací ovšem po sejmutí ornice bude vybudovaná zpevn ná plocha pro p íjezd pilotážní 
vrta ky. Ta provede vývrty, následn  bude umíst na výztuž a zabetonování. V pr hu 
výkopových prací bude do za átku betonáže základ , zhotovena základová patka pro je áb. 
Poté bude stavba na jeden den uzav ena, smontuje se v žový je áb. Pozice autoje ábu 
Liebherr LTM 1070-4.1 je pro montáž a demontáž stejná. Stejné je i rozložení panelové 
plochy. Je nutné rovn ž uzav ít komunikaci, kde bude probíhat vykládka a montáž 
jednotlivých díl  dohromady. Demontáž prob hne po dokon ení hrubé svrchní stavby, 
stejným autoje ábem jako montáž. Panelová plocha je pro oba úkony stejná. P i demontáži 
musí statik posoudit zatížení inženýrských sítí za ízení staveništ , vedených v zemi. Zda není 
nutné provést další opat ení aby nedošlo k jejich poškození. 
 

žový je áb – provoz a napojení na elektrickou energii 
žový je áb obsluhuje pouze vyškolený pracovník s pat ným oprávn ním. Komunikace 

mezi je ábníkem a vaza em probíhá za pomocí vysíla ek. Vaza , je proškolený pracovník 
s platným oprávn ním. Vázací materiál musí mít platnou revizi zkoušky. Je áb je na pojený 
samostatným kabelem z rozvodné sk ín  a opat ený hlavním vypína em. Tento vypína  musí 
být vždy bez problému p ístupný. 
 
Požární zabezpe ení staveništ  
Staveništ  je vybaveno požárn  bezpe nostními p ístroji (PHP) - práškový o obsahu á 6 kg 
(s hasící schopností 21A). Tyto p ístroje jsou umíst ny v každé stavební bu ce. 
 
Sociální a skladovací za ízení na stavb  
Všechny bu ky na staveništi jsou napojeny na elektrickou energii. Na staveništi jsou umíst ny 
bu ky stavbyvedoucích pro kancelá skou innost. Dále pak skladovací bu ky, pro cenný 
materiál. Tyto bu ky jsou trvale uzam ené a klí  pro jejich otev ení je u stavbyvedoucích. Je 
to z bezpe nostních d vod , aby nedošlo k odcizení materiálu. Dále v spodním pat e najdeme 
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skladovací bu ky pro ná adí pracovník . Za uzamykání a klí e si zodpovídají stavební mist i. 
V horním pat e jsou umíst ny dv  spojené bu ky šateny zam stnanc . Dále pak propojeno 
s dve mi s umývárnou a ta je propojena dve mi se sprchami a následn  propojeno se dv ma 
bu kami šaten. Umývárna a sprchy jsou navíc napojeny na zdroj vody a kanalizaci. V p ípad  
staveništního stavu 3 pak na jímku. 
Bu ky na staveništi: 
Bu ky stavbyvedoucích 3 bu ky 2,5 x 6 m 
Sklad materiálu 2 bu ky 2,5 x 6 m 
Šatna + umývárna + sprchy 6 bu ky 2,5 x 6 m (propojené dve mi) 
Sklad ná adí 1 bu ky 2,5 x 6 m 
WC 5x  

5.1.8 Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení 
Na stavebním ú ad  je nutno ohlásit objekty stavebních bun k a systémového lešení. 
Žádná jiná za ízení použitá p i stavební výrob  se neohlašují. 

5.1.9 Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska BOZ  
Stavební innost se bude ídit veškerými platnými bezpe nostními p edpisy, zejména pak 
na ízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. Pracovníci jsou povinni absolvovat bezpe nostní školení, kde 
budou seznámeni s dalšími bezpe nostními p edpisy. Svým podpisem stvrdí, že byli 
seznámeni, jejich obsahu porozum li a zavazují se k jejich dodržování. Jsou to tyto další 

edpisy: 
- na ízení vlády . 362/2005 Sb. pro provád ní práce ve výškách 
- zákon . 183/2006 Sb. Stavební zákon 
- zákoník práce . 262/2006 Sb. 
- zákon . 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce 
- §15 zákona . 309/2006 Sb. 
 
Dodavatel stavby zajistí provozní ád staveništ . Tento provozní ád zkonzultuje se všemi 
subdodavateli pro p ípadné zm ny. Tento provozní ád je závazný pro všechny osoby na 
staveništi. Spolu se všemi subdodavateli vypracuje dodavatel plán prací a staveništ . Aby 
nedocházelo ke kolizím nebo ohrožení jinou stavební výrobou. Všichni pracovníci budou p ed 
vstupem na staveništ  seznámeni s kritickými situacemi a proškoleni o tom kde najdou hlavní 
vypína e energií. 
 
Plán BOZP bude vypracovaný jako samostatná p íloha projektu. 

5.1.10 Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb  
Stavební stroje musí být používány jen k ú elu jim ur eným, musí vykazovat pat ný 
technický stav. Špatný technický stav nebo nesprávné použití by mohlo vést k havárii a 
vyte ení nap íklad ropných nebo olejových látek. Toto by se mohlo p ihodit zejména u 
nákladních automobil , p i provád ní zemních prací. Proto p i jejich išt ní a odjezdu ze 
staveništ  bude plocha vyspádovaná a použit odlu ova  ropných látek. 
Odpady na staveništi budou rot ízeny do speciálních kontejner . Plast, d evo, nebezpe ný 
odpad, komunální odpad, staveništní odpad. Každý odpad musí být zvláš  vyvážen a 
likvidován. P ed zahájením stavby musí být uzav ena smlouva pro nakládání s odpady a jejich 
likvidaci. Veškeré doklady je povinnost uchovat a v p ípad  kontroly p edložit. 
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Lehké materiály musí být b hem stavby zajišt ny tak, aby nemohlo dojít k jejich odfouknutí. 
hem výstavby nesmí být spalovány žádné materiály. Tyto innosti by mohli vést 

k zne išt ní ovzduší. 
Umíst ní staveništ  je nedaleko obytné zóny, musí být brána v potaz p íslušná protihluková 
opat ení. Tyto opat ení jsou nutná v rámci ochrany proti hluku. Z tohoto d vodu bude 
pracovní doba na staveništi omezena pouze na dobu od 8 do 16 hodin, aby nedošlo k rušení 
obyvatelstva v pozdních odpoledních nebo zejména pak no ních hodinách. 
Odpadní kontejnery budou zaplachtovány, aby nedocházelo k úniku jemných áste ek ze 
staveništního odpadu a tím ke zne iš ování životního prost edí. 

5.1.11 Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín  
edpokládané lh ty pro výstavbu 

zahájení   03/2013 
dokon ení  11/2013  

5.2 Dopravní situace po dobu výstavby objektu 
Pro dopravní situaci byl použit výkres Ing. Jana Czacha s názvem „Situace staby“. Tento 
výkres byl dopln ný rozhledovými trojúhelníky a dopln no dopravní zna ení. Z d vodu 

ehlednosti není ve výkresu kresleno staveništ . 

5.3 asový plán budování a likvidace objekt  za ízení 
staveništ  

Pro budování a likvidaci objekt  ZS, byla vytvo ena tabulka. Tato tabulka následn  
zakomponována do výkres  za ízení staveništ  a 3 stav . Data jsou pouze orienta ní. Tu ným 
kurzívem jsou zazna eny innosti likvidace. 
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Název innosti Název p edcház. innosti Název následující innosti Datum
Oplocení 1 --- Zahájením prací 1.3.2013
Piloty pro je áb Odstran ní k ovin Výkopy 6.3.2013
Odlu ova  ropných látek Odstran ní k ovin Výkopy 5.3.2013
Kontejnery na odpad Odstran ní k ovin Výkopy 5.3.2013
Odlu ova  ropných látek Výkopy Základy 25.2.2013
Základy je ábu Výkopy Základy 22.3.2013
Výstavba je ábu hem provád ní základ hem provád ní základ 1.4.2013
Výstavba bu kovišt hem provád ní výkop hem provád ní výkop 18.3.2013
Staveništní p ípojky 1 hem provád ní výkop hem provád ní výkop 11.3.2013
Míchací centrum - z ízení Hydroizolace Zd ní 3.4.2013
Ležení - z ízení Budování v pr hu zd ní Budování v pr hu zd ní 15.4.2013
Demontáž je ábu Dokon ení zast ešení --- 25.6.2013
Lešení demontáž Dokon ení v jších omítek ---

míst ní bu kovišt Objekt SO-03 Objekt SO-04 10.11.2013
Míchací centrum Omítky ---
Likvidace bu kovišt Kolaudace ---
Odvoz kontejner Kolaudace --- 20.3.2014
Demontáž oplocení 1 Objekt tenisový kurt Komunikace 5.2.2014
Oplocení 2 --- Objekt SO-06 21.8.2013
Oplocení 3 --- Objekt SO-03 7.9.2013
Demontáž oplocení 2 Objekt SO-05 --- 10.11.2013
Demontáž oplocení 3 Objekt SO-03 --- 10.11.2013
Staveništní p ípojky 1 Objekt SO-01 Objekt SO-04 10.11.2013
Staveništní p ípojky 2 Objekt SO-01 Objekt SO-04 10.11.2013
Staveništní p ípojky 2 Objekt SO-04 --- 5.2.2013
Zpevn né plochy Zemní práce Základy 25.3.2013
Zpevn né plochy Objekt SO-01 Objekt SO-02 10.11.2013  

5.4 Ekonomické vyhodnocení náklad  za ízení staveništ  
Rozpo et za ízení staveništ : 
 

Položka Cena
Bu ky - pronájem 101 400 K
Lešení - pronájem 65 000 K
Je áb v žový - pronájem 89 000 K
Provoz staveništ  (energie,  voda, odpady) 25 000 K
Automobilový je áb 1 13 600 K
Automobilový je áb 2 21 800 K
Olu ova  ropných látek - pronájem 8 300 K
Oplocení 1 - pronájem 8 000 K
Oplocení 2 - pronájem 2 600 K
Oplocení 3 - pronájem 2 800 K
Zpevn né plochy - vybudování 7 900 K
Dopravní zna ení 15 400 K
Dopravní zna ení 15 400 K
Staveništní p ípojky 27 100 K
SUMA 403 300 K  
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6.1 Je áby 
6.1.1 V žový je áb Liebherr 71 EC-B 5 
Maximální nosnost: 5 t 
Maximální nosnost na 50m: 1 t 
… pro stavbu 1,6 t 
Maximální délka výložníku: 50 m 
…pro stavbu 40 m 
Maximální výška: 45,4 m 
…pro stavbu 21,7 m 
Umíst ní protizávaží: naho e u oto e 
Rozm ry základny: 3x3 m 

íkon: 14kW 

 
Obrázek 12 - V žový je áb Liebherr 71 EC-B 5 

Zat žovací tabulka a k ivka je ábu: 
Jeden hák
Vzdálenost (m) 2,4 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40
Zatížení (kg) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2490 2250 2050 1880 1730 1600
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Obrázek 13 - Zat žovací k ivka v žového je ábu 

Nosnost: 1,2t < 1,75t 
Posuzovány byly tyto p edm ty: 

ern  – paleta materiálu – nejvzdálen jší a nejt žší p edm t 
Zelen  – vazba krovu – nejbližší kritické b emeno 
Do úvahy byli brána všechny b emena p emis ována v žovým je ábem. 
Doprava na staveništ : 
Na staveništ  bude dopraven dopravním valníkem. Nutné dodržet dostate né upevn ní. Auto 
bude ozna eno jako nadm rný náklad spolu s doprovodnými vozidly. 
Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným 
oprávn ním. P ivazovat b emena smí jen oprávn ná osoba s vaza ským pr kazem. 
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Komunikace probíhá za pomocí vysíla ek. P i manipulaci s b emeny se nesmí v tomto 
prostoru nacházet žádná osoba ani v t sné blízkosti. 

6.1.2 Automobilový je áb Liebherr LTM 1030-2.1 
Rozm ry (D x Š x V): 10,065x2,55x3,6 m 
Zapatkovaný stav (D x Š): 10,065x6 m (podrobn ji viz obr.) 
Max. nosnost: 35 t 
Min. nosnost: 0,5 t 
Zat žovací k ivka: 

 
Obrázek 14 - Zat žovací k ivka je ábu 

Nosnost: 1,5t < 2,1t 
emeno: stavební bu ka 
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Schéma zapatkování autoje ábu: 

 
Obrázek 15 - Zapatkování je ábu 

Doprava na staveništ : 
Po vozovce (vlastní) 
Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným 
oprávn ním. P ivazovat b emena smí jen oprávn ná osoba s vaza ským pr kazem. 
Komunikace probíhá za pomocí vysíla ek. P i manipulaci s b emeny se nesmí v tomto 
prostoru nacházet žádná osoba ani v t sné blízkosti. 

6.1.3 Automobilový je áb Liebherr LTM 1070-4.1 
Rozm ry (D x Š x V): 12,392x2,55x3,9 m 
Zapatkovaný stav (D x Š): 10,065x6 m (podrobn ji viz obr.) 
Max. nosnost: 70 t 
Min. nosnost: 0,9 t 
Schéma zapatkování autoje ábu: 

 
Obrázek 16 - Zapatkování je ábu 



VUT Brno FAST Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb Diplomová práce 

 Technologický projekt penzionu v Karlovicích Strana 51 
 Vypracoval: Martin eho  
 Vedoucí práce: Ing. Jitka Vl ková 

Zat žovací k ivka 1: 

 
Obrázek 17 - Zat žovací k ivka je ábu 

Nosnost: 3,52t < 5,3t 
emeno: horní oto  v žového je ábu 

Stav: demontáž v žového je ábu 
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Zat žovací k ivka 2: 

 
Obrázek 18 - Zat žovací k ivka je ábu 

Nosnost 1: 2,45t < 6,5t 
Nosnost 2: 2,45t < 10,7t 

emeno: spodní dílec v že (výška 12m) 
Stav: demontáž v žového je ábu 
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Zat žovací k ivka 3: 

 
Obrázek 19 - Zat žovací k ivka je ábu 

Nosnost: 4,22t < 4,5t 
emeno: výložník v žového je ábu 

Stav: demontáž v žového je ábu 
Doprava na staveništ : 
Po vozovce (vlastní) 
Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným 
oprávn ním. P ivazovat b emena smí jen oprávn ná osoba s vaza ským pr kazem. 
Komunikace probíhá za pomocí vysíla ek. P i manipulaci s b emeny se nesmí v tomto 
prostoru nacházet žádná osoba ani v t sné blízkosti. 
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6.2 Nákladní automobily 
6.2.1 Nákladní automobil VOLVO S1 8x4 
Specifikace: skláp  
Nosnost: 35t 
Objem korby: 8m3 
Max. rychlost na komunikaci: 80 km/h 

 
Obrázek 20 - Nákladní automobil VOLVO S1 8x4 

Doprava na staveništ : 
Po vozovce (vlastní) 
Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným idi ským 
oprávn ním. Je nutné, aby idi  dodržoval pravidla silni ního provozu. 

6.3 Stroje pro výkopy 
6.3.1 Kolový bagr Volvo EW 180C 
Prolamovací síla: 111,2 kN 
Objem lopaty: 0,65 – 1,03 m3 

Maximální dosah hloubení: 9,8 m 
Maximální hloubka hloubení: 6,3 m 
Max. rychlost pojezdu: 35,0 km/h 
Nosnost podél spodku stroje: 7,8 t 
... p i dosahu/výšce: 6,0 / 1,5 m 
Provozní hmotnost: 18,0 – 20,1 t 



VUT Brno FAST Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb Diplomová práce 

 Technologický projekt penzionu v Karlovicích Strana 55 
 Vypracoval: Martin eho  
 Vedoucí práce: Ing. Jitka Vl ková 

 
Obrázek 21 - Kolový bagr Volvo EW 180C 

Doprava na staveništ : 
Na staveništ  bude dopraven dopravním valníkem. Nutné dodržet dostate né upevn ní. 
Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným strojním 
oprávn ním. Je nutné, aby idi  dodržoval bezpe nostní p edpisy. 

6.3.2 Rypadlo naklada  Volvo BL 71 
Univerzální použití: rypadlo, naklada , kladivo, svahování, p eprava vidlemi 
Svahovací lžíce: ší ka 1,5m 
Bourací hydraulické kladivo: HB440 
Objem lžíce pro nakládání: 1 m3 
Paletiza ní vidle (nosnost): 1 t 
Oto  zadní lžíce: 205° 
Max. hloubka hloubení: 4,29 / 5,35 m 
Provozní hmotnost min/max: 7740/9800 kg 

 
Obrázek 22 - Rypadlo naklada  Volvo BL 71 



VUT Brno FAST Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb Diplomová práce 

 Technologický projekt penzionu v Karlovicích Strana 56 
 Vypracoval: Martin eho  
 Vedoucí práce: Ing. Jitka Vl ková 

Doprava na staveništ : 
Na staveništ  bude dopraven dopravním valníkem. Nutné dodržet dostate né upevn ní. 
Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným strojním 
oprávn ním. Je nutné, aby idi  dodržoval bezpe nostní p edpisy. 

6.3.3 Zhut ova  zeminy SD25D 
Provozní hmotnost: 2 562 kg 
Ší ka bubnu: 1 067 mm 
Frekvence vibrací: 36,7 Hz 
Odst edivá síla vibrací: 62 kN 

 
Obrázek 23 - Zhut ova  zeminy SD25D 

Doprava na staveništ : 
Na staveništ  bude dopraven dopravním valníkem. Nutné dodržet dostate né upevn ní. 
Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným strojním 
oprávn ním. Je nutné, aby idi  dodržoval bezpe nostní p edpisy. 

6.4 Stroje pro betonáž 
6.4.1 Auto domícháva e Schwing AM 8 C 
Jmenovitý objem: 8 m3 
Vodorys: 9020 l 
Stupe  pln ní: 55,7% 
Sklon bubnu: 12° 
Rozm ry (D x Š x V): 6,86 x 2,5 x 2,507 m 
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Obrázek 24 - Auto domícháva e Schwing AM 8 C 

Doprava na staveništ : 
Po vozovce (vlastní) 
Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným idi ským 
oprávn ním. Je nutné, aby idi  dodržoval pravidla silni ního provozu. 

6.5 Stroje pro pilotáž 
6.5.1 Soilmec SR-60 
Zp sob vrtání: klasická rota ní technologie 
Hmotnost: 63 t 
Maximální pr r piloty: 1800 mm 

 
Obrázek 25 - Soilmec SR-60 

Doprava na staveništ : 
Na staveništ  bude dopraven dopravním valníkem. Nutné dodržet dostate né upevn ní. 
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Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným strojním 
oprávn ním. Je nutné, aby idi  dodržoval bezpe nostní p edpisy. 

6.6 Stroje pro zpracování d eva 
6.6.1 Motorová pila, Stihl MS 341 
Zdvihový objem: 59 cm3 
Výkon: 3,2 kW 
Hmotnost: 5,5 kg 
Hodnota akustického tlaku: 102 db 
Hodnota akustického výkonu: 113 db 
Doporu ená ezná délka: 40 cm 

 
Obrázek 26 - Motorová pila Stihl MS 341 

Doprava na staveništ : 
Automobilem v ochranném pouzd e. 
Bezpe nost: 
Pro bezpe né užívání je nutné, aby tento stroj ovládali pouze osoby s dostate ným strojním 
oprávn ním. Je nutné, aby pracovník m l na sob  reflexní ochranný oblek. Je nutné dbát velké 
opatrnosti p i práci s tímto strojem. 

6.7 asový plán nasazení stroj  
asový plán nasazení jednotlivých stroj  v pr hu výstavby je uvedený v p íloze . 11. 
íloha byla vytvo ena v programu MS Project. 
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7.1 asový plán hlavního stavebního objektu 
asový plán je vytvo en v programu MS Project. V asovém plánu jsou vid t jednotlivé 

stavební procesy, jejich návaznost a vazby. erven  je zazna ena kritická cesta. Závislost 
jednotlivých pracovních proces  nám znázor ují vazby. Doba trvání (u podrobného asového 
plánu) je po ítána z ceny a podle toho kolik je d lník (skupina) schopna provést za hodinu své 
innosti. U asového plánu (hrubého) je doba trvání odhadována na základ  zkušeností. Jde o 

prvotní verzi. Hrubý asový plán je uveden v p íloze . 9 a podrobný asový plán je uveden 
v p íloze . 12. 
Smyslem harmonogramu je zajistit, aby nedošlo ke kolizi inností. Jednotlivé innosti 
neprobíhali nap íklad nad sebou a nedošlo tak k újm  na zdraví. Hlavním cílem asového 
plánu je zajistit pr h stavby s maximální efektivitou. Druhým nemén  d ležitým cílem je, 
aby stavba byla dokon ena co nejd íve a v požadovaném termínu zadaném smluvn  
s investorem. asový plán by m l zejména usnadnit práci stavbyvedoucímu. M l by mu být 
pomocníkem p i operativním plánování inností a p i ízení stavby. 
V asovém plánu u procesu zd ní je uvažováno osazování p eklad  a zabudování ocelových 
zárubní.  
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8.1 Finan ní plán stavby 
Finan ní plán (m sí ních finan ních tok ) je p iložen v p ílohách (p íloha . 3). Finan ní plán 
zachycuje množství výdaj  v jednotlivých m sících na jednotlivých stavebních objektech a i 
celkové finan ní výdaje stavby v daném kalendá ním m síci. 

8.2 Nasazení stroj  
asový plán nasazení jednotlivých stroj  v pr hu výstavby je uvedený v p íloze . 11. 
íloha byla vytvo ena v programu MS Project. asový plán vychází z objektového asového 

plánu. 

8.3 Nasazení pracovník  
V grafu vytvo eném z tabulky je vid t po et pracovník  celkov  na stavb . Z tabulky lze 
vy íst i po et pracovník  na stavebním objektu v jednotlivých m sících. Zazna eny jsou 
pouze maximální po ty. 
 

Objekt Název 3.13 4.13 5.13 6.13 7.13 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 1.14 2.14 3.14
SO-01 Penzion 31 39 39 47 47 43 32 32 38
SO-02 Parkovišt  zam stnanc z SO-03 7 7
SO-03 Parkovišt  host 7 7 7
SO-04 Tenisový kurt z SO-05 3 3
SO-05 H išt  malé kopané z SO-06 3 3
SO-06 H išt  pro plážový volejbal 3 3
SO-07 Komunikace 7
SO-08 P ípojka vody 3 3 3
SO-09 P ípojka nízkého nap tí 3 3 3
SO-10 P ípojka kanalizace 3 3 3
SO-11 Zemní práce 9 9

Celkem 40 48 48 47 47 46 42 42 48 10 10 16 9
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8.4 Zajišt ní materiálových zdroj  
Stavba bude zásobována materiálem ze zásobovacích bod  (viz kapitola 2). Stavba bude 

edzásobena vždy minimáln  na 3 dny. Bylo k tomu upraveno dimenzování rozlohy 
zpevn ných ploch a skladovacích prostor. Zásobování bude probíhat v dob , kdy nebude 
využitý v žový je áb pro stavbu. Dopravní automobily pouze branou nacouvají na staveništ . 

žový je áb provede vyložení a dopravní automobily zase branou vyjedou zp t na 
komunikaci. Jiný pohyb dopravních automobil  je na staveništi zakázaný. Za objednávky 
materiálu je odpov dný stavbyvedoucí. Ten zajiš uje kompletní logistiku zásobování stavby. 
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Je nutné, aby si pohlídal jednotlivé dodací lh ty od dodavatel , aby materiál byl na staveništi 
ve správný as. Tedy ani moc brzy (materiál by na stavb  zavazel) a ani moc pozd  (vznikalo 
by asové prodlení výstavby). Materiál se na stavb  skladuje na zpevn ných plochách nebo ve 
skladovacích bu kách. 

8.5 Dopln ní skládek materiálu 
Dopl ování skládek materiálu na stavb  bude pr žné. Bude provád na denní kontrola stavu 
skládek s materiálem. Zásobování bude probíhat v dob , kdy nebude využitý v žový je áb pro 
stavbu. Za dopln ní skládek je zodpov dný stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí zajiš uje logistiku 
dopln ní materiálových zdroj  na staveništní skládce. Stavby vedoucí dohlíží na to, aby 
materiál byl dopln n na správnou pozici p i skladování. Toto probíhá dle logistiky skladování. 
Toto vše zajiš uje stavbyvedoucí. 

8.6 Likvidace a t íd ní odpadu 
i stavb  vznikají tyto odpady: 

a) 170101 beton 
 170102 cihly 
 170107 sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel tašek a keramických výrobk  
 170302 asfaltové sm si 
 170504 zemina a kamení 
 170802 stavební materiály na bázi sádry 
 170904 smíšené stavební a demoli ní odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavb  
a jejich p ípadný p ebytek nabídnout k recyklaci nebo uložení na povolené skládce. 
b) 170201 d evo 
 170202 sklo 
 170203 plasty 
 170405 železo a ocel 
 170407 sm sné kovy 
 170411 kabely 
 170604 izola ní materiály 
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9.1 Technologický p edpis pro zast ešení 
9.1.1 Obecné informace o stavb  

9.1.1.1 Základní identifika ní údaje o stavb  
Název stavby: PENZION KARLSTHAL 
Místo stavby: Karlovice 
Kraj: Moravskoslezský 
Typ stavby: Budova pro rekreaci - hotel 
Kapacita stavby: 20 míst 
Náklad stavby: 60 mil. 
Termín zahájení stavby: ezen 2013 
Termín ukon ení stavby: ezen 2014 
Dohodnutá doba výstavby: 13 m síc  

9.1.1.2 Informace o stavb  
Penzion Karlsthal se nachází v obci Karlovice v Moravskoslezském kraji. Budova je ur ena 
pro rekreaci klient  nedaleko chrán né krajinné oblasti. Kapacita penzionu je 20 míst. Objekt 
je d lený na ást s recepcí a dv  k ídla. Jedno k ídlo je podsklepené. Dále stavba má jedno 
nadzemní podlaží. Druhé nadzemní podlaží se nachází v podkroví. Celá stavba je založena na 
železobetonových základech. Zdivo je provedeno z cihel Porotherm. Stropy jsou skládané 
keramické. Krov je d ev ný, krytina je pálená taška. Celý objekt je ešen pro bezbariérový 

ístup. Stavba je navržena v souladu s veškerými normami, zákony a vyhláškami. 

9.1.2 Materiály 
Nosné prvky krovu 

ást A1 Kleštiny 40x160 126,7200m 
ást A2 Kleštiny 40x160 126,7200m 
ást A3 Kleštiny 40x160 66,0000m 

Celkem Kleštiny 40x160 319,4400m 
 

ást A1 Kleštiny 80x160 453,0000m 
ást A2 Kleštiny 80x160 453,0000m 
ást A3 Kleštiny 80x160 358,5600m 

Celkem Kleštiny 80x160 1264,5600m 
 

ást A1 Krokve 140x160 610,6000m 
ást A2 Krokve 140x160 610,6000m 
ást A3 Krokve 140x160 408,4500m 

Celkem Krokve 140x160 1628,4500m 
 

ást A1 Okrasný trámek 140x140 27,6000m 
ást A2 Okrasný trámek 140x140 27,6000m 
ást A3 Okrasný trámek 140x140 13,8000m 

Celkem Okrasný trámek 140x14069,0000m 
 

ást A2 Ztužidla 120x160 1,8400m 
ást A3 Ztužidla 140x140 1,8400m 
ást A3 Ztužidla 140x160 3,4500m 

Celkem Ztužidla 140x160 7,1300m 
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ást A1 Pozednice 160x160 61,0300m 
ást A2 Pozednice 160x160 52,6860m 
ást A3 Pozednice 160x160 39,1120m 

Celkem Pozednice 160x160 152,8280m 
 
Plnoplošné bedn ní 

ást A1 CETRIS 20 P+D 644,5677m2 
ást A2 CETRIS 20 P+D 644,5677m2 
ást A3 CETRIS 20 P+D 582,5969m2 

Celkem CETRIS 20 P+D 1871,7324 m2 
 

ást A1 CETRIS 20 sraz 644,5677m2 
ást A2 CETRIS 20 sraz 644,5677m2 
ást A3 CETRIS 20 sraz 582,5969m2 

Celkem CETRIS 20 sraz 1871,7324 m2 

 
La ování 
La ování st ech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, lat  3/5 cm 

ást A1  644,5677m2 
ást A2  644,5677m2 
ást A3  582,5969m2 

Celkem  1871,7324 m2 

 
la ování st ech, svislé, vzdálenost 100 cm, lat  3/5 cm 

ást A1  644,5677m2 
ást A2  644,5677m2 
ást A3  582,5969m2 

Celkem  1871,7324 m2 

 
Tepelná izolace 
Izolace tepelná; st ech; kotvení; Isover UNI, tlouš ka 2x10 cm 

ást A1  644,5677m2 
ást A2  644,5677m2 
ást A3  582,5969m2 

Celkem  1871,7324 m2 

 
Pojistná hydroizolace 
DEKTEN 150 fólie difúzní š. 1,5 m 

ást A1  644,5677m2 
ást A2  644,5677m2 
ást A3  582,5969m2 

Celkem  1871,7324 m2 

 
St ešní krytina 
Pálená krytina KM Beta; tašky s glazurou 

ást A1  644,5677m2 
ást A2  644,5677m2 
ást A3  582,5969m2 

Celkem  1871,7324 m2 
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Parozábrana 
Fólie JUTAFOL N 140 speciál parozábrana 

ást A1  644,5677m2 
ást A2  644,5677m2 
ást A3  582,5969m2 

Celkem  1871,7324 m2 

 
St ešní okna 
Sada: 
Okno plastové st ešní Roto WDF 648 5/7 K 54x78 cm 
Žaluzie "RTZ" pro okno KUBESO SX 55x78 cm 
Po et: 7 kus  
 
Sada: 
Okno plastové st ešní Roto WDF 648 7/11 K 74x118cm 
Žaluzie "RTZ" pro okno KUBESO M 78x118 cm 
Po et: 18 kus  
 
Klempí ské výrobky: 
Oplechování štítu z Pz 
Délka: 84,2m 

9.1.3 Pracovní podmínky 

9.1.3.1 P ipravenost staveništ  
Než zapo nou stavební práce, je nutné zkontrolovat n kolik v cí. D vodem je, aby byla 
dostate ná p ipravenost staveništ  a byl zabezpe en bezproblémový chod stavebních proces  
a jejich návaznost. Proto je nutné zkontrolovat tyto skute nosti: 

 ipravenost zázemí pro vlastní stavební proces. Nutná kontrola bun k, aby se m li 
lníci kde p evléknout (p ed a po práci) a aby m li možnost osobní hygieny. Je 

nutné, aby tyto prostory byli isté a uklizené. Toalety musí být p ístupné a isté. Na 
staveništi musí být umíst ny odpadní kontejnery, které budou pravideln  vyváženy. 
Kontejnery budou p ípadn  zakryty plachtami, aby nedocházelo k p ípadnému ší ení 
prachu do okolí. 

 žový je áb bude v dobrém technickém stavu, bude mít platné veškeré revize. 
Pracovat s tímto strojem budou pouze proškolení pracovníci, stejn  jako v období celé 
výstavby. Pro komunikaci se budou používat výhradn  vysíla ky. Jednu vysíla ku 
bude mít naho e v kabin  je ábník a druhou vaza  dole na zemi. 

 Na staveništi je umíst no lešení. Toto lešení musí být certifikované a schválené 
statikem. P ed zapo etím stavebních prací na zast ešení bude se stavebním mistrem 
provedena vizuální prostorová tuhost. Kontrolovat se bude zejména kotvení a vzp ry. 

 Elektrické stavební vrátky budou zat žovány pouze do jejich maximální únosnosti 
(200 kg). Bude provedena jejich vizuální kontrola p ipevn ní k lešení a prostorové 
tuhosti. 

 Provede se kontrola, zda je celý prostor staveništ  oplocen. Pro vstup na staveništ  
bude používána uzamykatelná staveništní brána na kole kách s vrátnicí. 

 U skladovacích ploch na staveništi budou umíst ny plachty pro zakrytí materiálu a 
stroj  p i p ípadném dešti. 
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 Prostor nad stropem 1.NP bude ádn  vy išt n. Budou provedeny nadezdívky a 
ztužující v nec 2.NP. Všechny tyto konstrukce musí p ed zahájením stavebních prací 
vykazovat dostate nou prostorovou tuhost a stabilitu. 

V p ípad  vad bude dle závažnosti bu  neprodlen  provedena náprava, nebo se odloží 
zahájení technologické etapy zast ešení. P i problémech s lešením nebo je ábem m že nastat 
tato situace. 

9.1.3.2 Pracovní podmínky pro provád ní stavby 
hem výstavby m že nastat situace, kdy se zhorší klimatické podmínky, a za ne sn žit, 

ijde, vytrvalý nebo prudký déš , extrémn  silný vítr nad 8 m.s-1 velmi nízké teploty pod       
-5°C, kroupy, vysoké teploty, které by mohli být v rozporu se zákoníkem o ochran  zdraví 
pracovník . V t chto p ípadech budou pracovní procesy p erušeny na dobu nezbytn  nutnou. 
Budou provedeny p íslušná opat ení nebo bude vy káno, než tyto podmínky pominou. Každá 
firma si sama zodpovídá za proškolení jednotlivých pracovník . Pracovníci musí být 
proškoleni p ed vstupem na staveništ  a podepsat k tomu p íslušný dokument, kde seznámení 
stvrzují. Veškeré p ípadné náležitosti kolem p erušení prací a proškolení pracovník  budou 
zapsány ve stavebním deníku. 

9.1.4 P evzetí pracovišt  
edání pracovišt  prob hne za ú asti stavebních mistr  a stavbyvedoucího. Zápis o této 

skute nosti bude proveden do stavebního deníku. Toto p edání prob hne p ed zahájení prací. 
edává se vy išt ný prostor nad stropem 2.NP, konstrukce v požadovaném provedení, lešení 

kolem stavebního objektu, ásti zázemí za ízení staveništ . P edání prob hne prohlídkou po 
staveništi s vizuální kontrolou všech uvedených skute ností v tomto a p edešlém bod  
technologického p edpisu. 

9.1.5 Personální obsazení 
Zde je uveden seznam profesí pracovník  podílejících se a provád jících technologickou 
etapu zast ešení: 

 Je ábník pro v žový je áb 
 Vaza i 
 Tesa i 
 Izolaté i 
 Klempí i 
 Truhlá i 
 Pokrýva i 
 Vedoucí pracovní ety 
 Montážníci 
 Pomocní pracovníci 
 Stavební d lníci 

9.1.6 Stroje a pracovní pom cky 
Pro technologickou etapu zast ešení budou pot eba tyto stroje: 

 žový je áb Liebherr 71 EC-B 5 
 Motorová pila Stihl MS 341 
 Elektro šroubovák 

Pro za ízení staveništ : 
 Systémové lešení 
 Elektrický vrátek - 2x 
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 Zakrývací plachty 
Ochranné pracovní a pracovní pom cky 

 Metr 
 Kladivo 
 Šroubováky 
 Pracovní rukavice 
 ilby 
 Reflexní vesty 
 Lana 
 Sedáky 
 Karabiny a ostatní jistící prvky 
 Úvazy 
 ž 
 La  
 Pilka na železo a na d evo (ru ní) 
 Olovnice 

9.1.7 Pracovní postup 
 ed vlastním zahájením stavby krovu je nutné mít hotovou nadezdívku a v nec, 

abychom m li na co položit pozednici. Tato nadezdívka bude vystavena na zatvrdnuté 
stropní konstrukci kolem celého objektu. Nadezdívka bude vyhotovena z cihel 
POROTHERM 44 a ukon ena v ncem. V nec musí obsahovat požadované množství 
výztuže, p edepsané statikem. Celá konstrukce musí být dostate  únosná a 
prostorov  tuhá. 

 Po vyhotovení nadezdívky p ijde na tuto konstrukci nalepit separa ní fólie. Ta má za 
následek separaci d eva a betonu z v nc . Fólie se lepí odlepením ochranné vrstvy a 

iložení na v nec. Toto p ichycení je pouze ú elové, než se položí a p ikotví 
pozednice. Povrch musí být istý, suchý a bez mastnot, i jiných ne istot. 

 Na fólii se položí pozednice. Ty budou ukotveny do obvodového v nce. Pozednice je 
nutné p esn  osadit dle výkresové dokumentace. Provedení pozednic je d ležité pro 
stabilitu celého krovu – z d vodu ukotvení k obvodovému zdivu. Kotvení pozednice je 
v p edepsané vzdálenosti dané projektovou dokumentací. V pozednici jsou již 

ipravené otvory. Z v nce jsou již p ipraveny kotvy, které se otvory prostr í a 
specializovaní pracovníci provedou kotvení a p ipevn ní pozednice. 

 Na zpevn né ploše spojí pracovníci na volno šrouby profily vazby. Tyto vazby se 
osadí v žovým je ábem ve vzdálenostech dle projektové dokumentace. Vazba se 
skládá z kleštin ve st ední úrovni a z kleštin u vrcholu vazby. Tyto kleštiny jsou 

ipevn ny ke krokvím šrouby dle projektové dokumentace. Dále je nutné p ipevnit 
tuto plnou vazbu k pozednici kotvícími prvky. Pomocnými lat mi do asn  zajistíme 
stabilitu vazeb. Dále je nutné dotáhnout šrouby plné vazby, jimiž jsou p ipevn ny 
kleštiny a jimž jsou spojeny ob  krokve ve vrcholu. P i provád ní této práce je pot eba 
dbát na to, aby pracovníci nedošli zran ní, z d vodu práce ve velkých výškách. Aby 
byl krov stabilní, je t eba na krokve p ipevnit plnoplošné bedn ní, které zajiš uje 
stabilitu v podélném sm ru. Plnoplošné bedn ní je p ipevn no ke krokvím šrouby se 
zapušt nou hlavou. Je nutné kontrolovat tyto spoje, jelikož p ípadné nedostatky by 
mohli vést k narušení stability celého krovu. Je nutné vynechat prostory, kde budou 
umíst ny viký e. 

 Dále je nutné pozednice p ipevnit speciálními kotvami do podlahy stropu aby nedošlo 
k destrukci v d sledcích p ných sil a zejména krouticího momentu. Tyto kotvící 
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prvky se p ipevní nejprve ke krokvi, poté do podlahy. Mezi nimi se natáhne silné 
ocelové lano, které se poté napne na první stav. Dopnutí lana se provede až po 
dokon ení krytiny. D ív jší dopnutí by mohlo mít za následek narušení ukotvení 
pozednice, jelikož by nebylo dosaženo pot ebného protizatížení v podob  dalších 
konstrukcí skladby st echy, které teprve p ijdou zhotovit. 

 Po dokon ení a stabilizování základní kostry krovu p ejdou tesa i k provedení 
konstrukce viký  na místech dle projektové dokumentace. Je nutné zde dbát na to, 
aby konstrukce byla ádn  spojena s konstrukcí krovu, aby docházelo ke statickému 
spolup sobení a roznosu zatížení. Konstrukce viký  jsou zhotoveny z hranol  a 
spojené vruty se zapušt nou hlavou. Viký e jsou následn  také pokryty plnoplošným 
bedn ním. Je nutné kontrolovat návaznost spoje plnoplošného bedn ní v míst  zlomu 
roviny st echy. 

 Další postup výstavby je umíst ní hliníkových profil  na spodní ást plnoplošného 
bedn ní pro uchycení spodního okraje tepelné izolace. Tepelná izolace je p ilepena ke 
spodní vrstv  plnoplošného bedn ní. Tepelná izolace je zhotovena z minerální tepelné 
izolace. Zde je nutné si pohlídat zlomy st ešních rovin, aby byla mezera pln  vypln na 
a nedocházelo ke vzduchovým mezerám Tepelná izolace se klade ve dvou vrstvách po 
100 mm. Na vrstvu tepelné izolace p ijde op t plnoplošné bedn ní. Toto plnoplošné 
bedn ní nám prokotví jednotlivé díly tepelné izolace a zárove  uzav e skladbu. 
Požadovanou vzdálenost nám zajistí kotvící šrouby s vymezenou distancí 200 mm. 
Poté na plnoplošné bedn ní p ijde pojistná hydroizolace, která bude na spoji 

ekrývána o 100  mm. Pak p ichycena nerezovými šrouby s podložkou. Je nutné 
dávat pozor, aby toto kotvení neprobíhalo ve výškách latí, které budou následovat a na 

 poté prob hne pokládka krytiny. 
 Jako první budou provedeny lat  svisle dol . Tyto lat  o pr ezu 3 na 5 cm budou 

ipevn ny ve vzdálenosti 100 cm. P es tyto lat  budou p ipevn ny lat  stejného 
pr ezu, ale ve vodorovné poloze. Vzdálenost t chto latí je pro pálenou krytinu 
KM  Beta 320 mm. Oba sm ry latí jsou p ipevn ny k plnoplošnému bedn ní vruty a 
k svislým latím vruty se zápustnou hlavou. 

 Na la ování p ed pokládkou krytiny bude umíst no oplechování štítu. Plech z Pz bude 
provrtán a p ipevn n šrouby k la ování. Plech bude p ipevn n na každou druhou la  
dv ma šrouby. 

 Pokud máme hotové la ování a oplechování m žeme p ejít k pokládce krytiny. 
Krytinu za ínáme klást od pravých okrajových tašek st echy. Postup kladení je zprava 
doleva v ad  poté od okraje ke h ebeni pro kladení jednotlivých ad. Tašky je nutné 
klást v adách a p ed za átkem je nutné, aby si pracovníci ujasnili p ichycení tašek. 
V oblasti viký e budou v míst  úžlabí umíst ny a p ipevn ny plechy z Pz. Tyto plechy 
budou p ipevn ny stejn  jako oplechování štít . Je nutné dohlédnout, aby p ekrytí 
tašky a plechu bylo dostate né a nemohlo dojít k zatékání. 

 Spolu s p edchozí výstavbou budou v interiéru probíhat práce (na zateplení mezi 
krokvemi na p ání investora) natažení parozábrany a p ichycení sádrokartonu na 
hliníkové profily. Parozábrana nesmí být v kontaktu se sádrokartonem, jelikož poté se 
zhoršují její vlastnosti. Parozábrana se klade v pásech. Spoje parozábrany budou 

ekryty 100mm p esahem. Veškeré spoje budou p elepeny páskou. Parozábrana bude 
ichycena k okolním konstrukcím. Povrch parozábrany musí být celistvý a 

neporušený. Parozábrana musí být maximáln  vypnutá a bez pr . V p ípad  vady 
by mohlo dojít k prostupu vodní páry nebo vlhkosti do tepelné izolace a následn  k její 
degradaci. Tepelná izolace by pak postrádala význam a byl by zcela potla en její ú el. 
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Ochrana d eva proti ohni, plísni a proti d evokazným šk dc m 
Všeobecné informace: 
Ochrana d eva bude provedena již ve výrobnách u dodavatele. Na stavb  budou pouze 
probíhat nát ry, i st íkání prvk , které byli zkráceny, zapraveny i na nich byly provedeny 
jiné úpravy z d vodu zabudování do konstrukce. 
 

ed vlastním nánosem p ípravk  proti nedostatk m d eva je nutné, aby bylo d evo ošet eno 
edepsaným zp sobem a to: m lo by mít vlhkost p ibližn  12%, m lo by být o išt no od 

prachu, od starých nát , olejových skvrn, zbytk  k ry apod.  
 
Nát r z ed ného prost edku se nanáší má ením v lázni p ibližn  v množství 500g/m2. Pokud 
se bude prost edek nanášet st íkáním, je nutné provést 3 – 4 nást iky. To samé platí i u nát ru. 
Vhodný zp sob nanášení bude zvolen dle velikosti a hmotnosti prvku. Doba mezi 
jednotlivými nánosy by m la být 8 – 12 hod. Na zp sobu nanesení a ádném dodržení 
technologického postupu závisí celková ochrana d eva proti p edepsaným vliv m. 
 
Druhy p ípravk : 
Proti ohni: FLAMGARD 
Proti plísni: FUNGISTOP ed ný 1:33 se spot ebou 25 g/m2 
Proti d evokazným šk dc m: BOCHEMIT ed ný 1:5 (10%) se spot ebou 20 – 100 g/m2 

9.1.8 Jakost a kontrola 
Bude provád na vstupní, meziopera ní a výstupní kontrola dle: 
Diplomová práce – kapitola 10 - Kontrolní a zkušbní plán kvality pro zast ešení 

9.1.9 Bezpe nost a ochrana zdraví 

9.1.9.1 Používání ochranných pom cek p i práci 
Pracovníci jsou povinní používat osobní ochranné pom cky (zejména p ilby, rukavice a 
vesty) a další ochranné pracovní pom cky, vyplývající z provád ní práce jim p id lené. 
Zejména se jedná o práce se stroji. 

9.1.9.2 Práce ve výškách 
i práci ve výškách a zejména na st echách je nutné použití úvaz  a pracovních sedák . 

Jedná se p evážn  o zajišt ní rizika, pádu, podklouznutí a propadnutí. P i použití t chto 
ochranných pom cek je nutné se p esv it o jejich nezávadnosti, a zda jsou v použitelném 
stavu. Sedáky musí mít popruhy p es ramena a pracovníci jsou jišt ni dv ma lany. Hlavním a 
pojistným. Hlavní lano slouží k pohybu. Pojistné lano je rezervní. Je nutné zejména dobré 
uvázání lana, p ípadn  jeho p ipnutí karabinami. Lana musí být p ipevn na vždy k jiným 
konstrukcí, nebo jiným hák m. Sedák musí být opat en tímto vybavením: leza ky, osmice, 
bezpe nostní brzda, zkracova  lana, karabiny, krátký úvaz s karabinou (cca 1m). K pohybu na 
lan  se používají leza ky a osmice. Všechny pracovní pom cky jsou pevn  p ichyceny 
k sedáku. P i p evázání lana je nutné být p ivázán krátkým úvazem. Je možné používat 
bezpe nostní tlumi  pádové energie. P i použití tlumi e je možná délka volného pádu 4m bez 
použití tlumi e je 1,5m. 

9.1.9.3 Práce s b emeny a je áby 
Zav šení b emen je nutné provád t s dostate ným oprávn ním k provád ní innosti. Pro 
provád ní je pot eba mít vaza ský pr kaz. Bez tohoto oprávn ní nelze uvazovat b emena. 
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Manipulace s b emeny je povolena pouze v místech k tomu ur ených vyplývajících z výkresu 
za ízení staveništ . Dále pod b emenem, se kterým se manipuluje, nesmí být žádné osoby. Je 
zde riziko pádu b emene. 
Citace: 
„Na staveništi musí být p ítomen koordinátor BOZ, který dbá na bezpe nost po celou dobu 
výstavby a všechny osoby na staveništi jsou povinni ídit se jeho rozhodnutími. “  
Zdroj [7], s. 3795 

9.1.9.4 Lešení 
Kolem celého objektu bude vystav no systémové lešení. Lešení plní funkci poch zné lávky 
kolem objektu. Systémové lešení má hlavn  funkci bezpe nostní. Lešení je kolektivní 
bezpe nostní prvek. Má zabránit zejména t mto rizik m: pád pracovníka z výšky a pád 

edm tu nebo materiálu. V kombinaci s osobními zajiš ovacími prvky (lezecké vybavení) 
tvo í stavbu bezpe nou. Lešení je vybaveno zarážkou proti pádu p edm tu a dv ma úrovn mi 
zábradlí. Je nutné hlídat, aby pracovníci za sebou zavírali pr lezové otvory. Poté nem že dojít 
k propadnutí pracovníka otvorem, p ípadn  pádu n jakého b emene i materiálu. 

9.1.10 Ekologie, nakládání s odpady 
Na stavb  jsou umíst ny odpadní kontejnery. Odpad bude t íd n do p íslušného odpadního 
kontejneru. Zvláš  bude t íd n zejména d ev ný odpad a odpad z tepelné izolace. Odpad 
z pojistné hydroizolace bude speciáln  a zvláš  skladován, jelikož obsahuje asfalt. Jedná se o 
nebezpe ný odpad a bude s ním podle toho nakládáno. 

9.2 Technologický p edpis pro výstavbu v žového je ábu 
9.2.1 Obecné informace o stavb  

9.2.1.1 Základní identifika ní údaje o stavb  
Název stavby: PENZION KARLSTHAL 
Místo stavby: Karlovice 
Kraj: Moravskoslezský 
Typ stavby: Budova pro rekreaci - hotel 
Kapacita stavby: 20 míst 
Náklad stavby: 60 mil. 
Termín zahájení stavby: ezen 2013 
Termín ukon ení stavby: ezen 2014 
Dohodnutá doba výstavby: 13 m síc  

9.2.1.2 Informace o stavb  
Penzion Karlsthal se nachází v obci Karlovice v Moravskoslezském kraji. Budova je ur ena 
pro rekreaci klient  nedaleko chrán né krajinné oblasti. Kapacita penzionu je 20 míst. Objekt 
je d lený na ást s recepcí a dv  k ídla. Jedno k ídlo je podsklepené. Dále stavba má jedno 
nadzemní podlaží. Druhé nadzemní podlaží se nachází v podkroví. Celá stavba je založena na 
železobetonových základech. Zdivo je provedeno z cihel Porotherm. Stropy jsou skládané, 
keramické. Krov je d ev ný, krytina je pálená taška. Celý objekt je ešen pro bezbariérový 

ístup. Stavba je navržena v souladu s veškerými normami, zákony a vyhláškami. 
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9.2.2 Materiály 

9.2.2.1 Materiál pro základy v žového je ábu 
Beton 
Piloty 
Pr r: 900 mm 
Výška piloty: 14 m 
Pot eba betonu na pilotu: 8,9m3 + ztratné 10% = 9,8m3/na pilotu 
Po et pilot: 4 
Celková pot eba betonu: 39,2m3 
Beton: C30/37 XC3 (p esné požadavky na beton budou up esn ny statikem) 
Základová patka 
Rozm r: 4,5x4,5x1,75 m 
Spot eba betonu: 35,44 m3 
Beton: C30/37 XC3 (p esné požadavky na beton budou up esn ny statikem) 
 
Výztuž + distan níky: 
Piloty 
Procento vyztužení: 0,5% 
Výztuž: 1,96 m3 = 13,97t 
Základová patka 
Procento vyztužení: 0,5% 
Výztuž: 1,77 m3 = 13,89t 
 
Bedn ní 
Pro základovou patku bude pot eba 4,5x1,8x4=32,4 m2 
 
Zemina – odpad 
Piloty 
Pr r: 900 mm 
Výška piloty: 14 m 
Hluché vrtání: 2 m 
Po et pilot: 4 
Vývrtek: 40,7m3 
Základová patka 
Výkop: 5,25x5,25x2 m 
Výkopek: 55,125 m3 
 

9.2.2.2 Materiály pro montáž v žového je ábu 
Je áb 
Schéma sestavovaného výložníku 

 
Obrázek 27 - schéma výložníku 

Celková hmotnost výložníku 4,22t 
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Schéma oto e v žového je ábu 

 
 
Protizávaží 
Po 0,5t 
 

ž 
dorys 3x3 m 

Dílec . 1 – 12 m – 2,45 t – 1 ks 
Dílec . 2 – 5,8 m – 1,33 t – 1 ks 
Dílec . 3 – 3,9 m – 0,97 t – 1 ks 
 
 

9.2.3 Pracovní podmínky 

9.2.3.1 P ipravenost staveništ  
Než zapo nou stavební práce, je nutné zkontrolovat n kolik v cí. D vodem je, aby byla 
dostate ná p ipravenost staveništ  a byl zabezpe en bezproblémový chod stavební proces  a 
jejich návaznost. Proto je nutné zkontrolovat tyto skute nosti: 

 ipravenost zázemí pro vlastní stavební proces. Nutná kontrola bun k, aby se m li 
lníci kde p evléknout (p ed a po práci) a aby m li možnost osobní hygieny. Je 

nutné, aby tyto prostory byli isté a uklizené. Toalety musí být p ístupné a isté. Na 
staveništi musí být umíst ny odpadní kontejnery, které budou pravideln  vyváženy. 
Kontejnery budou p ípadn  zakryty plachtami, aby nedocházelo k p ípadnému ší ení 
prachu do okolí. 

 Bude provedena kontrola, zda je celý prostor staveništ  oplocen a pro vstup bude 
používána uzamykatelná staveništní brána na kole kách s vrátnicí. Pro samotnou 
výstavbu bude vždy pot ebná ást oplocení rozebrána a zase smontována po skon ení 
prací. 

 Pro vrtání pilot bude p edána zpevn ná plocha z lomového kamene o frakci 32-64mm, 
která bude zhutn na. 

 Pro provedení základové patky v žového je ábu bude p edána vykopaná stavební jáma 
dle požadavk  výkres  projektu. 

 Pro montáž a demontáž v žového je ábu bude p edána panelová plocha dle schématu 
ílohy . 6. Dále bude p edána uzav ená dopravní komunikace opat ená zábranami a 
íslušným dopravním zna ením. 

V p ípad  vad bude dle závažnosti bu  neprodlen  provedena náprava, nebo se odloží 
zahájení. P i problémech s  je ábem m že zejména nastat tato situace. 
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9.2.3.2 Pracovní podmínky pro provád ní stavby 
hem výstavby m že nastat situace, kdy se zhorší klimatické podmínky, a za ne sn žit, 

ijde, vytrvalý nebo prudký déš , extrémn  silný vítr nad 8 m.s-1 velmi nízké teploty pod       
-5°C, kroupy, vysoké teploty, které by mohli být v rozporu se zákoníkem o ochran  zdraví 
pracovník . V t chto p ípadech budou pracovní procesy p erušeny na dobu nezbytn  nutnou. 
Budou provedeny p íslušná opat ení nebo bude vy káno, než tyto podmínky pominou. Každá 
firma si sama zodpovídá za proškolení jednotlivých pracovník . Pracovníci musí být 
proškoleni p ed vstupem na staveništ  a podepsat k tomu p íslušný dokument, kde seznámení 
stvrzují. Veškeré p ípadné náležitosti kolem p erušení prací a proškolení pracovník  budou 
zapsány ve stavebním deníku. 

9.2.3.3 Požadavky na pracovníky 
Je nutné, aby všichni pracovníci provád jící výstavbu v žového je ábu m li dostate nou 
kvalifikaci. Dále je nutné jejich proškolení z BOZP pro tuto stavbu. 

9.2.4 P evzetí pracovišt  
edání pracovišt  prob hne za ú asti stavebních mistr  a stavbyvedoucího. Zápis o této 

skute nosti bude proveden do stavebního deníku. Toto p edání prob hne p ed zahájení 
jakýchkoliv prací. P edává se prostor k provád ní stavby v žového je ábu, p ed každou fází 
výstavby zpevn né plochy p ípadn  panelové plochy, ásti zázemí za ízení staveništ . P edání 
prob hne prohlídkou po staveništi, s vizuální kontrolou všech uvedených skute ností v tomto, 
a p edešlém bod  technologického p edpisu. 

9.2.5 Personální obsazení 
Zde je uveden seznam profesí pracovník  podílejících se a provád jících výstavbu v žového 
je ábu: 

 Vrtmistr 
 idi  naklada e 
 idi  nákladního automobilu 
 idi  auto domícháva e 
 Svá  
 Je ábník automobilového je ábu 
 Vaza i 
 Montážníci 
 Pomocní pracovníci 
 Stavební d lníci 
 Vedoucí pracovní ety 

9.2.6 Stroje a pracovní pom cky 
Pro výstavbu v žového je ábu budou pot eba tyto stroje: 

 Automobilový je áb Liebherr LTM 1070-4.1 
 Nákladní automobil VOLVO S1 8x4 
 Rypadlo naklada  Volvo BL 71 
 Auto domícháva e Schwing AM 8 C 
 Soilmec SR-60 
 Násypka na beton 
 Nivela ní p ístroj s latí 
 Úvazy na b emeno 
 Kladívko SCHMIDT 
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Ochranné pracovní a pracovní pom cky 
 Palice 
 Ru ní ponorné vibrátory 
 Pracovní rukavice 
 ilby 
 Reflexní vesty 
 Lana 
 Sedáky 
 Karabiny a ostatní jistící prvky 
 Úvazy 

9.2.7 Pracovní postup 
Pracovní postup byl z d vodu jeho rozfázovanosti rozd len do t í ástí. 

9.2.7.1 Postup prací pro vrtané piloty 
 ed zahájením prací musí být hotová zpevn ná plocha pro p íjezd a pohyb pilotovací 

soupravy. Pokud by nebyla zpevn ná plocha v požadované kvalit  a rozsahu, mohlo 
by dojít k zapadnutí pilotovací soupravy do nezpevn ného podkladu. Její následné 
vyprošt ní by znamenalo asovou a hlavn  finan ní ztrátu. 

 Pilotovací souprava bude dopravena na staveništ  dopravním valníkem. Po sjetí 
z dopravního valníku, bude p emíst na po zpevn né ploše a p ipravena k použití vrtání 
pilot. Tato p íprava trvá cca 4-6h. V této dob  je nutné, aby geodet vyty il st edy pilot. 

 Po dokon ení p ípravné ásti je možno p ejít k samotnému vrtání. Pilotovací 
soupravou p ejedeme po zpevn né ploše k místu nejsevern ji položené piloty. Je nutné 
dávat pozor, aby p i tom nedošlo k znehodnocení ostatních geodetických h eb . St ed 
vrtacího za ízení umístíme nad st ed vrtané piloty. Poté vytáhneme vyty ovací 
geodetický h eb a za neme se samotným vrtáním. P edpokládáme jednoduché vrtání 
bez nutnosti používání výpažnic. Vrtáme v záb ru cca 1m. Po vyvrtání tohoto 
množství zeminy ve „válec“ vytažen nad rovinu terénu, vrtací stroj se oto í o cca 90° 
do strany a spustí rotaci za ízení naprázdno, tím dojde k uvoln ní zeminy. Poté vrátí 
vrtací za ízení do p vodní polohy a pokra uje v dalším záb ru. Toto se opakuje, 
dokud není pilota vyvrtaná do požadované hloubky. Vývrtek nakládáme strojem 
rypadlo naklada  Volvo BL 71 a odvážíme nákladním automobilem VOLVO S1 8x4. 

 Po dokon ení vrtání dojde k umíst ní armokoše do piloty. Její vertikální poloha je 
zajišt na pomocí distan ník . Distan níky budou nasazeny na armokoš p ed 
spoušt ním do piloty. Armokoš bude zvednut pomocí háku na pilotovací souprav . 
Poté postupn  spoušt na do piloty. Výškové umíst ní provedeme pomocí nivela ního 

ístroje a lat . Je nutné výztuž v této poloze zafixovat, aby nedošlo k jejímu vzedmutí 
litím betonové sm si. 

 Následn  odd láme hák od výztuže a p ipevníme na n j nálevku pro betonovou sm s. 
Tuto nálevku umístíme do piloty. Poté necháme k pilot  p ijet auto domícháva  a 
zapo ne betonáž. P i betonáži je nutné ohlídat, aby docházelo k postupnému 
vysouvání a zkracování betonové nálevky. Je nutné dodržet požadavek: volný pád 
betonové sm si nesmí být v tší než 1,5m. Betonáž provádíme betonem C30/37 XC3 
(p esné požadavky na beton budou up esn ny statikem). 

 Betonáž provádíme do výšky požadované projektovou dokumentací ( srovnávací 
výška hlavy pilot: -2,25 m). P esnou výšku piloty docílíme m ením nivela ního 

ístroje s latí. Po dokon ení betonáže provedeme kontrolu výškového umíst ní 
armokoše, p ípadn  provedeme nápravu. 
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 Pilotu následn  ohrani íme zábradlím, nebo otvor zakryjeme. Tím zajistíme 
bezpe nost proti pádu pracovníka do jámy. 

 Obdobn  provedeme vrtání zbývajících t ech pilot. 
 Po dokon ení vrtání bude pilotovací souprava zdemontována a p ipravována na 

transport. Doba pot ebná na p ípravu transportu je obdobná jako p íprava pro vrtání. 
Tedy 4-6 hodin. Poté bude pilotovací souprava naložena na dopravní valník a 
odvezena ze staveništ . 

 Schématicky je možné vid t vrtání pilot i na obrázku pod textem. 
Citace: 

 
Obrázek 28 - Schéma vrtání pilot rota ní technologií 

 Zdroj [10], s. 1 

9.2.7.2 Postup prací pro základovou patku 
 Po dokon ení výkopových prací, m že být zahájena výstavba základové patky. Výkop 

bude o 0,75 m v tší na každou stranu než základová patka ve vodorovném sm ru a o 
0,25 m ve svislém sm ru dol  pod patku. 

 Pro provedení podkladního betonu je ješt  nutné, aby bylo provedeno cca 10-12 cm 
násypu kameniva frakce 16-64 mm a zhutn né. Poté 3-5 cm frakce 4-16 mm a op t 
zhutn né. Nyní je možné p istoupit k provád ní podkladního betonu. Betonová sm s 
musí být dob e zpracovatelná (vyšší obsah vody), aby povrch byl hladký. Betonovou 
sm s pomocí koryt vylejeme do stavební jámy a hráb mi rozmístíme. Poté pomocí 
laseru vytvo íme rovinu. Beton p emis ujeme hráb mi a postupn  p idáváme. Jakmile 
je vytvo ena rovina v celé stavební jám , provedeme hlazení „letadýlky“. Ru ní 
hlazení provádíme postupn  šnekovitým zp sobem se za átkem v jednom z roh . 
Kolem pilot je t eba provést ru ní hlazení malou st rkou. Poté necháme betonovou 
sm s vytvrdnout. 

 Na vytvrdnutý podkladní beton zhotovíme bedn ní. Rohy základové patky vyty í 
geodet. Bedn ní musí být celistvé a prostorov  tuhé, bez mezer, kudy by mohla vytéct 
betonová sm s. D ležité je rozep ení minimáln  ve dvou výškových úrovních. 

 Po dokon ení bedn ní rozmístíme distan níky a za neme klást výztuž dle projektové 
dokumentace. Výztuž bude provázána vázacími drátky. Po umíst ní spodní výztuže, 

ijedou umístit specializovaní pracovníci základový kus v žového je ábu. Jeho ty i 
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rohové nápoje musí být ve stejné výškové úrovni. M ení provedou specializovaní 
pracovníci pomocí totální stanice. Po umíst ní základového prvku v žového je ábu 
provedou pracovníci vyvázání zbylé výztuže. 

 Po kontrole výztuže se statikem je možno p istoupit k betonáži. Betonáž provedeme 
z auto domícháva e pomocí koryt. Betonáž provedeme betonem C30/37 XC3 (p esné 
požadavky na beton budou up esn ny statikem). Je nutné pohlídat, aby nebyla výška 
volného pádu betonu vyšší než 1,5 m. Hutn ní provedeme ponornými vibrátory. 
Betonovou sm s je nutné lít postupn  a každou vrstvu hutnit. Výška hutn né vrstvy je 
0,5 m. Tak postupujeme, dokud není provedena celá betonáž základové patky. 
Celková výška základové patky je 1,75 m. Horní hrana základové patky se nachází ve 
výšce -0,5 m. Povrch základové patky bude ru  hlazený stejným zp sobem jako u 
podkladního betonu. 

 i tvrdnutí je nutné povrch základové patky ošet ovat, aby nedošlo k jeho degradaci. 

9.2.7.3 Postup prací montáže v žového je ábu 
 Po dosažení 70% z maximální pevnosti betonu, lze p istoupit k montáži v žového 

je ábu. Tato skute nost bude m ena kladívkem SCHMIDT. P emž je nutné provést 
více m ení na r zných místech základové patky. O každém m ení provedeme zápis 
do stavebního deníku. 

 Na staveništ  p ijede automobilový je áb na nachystanou vypanelovanou plochu dle 
schématu demontáž v žového je ábu. A zapatkuje se. Poté bude komunikace uzav ena 
a p ijedou dopravní valníky s ástmi v žového je ábu. Je nutné, aby najížd li v tomto 
po adí: dílce s v ží, dílce oto e, dílce protizávaží, dílce výložníku. Nejprve bude 
sestavena v ž v žového je ábu. Jako první p ijde zabudovat dílec . 1 – 12 m – 2,45 t 
– 1 ks, poté dílec . 2 – 5,8 m – 1,33 t – 1 ks a nakonec dílec . 3 – 3,9 m – 0,97 t – 1 
ks. Manipulace s jakýmkoliv dílcem je velmi obez etná a musí se dbát na dobré 
vyvážení. Dílec bude vždy nejprve vyzvednut z dopravního valníku a postaven na 
výšku. Poté pracovníci provedou p evázání za horní ást, aby prvek byl ve svislé 
poloze a poté bude prvek zabudovaný na základovou ást v žového je ábu. Montáž 
dalších dílc  probíhá obdobn , pouze s tím rozdílem, že zabudování je provedeno na 

edchozí díl. P i zabudování druhého a t etího dílce jsou umíst ny na p edchozí díl 
dv  záv sné montážní lávky. Pracovníci se konstrukcí je ábu pohybují uvázáni dle 
bezpe nostních p edpis . 

 Po dokon ení budování v že následuje sestavení oto e. Sestavení probíhá na zemi. 
Následn  je oto  vyzvednuta a p ipevn na na v ž v žového je ábu. Její p ipevn ní 
probíhá se záv sných montážních lávek. Následn  je na ad  dílec pro protizávaží. 
Tato ást je pouze z jednoho dílce. Je p ipevn na z plošiny na oto i v žového je ábu. 
Dále je pak vyzvednuto a zabudováno jedno protizávaží. Následn  je na zemi 
sestaveno  rameno  v žového  je ábu.  Po  kontrole,  je  vyzvednuto  a  napojeno  na  dílec  
oto e. Poté se už jen zabudují zbývající dílce protizávaží. Tím je montáž v žového 
je ábu hotova. 

 Po dokon ení montáže v žového je ábu provedou specializovaní pracovníci jeho 
zapojení a nakojení na elektrickou sí . Budou provedeny všechny pot ebné revize a 
zkoušky. Následn  prob hne p edání v žového je ábu do užívání stavby. P i p edání 
budou p edány všechny doklady a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

9.2.8 Jakost a kontrola 
Kontrola bude probíhat ve t ech fázích: vstupní, meziopera ní, výstupní. Každá z t chto 
kontrol je stejn  d ležitá. Její p ípadné zanedbání m že vést k velkým problém m p i 
výstavb . 
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9.2.8.1 Vstupní kontrola 
Zabývá se zejména vstupními materiály, které vstupují do procesu výstavby. Je nutné, aby 
tyto materiály spl ovaly požadované parametry dané projektem. 
Piloty a základová patka 

 Kontrola zpevn né plochy 
 Kontrola dodacího listu betonu 
 Kontrola dodacího listu výztuže 
 Kontrola svar  
 Kontrola základového prvku pro v žový je áb 
 Kontrola bednících dílc  

žový je áb 
 Kontrola certifikace a revizí v žového je ábu 
 Vizuální prohlídka prvk  je ábu 

9.2.8.2 Meziopera ní kontrola 
Tato kontrola je provád na p i provád ní prací. Její ú el je odhalit nedostatky, p ed 
dokon ením a tím eliminace p ípadných finan ních náklad  na opravy. 
Piloty a základová patka 

 Kontrola hloubky vrtané piloty 
 Kontrola svar  provedených na staveništi u výztuže 
 Kontrola polohy výztuže (zejména výšková) 
 Kontrola volné výšky pádu betonu 
 Kontrola výšky hlav pilot 
 Kontrola bedn ní pro základovou patku 
 Kontrola výztuže základové patky 
 Kontrola hutn ní betonu vibrátory 
 Kontrola polohy (zejména výšková) základového prvku v žového je ábu 

žový je áb 
 Kontrola sestavení prvk  na zemi 
 Kontrola osazení a p ipevn ní jednotlivých ástí 

9.2.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrolu provádíme po dokon ení ur ité ásti výstavbového procesu. Má za ú el celkovou 
kontrolu provád ného celku. 
Piloty a základová patka 

 Kontrola výšky hlavy pilot po vytvrdnutí betonu 
 Kontrola výšky výztuže nící z pilot pro navázání základové patky 
 Kontrola pevnosti betonu základové patky na 70% z maxima pot ebné pro montáž 

žového je ábu (kladívkem SCHMIDT) 
žový je áb 

 Celková kontrola v žového je ábu 
 Kontrola revizí pro provoz v žového je ábu a jeho p edání k užívání na stavb  
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9.2.9 Bezpe nost a ochrana zdraví 

9.2.9.1 Používání ochranných pom cek p i práci 
Pracovníci jsou povinní používat osobní ochranné pom cky a to zejména p ilby, rukavice a 
vesty. Další ochranné pracovní pom cky, vyplívající z provád ní práce jim p id lené. 
Zejména se jedná o práce se stroji. 
Citace: 
„Na staveništi musí být p ítomen koordinátor BOZ, který dbá na bezpe nost po celou dobu 
výstavby a všechny osoby na staveništi jsou povinni ídit se jeho rozhodnutími. “  
Zdroj [7], s. 3795 

9.2.9.2 Práce ve výškách 
i práci ve výškách je nutné zejména použití úvaz  a pracovních sedák . Jedná se p edevším 

o zajišt ní rizika, pádu, podklouznutí a propadnutí. P i použití t chto ochranných pom cek je 
nutné se p esv it o jejich nezávadnosti, a zda jsou v použitelném stavu. Sedáky musí mít 
popruhy p es ramena a jsou jišt ni dv ma lany. Hlavním a pojistným. Hlavní lano slouží 
k pohybu. Pojistné lano je rezervní. Je nutné zejména dobré uvázání lana, p ípadn  jeho 

ipnutí karabinami. Lana musí být p ipevn na vždy k jiným konstrukcí, nebo jiným hák m. 
Sedák musí být opat en tímto vybavením: leza ky, osmice, bezpe nostní brzda, zkracova  
lana, karabiny, krátký úvaz s karabinou (cca 1m). K pohybu na lan  se používají leza ky a 
osmice. Všechny pracovní pom cky jsou pevn  p ichyceny k sedáku. P i p evázání lana je 
nutné být p ivázán krátkým úvazem. Je možné používat bezpe nostní tlumi  pádové energie. 

i použití tlumi e je možná délka volného pádu 4 m bez použití tlumi e je 1,5 m. 

9.2.9.3 Práce s b emeny a je áby 
Zav šení b emen je nutné provád t s dostate ným oprávn ním k provád ní innosti. Pro 
provád ní je pot eba mít vaza ský pr kaz. Bez tohoto oprávn ní nelze uvazovat b emena. 
Manipulace s b emeny je povolena pouze v místech k tomu ur ených, vyplývajících z výkresu 
za ízení staveništ . Dále pod b emenem, se kterým se manipuluje, nesmí být žádné osoby. Je 
zde riziko pádu b emene. 

9.2.9.4 Provád ní pilot 
Je nutné, aby byla dodržena bezpe ná vzdálenost kolem pilotovací soupravy. Je nutné 
vymezit její polom r otá ení, ve kterém se nesmí pohybovat žádné osoby. P i pohybu 
pilotovací soupravy bude použit výstražný oranžový maják a souprava bude vydávat 
výstražný p erušovaný a hlasitý zvuk. Je nutné zabezpe it jámu po pilot  pevným hrazením 1 
m vysokým, nebo jáma musí být zabezpe ena pevným p ekrytím, aby nedošlo k pádu 
pracovníka. 

9.2.9.5 Betonáž základové patky 
i betonáži základové patky je nutné dohlédnout, aby provád jící pracovníci nechodili po 

armatu e a erstvém betonu. Mohlo by dojít k propadnutí pracovníka a jeho zran ní. P i práci 
s ponornými vibrátory aby používali gumové rukavice. Vibrátor musí být podložen podložkou 
tak aby neležel ve vlhkém prost edí a nebo na armatu e. P ívodní elektrický kabel je nutné 
chránit proti poškození a vlhkosti. Pracovníci jsou povinni používat pracovní od v a ochranné 
brýle. Je nutné dodržovat obecné zásady a postupy p i chování na staveništi. 
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9.2.10 Ekologie, nakládání s odpady 
Na stavb  jsou umíst ny odpadní kontejnery. Odpad bude t íd n do p íslušného odpadního 
kontejneru. Zemina bude odvážena nákladními automobily na skládku. 
 
Vznikají tyto odpady: 
a) 170101 beton 
 170107 sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel tašek a keramických výrobk  
 170504 zemina a kamení 
 170904 smíšené stavební a demoli ní odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavb  
a jejich p ípadný p ebytek nabídnout k recyklaci nebo uložení na povolené skládce. 
b) 170201 d evo 
 170405 železo a ocel 
 170407 sm sné kovy 
 170411 kabely 
 170604 izola ní materiály 
Tyto odpady mohou být využity nebo odstran ny pouze v za ízeních k využití nebo 
odstran ní ostatních odpad  (spalovny, sb rny druhotných surovin atd.) 
Specializovaná firma provádí odvoz odpadu. 
 

išt ní auto domýcháva  
išt ní probíhá na betonárce. Zásadn  ne po betonáži na staveništi! 

 
išt ní pilotovací soupravy 

Pilotovací souprava se istí po vytažení rota ním pohybem vrtáku. V p ípad  nalepení zeminy 
se provede zastavení rotace a její znovuspušt ní. V p ípad  problém  s odstran ním zeminy 
bude vrtací za ízení zablokováno a specializovaný pracovník provede do išt ní. išt ní pás  
a vrtací soupravy se nep edpokládá, jelikož se souprava bude pohybovat po zpevn né ploše. 
 

išt ní bedn ní 
ed použitím bedn ní použijeme nát r proti p ilnavosti betonu. Pro údržbu betonu 

používáme ochranné nát ry. Po odbedn ní odstraníme p ípadné zbytky betonu z bedn ní a to 
z obou stran. 
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10.1 Kontrolní a zkušební plán kvality pro zast ešení 
 edm t kontroly, zp sob, etnost, 

požadavek 
edpis Kontroluje Výsledek 

kontroly 
Datum, 
podpis 

V
stu

pn
í k

on
tro

la
 

1. Kontrola nadezdívky 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: celá konstrukce 

požadavek: provázanost, celistvost a 
prostorová tuhost 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
autorský dozor 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

2. Kontrola rovinatosti stropní 
konstrukce 
zp sob: m ící la , m ící klín a 
nivela ní stroj s latí  
etnost: 1 x na 100m2 

požadavek: nerovnost plochy na délce 
1000mm max. 10 mm/m v celková  max. 
20 mm 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

3. Kontrola dodaných d ev ných 
prvk  krovu (dodací list, rozm ry, 
povrchová úprava, pevnost d eva) 
zp sob: vizuální kontrola, m ení 
etnost: každá dodávka 

RPD mistr Záznam ve 
stavebním 
deníku 
dodací list 

 

4. Kontrola tepelné izolace 
(dodací list, typ, sou initel tepelné 
vodivosti , tlouš ka) 
zp sob: vizuální kontrola, m ení 
etnost: každá dodávka 

požadavek: <0,4 W.m-1.K-1 

RPD mistr Záznam ve 
stavebního 
deníku, 
dodací list 

 

5. Kontrola parozábrany 
(dodací list, typ, sou initel difúzního 
odporu) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: každá dodávka 

RPD mistr Záznam ve 
stavebním 
deníku 
dodací list 

 

6. Sádrokartonových desek a 
hliníkových profil  
(dodací list, celistvost a neporušenost 
desek, uštípnutí roh , protipožární 
úpravy, rozm ry, pevnost profil ) 
zp sob: vizuální kontrola, m ení 
etnost: každá dodávka 

RPD mistr Záznam ve 
stavebním 
deníku 
dodací list 

 

7. Kontrola pojistné hydroizolace 
(dodací list, typ, neporušenost) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: každá dodávka 

RPD mistr Záznam ve 
stavebním 
deníku 
dodací list 

 

8. Kontrola pálené krytiny 
(dodací list, neporušenost, pevnost, 
glazura) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: každá dodávka 

RPD mistr Záznam ve 
stavebním 
deníku 
dodací list 

 

9. Kontrola oken 
(dodací list, typ, neporušenost rámu, 
zasklení) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: každý kus 

RPD mistr Záznam ve 
stavebním 
deníku 
dodací list 

 

10. Kontrola kotvících prvk  
(dodací list, typ, ástí) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: každý kus 

 

RPD mistr Záznam ve 
stavebním 
deníku 
dodací list 
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M
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11. Kontrola osazení ev ných prvk   
krovu 
(uložení, profil, p ipevn ní) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: pr žná prohlídka 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

12. Kontrola kotvení pozednice 
(ukotvení, vypínání) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: každá kotva 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

13. Kontrola plnoplošného bedn ní 
(rovinnost, p ipevn ní, mezerovitost) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: pr žná prohlídka 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

14. Kontrola parozábrany 
(p esahy, p elepení páskou, dotaženost a 
upevn ní u st n) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost:  každých 100m2 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

15. Kontrola tepelné izolace 
(vypln ní všech mezer, typ, tlouš ka, 
zabudování) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: pr žná prohlídka 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

16. Kontrola pojistné hydroizolace 
(p esahy, upevn ní, umíst ní v tracích 
otvor ) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: každých 100m2 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

17. Kontrola la ování 
(uložení, profil, p ipevn ní) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: pr žná prohlídka 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

18. Kontrola krytiny 
(p esahy, upevn ní, p ilnavost lepení, 
umíst ní prostup ) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: pr žná prohlídka 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

19. Kontrola zabudování oken 
(uchycení rámu, rovinnost, napojení na 
ostatní konstrukce, otevírání) 
zp sob: vizuální kontrola, vodováha 
etnost: každé okno 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

20. Kontrola odvodn ní st echy 
(p ipevn ní žlabových hák , sklonu, 
napojení prvk , napojení na svody) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: po odvod ovacích úsecích 

 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 
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21. Kontrola d ev né konstrukce 
krovu 
(celková tuhost, nat ení prvk  i u o ez , 
použití p edepsaných profil ) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: záv re ná prohlídka 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

22. Kontrola kotvení pozednice 
(uchycení, vypnutí) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: každé kotvení 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

23. Kontrola plnoplošného bedn ní 
(rovinnost, tuhost, mezerovitost) 
zp sob: vizuální kontrola, p iložení 
desky 
etnost: záv re ná prohlídka 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

24. Kontrola parozábrany 
(vypnutí, p elepení spoj ) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: záv re ná prohlídka 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

25. Kontrola tepelné izolace 
(t snost vypln ní) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: záv re ná prohlídka 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

26. Kontrola pojistné hydroizolace 
(celistvost, kompaktnost) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: záv re ná prohlídka 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

27. Kontrola la ování 
(tuhost, nat ení prvk  i u o ez , použití 

edepsaných profil ) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: záv re ná prohlídka 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

28. Kontrola krytiny 
(celistvost, kompaktnost) 
zp sob: vizuální kontrola 
etnost: záv re ná prohlídka 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

29. Kontrola oken 
(rovinnost, vyvážení, otevírání) 
zp sob: vizuální kontrola, vodováha 
etnost: každé okno 

RPD stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

30. Kontrola odvodn ní st echy 
(celková tuhost, sklonu, celistvost, 
napojení na svody) 
zp sob: vizuální kontrola, vodováha 
etnost: záv re ná prohlídka 

RPD  stavbyvedoucí 
stavební dozor 
 

Záznam ve 
stavebním 
deníku 

 

 
Vysv tlivky: 
RPD realiza ní projektová dokumentace 
 

ehled souvisejících norem: 
SN 73 2611 - Úchylky rozm  a tvar  ocelových konstrukcí 
SN P ENV 1090 –1-6 – Provád ní ocelových konstrukcí 
SN ISO 7737 – Geometrické p esnost ve výstavb  
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11.1 Rozpo et hlavního stavebního objektu (penzion) 
Rozpo et je koncipován pouze na hlavní stavební objekt a zemní práce s tím spojené. Zbylé 
zemní práce a úpravy povrch  jsou uvažovány v samostatných stavebních objektech.  Obecn  
je nutno íct, že je využíváno zejména agregovaných položek, které celý rozpo et 
zjednodušují a zp ehled ují, nicmén  by se mohlo zdát, že i neup es ují. Vzhledem k tomu 
v jakém rozsahu je projekt k dispozici a velkému množství položek, které se jen hrub  
odhadují z d vodu chyb jících podklad  je možnost použití agregovaných položek naprosto 
dostate ná. V p ípad  realizace objektu by bylo t eba, po dodání zbytku projektové 
dokumentace, rozpo et více rozpracovat dopodrobna. Pro fázi nabídky je tato ekonomická 
rozvaha naprosto dosta ující. Nicmén  p ipojuji i komentá  n kterých stavebních díl , 

ípadn  položek, aby bylo z ejmé, co je zapo ítáno a zahrnuto. 
Zemní práce 

áste  provázané se stavebním objektem SO-11 Zemní práce, kde jsou jednotlivé položky 
provázané. Zásypy jsou uvažovány pouze kolem základ  objektu penzionu. 
Základy 
Cena je díky agregované položce uvažována v etn  výztuže, jejího vyvázání a bedn ní 
základ . 
Zdivo a stropy 
Uvažováno v etn  p eklad  a vým n u prostup . Ve specifikaci jsou pouze ocelové profily. 
Bez omítek a maleb. 
Sádrokarton 
Sádrokarton v etn  materiálu, bez malby se zatmelením. 
Dve e 
Zahrnuto jako komplet, v etn  zárubní, kování, prah  a s tím spojených prací a to jak u dve í 
s obložkovou, tak i u dve í s ocelovou zárubní. 
Izolace proti vod  
Agregovaná položka, v etn  p esunu hmot. 
St ešní tašky 
Agregovaná položka v etn  h eben , úžlabí a okapního pásu. Zvláš  systém pro uvazování 

i údržb . 
Malby 

ást maleb je bílá (zdivo) a ást barevná (sádrokarton). P esné výmalby až na základ  
požadavku investora. Jde pouze o hrubé rozd lení a zanesení cenového rozdílu do rozpo tu. 
R-položky 
Odhadované položky dle propo tu a za azení stavby dle JKSO.  
Subdodávky 
Položky kompletních dodávek sportovního a regenera ního vybavení penzionu. Provád jí 
specializované firmy. Cena ur ena dle pr rné ceny nabídek firem. 
Za ízení staveništ  
V pr hu stavby je nutné p emístit a p ebudovávat, proto je nutná i v tší ástka, nicmén  je 
nižší než v p ípad  pronájmu pozemku, kde by za ízení staveništ  stálo po celou dobu. Cena 
by tam nezahrnovala pouze pronájem, ale i nutné zemní práce, zpevn ní povrch  a následná 
likvidace a uvedení do p vodního stavu. 

11.2 Rizika BOZP pro technologickou etapu zast ešení 
Rizika pro danou technologickou etapu byla vytvo ena v programu Rizika BOZP od firmy 
ROVS. Vybrané jsou pouze ty rizika, jež se týkají dané technologické etapy a pouze této 
stavby. Rizika jsou rozd lena do t ech základních oddíl : staveništ , stroje a pracovní 
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innosti. V oddílu pracovní innosti byla rizika se azena dle chronologického postupu, pro 
tší p ehlednost a využití na stavb . 
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12.1 Dokumentace pro údržbu a užívání stavby 
12.1.1 Základní identifika ní údaje o stavb  
Název stavby: PENZION KARLSTHAL 
Místo stavby: Karlovice 
Kraj: Moravskoslezský 
Typ stavby: Budova pro rekreaci - hotel 
Kapacita stavby: 20 míst 

12.1.2 Životnost stavby a jednotlivých stavebních materiál  
 

Název Životnost 
(roky)

Jednotková 
cena opravy

etnost Cena

Životnost celého objektu 100 - - -
St echa 50 1 995 000 K 1,00 1 995 000 K
Malby-interiér 5 158 000 K 19,00 3 002 000 K
Malby-exteriér 20 81 000 K 4,00 324 000 K
Vn jší ocelové schodišt  - nát r 10 6 500 K 9,00 58 500 K
Kanalizace - net snost 30 7 000 K 2,33 16 333 K
Elektro 20 225 512 K 4,00 902 048 K
Vodovod - baterie 10 12 000 K 9,00 108 000 K
Vzduchotechnika 30 57 150 K 2,33 133 350 K
Za izovací p edm ty 20 545 600 K 4,00 2 182 400 K
Sádrokaron - opravy 20 50 734 K 4,00 202 936 K
Keramická dlažba 75 627 544 K 0,33 209 181 K
Parkety 65 609 106 K 0,54 327 980 K
Koberec 15 175 530 K 5,67 994 670 K
Vn jší omítky 50 532 057 K 1,00 532 057 K
Oplechování Pz 25 70 507 K 3,00 211 521 K
Tepelné izolace 50 829 177 K 1,00 829 177 K
Izolace proti vod 75 509 820 K 0,33 169 940 K
Výtah - životnost 30 571 500 K 2,33 1 333 500 K
Výtah - kontrola 1 3 800 K 99,00 376 200 K
Výtah - revize 5 12 300 K 19,00 233 700 K
Vytáp ní 40 472 877 K 1,50 709 316 K
CELKEM 14 851 809 K  

12.1.3 Zp sob údržby a užívání objektu 

12.1.3.1 Obecné zásady užívání stavby 
Dotvarování a sedání stavby 
U jakéhokoliv objektu dochází postupn  k sedání a dotvarování stavby vlivem její vlastní 
hmotnosti. Dle hmotnosti a základových pom  je i míra sedání. Sedání je v ádech 
milimetr  až centimetr . V p ípad  velkého sedání m že docházet u staveb k prasklinám na 
fasád  a podobn . 
V našem p ípad  sedání objektu bylo vzhledem k jednoduchým základovým pom m 

edpokládáno v ádech milimetr  maximáln  do 1cm. Základové pom ry jsou vylepšeny 
podkladním betonem. Základové pasy, patky i základová deska jsou z železobetonu. Jelikož 
nejsou z prostého betonu, je lepší p enos zatížení, sedání probíhá rovnom rn  v celé 
základové spá e a není v takovém rozsahu jako by tomu bylo u základ  z prostého betonu. 
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vodem minimálního sedání je i dobrá konstruk ní provázanost výztuže v základových 
pasech se základovou deskou a v základových patkách se základovou deskou. 
Tepelná dilatace a pružnost materiál  
Roztažnost a pružnost stavebních materiál  v závislosti na teplot  je u každého materiálu 

zná. Proto jsou nutné dilata ní spáry, které nám umožní „pracování“ tohoto materiálu. 
Nedochází pak k narušení nebo praskání konstrukcí, zejména omítek, nebo spoj  v rozích. 
Toto se nej ast ji d je nap íklad u napojení sádrokartonu na zdivo. Tento nápoj je ešen 
zabudováním výztužné sí ky do pružného tmele. Tento druh spoje nám umožní áste  
rozdílné pracování obou materiál  v závislosti na teplot . Obdobn  jsou ešené i ostatní 
nápoje. V p ípad  velkých celk  (nap . omítka, betonová st rka apod.) je ešení dilatací po 
ur ité vzdálenosti pružným materiálem. Tím vytvo íme a p iznáme dilata ní spáru, která by se 
nám stejn  v budoucnosti objevila nap íklad prasklinou v omítce. 
Vlhkost a teplota 
Po p edání stavby a na za átku užívání je nejd ležit jší zejména na konci tohoto zimního 
období ádn  vytáp t a zárove  dostate  v trat. Zejména dostate né v trání je nutné zajistit 
i následující zimní období. 
Tyto dva parametry jsou jedn mi z nejd ležit jších obzvlášt  u hotelu. Je nutné, aby se klienti 
dob e cítili a byla dobrá pohoda prost edí. Je to jeden z faktor  jak zajistit to, aby se vraceli. 
Pokud se budou cítit dob e, p isp je to k lepší nálad  a kvalitn jšímu odpo inku klient . 
V prvních letech stavby je nutné v novat vlhkosti nejv tší pozornost. Výstavbový proces je ve 
velké mí e mokrý proces a dochází k odpa ování vody. Pára pak uvnit  interiéru m že 
kondenzovat. Je nep íjemné pokud by docházelo k rosení oken, vlhnutí zdí i p ípadnému 
tvo ení plísní. K odv trání vodní páry nám pom že nainstalovaná vzduchotechnika. 
Vzduchotechnika má za úkol udržovat správnou teplotu v letních m sících a hlídat ideální 
vlhkost. V každé místnosti je nainstalováno idlo pro m ení teploty a vlhkosti. Následn  toto 
zpracovává po íta  a ídí chod klimatizace. idla jsou v každé místnosti, jelikož je tam r zný 
po et osob a místnost nemá stejné využití. Nap íklad nebudou stejné pot eby u posilovny a 
zárove  u apartmánu. Proto po íta  celý systém a otev ení i uzav ení klapek ídí centráln . 
Je nutné dbát na to aby vlhkost nep esáhla hranici 60% a zárove  nebyl vzduch p ípadn  p íliš 
suchý a hodnota vlhkosti vzduchu nebyla nižší než 40%. 
Vzduchotechnické za ízení je nutné pravideln  kontrolovat a udržovat. Za celkové nastavení a 
údržbu zodpovídá odborná firma. Firma je povinna dodat návod k obsluze v eském jazyce. 
V p ípad  problém , nebo poruše je provozovatel povinen volat odbornou firmu. Za škody 
vzniklé nesprávným používáním za ízení nenese odborná firma zodpov dnost. 
Teplota v místnostech je stejn  d ležitá jako vlhkost. Oba tyto parametry nám zajiš ují 
pohodu prost edí. Správnou teplotu nám zajiš uje klimatizace a otopná t lesa. Na p ání 
investora m že vše pouze zajiš ovat klimatizace. 
Navrhovaná teplota v místnostech podle využití a pro optimální pohodu prost edí je: 

 Místnosti s trvalým pobytem osob (apartmány), restaurace a sportovišt : 22°C 
 Místnosti se sociálním vybavením (sprchy, toalety): 24°C 
 Komunika ní prostory a chodby: 18°C 

(Toto jsou pouze st ední hodnoty. Povolená optimální odchylka je ± 2°C) 
Pro teplotu a vlhkost máme následující tabulku. Z ní lze vy íst optimální nastavení pro 
klimatiza ní a topný systém. 
 
 
 
 
 
 



VUT Brno FAST Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb Diplomová práce 

 Technologický projekt penzionu v Karlovicích Strana 92 
 Vypracoval: Martin eho  
 Vedoucí práce: Ing. Jitka Vl ková 

Teplota °C v 
místnosti Teplota rosného bodu °C 

20 5,99 9,26 12 14,36 16,44 18,31 
21 6,89 10,18 12,84 15,32 17,42 19,3 
22 7,78 11,1 13,88 16,27 18,39 20,28 
23 8,68 12,02 14,81 17,23 19,36 21,27 
24 9,56 12,93 15,75 18,19 20,33 22,26 
25 10,46 13,85 16,69 19,14 21,3 23,24 

relativní vlhkost % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
Otopný systém je rovn ž napojen na po íta , který ídí vytáp ní centráln . Vytáp cí systém je 
nutné kontrolovat a udržovat. Za celkové nastavení a údržbu zodpovídá odborná firma. Firma 
je povinna dodat návod k obsluze v eském jazyce. V p ípad  problém , nebo poruše je 
provozovatel povinen volat odbornou firmu. Za škody vzniklé nesprávným používáním 
za ízení nenese odborná firma zodpov dnost. 

12.1.3.2 Zásady užívání nemovitosti 
Vybavení místností 
Místnosti jsou vybaveny nábytkem a dopl ky. Vybavení typu jako jsou stoly, židle a sk ín  
nevyžadují žádné speciální zacházení. Veškerý nábytek musí být umíst n od st n v dostate né 
vzdálenosti (alespo  5cm), aby za tímto nábytkem vznikla vzduchová mezera, kde m že 
proudit vzduch a docházelo tak k odpa ování vlhkosti ze st n. V p ípad  nedodržení 
dostate né vzdálenosti (alespo  5cm) m žou vzniknout nežádoucí ú inky, jako nap íklad 
kondenzace vodní páry a vznik plísní, p ípadn  vysoká vlhkost v místnosti. 
Umíst ní jednotlivého vybavení je nutné rozvrhnout tak aby nedocházelo ke kolizi p i 
otevírání v plném rozsahu. 
Sádrokartonové konstrukce 
Je nutné dbát zvýšené opatrnosti v p ípad  manipulace kolem t chto prvk . Spáry vzniklé 
dotvarováním budou opravovány b žným akrylátovým tmelem, nebo p ípadn  n jakým 
speciálním pružným tmelem k tomu ur eným. V p ípad  oprav je nutné dbát na to aby 
nedošlo k p ípadnému proražení sádrokartonové desky. 
Výpln  otvor  
Cca po dvou letech je nutné provést se ízení a promazání mechanických ástí oken a dve í. 
Jedná se zejména o panty a kliky, p ípadn  jiný ovládací prvek. Jinak tyto prvky nevyžadují 
žádnou jinou další speciální údržbu. 
Zpevn né plochy 
Plocha terasy a komunika ní plochy pro p ístup k hotelu (parkovišt  a chodníky) musí být 
v zimním období ošet eny a musí z nich být odklizen sníh. Je nutné se o tyto plochy starat, 
aby nevznikla námraza a tím k ohrožení bezpe nosti provozu na t chto plochách. 
Údržba podlah 
U vstupu do hotelu bude umíst na rohož pro zachycení co nejv tšího množství ne istot p i 
vstupu do penzionu. V zimn  nebo v dob  dešt  je nutné v novat zvýšenou aktivitu v oblasti 
úklidu podlah, aby se penzion nezanášel ne istotami. Cykly vytírání podlah v t chto obdobích 
jsou kratší. 
Je nutné, aby byla vyšší údržba sprch a toalet u sportoviš  a ve spole ných prostorách. 
V t chto místech provádíme údržbu minimáln  dvakrát denn . 
Údržba st echy 
Je nutné dodržet veškeré bezpe nostní p edpisy! 
Životnost st ešních tašek snižují asy, mech, lišejníky, voda (mrznoucí uvnit  materiálu) a 
zasolování. Proto provádíme údržbu krytiny nejprve omytím, následuje sana ní nást ik a 
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nakonec lze použít nást ik prevence a impregnace. Tato údržba se provádí jednou za 10-15 
let. 
Dále pak se kontrolují kanaliza ní vpusti, okapní žlaby a svody. Kontrola a vy išt ní probíhají 
dvakrát ro . Ideáln  na ja e kde po zimn  mohli vzniknout r zné poruchy a na podzim, kdy 

že zejména padající listí ucpat zmín né odtoky deš ové vody. 
Osobní výtah 
Osobní výtah je nutné kontrolovat a udržovat. Za celkové nastavení zodpovídá odborná firma. 
Firma je povinna dodat návod k obsluze v eském jazyce. Návod k použití je umíst n uvnit  
výtahové kabiny. V p ípad  problém , nebo poruše je provozovatel povinen volat odbornou 
firmu. Za škody vzniklé nesprávným používáním za ízení nenese odborná firma 
zodpov dnost. Uživatel je povinen uchovávat a v p ípad  kontroly p edložit veškeré doklady 
o provád ných zkouškách a údržb  výtahu. 
Úst ední vytáp ní 
Objekt je vytáp n centráln  z technické místnosti v 1. PP kotlem. P ed za átkem otopné 
sezóny kontrolujeme termostatické ventily, napojení otopných t les a odvzdušn ní radiátor . 
Dále se provádí kontrola nastavení systému a za ízení kotle. V neposlední ad  se kontroluje 
dostatek vody v otopném systému. Dále je nutné alespo  jedenkrát za sezónu otev ít naplno a 
uzav ít všechny ventily na radiátorech. 
Vzduchotechnika 
Kontroluje se a provádí se údržba filtr , vzduchotechnického systému, dopln ní provozních 
kapalin. Kontrolu a údržbu vzduchotechniky provádí specializovaná firma a to jednou za p l 
roku. Ideáln  na ja e a na podzim. 
Vzduchotechnika nám v objektu udržuje pohodu prost edí. Zajiš uje optimální teplotu a 
vlhkost vzduchu. Pomáhá zejména prvních fázích stavby odvád t odpa ovanou vodu 
z konstrukcí. 
Vodovod a za izovací p edm ty 
Denn  je provád na o ista sanity, kontrovány sifony, p ípadn  pro išt ny, odstran ny zbytky 
mýdla, vlas  a jiných ne istot. Baterie jsou kontrolovány a jsou u nich išt ny pr toková 
sítka, dále pak je kontrolována jejich t snost v uzav eném stavu. Tato kontrola a údržba se 
provádí jako služba penzionu. Provád na je u všech za izovacích p edm , která byla 
používána. Není nutno provád t u apartmán  pokud není obsazený. 
Kanalizace 
Pravideln  provád t a kontrolovat odpady umyvadel, podlahových vpustí, sprch a toalet. Tato 
údržba se provádí v maximální délce 1 rok. 
Elektroinstalace 
Veškeré zásahy do elektroinstalace mohou provád t pouze osoby s dostate nou kvalifikací! 

žné opravy jako je vým na žárovek, išt ní svítidel, išt ní vypína  a údržbu spot ebi  
mohou provád t i osoby bez kvalifikace. Je nutné, aby za ízení bylo odpojené od elektrického 
vedení! Centrální vypína  je osazen u recepce. 
Žárovky a zá ivky jsou v cí spot ební, tudíž se na n  nevztahuje v c záruky. Jde o b žnou 
údržbu. 
Požární bezpe nost 
Je nutné kontrolovat a provád t pravidelné revize hasicích p ístroj  a to jedenkrát ro . Ve 
stejném intervalu se provádí i kontrola hlási  ohn  a požárních uzáv . Kontrolu hydrantu 
provádíme jednou za 5 let. 
Odpady 
V areálu jsou umíst ny kontejnery na odpad. Odpad bude t ízen na sm sný odpad, bio odpad, 
papír, sklo. Odpad bude vyvážen dle pot eby, ale nejdéle jednou za týden. Nebezpe ný odpad 
bude likvidován zvláš  dle platných p edpis . O každé likvidaci bude proveden a uschován 
protokol.  
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Záv r 

Nyní když se ohlédneme zp t, m žeme íct, že práce je komplexní, obsahuje spoustu 
informací, ale na druhou stranu je nutné uznat, že práce by mohla toho obsahovat více a je tu 
prostor pro její rozší ení. Stavebn  technologická studie penzionu v Karlovicích se zabývala 
stavbou jako celkem. Ne jen pouze vybudováním hlavního stavebního objektu penzionu, ale i 
ostatních objekt , které k celé výstavb  pat í. D raz byl kladen zejména na provázanost a 
návaznost stavebních proces . ešeny byly zejména ty nejproblemati jší a nejsložit jší 
procesy na stavb . K t mto proces m pat ila montáž a demontáž v žového je ábu a zast ešení. 
Tyto procesy byly vybrány zejména z d vodu bezpe nosti. Bezpe nost na stavbách je dneska 
velkým fenoménem a je na ni kladen co nejv tší d raz. Není se co divit, jelikož se zde jedná o 
lidském zdravým a o životech lidí. Toto je nejvyšší bod na žeb ku hodnot v populaci, proto 
není divu, že je brán na ni i nejv tší z etel. Z tohoto d vodu jsem i já bral v této práci na 
bezpe nost nejv tší d raz. 
Práci bychom mohli rozší it v mnoha oblastech. Jen namátkou lze prohloubit strojní sestavu. 
Dále by se mohl zhotovit plán BOZP nebo další technologické p edpisy. Je toho spousta, ale 
bylo nutné vybrat to nejd ležit jší. Což jak pevn  doufám se mi povedlo. 
V práci jsem se zabýval r znými cenovými rozvahami a jak danou stavbu postavit co 
nejlevn ji. Nap íklad p esun staveništ  vyšel levn ji, než pronájem pozemku. Dále jsem se 
snažil o optimální návrh je áb . Je d ležité, aby nebyl na stavb  zbyte  výkonný je áb, 
pokud nebude využitý. Zcela zbyte  by tak nabývali náklady. 
Doufám, že tato práce velice kvalitn  a komplexn  zpracovává stavebn  technologickou studii 
penzionu v Karlovicích a že by tato studie mohla p isp t ke kvalitní p íprav  dané stavby 
v praxi. Protože využití v praxi je asi to nejd ležit jší. 
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Seznam požitých zkratek a symbol  

BOZ bezpe nost a ochrana zdraví 
koordinátor BOZ koordinátor bezpe nosti a ochrany zdraví 
RDP realiza ní projektová dokumentace 
PD projektová dokumentace 
k-ce konstrukce 
z. r. základní rozm ry 
m. n. m. metr  nad mo em 
PB polohový bod 
NP nadzemní podlaží 
PP podzemní podlaží 
. íslo 
. p. íslo popisné 
P asový plán 

sádr. sádrokarton 
ochr. ochranný 
protimož. protipožární 
tl. tlouš ka 
ks kus/y 
v výška 
š ší ka 
d délka 
WC toaleta 
Sb. sbírka 
NA nákladní automobil 
DPH da  s p idané hodnoty 
NH normohodiny 
MJ rná jednotka 
h hodiny 
ISO International Organization for Snadadization 

SN eská státní norma 
HSV hlavní stavební výroba 
PSV pomocná stavební výroba 
HZS  hasící záchranný systém 
VRN vedlejší rozpoštové náklady 
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Seznam p íloh 

íloha . 1 – asový plán - objektový 
íloha . 2 – Finan ní plán - objektový 
íloha . 3 – Za ízení staveništ  – stav 1 
íloha . 4 – Za ízení staveništ  – stav 2 
íloha . 5 – Za ízení staveništ  – stav 3 
íloha . 6 – Demontáž v žového je ábu 
íloha . 7 – Propo et stavby - objektový 
íloha . 8 – Rozpo et hlavního stavebního objektu - Penzion 
íloha . 9 – asový plán hlavního stavebního objektu - Penzion 
íloha . 10 – Dopravní situace p i výstavb  
íloha . 11 – asový plán – nasazení stroj  
íloha . 12 – Rizika BOZB pro technologickou etapu zast ešení 

 


