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ABSTRAKT 
Tato práce řeší zpracování podkladů pro realizaci stavby domu s pečovatelskou službou 

v obci Těmice. Práce obsahuje rozpočet, časový a finanční plán realizace, stavebně 

technologickou studii, technologický předpis pro realizaci krovu, kontrolní a zkušební 

plán, plán zajištění materiálových zdrojů, návrh strojní sestavy a plán bezpečnosti                  

a ochrany zdraví při provádění krovu.  

PREFACE 
The subject of this thesis is a preparation of documentation for the construction of the 

nursing home in Těmice. The work contains budget, schedule, financial plan, con-

struction technological project, technological regulation for trussing construction, in-

spection and test plan, material resources plan, construction machinery and a safety 

plan.  
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ÚVOD 
Diplomová práce řeší přípravu realizace pro Dům s pečovatelskou službou v Těmicích, 

přičemž se zabývá především hlavním stavebním objektem SO 01.  

V rámci této práce je zpracována technická zpráva, stavebně technologická studie, ob-

jektový časový a finanční plán. Dále práce řeší návrh vhodné strojní sestavy, posouzení 

tras, zařízení staveniště, technologický předpis pro provedení krovu, plán bezpečnosti 

práce, položkový rozpočet stavby, podrobný časový plán, bilanci potřeby pracovníků a 

harmonogram pro zásobování hrubé stavby materiálem.  

Rozpočet je zpracován v programu RTS Buildpower S, časový plán a bilance pracovníků 

pak ve výpočetním programu Contec. 
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1.1 Identifikační údaje stavby  
Název stavby:    DPS Těmice 

Místo stavby:  Těmice, k.ú. Těmice (765872), parcela číslo 64/1, 

67, 68/2, 65/2 

Druh stavby:    Novostavba 

Investor:   Obec Těmice, Těmice 176, 696 84 

Zpracovatel dokumentace:  GEPROSTAV projekce s.r.o.  

     Plucárna 3832/1a 

     Hodonín, 695 01 

Dodavatel:    Bude určen dle výběrového řízení [1] 

1.2 Celkový popis stavby 
Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou v intravilánu obce Těmice. Ob-

jekt je jednopodlažní, nepodsklepený s obytným podkrovím, půdorysného tvaru U o 

rozměrech přibližně 43 x 48 m, zastřešen sedlovou střechou s vikýři. Konstrukční sys-

tém je zděný. Architektonicky je objekt navržen tak, aby co nejvíce zapadal do okolní 

vesnické zástavby. 

Jelikož je budova určená zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu, je řešena 

jako bezbariérová. Celkem je navrženo 15 bytových jednotek, doplněných o provozní 

zázemí a společenské prostory. [1] 

1.3 Členění na stavební objekty 
SO - 01  DPS 

SO - 02  Zpevněné plochy 

SO - 03  Přípojka plynu 

SO - 04  Přípojka vodovodu a kanalizace 

SO - 05  Přeložka kabelových rozvodů NN 

SO - 06  Sadové úpravy 
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1.4 Popis stavebních objektů 

SO – 01 DPS 

A. Účel objektu 

Projekt řeší výstavbu objektu DPS s kapacitou 15 bytových jednotek se zázemím. 

Dvě bytové jednotky jsou určeny pro dva nájemníky a jedna bytová jednotka je 

řešena pro osoby invalidní. V objektu se předpokládá působení 3-5 stálých za-

městnanců. V přední části jsou umístěny služby a administrativa. Před objektem 

bude vytvořeno parkoviště pro návštěvníky s kapacitou 14 míst, z toho jedno 

místo bude vyčleněno pro ZTP. V atriu budovy bude vytvořen prostor pro trávení 

volného čau formou parkových úprav. [1] 

B. Architektonické, funkční a dispoziční řešení 

Navrhovaný objekt DPS je řešen jako jednopodlažní nepodsklepený s částečně 

využitým podkrovím. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Výšková úroveň           

+0.000 novostavby je +203,200 BPV. Do objektu jsou navrženy celkem čtyři vstu-

py. V čelní části na levé straně je vstup, který bude sloužit jako služební vchod. Je 

tudy přístup k chodbě, vedoucí k pokojům a k prostoru prádelny, kde budou 

umístěny dvě průmyslové automatické pračky a sušička. Na prádelnu navazuje 

sušárna. Uprostřed čelní linie je hlavní vstup do objektu, za kterým je zádveří, z 

něhož je po levé straně přístupná provozní kancelář. Ze zádveří se vstoupí do 

vstupní haly v přízemí, která tvoří hlavní komunikační prostor objektu. Naproti 

vstupu je u zadní stěny umístěno schodiště vedoucí do podkroví. Do zrcadla 

schodiště je situován výtah do podkroví. Po levé straně za vstupem ze zádveří je 

vchod do prostoru masáží. Za nimi je pak z chodby přístupná pedikúra. Prostor 

masáží i pedikúry je tvořen jednou místností, na niž navazuje příruční sklad. Obě 

provozovny jsou odvětrány nuceně vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. 

Za pedikúrou je umístěná místnost ošetřovatelek, do které je vstup přes chodbič-

ku, na niž navazuje šatna. Za místností ošetřovatelek je knihovna a prádelna, kte-

rá je přístupná z chodby od služebního vstupu. Za vstupem do knihovny je hlavní 

hala objektu oddělena dveřmi od chodby, která vede k jednotlivým bytům v levé 

části objektu. Chodba je průchozí až do zadní části objektu, kde ústí do atria. Z 

chodby jsou přístupné jednotlivé byty, kde za vstupem do každého bytu je před-

síň, z níž je přístupná koupelna a pokoj s kuchyňským koutem. Všechny koupelny 

jsou odvětrány nuceně vzduchotechnikou. Větrání je vyvedeno nad střechu ob-

jektu. V půdním prostoru bude plechové vzduchotechnické potrubí obaleno v ce-

lé délce protipožární izolací. Po pravé straně za zádveřím hlavního vstupu je 

vchod do jídelny, ve které lze uzavřením posuvných dveří vytvořit samostatný sa-
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lonek. Na jídelnu navazuje výdejna, ze které je vstup do umyvárny přepravních 

nádob, do chodby a do vstupní chodby přípravny. Ze vstupní chodby přípravny je 

přístupné pohotovostní WC. Z výdejny přes chodbu je umístěna šatna zaměst-

nanců s hygienickým zázemím. Vedle šatny je pak úklidová komora, WC pro ženy 

a imobilní osoby a WC pro muže. Z chodby je vstup dvoukřídlovými dveřmi do 

chodby vedoucí k jednotlivým bytům, které jsou dispozičně řešeny stejně jako v 

protějším křídle. Z jednotlivých bytů v obou křídlech je vždy francouzskými dveř-

mi východ do odpočinkové části v atriu objektu. Místnosti, které nemají přímé 

větrání budou odvětrány nuceně. Jedná se o veškerá hygienická zařízení v by-

tech, prostor výdejny, prádelny a pedikúru a masáže v přízemí objektu. [1] 

C. Konstrukční řešení objektu  

Výkopy 

Pro základové pasy budou provedeny strojně s ručním začištěním. Výkopek bude 

použit k opětným zásypům objektu, popřípadě bude uložen na předem určenou 

skládku.  

Základy 

Budou provedeny z betonu C20/25 –XC1 vyztuženého pruty R 16, rozdělovací vý-

ztuží R 12 a třmínky R 8, jak je patrné z výkresu základů. Hloubka základové spáry 

je navržena v jedné výškové úrovni. 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je navrženo tl. 500 mm z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D 

na maltu M5 a kontaktním fasádním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z 

minerální vlny tl.50 mm. Střední nosné zdivo tl.200 mm, 250 mm a 300 mm je 

navrženo z keramických tvárnic Porotherm na maltu M5. Všechny nosné zdi jsou 

ukončené železobetonovými věnci výšky 250 mm vyztuženým 4 x R12, třmínky 

R6 á 170 mm. Dělící příčky budou z příčkovek Porotherm na maltu M5.  

Vodorovné konstrukce 

Na základové pasy bude provedena podkladní betonová deska z betonu                   

C20/25 – XC1, vyztužená 2x svařovanými sítěmi 6/100/100 (provedena po celé 

ploše objektu – zatažena pod zdivo). Překlady jsou navrženy typové PTH + poly-

styren nebo z ocelových válcovaných nosníků.  

Střešní konstrukce 

Krov tvoří v čelní části soustava ocelových rámů a vaznic, dřevěných krokví                     

a hambálků. Nad bočními křídly bude krov dřevěný tvořený dvojitou stojatou sto-

licí. Dřevěné pozednice budou kotveny do ztužujících železobetonových věnců na 
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nadezdívkách pomocí chemických kotev a závitových tyčí (každá alespoň na dvou 

místech). Zateplení krovu bude provedeno ve skladbě: 

- Střešní krytina  
- Latě 50x30 mm 
- Kontralatě 50x30 mm 
- Difúzní folie Jutadach 
- Krokve 120x200 mm 
- Tepelná izolace tl. 300 mm 
- Parozábrana Jutafol 
- Rošt sádrokartonu  
- Protipožární sádrokarton tl. 15 mm  

Strop nad 1.NP bude tvořen předpjatými stropními panely SPIROLL uloženými na 

ztužující železobetonový věnec.  

Výplně otvorů 

Okna budou plastová, případně hliníková, jak je uvedeno ve výpise výplní otvorů, 

se součinitelem prostupu tepla min 1.0 v barvě světlého dubu. Vnitřní dveře bu-

dou dřevěné. 

Klempířské výrobky 

Budou provedeny z poplastovaného plechu tl. 0.6 mm v červené barvě. 

Úprava povrchů 

Vnitřní omítky budou hladké v barvě bílé. V koupelnách a na WC bude proveden 

keramický obklad do výšky 2100 mm. Pod obklady bude provedena stěrka např. 

Mapei Mapegum – na WC do výšky 300 mm, v hygienických zařízeních do výšky 

2100 mm. U kuchyňské linky bude proveden obklad ve výšce od 800 mm do 1400 

mm. V chodbách budou provedeny kazetové podhledy z desek Thermatex. Pro-

story, kde budou provedeny podhledy jsou specifikovány na výkresech půdorysů 

v legendách místností. Vnější omítka bude provedena škrabaná zrno 1,5 mm, sokl 

bude obložen cihelným páskem. Schéma členění jednotlivých barev je naznačeno 

na výkresech pohledů. [1] 

SO - 02 Zpevněné plochy  

A. Účel objektu 

Jedná se o výstavbu zpevněných ploch, oplocení a parkoviště pro návštěvníky v 

prostoru před navrhovaným objektem DPS v Těmicích a výstavbu zpevněných 

ploch v prostoru vnitřního atria objektu. Prostor pro umístění stavby je 

v současné době nezastavěný. Součástí tohoto objektu je i oplocení. 
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B. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Architektonický návrh situoval parkoviště do prostoru podél stávající místní ko-

munikace. Parkoviště bude provedeno s povrchem ze zámkové dlažby. Jednotlivá 

stání jsou navržena rozměrově na osobní automobily. Pozemek, na kterém je si-

tuováno je v mírném příčném spádu. Parkoviště bude ohraničeno silničními ob-

rubníky do betonu. Ve styku se stávající komunikací bude provedeno zařezání vo-

zovky. Zpevněné plochy v atriu budovy budou provedeny ze zámkové dlažby               

tl. 60 mm, ohraničené obrubníky do betonu. 

C. Technické řešení stavby 

Nově navržené zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby tl. 80 mm (po-

jízdné) a 60 mm pochozí.  Dlážděné plochy jsou ohraničeny silničními obrubníky. 

Silniční obruba (ABO 1000/150/250) bude uložena do betonového lože s patkou. 

Horní úroveň obrubníku bude osazena 15 cm nad úroveň přilehlého parkoviště. 

U části parkoviště (s větším výškovým rozdílem oproti chodníku) budou použity 

betonové palisády. Jednotlivé parkovací stání budou vymezena dlaždicemi odliš-

né barvy od dlaždic vlastního parkoviště. Barva bude upřesněna při realizaci. 

V místě styku se stávající komunikací bude tato stávající komunikace zařezána a 

nová plocha parkoviště na ni bude navazovat. 

Příčný sklon parkoviště je cca 2 %, podélný sklon kopíruje stávající komunikaci, tj. 

cca 0,3 %. 

Skladba s betonovou dlažbou pochůznou 

-  Betonová zámková dlažba                 tl. 60 mm 

-  Ložná vrstva z drti 4/8                      tl.  40 mm 

-  Podklad ze štěrkodrti 0-63             tl. 150 mm 

-  Hutněná zemina 

----------------------------------------------------------------- 

Celková tloušťka                                     250 mm 

Skladba s betonovou dlažbou pojízdnou (parkoviště) 

-  Betonová zámková dlažba                 tl.   80 mm 

-  Ložná vrstva z drti 4/8                      tl.   40 mm 

-   Kamenivo zpevněné cementem tl. 150 mm 

-  Podklad ze štěrkodrti 0-63             tl. 180 mm 

-  Hutněná zemina 

----------------------------------------------------------------- 

Celková tloušťka                                        450 mm 
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D. Dopravní značení 

Budou osazeny dopravní značky IP 11 a (parkoviště) a IP 12 doplněná o symbol 

O1 a vodorovnou dopravní značku V 10 f (vyhrazené parkoviště pro vozidla pře-

pravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou). 

E. Odvodnění 

Parkoviště bude vyspádováno směrem ke komunikaci, kde ve styku s komunikací 

vznikne přirozený žlab, kterým přebytečná voda, která nestačí vsáknout do pod-

loží odteče k okraji parkoviště a odtud (pomocí dvou vpustí) do kanalizace. 

V prostoru oddychové zóny není veřejná kanalizace – dešťové vody, které ne-

vsáknou v plochách s dlažbou odtečou do přilehlých zatravněných ploch. 

F. Zemní práce 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit přístupu vody a zabránit zavodnění. 

Je potřeba zajistit potřebnou únosnost zemní pláně danou minimální hodnotou 

Edef,2=45 MPa. 

G. Oplocení 

V souvislosti se stavbou bude rozebráno stávající oplocení, které poté bude na-

hrazeno oplocením novým. Základ oplocení bude současně tvořit opěrnou zídku 

vyrovnávající výškový rozdíl mezi navrženými zpevněnými plochami a terénem na 

sousedním pozemku. Podzemní část základu bude z betonu C 16/20. Nadzemní 

část bude z betonových zdících tvarovek. Do vodorovných spár budou mezi tva-

rovky vloženy vždy dva výztužné pruty průměru R 12 mm. Svisle budou do tvaro-

vek vkládány pruty průměru R 12 mm po 20 cm. 

Vlastní oplocení bude provedeno z poplastovaného pletiva s oky 50x50mm výšky 

1800 mm připevněného na kovové poplastované sloupky prům. 60 mm, délky 

2,30m. Sloupky budou zabetonovány do základu (kotveny budou do hloubky min. 

50 cm). U rohových sloupků budou osazeny plotní šikmé vzpěry. Na sloupky bude 

připevněno poplastovaným vázacím drátem průměru 1,6 mm poplastované ple-

tivo oka 50x50 mm. V pletivu bude na spodu, uprostřed a nahoře osazen napína-

cí drát celkem tedy 3x. Tento bude také v poplastovaném provedení. [1] 
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SO - 03 Přípojka plynu 

A. Vstupní informace 

- Plyn bude používán pro vytápění a ohřev TV. 

- Maximální hodinová spotřeba zemního plynu: 24,4 m3/hod 

- Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu: 50 000 m3/rok 

B. Technické řešení 

Nová STL přípojka LPE 40/3,7 bude napojena na stávající STL plynovodní síť v mís-

tě zástavby LPE 63. Stávající plynovod je veden ve vzdálenosti cca 3,5 m od hrani-

ce pozemku. Přípojka bude pokračovat LPE potrubím 40/3,7 SDR 11 celková dél-

ka přípojky vč. svislé části je 4,5 m. Plynovodní přípojka je ukončena v regulační a 

měřící stanicí kulovým kohoutem DN 32 (HUP), osazené v ocelové skříni 

900x900x300 mm. Skříň bude umístěna ve výklenku v obvodové zdi, opatřená 

uzamykatelnými dvířky. Bude řádně označena a trvale přístupná společně regulá-

torem MIX 25 I a plynoměrem ROMBACH G 25.Prostor plynoměru musí být řád-

ně odvětrán do venkovního prostoru.  

Plynovodní přípojka bude uložena v chráničce PE 90. Zemní práce budou prove-

deny po vytýčení stávajících podzemních vedení zajistí investor. 

Pro uložení potrubí bude vyhloubena rýha šířky 0,5 m, hl. 1,0 m. Spodní část vý-

kopu bude podsypána 100 mm vrstvou písku. 300 mm nad potrubím přípojky 

bude položena žlutá folie s nápisem „POZOR-PLYN“. 

SO – 04 Přípojka vodovodu a kanalizace 

A. Vstupní informace 

Projekt řeší návrh vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu DPS. Okolní 

terén je rovinný. V objektu je plánováno ubytování pro 15 osob + 8 osob pro za-

jištění chodu DPS (zaměstnanci + služby). Do budoucna se uvažuje s rozšířením 

ubytovací kapacity o 15 osob v podkroví nad bočními křídly objektu.     

B. Přípojka vody 

Bude provedena nová přípojka z HDPE 100 SDR11 63x5,8 mm, napojená na vo-

dovodní řad PVC 110 vedený v zeleném pásu před navrhovaným objektem DPS. 

Napojení přípojky na vodovodní řad bude provedeno pomocí navrtávacího pasu. 

Za navrtávací pas bude osazen uzavírací ventil s hrdlem pro napojení na potrubí z 

plastu se zemní soupravou a ventilovým poklopem. Potrubí nové přípojky je na-
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vrženo z HDPE 63 x 5,8 mm, uložené v chráničce z PE ø 125. Trasa uložení je ve-

dena kolmo k vodovodnímu řádu. Spotřeba vody bude měřena vodoměrnou se-

stavou s vodoměrem ABB KENT Q= 10 m3/hod umístěnou ve vodoměrné nice 

1700/600/250 mm umístěné v prostoru chodby. Vzhledem k vysokému tlaku vo-

dy v místě napojení bude za vodoměrnou sestavou osazen redukční ventil. Za vo-

doměrnou sestavou bude napojen vnitřní rozvod vody. Nová přípojka vody nesmí 

být v žádném případě propojena s rozvody z místního zdroje (studny). Délka ve-

řejné části vodovodní přípojky je 6,9m. Potrubí bude obsypáno pískem, zbytek 

rýhy se zasype výkopkem. Na potrubí bude upevněn vytyčovací vodič.    

Na přípojce budou osazeny tyto armatury: - navrtávací pas PN 16 JMA HOD 

s kulovým kohoutem 100 /2“ - zemní souprava JMA LADA provedení C – ventilo-

vý poklop JMA RAMBO. 

Vodoměrná sestava: KK 50 - redukce – vodoměr ABB KENT Q = 10 m3/hod -                      

redukce – KK 50 - zpětná klapka BA 295 /BA/ - redukční ventil D06F + filtr FN09S 

+ automatická jednotka zpětného proplachu Z74S-A – vypouštěcí ventil. 

Stanovené potřeby vody 

Maxim. potřeba vody: 3075 l/den = 128,13 l/hod  

Maxim. hodinová potřeba vody: 128,13 x 1,8 = 230,62 l/hod 

Celková roční potřeba vody: 2,05 x 365 = 748,25 m3/rok  

Potřeba požární vody: 2 x 0,3 l/s= 0,6 l/s  

C.  Přípojka kanalizace 

V obci není vybudována ČOV, je tedy nutno svést splaškové vody do jímky na vy-

vážení a do veřejné kanalizace napojit pouze dešťové vody. Vzhledem k malé 

hloubce uložení veřejné kanalizace jsou navrženy tři dešťové přípojky z PVC DN 

200 v 1 % spádu. Dvě přípojky budou napojeny na veřejnou kanalizaci BET 500, z 

toho jedna do vstupní šachty, třetí přípojka bude napojena do koncové šachty 

nacházející se v prostoru navrhovaného parkoviště. Napojení na potrubí bude 

provedeno výřezem a třmenovým napojovacím sedlem FA200B. V šachtách bu-

dou přípojky napojeny v šachtovém dně. Přípojky budou ukončeny na veřejně 

přístupném místě kontrolními šachticemi DN 600.   

Množství odpadních vod - 748,25 m3/rok   

Množství dešťových vod - 43,5 l/s  
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D. Jímka na vyvážení 

Splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení, umístěné pod parkovištěm. 

Přesná poloha je znázorněna v situaci. 

Je navržena jímka od firmy ASIO Brno PP-ER 32.8ccS o užitném objemu 27,85 m3. 

Jímka bude uložena na betonovou desku tl. min. 100 mm s následným obetono-

váním jímky a provedením železobetonové stropní desky. [1] 

SO - 05 Přeložka kabelových rozvodů NN 

A. Vstupní informace 

Projekt řeší návrh přeložení kabelových rozvodů NN včetně připojení navrhova-

ného DPS v Těmicích. Toto je navrženo z překládaných kabelových rozvodů NN.  

V prostoru před obecním úřadem se v současné době nacházejí kabelové rozvody 

NN, realizované kabely AYKY 4x70 a AYKY 3x120+70 připojenými z rozpojovací 

skříně SR502. Výše uvedená elektrická zařízení svou polohou kolidují s navrhova-

ným domem pečovatelské služby, proto je nutno provést jejich přeložení včetně 

připojení nového odběrného místa DPS. Toto zajistí E-ON ČR na základě poda-

ných žádostí o přeložení energetických zařízení a připojení nového odběrného 

místa.     

B. Technické řešení 

Přeložka bude realizována pomocí nové rozpojovací skříně SR502 (kompaktní pi-

líř), kabelů NAYY-J 4x95, NAYY-J 4x150 a 2ks spojek SSU3. Stávající přípojkové 

skříně SP5 na objektech čp.81 a 46 budou demontovány. Místem předání pro 

připojení nového odběrného místa bude nová rozpojovací skříň SR502. Odtud 

bude kabelem AYKY-J 3x240+120 provedeno tzv. hlavní domovní vedení do pří-

pojkové skříně SS102 na venkovní fasádě objektu. Z této bude HDV pokračovat 

do elektroměrového rozvaděče, osazeného na chodbě.  

SO - 06 Sadové úpravy 

A. Architektonické řešení 

Projekt řeší ozelenění a sadové úpravy v blízkosti budovaného objektu DPS 

v Těmicích. Vzhledem k umístění množství inženýrských sítí není možno 

v prostoru před objektem provádět výsadbu vzrostlejší zeleně. Výsadba se týká 

jednak prostoru před objektem, kde jsou navrženy menší kultury a dále pak 
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prostoru vnitřního nádvoří, kde bude za použití vyšších letorostů vytvořena 

odpočinková klidová zóna.  

B. Sadové úpravy 

Před započetím realizace bude nutná skrývka vrchní vrstvy půdy. Mocnost vrstvy, 

kterou bude nutné odstranit, bude přesně určena po odborném průzkumu v te-

rénu, případně po provedení půdního rozboru. Předpokládá se sejmutí cca 30 cm 

půdy.  

Následně bude na místo navezena vhodná ornice a rotavátorem bude promíchá-

na se stávající zeminou. Práce s půdou bude prováděna v souladu s předepsanou 

normou. U veškeré dovážené zeminy bude proveden agrochemický rozbor a bu-

de znám její původ (nebezpečí přítomnosti reziduálních herbicidů apod.) Tímto 

způsobem bude provedena úprava půdních podmínek v celém rozsahu zelených 

ploch, v mocnosti cca 20 cm.  

V rámci sadových úprav pak budou provedeny speciální úpravy vegetační nosné 

vrstvy pod trávníky a pro výsadbu okrasných rostlin. Výměna půdy pro výsadbu 

stromů bude provedena bodově, v jamách.  

Návrh terénních modelací počítá s vyrovnáním terénu v prostoru nádvoří mezi 

křídly DPS s tím, že celá plocha bude v rovině bez výrazných výškových rozdílů.  

Příprava vegetační nosné vrstvy bude realizována v rámci sadových úprav.  

Stromy byly vybírány s ohledem na ekologické podmínky místa. Vysazovány bu-

dou naše domácí dřeviny. Budou vysazovány standardní školkařské výpěstky, 

stromy s balem, s obvodem kmene ve 100 cm nad zemí 12-14 cm, zavětvené v 

podchodné výšce min. 2,5m, nebude-li stanoveno jinak. Okolo kořenového sys-

tému substrát Konifer + Aqua – gel s vysokou sorpční schopností vody až 40 %, 

do jámy je nutno vložit drenážní trubku DN 80 s T, nebo mísu na zálivku o průmě-

ru 60–80 cm. [1] 

1.5 Navrhované kapacity stavebních objektů 

SO - 01  DPS 

Zastavěná plocha:  1 407,64 m2 

Obestavěný prostor:  10 760,95 m3 

SO - 02  Zpevněné plochy 

Zastavěná plocha:  235 m2 

Délka oplocení:    21 m 
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SO - 03  Přípojka plynu 

Délka plynovodní přípojky:  4,5 m 

SO – 04 Přípojka vodovodu a kanalizace 

   Délka vodovodní přípojky:  6,9 m 

Délka přípojky dešťové kanalizace:  21,3 m 

Délka přípojky splaškové kanalizace k jímce: 27,9 m 

SO - 05  Přeložka kabelových rozvodů NN 

   Délka přeložky sítí:  43,5 m 

SO - 06  Sadové úpravy 
   Zastavěná plocha:  459,5 m2 

1.6 Popis území 
Stavba bude umístěna v centru obce Těmice v blízkosti obecního úřadu. V okolí se na-

chází zástavba povětšinou rodinných domů. Architektonický návrh stavby respektuje 

tento vesnický ráz okolí.  

Na dotčeném pozemku se nyní nenachází žádné stavby. V minulosti se na parcelách č. 

64 a 67 nacházely rodinné domy, které byly před více jak deseti lety zdemolovány. Nyní 

je pozemek rovinatý, porostlý nízkou trávou. Pozemek 68/2 je součástí ZPF a bude tedy 

muset být provedeno jeho vyjmutí.  

Přístup na stavební parcely je umožněn z místní komunikace, která navazuje na silnici 

III. třídy Těmice – Moravský Písek. 

1.7 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.7.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Dopravní řešení se novostavbou nezmění. Čelní část objektu sousedí s komunikací III. 

třídy č. 4951. Z boční strany vede místní komunikace, na kterou bude napojeno nově 

zbudované parkoviště k objektu. Nové vjezdy nebudou zřizovány.  

1.7.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

V prostoru před objektem bude provedena přeložka podzemního vedení NN a přesu-

nutí el. skříně na rohu objektu dále od stavby, jak je naznačeno v situaci. Budou prove-

deny nové přípojky vody, plynu, dešťové kanalizace a NN na inženýrské sítě vedoucí 

před objektem. Kanalizace splašková bude napojena do plastové samonosné jímky 

osazené z boční strany před objektem. 
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Napojení stavby na NN – Bude provedena nová přípojka NN z elektrického ve-

dení NN před objektem.  

Kanalizace splašková – Bude provedena nová přípojka kanalizace do plastové 

samonosné jímky osazené před objektem. 

Kanalizace dešťová – Bude provedena nová přípojka kanalizace. 

Vodovod – Bude provedena nová vodovodní přípojka. Vodoměr bude umístěn v 

nice v chodbě těsně za vstupem do objektu. 

Plynovod – Bude provedena nová plynovodní přípojka.  

Vytápění – Vytápění objektu bude teplovodní, zdroj budou tvořit plynové kotle. 

1.8 Vliv stavby na životní prostředí 
Plánovaná stavba nezasahuje do chráněných území a nezasahuje ani do jejich ochran-

ných pásem.  Lokality natura 2000 jsou vzdáleny cca 4 km v KÚ města Bzenec. Stavba 

se nachází v zastavěném území v centru obce.  

Parcela 68/2 o výměře 583 m2 je vedena v KN jako zahrada a je součástí zemědělského 

půdního fondu. Musí být tedy provedeno vynětí a skrývka ornice. Tato bude následně 

využita pro vegetační úpravy v okolí objektu a v jeho atriu. 

1.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Byl proveden radonový průzkum, na jehož základě byl stanoven nízký radonový index. 

Nejsou tedy vyžadována žádná další opatření k ochraně stavby před pronikáním rado-

nu z podloží. Dotčené území se nachází v oblasti s malou seismicitou. Pozemek se ne-

nachází v záplavovém území.  

1.10    Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Objekt byl navržen v souladu s ustanoveními zákona 183/2006 Sb. Stavebního zákona a 

vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

Stavba bude provedena v souladu se zákonem č. 218/2004 Sb. O ochraně přírody a 

krajiny, zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, zákonem. č. 201/2012 Sb. O ochraně 

ovzduší. Technické provedení navrhovaného objektu bude v souladu s nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při prová-

dění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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2.1 Lokalita stavby 
Obec Těmice se nachází na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Stavební poze-

mek je čtvercového půdorysu. Dopravní řešení se novostavbou nezmění. Čelní část 

objektu sousedí s komunikací III. třídy č. 4951. Z boční strany vede místní komunikace, 

na kterou bude napojeno nově zbudované parkoviště k objektu. Nové vjezdy nebudou 

zřizovány. Vjezd na staveniště bude zřízen z místní komunikace přes parkoviště.  

Obr. 1 Širší lokalita [4] 

 
Obr. 2 Dopravní situace v okolí staveniště [4] 
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2.2 Dopravní trasa – prvky krovu 
Prvky krovu budou přivezeny z firmy Pila Motloch sídlící v Ratíškovicích, vzdálené 17,4 

km. Tato trasa je posouzena detailněji, protože řezivo delší než 6 m bude dováženo 

pomocí tahače Scania s návěsem Doll 21 s poloměrem otáčení 9,7 m. Maximální hmot-

nost soupravy je 26 t. 

 
Obr. 3 Dopravní trasa pro prvky krovu [4] 

A – nájezd z účelové komunikace od sídla firmy na silnici III. třídy č. 4254 
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B – odbočení ze silnice III. třídy č. 4254 na silnici II. Třídy č. 432 

 

C – odbočení ze silnice II. Třídy č. 432 na silnici III. třídy č. 4257 

 

D – ostrá zatáčka na silnici III. třídy č. 4257 
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E – křížení silnice III. třídy č. 4257 s železniční tratí (bez elektrického vedení) 

 

F – křížení silnice III. třídy č. 4257 s železniční tratí 340 

 

G – odbočení ze silnice III. třídy č. 4257 silnici I. třídy č. 54 

 



 
  32 
 

H – přemostění 54-017 vodního toku Syrovínka na silnici I. třídy č. 54  

Průjezdná šířka: 7 m [5,6] 

Nosnost: 28 t [5,6] 

 

I – odbočení ze silnice I. třídy č. 54 na silnici II. třídy č. 426  

 

K – odbočení ze silnice II. třídy č. 426 na silnici III. třídy č. 4951 
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L – odbočení ze silnice III. třídy č. 4951 na místní komunikaci ke stavbě 

 

 

Závěr:  Únosnost mostů vyhoví na zatížení, přejezdy přes železniční tratě jsou bez el. 

vedení, poloměry otáčení jsou dostatečně velké. Navrhovaná trasa vyhoví. 
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2.3 Dopravní trasa – odvoz zeminy 
Jako deponie zeminy bude využíván pozemek 1151/1 ve vlastnictví Obce Těmice. Tento 

je vzdálený 1 km (2 minuty) od místa stavby. 

 
Obr. 4 Dopravní trasa pro odvoz zeminy [4] 

 

2.4 Dopravní trasa – čerstvý beton 
Čerstvý beton bude přivážen z pobočky firmy ZAPA Beton ve Starém Městě u Uherské-

ho Hradiště, která je vzdálena 17,2 km (21 minut) od stavby. 

 
Obr. 5 Dopravní trasa pro dopravu betonu [4] 
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2.5 Dopravní trasa – bednění 
Bednění bude zapůjčeno od firmy DEK Trade a přivozeno z pobočky ve Starém Městě u 

Uherského Hradiště, vzdálené 19,4 km (26 minut) 

 
Obr. 6 Dopravní trasa pro dopravu bednění [4] 

2.6 Dopravní trasa – výztuž, hutní materiál, zdící materiál, 

střešní krytina 
Bude dodávat firma Stavebniny a montáže Hapla se sídlem ve Bzenci, vzdáleném 5,6 

km (7 minut) 

 
 Obr. 7 Dopravní trasa pro dopravu materiálu [4] 
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2.7 Dopravní trasa – prefabrikované stropní panely 
Předpjaté stropní panely Spiroll budou dováženy z logistického areálu firmy Prefa Brno 

ve Strážnici, vzdáleného 17,4 km (17 minut). 

 
Obr. 8 Dopravní trasa pro stropní panely [4] 

2.8 Dopravní trasa – odpad 
Odpad bude vyvážen na skládku v obci Těmice vzdálenou 1,1 km (2 minuty), kterou 

provozuje firma EKOR Kyjov. Nachází se zde jak skládka komunálního odpadu, tak tří-

dírna ostatních druhů odpadu. 

 
Obr. 9 Dopravní trasa pro odvoz odpadu [4] 
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Objektový časový plán je součástí přílohy č. 4  
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BRNO 2019 

4.1 Identifikační údaje 
Název stavby:    DPS Těmice 

Místo stavby:    Těmice, k.ú. Těmice (765872),  

parcela číslo 64/1, 67, 68/2, 65/2 

Druh stavby:    Novostavba 

Investor:   Obec Těmice, Těmice 176, 696 84 

Zpracovatel dokumentace:  GEPROSTAV projekce s.r.o.  

    Plucárna 3832/1 a 

    Hodonín, 695 01 

Dodavatel:    Bude určen dle výběrového řízení 

  

4.2 Členění stavby na stavební objekty 
 SO - 01  DPS 

SO - 02  Zpevněné plochy 

SO - 03  Přípojka plynu 

SO - 04  Přípojka vodovodu a kanalizace 

SO - 05  Přeložka kabelových rozvodů NN 

SO - 06  Sadové úpravy 

 

4.3 Popis stavebních objektů 

SO - 01 DPS  

Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou v intravilánu obce Těmice. 

Objekt je dvoupodlažní, půdorysného tvaru U o rozměrech přibližně 43 x 48 m, 

zastřešen sedlovou střechou s vikýři. Konstrukční systém je zděný. Architektonic-

ky je objekt navržen tak, aby co nejvíce zapadal do okolní vesnické zástavby. 

Jelikož je budova určená zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu, je 

řešena jako bezbariérová. Celkem je navrženo 15 bytových jednotek, doplněných 

o provozní zázemí a společenské prostory.  
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Zastavěná plocha:  1 407,64 m2 

Obestavěný prostor:  10 760,95 m3 

SO - 02 Zpevněné plochy a oplocení 

Projekt řeší výstavbu zpevněných ploch v atriu budovy, oplocení a parkoviště 

před budovou. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby, parkoviš-

tě bude ohraničeno silničními obrubníky do betonu. Jednotlivá stání (celkem 14 

míst) jsou navržena rozměrově na osobní automobily. Pozemek, na kterém je si-

tuováno, je v mírném příčném spádu.  

Základ oplocení bude současně tvořit opěrnou zídku vyrovnávající výškový rozdíl 

mezi navrženými zpevněnými plochami a terénem na sousedním pozemku. Pod-

zemní část základu bude z betonu C 16/20. Nadzemní část bude z betonových 

zdících tvarovek. Vlastní oplocení bude provedeno z poplastovaného pletiva 

s oky 50 x 50 mm výšky 1 800 mm připevněného na kovové poplastované sloup-

ky průměru 60 mm, délky 2,30 m. Sloupky budou zabetonovány do základu. Na 

sloupky bude připevněno poplastovaným vázacím drátem průměru 1,6 mm po-

plastované pletivo oka 50 x 50 mm. 

Zastavěná plocha:  235 m2 

 

SO - 03 Přípojka plynu 

Nová STL přípojka LPE 40/3,7 bude napojena na stávající STL plynovodní síť v mís-

tě zástavby LPE 63. Stávající plynovod je veden ve vzdálenosti cca 3,5 m od hrani-

ce pozemku. Přípojka bude pokračovat LPE potrubím. Celková délka přípojky 

včetně svislé části je 4,5 m. Plynovodní přípojka je ukončena v regulační a měřící 

stanicí kulovým kohoutem DN 32 HUP o rozměrech 900x900 x 300 mm, osazené 

v ocelové skříni, která bude umístěna ve výklenku v obvodové zdi a opatřená 

uzamykatelnými dvířky. 

Délka plynovodní přípojky:  4,5 m 

 

SO - 04 Přípojka vodovodu a kanalizace 

Vodovodní přípojka bude provedena z HDPE 100 SDR11 63 x 5,8 a bude napojena 

na vodovodní řád z PVC 110, který vede před navrhovaným objektem DPS. Napo-

jení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu, za který bude osazen uzavírací 

ventil s hrdlem pro napojení potrubí z plastu. Spotřeba vody bude měřena vo-

doměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné nice umístěné v prostoru chodby.  
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Jelikož v obci není vybudována ČOV, budou splaškové vody vedeny do plastové 

jímky na vyvážení o objemu 27,85 m3. Do veřejné kanalizace mohou být napoje-

ny pouze přípojky dešťové kanalizace. Ty budou celkem tři, a to z důvodu malé 

hloubky uložení dešťové kanalizace v místě stavby. Přípojky budou provedeny 

z potrubí z PVC DN 200. Dvě budou napojeny na betonové potrubí BET 500 a třetí 

bude napojena do koncové šachty nacházející v prostoru parkoviště.  

Délka vodovodní přípojky:  6,9 m 

Délka přípojky dešťové kanalizace:  21,3 m 

Délka přípojky splaškové kanalizace k jímce:          27,9 m 

 

SO - 05 Přeložka kabelových rozvodů NN 

Protože stávající vedení NN koliduje s navrhovanou stavbou, musí být provedeny 

přeložky těchto sítí a napojení nového odběrného místa DPS.  Přeložka bude pro-

vedena pomocí nové rozpojovací skříně SR 502 a kabelů NAYY – J. Stávající pří-

pojkové skříně na objektech č. p. 81 a 46 budou demontovány.  

Délka přeložky sítí:  43,5 m 

 

SO - 06 Sadové úpravy 

Sadové úpravy řeší ozelenění a sadové úpravy v blízkosti budovaného objektu. 
Vzhledem k umístění množství inženýrských sítí není možno v prostoru před 
objektem provádět výsadbu vzrostlejší zeleně. Výsadba se týká jak prostoru před 
objektem, kde jsou navrženy menší kultury, tak prostoru vnitřního nádvoří, kde 
bude za použití vyšších letorostů vytvořena odpočinková klidová zóna.  

Zastavěná plocha:  459,5 m2 
 

4.4 Popis staveniště 

Staveniště bude umístěno na parcelách č. 64, 67, 65/2 a 68/2. Jedná se o rovinatý ro-

hový pozemek ve vlastnictví obce Těmice. Z jižní strany vede silnice III. třídy, z východní 

pak místní komunikace, ze které je umožněn přístup. Před zahájením stavby bude zří-

zena vodovodní přípojka, aby mohla sloužit pro odběr vody již při zásobování staveniš-

tě. U křižovatky komunikací se nachází rozvodná skříň pro napojení objektu na odběr 

elektrické energie. Staveniště musí být po celou dobu výstavby objektu oploceno po 

obvodu plotem o minimální výšce 1,8 m. Vjezd bude přes uzamykatelnou bránu, u kte-

ré budou vyvěšeny informační a varovné tabule.  
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4.5 Popis hlavních technologických etap – hrubá stavba 

Nejdříve budou provedeny zemní práce, na které naváže provádění ŽB základů. Po je-

jich dokončení bude stavba izolována proti vlhkosti a začnou práce na svislých nosných 

konstrukcích. Na zdivo 1. NP budou položeny stropní panely, zřízeny ztužující věnce a 

nadezdívka ve 2.NP. Po položení stropních panelů mohou začít práce na příčkách 

v prvním nadzemním podlaží. Po dokončení ztužujícího věnce ve 2.NP začnou práce na 

zastřešení objektu, které budou poslední fází hrubé stavby.  

U jednotlivých prací jsou uvedeny také možná rizika a opatření z hlediska bezpečnosti 

práce. 

1. Zemní práce 

Stavba bude realizována na rovinatém pozemku v centru obce Těmice. Parcela                 

č. 68/2 je vedena v zemědělském půdním fondu, a proto bude provedeno sejmutí 

ornice na této parcele. Na pozemku se v současné době nachází pouze nízký travní 

porost. Hloubení nepažených jam pro základové pasy bude prováděno pomocí ko-

lového rypadla a nakladače a následným ručním dočištěním. Vytěžená zemina bude 

průběžně odvážena na pozemek. 

Postup prací 

Nejprve musí být vápnem naznačeny obrysy výkopů dle výkresu. Pro provádění ŽB 

základů je na každé straně základu manipulační prostor minimálně 600 mm. Rýhy 

budou vyhloubeny pomocí kolového rypadla a následně ručně začištěny. Vytěžená 

zemina bude průběžně odvážena na pozemek 1151/1 v KÚ obce Těmice. Po od-

bednění základových konstrukcí budou volné prostory zasypány zeminou 

s postupným zhutňováním po 30 cm. 

Potřebná mechanizace 

- Kolové rypadlo 

- Smykem řízený kolový nakladač 

- Nákladní automobil se sklápěcí korbou 

- Vibrační pěch 

- Měřící pomůcky 

- Nivelační přístroj 

Personální obsazení 

Pro zemní práce se předpokládá potřeba přibližně deseti pracovníků následujících 

profesí: Řidiči rypadel, nakladače a nákladních vozů, vedoucí pracovník pro výkopo-

vé práce s pomocnými pracovníky a geodet. 
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BOZP 

- Riziko: Vstup nepovolaných osob na staveniště.  

Opatření: Bude zřízeno oplocení po obvodu do výšky minimálně 1,8 m. 

- Riziko: Poranění pracovníků o nenadálé překážky a ostré předměty. 

Opatření: Bude prováděn pravidelný úklid pracoviště, zejména odstranění 

překážky, ostré předměty a zbytkový materiál. 

- Riziko: Zásah elektrickým proudem v důsledku narušení inženýrských sítí.  

Opatření: Inženýrské sítě musí být před začátkem prací vytýčeny. V jejich 

okolí se smí výkopy provádět pouze ručně. 

- Riziko: Sesuv zeminy a zasypání pracovníků ve výkopech.   

Opatření: Výkopy o hloubce přesahující 1,5 m musí být opatřeny pažením, 

nebo musí být vysvahovány. 

- Riziko: Riziko zranění pracovníků od strojů. 

Opatření: Nepovolaní pracovníci nesmí vstupovat do pracovního prostoru 

strojů. Pokud pracovník do tohoto prostoru musí vstoupit, musí předem in-

formovat  

Výkaz výměr 

- Výkopy: 1 464,2 m3 

- Zásypy: 717,6 m3 

Předpokládaná doba realizace: 15 dnů 

2. Základové konstrukce 

Objekt je založen na železobetonových pásech a patkách z betonu C20/25 –XC1 S3 

vyztuženého pruty R 16, rozdělovací výztuží R 12 a třmínky R 8. Hloubka základové 

spáry je navržena v jedné výškové úrovni. 

Postup prací 

Před začátkem prací bude zkontrolována správnost polohopisného a výškopisného 

zaměření budoucího objektu. Následně budou ručně začištěny a zhutněny základo-

vé spáry. Poté bude proveden podkladní beton o tloušťce 100 mm, na kterém bude 

postaveno systémové bednění základů. Souběžně budou připravovány armokoše, 

které pak budou vloženy do bednění i s kanalizačním potrubí. Následuje betonáž a 

zhutnění. Čerstvý beton musí být před nalitím do bednění podroben zkoušce kon-

zistence metodou sednutí kužele. Po technologické přestávce proběhne odbednění 

a očištění dílů bednění a jejich příprava pro další použití.  Následně budou zasypány 

a průběžně zhutňovány výkopy vedle základů, které sloužily jako manipulační pro-

stor. Po jejich zasypání bude provedeno bednění základové desky, její betonáž, 

zhutnění, TP a odbednění. 
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Potřebná mechanizace 

- Autodomíchávač 

- Nákladní automobil 

- Čerpadlo na beton 

- Svářečka 

- Ponorné vibrátory 

- Vibrační lišta 

- Řetězová pila 

- Měřící pomůcky 

- Nivelační přístroj 

Personální obsazení 

Pro realizaci základů se předpokládá potřeba přibližně dvanácti pracovníků násle-

dujících profesí: řidiči autodomíchávače, autočerpadla a nákladního automobilu, 

vedoucí pracovní čety, betonáři, tesaři, vazači výztuže a geodet. 

BOZP 

- Riziko: Poranění při ukládání a hutnění betonové směsi do bednění.  

Opatření: Při čerpání a hutnění betonové směsi musí pracovníci používat 

osobní ochranné pomůcky. Jedná se zejména o rukavice a ochranné brýle. 

- Riziko: Zranění způsobená při práci s autočerpadlem – zasažení výložníkem, 

ztráta stability při ukládání betonové směsi. 

Opatření: Při čerpání betonu musí být u výložníku autočerpadla, jenom po-

volané osoby. Čerpání nesmí započít, pokud není výložník ve stabilizované 

poloze a není zajištěna komunikace mezi pracovníkem provádějící betonáž a 

obsluhou čerpadla.  

- Riziko: Zasažení betonovou směsí při ucpání hadice čerpadla. 

Opatření: Pokud dojde k ucpání potrubí čerpadla betonu, musí jej obsluha 

nejprve vypnout, následně pracovník pročistí hadici například ocelovou tyčí 

a zkusí, jestli se ucpaný materiál uvolnil. Pracovníci se v takovém případě 

nesmí dívat do potrubí a stavět se před něj, aby nebyli zasaženi při náhlém 

uvolnění materiálu.  

- Riziko: Při ukládání betonu do bednění může dojít k narušení jeho stability.   

Opatření: Před započetím betonáže musí pracovníci zkontrolovat dostateč-

nou tuhost bednění. 

- Riziko: Zranění o brusný kotouč způsobená při řezání výztuže a poranění o 

výztuž – pořezání, napíchnutí. 

Opatření: Pracovníci musí při řezání výztuže používat ochranné pomůcky, 

hlavně brýle a rukavice.  
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Výkaz výměr 

- Beton C 20/25: 527 m3 

- Výztuž B 500 B: 15,5 t 

Předpokládaná doba realizace: 30 dnů 

3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné zdivo je z cihelných tvárnic Porotherm 44 P+D, vnitřní nosné zdivo 

z tvárnic Porotherm 19 AKU P+D, Porotherm 24 P+D a Porotherm 30 P+D. Budou 

použity nosné překlady PTH 7 v kombinaci s válcovanými profily u otvorů s šířkou 

nad 2,3 m. 

Postup prací 

Před zahájením zdění musí být provedena hydroizolace. Následně bude vytýčeno 

zdivo a vyzděna první řada zdiva, které musí být důkladně vyrovnána. Po vyzdění 

zdí do výšky horního líce otvorů budou osazeny překlady a vyzděna poslední řada. 

Po dokončení věnců a stropních konstrukcí bude provedena nadezdívka ve 2. NP. 

Potřebná mechanizace 

- Nákladní automobil 

- Stavební míchačka 

- Řezačka na cihly 

- Stavební kolečko 

- Měřící pomůcky 

- Nivelační přístroj 

Personální obsazení 

Pro zdění nosných konstrukcí se předpokládá potřeba přibližně dvanácti pracovníků 

následujících profesí: řidič nákladního automobilu, vedoucí pracovní čety, zedníci, 

pomocní pracovníci. 

BOZP 

- Riziko: Poranění při řezání cihelných bloků.  

Opatření: Při řezání cihelných bloků musí pracovníci používat osobní 

ochranné pomůcky. Jedná se zejména o rukavice a ochranné brýle. 

- Riziko: Zranění od padajících předmětů a materiálu na lidi pracující níže. 

Opatření: Pracovníci musí používat OOP, zejména ochranné helmy a pohy-

bovat se tak, aby o sobě navzájem věděli. Pracovníci pracující výše nesmí 

umísťovat předměty na hranu, kde by hrozil jejich pád. Nesmí taky upouštět 
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a házet předměty dolů. Všichni pracovníci musí dbát na udržování pořádku 

na pracovišti. 

- Riziko: Pád z výšky. 

Opatření: Přenosné lešení bude opatřeno zábradlím. 

- Riziko: Popálení při natavování hydroizolace.   

Opatření: Pracovníci, kteří budou provádět hydroizolace musí nosit nehoř-

lavé kalhoty a nesmí mít reflexní vestu, která by mohla začít hořet. 

Výkaz výměr 

- Cihelné bloky: 529 m3 

- Překlady PTH 7: 398 ks 

Předpokládaná doba realizace: 35 dnů 

4. Vodorovné nosné konstrukce a schodiště 

Stropní konstrukce bude montovaná ze stropních panelů Spiroll tl. 265 mm dopl-

něná o ŽB věnce obezděné věncovkami tl. 80 mm. Schodiště je navrženo monolitic-

ké tříramenné. 

Postup prací 

V objektu jsou navrženy ztužující věnce ve třech úrovních. První bude nad zdivem 

1.NP, druhý v úrovni stropů a třetí na nadezdívce ve 2. NP. Po vyzdění nosných zdí 

do požadované výšky budou po obvodu z vnější strany budou vyzděny věncovky a 

vložena tepelná izolace a armokoš. Z vnitřní strany bude zřízeno bednění. 

Potřebná mechanizace 

- Autojeřáb 

- Autodomíchávač 

- Nákladní automobil 

- Čerpadlo na beton 

- Svářečka 

- Ponorné vibrátory 

- Vibrační lišta 

- Řetězová pila 

- Stavební míchačka 

- Řezačka na cihly 

- Stavební kolečko 

- Měřící pomůcky 

- Nivelační přístroj 
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Personální obsazení 

Pro provedení vodorovných nosných konstrukcí se předpokládá potřeba přibližně 

dvanácti pracovníků následujících profesí: řidiči autodomíchávače, autočerpadla a 

nákladního automobilu, obsluha mobilního jeřábu, vedoucí pracovní čety, betonáři, 

tesaři, zedníci, vazači výztuže a geodet. 

BOZP 

- Riziko: Poranění při ukládání a hutnění betonové směsi do bednění.  

Opatření: Při čerpání a hutnění betonové směsi musí pracovníci používat 

osobní ochranné pomůcky. Jedná se zejména o rukavice a ochranné brýle. 

- Riziko: Zranění způsobená při práci s autočerpadlem – zasažení výložníkem, 

ztráta stability při ukládání betonové směsi. 

Opatření: Při čerpání betonu musí být u výložníku autočerpadla, jenom po-

volané osoby. Čerpání nesmí započít, pokud není výložník ve stabilizované 

poloze a není zajištěna komunikace mezi pracovníkem provádějící betonáž a 

obsluhou čerpadla.  

- Riziko: Při ukládání betonu do bednění může dojít k narušení jeho stability.   

Opatření: Před započetím betonáže musí pracovníci zkontrolovat dostateč-

nou tuhost bednění. 

- Riziko: Zranění o brusný kotouč způsobená při řezání výztuže a poranění o 

výztuž – pořezání, nepíchnutí. 

Opatření: Pracovníci musí při řezání používat ochranné pomůcky, hlavně 

brýle a rukavice. Dále musí ověřit funkčnost bezpečnostního vypínače brus-

ky a nesmí používat volné oblečení, které by se mohlo namotat na kotouč.  

- Riziko: Poranění při řezání cihelných bloků.  

Opatření: Při používat osobní ochranné pomůcky. Jedná se zejména o ruka-

vice a ochranné brýle. 

- Riziko: Pád z výšky. 

Opatření: Přenosné leštění bude opatřeno zábradlím. 

Výkaz výměr 

- Železobeton ztužujících věnců C 20/25: 57,5 m3 

- Železobeton schodiště C 20/25: 3,1 m3 

- Stropní panely Spiroll H265 – 251 ks 

- Výztuž schodiště a ztužujících věnců B 500 B: 2,9 t 

- Věncovky Porotherm VT 8/27,5 -752 m 

Předpokládaná doba realizace: 25 dnů 
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5. Příčky 

Nenosné příčky budou vyzděné z tvárnic Porotherm 8 P+D a Porotherm 14 P+D. 

Postup prací 

Vyzdívání příček začne po dokončení stropních konstrukcí. Nejprve bude vytýčeno 

zdivo a vyzděna první řada, která musí být důkladně vyrovnána. Po vyzdění zdí do 

výšky horního líce otvorů budou osazeny překlady a vyzděna poslední řada. Ve                  

2. NP jsou také sádrokartonové příčky a předstěny. 

Potřebná mechanizace 

- Nákladní automobil 

- Stavební míchačka 

- Řezačka na cihly 

- Stavební kolečko 

- Měřící pomůcky 

- Nivelační přístroj 

Personální obsazení 

Pro zdění nenosných příček se předpokládá potřeba celkem čtyř pracovníků násle-

dujících profesí: vedoucí zedník, pomocný pracovník a sádrokartonář. 

BOZP 

- Riziko: Poranění při řezání cihelných bloků.  

Opatření: Při používat osobní ochranné pomůcky. Jedná se zejména o ruka-

vice a ochranné brýle. 

- Riziko: Zranění od padajících předmětů a materiálu na lidi pracující níže. 

Opatření: Pracovníci musí používat OOP, zejména ochranné helmy a pohy-

bovat se tak, aby o sobě navzájem věděli. Pracovníci pracující výše nesmí 

umísťovat předměty na hranu, kde by hrozil jejich pád. Nesmí taky upouštět 

a házet předměty dolů. Všichni pracovníci musí dbát na udržování pořádku 

na pracovišti. 

- Riziko: Pád z výšky. 

Opatření: Přenosné leštění bude opatřeno zábradlím. 

Výkaz výměr 

- Cihelné bloky: 897 m2 

- Sádrokartonové konstrukce: 7,14 m2 

Předpokládaná doba realizace: 25 dnů 
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6. Zastřešení 

Nosnou konstrukcí střechy je klasický krov, doplněný o ocelové nosníky nahrazující 

vazné trámy. Střešní krytina je betonová. 

Postup prací 

Nejprve budou osazeny a obezděny ocelové vazníky v čelní části objektu. Před po-

ložením pozednic bude na ztužující věnec nataven asfaltový pás. Po zkontrolování 

kvality natavení budou umístěny pozednice a tyto budou uchyceny pomocí chemic-

kých tyčí a závitových kotev. Následuje osazení prvků krovu, provedení pojistné 

hydroizolace, laťování a položení krytiny. 

Potřebná mechanizace 

- Autojeřáb 

- Nákladní automobil 

- Horizontální výtah 

- Svářečka 

- Řetězová pila 

- Kombinovaná pila 

- Měřící pomůcky 

- Nivelační přístroj 

Personální obsazení 

Pro zastřešení budovy se předpokládá potřeba celkem třinácti pracovníků následu-

jících profesí: řidiči autojeřábu a nákladního automobilu, vedoucí pracovní čety, te-

saři, svářeči, pomocní pracovníci. 

BOZP 

- Riziko: Poranění při svařování a riziko vznícení. 

Opatření: Pracovníci musí používat svářečské oblečení, rukavice a ochranný 

štít. Okolí místa svařování musí být uklizeno a nesmí se zde nacházet mate-

riály, které se mohou vznítit, případně musí být zakryty. Po svařování musí 

být zajištěn dohled alespoň 8 hodin. 

- Riziko: Popálení při natavování hydroizolace.   

Opatření: Pracovníci, kteří budou provádět hydroizolace musí nosit nehoř-

lavé kalhoty a nesmí mít reflexní vestu, která by mohla začít hořet. 

- Riziko: Zranění o brusný kotouč způsobená při řezání výztuže a poranění o 

výztuž – pořezání, napíchnutí. 

Opatření: Pracovníci musí při řezání používat ochranné pomůcky, hlavně 

brýle a rukavice. Dále musí ověřit funkčnost bezpečnostního vypínače brus-

ky a nesmí používat volné oblečení, které by se mohlo namotat na kotouč.  
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- Riziko: Zranění od padajících předmětů a materiálu na lidi pracující níže. 

Opatření: Pracovníci musí používat OOP, zejména ochranné helmy a pohy-

bovat se tak, aby o sobě navzájem věděli. Pracovníci pracující výše nesmí 

umísťovat předměty na hranu, kde by hrozil jejich pád. Nesmí taky upouštět 

a házet předměty dolů. Všichni pracovníci musí dbát na udržování pořádku 

na pracovišti. 

- Riziko: Pád z výšky. 

Opatření: Přenosné lešení bude opatřeno zábradlím, pracovníci na střeše 

budou jištěni pomocí lan postrojů. 

Výkaz výměr 

- Řezivo: 118,3 m3 

- Ocelové profily: 11,8 t 

- Krytina: 1916 m2 

Předpokládaná doba realizace: 65 dnů 
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4.6 Popis hlavních technologických etap – dokončovací práce 

Nejprve budou osazeny výplně otvorů v obvodových stěnách, následně budou prove-

deny hrubé rozvody technických zařízení, omítky a obklady stěn a podlah, dokončovací 

instalace, podhledy a budou osazeny interiérové dveře. V exteriéru bude provedena 

fasáda – ETICS. Na závěr bude provedena výmalba zdí celého objektu a položeny po-

vlakové nášlapné vrstvy podlah. 

V závěru jsou uvedeny rizika a opatření z hlediska bezpečnosti práce pro všechny do-

končovací práce. 

 

1. Výplně otvorů 

V obvodových konstrukcích jsou navrženy plastové a hliníkové výplně otvorů. 

V interiéru jsou dveře dřevěné a hliníkové. 

Postup prací 

Nejprve budou osazeny výplně otvorů v nosných stěnách a ocelové zárubně 

v interiéru. Po provedení povrchových úprav budou instalovány i interiérové dveře.  

Potřebná mechanizace 

- Příklepová vrtačka 

- Aku vrtačka  

- Úhlová pila  

- Nákladní automobil  

- Měřící pomůcky 

- Nivelační přístroj 

Personální obsazení 

Pro osazení výplní otvorů se předpokládá potřeba přibližně pěti pracovníků násle-

dujících profesí: řidič nákladního automobilu, vedoucí pracovní čety, truhláři, mon-

tážníci oken a dveří. 

Výkaz výměr 

- Počet oken: 35 ks 

- Počet dveří v exteriérů: 37 ks 

- Počet dveří v interiéru: 81 ks 

Předpokládaná doba realizace: 15 dnů 
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2. Instalace technických zařízení budov 

V objektu budou prováděny rozvody vody, vytápění, elektrické energie, kanalizace 

a vzduchotechniky.  

Postup prací 

Po vyzdění příček začnou práce na hrubých rozvodech vody, otopné soustavy 

elektřiny a kanalizace. Následně budou provedeny povrchové úpravy a po jejich 

dokončení proběhne dokončení instalací – osazení zařizovacích předmětů, armatur, 

odvětrání a vypínačů. 

Potřebná mechanizace 

- Příklepová vrtačka 

- Aku vrtačka  

- Úhlová bruska 

- Svářečka 

- Bourací kladivo 

- Závitník 

- Lisovací kleště na měděné spoje 

- Pomůcky na dotahování spojů 

- Měřící pomůcky 

Personální obsazení 

Pro dokončovací práce na objektu se předpokládá potřeba celkem patnácti pracov-

níků následujících profesí: Instalatéři, topenáři, elektrikáři a pomocní pracovníci.  

 

3. Úpravy povrchů, podhledy, výmalba 

V objektu budou provedeny omítky, obklady, podhledy Thermatex ve společných 

prostorách v 1. NP, sádrokartonová předstěna a podhledy v podkroví. Po dokončení 

proběhne výmalba celého objektu. 

Postup prací 

Na dokončení hrubých rozvodů navazuje provádění omítek. V celém objektu budou 

provedeny štukové omítky. Pod obklady bude provedena pouze hrubá omítka. Po 

provedení „mokrých procesů“ mohou být instalovány také prvky ze sádrokartonu, 

stropní podhledy Thermatex a výmalba. 

Potřebná mechanizace 

- Příklepová vrtačka 

- Aku vrtačka  

- Úhlová bruska 
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- Silo na suché směsi 

- Kontinuální míchačka 

- Čerpadlo maltových směsí 

- Omítací přístroj 

- Měřící pomůcky 

- Nivelační přístroj 

Personální obsazení 

Pro dokončovací práce na objektu se předpokládá potřeba přibližně dvanácti pra-

covníků následujících profesí: řidič nákladního automobilu, vedoucí zedník, zedníci, 

pomocní pracovníci, obkladači, malíři. 

Výkaz výměr 

- Plocha omítek: 3 588 m2 

- Plocha omítek: 491 m2 

- Plocha sádrokartonových podhledů: 541 m2 

- Plocha zavěšených podhledů: 347,5m2 

Předpokládaná doba realizace: 70 dní 

4. Podlahové konstrukce 

Nejprve budou provedeny izolace podlah a nosné vrstva podlah z betonu tl 60 mm. 

V objektu jsou navrženy povrchové úpravy z dlažby, povlakové textilní a z PVC. 

Postup prací 

Po položení tepelných v 1. NP a kročejových izolací ve 2. NP budou provedeny be-

tonové nosné vrstvy o tl. 60 mm v 1. NP a 50 mm ve 2. NP.  Podlahy z dlaždic budou 

dokončeny zároveň s obklady, zatímco podlahy povlakové budou dokončovány 

vždy až po výmalbě místnosti. 

Potřebná mechanizace 

- Autodomíchávač 

- Příklepová vrtačka 

- Aku vrtačka  

- Úhlová bruska 

- Čerpadlo betonových směsí 

- Měřící pomůcky 

- Řezačka na dlažbu 

- Nivelační přístroj 
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Personální obsazení 

Pro dokončovací práce na objektu se předpokládá potřeba přibližně šesti pracovní-

ků následujících profesí: Vedoucí čety – podlahář, zedníci, obkladači, podlaháři, 

pomocní pracovníci.  

Výkaz výměr 

- Plocha podlah z dlažby: 848 m2 

- Plocha podlah textilních: 477 m2 

- Plocha podlah z PVC: 261 m2 

Předpokládaná doba realizace: 35 dní 

5. Venkovní fasáda 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální 

vaty tl. 50 mm a točenou silikonovou povrchovou úpravou. Sokl bude proveden 

s izolantem z nenasákavého polystyrenu a obložen dlažbou. 

Postup prací 

Nejdříve bude nalepen a zakotven izolant, následně bude zatažen fasádním lepi-

dlem s výztužnou tkaninou. Po vytvrdnutí bude povrch vybroušen a bude na něj 

nanesena barevná penetrace a nanesena finální povrchová úprava. U soklu bude 

postup analogický až po nanesení lepidla se síťovinou. Po jeho vytvrdnutí bude ná-

sledovat obložení dlažbou. 

Potřebná mechanizace 

- Aku vrtačka  

- Úhlová bruska 

- Řezačka 

- Míchadlo  

- Měřící pomůcky 

Personální obsazení 

Pro provedení venkovních povrchových úprav se předpokládá potřeba přibližně pě-

ti pracovníků následujících profesí: zedníci, obkladač, pomocný pracovník, řidič ná-

kladního vozidla. 

Výkaz výměr 

- Plocha fasády: 887 m2 

- Plocha soklu: 77 m2 

Předpokládaná doba realizace: 45 dní 
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BOZP pro dokončovací práce 

- Riziko: Zranění o brusný kotouč způsobená při řezání materiálů. 

Opatření: Pracovníci musí při řezání používat ochranné pomůcky, hlavně brýle a ru-

kavice. Dále musí ověřit funkčnost bezpečnostního vypínače brusky a nesmí použí-

vat volné oblečení, které by se mohlo namotat na kotouč.  

- Riziko: Zranění způsobená při práci s autočerpadlem – zasažení výložníkem, ztráta 

stability při ukládání betonové směsi. 

Opatření: Při čerpání betonu musí být u výložníku autočerpadla jenom povolané 

osoby. Čerpání nesmí započít, pokud není výložník ve stabilizované poloze a není za-

jištěna komunikace mezi pracovníkem provádějící betonáž a obsluhou čerpadla.  

- Riziko: Poranění při řezání dlažby.  

Opatření: Při řezání musí pracovníci používat osobní ochranné pomůcky. Jedná se 

zejména o rukavice a ochranné brýle. 

- Riziko: Pád z výšky. 

Opatření: Lešení bude opatřeno zábradlím. 

- Riziko: Zranění od padajících předmětů a materiálu na lidi pracující níže. 

Opatření: Pracovníci musí používat OOP, zejména ochranné helmy a pohybovat se 

tak, aby o sobě navzájem věděli. Pracovníci pracující výše nesmí umísťovat předmě-

ty na hranu, kde by hrozil jejich pád. Nesmí taky upouštět a házet předměty dolů. 

Všichni pracovníci musí dbát na udržování pořádku na pracovišti. 

- Riziko: Poranění při svařování a riziko vznícení. 

Opatření: Pracovníci musí používat svářečské oblečení, rukavice a ochranný štít. 

Okolí místa svařování musí být uklizeno a nesmí se zde nacházet materiály, které se 

mohou vznítit, případně musí být zakryty. Po svařování musí být zajištěn dohled ale-

spoň 8 hodin. 

 

4.7 Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady 
V průběhu stavebních prací bude v okolí zvýšená prašnost a hladina hluku. Jelikož se 

staveniště nachází uprostřed obce, je navrženo plné oplocení, které by mělo alespoň 

částečně okolí chránit před negativními účinky stavební činnost. Pracovní doba je sta-

novena na 8 hodin denně. Mimo pracovní dobu nebude mít výstavba negativní vliv. 

Staveništní komunikace budou provedeny ze zhutněné drtě a silničních panelů. Pokud 

by došlo ke znečištění vozidel, musí být před výjezdem umyty vodou pomocí tlakového 

čističe. 

Se vzniklým odpadem se musí zacházet v souladu se zákonem o odpadech                                   

č. 185/2001 Sb. V obci Těmice se nachází skládka s třídírnou odpadů, kam budou vyvá-

ženy veškeré odpady s výjimkou odpadů kovových. Jejich odvoz zajistí firma Kovosteel 
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se sídlem ve Veselí nad Moravou. Vzniklý odpad bude tříděn do přistavených kontejne-

rů. Obaly od barev a impregnačních prostředků se budou skladovat v zastřešeném 

skladu a budou předány firmě EKOR Kyjov k likvidaci. Mimo barvy a nátěry se manipu-

lace s ekologicky nebezpečným materiálem nepředpokládá. 

Potenciálním zdrojem znečištění mohou být provozní kapaliny strojů. Pokud by došlo 

k jejich úniku, bude proveden zápis do SD a bude co nejrychleji zamezeno úniku a bude 

odejmuta takto kontaminovaná zemina. Tato se uloží do nádoby a předá se rovněž 

firmě EKOR Kyjov k likvidaci.  

Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, bude nakládáno s odpady: 

Číslo Název Typ kategorie Způsob likvidace 

13 02 Odpadní motorové a 
mazací oleje 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
odpady 

Obaly Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

15 01 03 Plastové obaly Obaly  Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 01 01 Beton Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 01 02 Cihly Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 01 07 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků 

Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích k 
recyklaci 

17 02 01 Dřevo Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 03 01 Asfaltové směsi obsa-
hující dehet 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 04 05 Železo a ocel Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Kovosteel ve Ve-
selí nad Moravou 

17 05 Zemina z kontamino-
vaných míst 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

08 01 11 Odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
činidla, nebo jiné látky 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

12 01 13 Odpady ze svařování Komunální odpad Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

20 03 11 Směsný komunální 
odpad 

Komunální odpad Pravidelný odvoz kon-
tejneru na skládku 
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5.1 Identifikační údaje 
Název stavby:    DPS Těmice 

Místo stavby:    Těmice, k.ú. Těmice (765872),  

parcela číslo 64/1, 67, 68/2, 65/2 

Druh stavby:    Novostavba 

Investor:   Obec Těmice, Těmice 176, 696 84 

Zpracovatel dokumentace:  GEPROSTAV projekce s.r.o.  

    Plucárna 3832/1 a 

    Hodonín, 695 01 

Dodavatel:    Bude určen dle výběrového řízení 

5.2 Parametry stavby 

Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou v intravilánu obce Těmice. Ob-

jekt je jednopodlažní, nepodsklepený s obytným podkrovím, půdorysného tvaru U o 

rozměrech přibližně 43 x 48 m a výškou 8,89 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou 

s vikýři a betonovou střešní krytinou. Konstrukční systém je zděný, stropy jsou 

z prefabrikovaných stropních panelů Spiroll. Architektonicky je objekt navržen tak, aby 

co nejvíce zapadal do okolní vesnické zástavby. 

Zastavěná plocha:   1 407,64 m2 

Obestavěný prostor: 10 760,95 m3  

5.3 Informace o staveništi 
Stavba bude umístěna v centru obce Těmice v blízkosti obecního úřadu. V okolí se na-

chází zástavba povětšinou rodinných domů. Na dotčeném pozemku se nyní nenachází 

žádné stavby. V minulosti se na parcelách č. 64/1 a 67 nacházely rodinné domy, které 

byly před více jak deseti lety zdemolovány. Nyní je pozemek rovinatý, porostlý nízkou 

trávou. Pozemek 68/2 je součástí ZPF a bude tedy muset být provedeno jeho vyjmutí.  

Přístup na stavební parcely je umožněn z místní komunikace, která navazuje na silnici 

III. třídy Těmice – Moravský Písek. 

Staveniště bude umístěno pouze na stavebních parcelách ve vlastnictví investora č. 64, 

67, 68/2, 65/2 o celkové ploše 2228 m2. Stavbou tak budou dotčeny okolní parcely je-

nom minimálně při provádění vnějších povrchových úprav. Výstavba bude rozdělena 

do dvou fází, což ovlivní i zařízení staveniště.  
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V první fázi bude zbudováno více cca 80 % budoucího objektu. Jedná se o levou část, 

čelní část a pravou část bez dvou bytů a chodby. Bude tak umožněn přístup pro techni-

ku do prostoru budoucího atria budovy. Před počátkem výstavby hlavního stavebního 

objektu budou jako první zbudovány podkladní vrstvy parkoviště a kanalizační jímka. 

Na této ploše ve východní části objektu se budou v první fázi výstavby nacházet objekty 

sloužící jako zázemí pro pracovníky. Skládka materiálu bude v této fázi umístěna 

v prostoru budoucího atria budovy.  

Staveništní plochy budou zpevněny drtí z recyklátu hrubé frakce 32–63 mm tl. 0,15 m, 

kterou produkuje na místní skládce společnost Ekor Kyjov. U vjezdu bude staveništní 

komunikace tvořena ze silničních panelů. Toto místo bude sloužit k mytí znečištěných 

automobilů a techniky vyjíždějících ze staveniště. Aby byl zajištěn odtok vody, budou 

panely ve sklonu 3 % v podélném směru.  

Po dokončení zastřešení první části objektu vstoupí stavba do své druhé fáze. Předpo-

kládaný termín je ve druhé polovině srpna 2019. Stavební buňky sloužící jako zázemí 

budou odstraněny, aby mohl prostor sloužit jako skládka materiálu. Zázemí pracovníků 

bude zřízeno v již zbudované části, kdy místnosti 161 (kancelář stavbyvedoucího), 164 

(zázemí pro pracovníky), 160 a 163 (hygienické zázemí) budou dokončeny s předstihem 

do takové fáze, aby mohly sloužit tomuto účelu. 

Staveniště bude oploceno z jižní, východní a severní strany. Ze západní strany se na-

chází sousední objekt a oplocení. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází uprostřed 

obydlené zástavby, bylo zvoleno staveništní oplocení plné výšky 2 m, které by mělo 

zabraňovat negativnímu dopadu staveniště na okolí a zároveň zajistit neprůhlednost. 

Brána umožňující vjezd bude umístěna z východní strany sousedící s místní komunikací. 

5.4 Doprava na staveništi 
Horizontální dopravu na staveništi budou zajišťovat nákladní automobily dle druhu 

dopravovaného materiálu. Beton bude na místo určení dopravován autočerpadlem, 

maltoviny budou ze sila rovněž dopravovány čerpadlem k omítacímu stroji. Drobný 

materiál bude přepravován ručně.  

Vertikální doprava bude zajištěna pomocí hydraulických ruk na nákladních autech a 

především autojeřábem. Ten bude využit hlavně při provádění stropní konstrukce a 

krovu. V první fázi výstavby byl vzhledem ke vzdálenostem a hmotnosti břemen navr-

žen jeřáb Terex AC 60, ve druhé fázi Terex AC 40 od firmy Jeřáby Dolan. Na staveništi 

bude také umístěn výtah pro dopravu materiálu do 2. NP GEDA 500 Z/ZP a horizontální 

výtah pro provádění střešní krytiny. Nákladní auta, autočerpadla, jeřáby a ostatní stoje 

jsou blíže specifikovány v kapitole č. 6. této práce. 
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5.5 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

5.5.1 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 

Jižní strana staveniště sousedí se silnicí s komunikací III. třídy č. 4951. Z boční strany 

vede místní komunikace, na kterou bude napojeno nově zbudované parkoviště 

k objektu a umístěn vjezd na staveniště. U vjezdu na staveniště bude umístěna infor-

mační, na které je mimo jiné znázorněna úprava maximální rychlosti na 15 km/h. U 

výjezdu ze staveniště bude umístěna cedule STOP pro vozidla, která budou ze stavby 

vyjíždět. Dále budou na místní komunikace umístěny tabule upozorňující na vjezd a 

výjezd vozidel ze stavby. Umístění značek je uvedeno v kapitole 2.1 a ve výkresu zaří-

zení staveniště. 

5.5.2 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

Přípojka vody 

K objektu bude provedena nová přípojka HDPE 100 SDR11 63x5,8, napojená na vodo-

vodní řad PVC 110 vedený v zeleném pásu před navrhovaným objektem DPS, která 

bude umístěna těsně za vstupem v místnosti 117 a z tohoto důvodu bude pro potřebu 

staveniště nejprve přípojka ukončená ve vodoměrné šachtě za hranicí staveniště, ze 

které bude potrubím rozvedena do objektů ZS. Po dokončení rozvodů a vodoměru bu-

de tato šachta demontována a potrubí protaženo dále do objektu, ze kterého bude 

probíhat odběr vody.   

Přípojka kanalizace 

Před budováním hlavního stavebního objektu bude nejprve zřízena podzemní jímka 

nad splaškovou vodu o objemu 27 m3 umístěná pod budoucím parkovištěm. Do této 

jímky tak mohou být svedeny splašky již z objektů ZS. Poklop šachty, kterým bude po-

trubí do jímky zavedeno, musí být opatřen například ocelovým plátem s výřezem pro 

potrubí, aby se nezranili osoby při pádu do šachty. Kanalizace dešťová bude napojena 

na dvou místech, připojena až po dokončení těžké techniky na staveniště, aby nedošlo 

k jejímu poškození. 

Přípojka elektrické energie 

Staveništní rozvaděč bude umístěn u křižovatky komunikací v jihovýchodní části po-

zemku a bude napojen na rozpojovací skříň SR 502, která následně bude sloužit pro 

budovaný objekt. Ze staveništního rozvaděče bude rozvedena elektrická energie nad-

zemním vedením ke stavebním buňkám a dílčímu rozvaděči.  
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5.6 Objekty zařízení staveniště 

Skládky materiálu 

V první fázi výstavby bude skládka umístěna v atriu budovy. Její plocha je 69 m2přičemž 

na délku měří 16,5 m. Plocha skládky je zhotovena ze zhutněného recyklátu hrubé 

frakce 32 – 64 mm, který umožňuje vsakování vody.  

Nejdelší prvek krovu má na délku 12,1 m a může zde být bez problému uložen. Při po-

nechání manipulačního prostoru mezi paletami š. 0,6m zde v jedné vrstvě může být 

uskladněno 32 palet materiálu. Vzhledem k omezeným prostorům musí být materiál na 

stavbu dovážen průběžně a skladován také v budovaném objektu.  

Ve druhé fázi výstavby bude pro skladování využito již vybudované parkoviště ve vý-

chodní části staveniště. Materiál bude skladován v co největší míře v objektu, z důvodu 

nedostatečného místa pro skladovací plochy.  

Mobilní kontejnery 

Při stavbě budou použity kontejnery sloužící jako zázemí pro vedoucí pracovníky, zá-

zemí pro dělníky, sanitární a skladovací kontejnery. Všechny budou pronajaty od firmy 

TOI TOI, která zajistí i jejich dopravu a montáž. 

Kancelářský kontejner pro vedoucí pracovníky 

Jako zázemí pro vedoucí pracovníky je navržen mobilní 

kontejner BK 1 a BK 2. BK 1 je vybavený jedním elek-

trickým topidlem, třemi el. zásuvkami, stolem, skříní a 

stolem se čtyřmi židlemi. BK 2 je vybavený stolem 

skříní, jednou židlí a topidlem. Na stavbě bude 1 stav-

byvedoucí, pro kterého se uvažuje ploch min. 13 m2 a 

1 mistr, pro kterého se uvažuje alespoň 8 m2. 

Rozměry BK 1: 2,45 x 6,06 x 2,8 m 

Rozměry BK 2: 2,45 x 3,03 x 2,8 m 

Přípojka el. Energie: 380 V/ 32 A 

Podlahová plocha BK 1: 14,7 m2 

Podlahová plocha BK 2: 7,4 m2 

Na staveništi bude umístěn 1 x BK 1 a 1 x BK 2. 

Návrh počtu kontejnerů: potřebná plocha  

21 m2 < než plocha kontejnerů 22,4 m2 

Ve druhé fázi výstavby budou tito pracovníci 

používat místnost č. 158 (49 m2) 

Obr. 10  Mobilní kontejner BK1 [9]   

Obr. 11 Mobilní kontejner BK2 [9]   
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Šatny pro vedoucí pracovníky 

Jako zázemí pro vedoucí pracovníky je navržen mobilní kontejner BK 1. Vybavený jed-

ním elektrickým topidlem, třemi el. zásuvkami, stolem, stolem se šesti židlemi a věšáky 

na oblečení. Na stavbě bude maximálně 18 

pracovníků, přičemž na jednoho pracovníka 

se uvažuje min. 1,25 m2 podlahové plochy. 

Rozměry: 2,45 x 6,06 x 2,8 m 

Přípojka el. Energie: 380 V/ 32 A 

Podlahová plocha: 13 m2 

 

Návrh počtu kontejnerů: (30*1,25) /13 = 2,88 

Na staveništi budou umístěny 3 kontejnery. Ve druhé fázi výstavby budou tito pracov-

níci používat místnost č. 164 (49 m2). 

Hygienické zázemí 

Na stavbě je uvažováno s přítomností 20 osob, včetně vedoucích pracovníků. Přičemž 

na 10 osob musí být alespoň 1 umyvadlo, 1 sprcha je pro 15 osob a 2 záchodové mísy 

mušle na 11–50 osob. Z toho vyplývá, že na staveništi musí být minimálně 2 umyvadla, 

2 sprchy, 2 záchodové mísy a mušle.  

Tento požadavek splňuje sanitární kontejner SK1 

Rozměry: 2,45 x 6,06 x 2,8 m 

Přípojka el. Energie: 380 V/ 32 A 

Přívod vody: ¾´´ 

Odpadní potrubí: DN 100 

Ve druhé fázi výstavby budou pracovníci  

používat místnost č. 160 a 163 kde budou 

k dispozici 2 záchodové mísy, 2 sprchové 

kouty a 3 umyvadla. 

Skladovací kontejner LK1 

Dva kontejnery budou sloužit pro skladování 

drobného stavebního materiálu a pracov-

ních nástrojů v první fázi výstavby. 

Rozměry: 2,45 x 6,06 x 2,8 m 

Obr. 12 Mobilní kontejner SK1 [9]   

 

Obr. 13 Mobilní kontejner SK1 [9]   

 

Obr. 14 Mobilní kontejner LK1 [9]   
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Oplocení  

Staveniště bude oploceno po obvodu z jižní, vý-

chodní a severní strany pomocí plného mobilního 

oplocení SP 3 z trapézového plechu o výšce 2 m. 

Délka jednoho dílce je 2,35 m, hmotnost 26 kg.  

Dílce budou uchyceny v betonových patkách a 

opatřeny vzpěrami proti převrácení.  

Vjezdová brána bude složená ze dvou plotových 

dílců zavěšených na pantech pro mobilní oplo-

cení a doplněna nylonovým kolečkem pro snadné otevírání. Brána bude také opatřena 

lanovým zámkem. Na dílci vedle vjezdové brány bude umístěna informační tabule se 

zákazovými značkami upozorňující na pravidla na staveništi a upozorňující na zákaz 

vstupu nepovolaným osobám. 

Kontejnery na odpad 

Na staveništi budou umístěny dva 

kontejnery o objemu 3 m3 o rozmě-

rech 3,4 x 1,82 x 0,5 m, které budou 

sloužit ke shromažďování a odvozu 

stavební suti a dřevěného materiálu. 

Ve druhé fázi budou z důvodu nedo-

statku místa umístěny menší kontej-

nery o objemu 1,5 m3. Dále zde bu-

dou umístěny 1,4 x 1,21 x 1,47 m, o 

objemu 1,1 m3. Kontejnery budou 

zapůjčeny od firmy EKOR Kyjov, která 

bude rovněž zajišťovat jejich odvoz. 

  

Obr. 15 Mobilní oplocení plné  [7]   

 

Obr. 16 Kontejnery na odpad  [8]   
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Stroje pro omítání: Transportní silo M – TEC s kontinuální míchačkou     

M – TEC D40, Pneumatickým dopravníkem M-TEC F 140 a omítacím stro-

jem M – TECH M3 

Tyto stroje umožní celou realizaci omítek v interiéru od dovozu přes skladování, mí-

chání, až po aplikaci malty. Silo bude umístěno blízko nároží budovy, kde je umožněno 

jednoduché napojení na vodu a elektrickou energii. Bližší specifikace všech strojů jsou 

uvedeny v kapitole 6. 

5.7 Stanovení potřeby vody a dimenze potrubí 
Jako den s největší spotřebou vody uvažuji 4. 10. 2019, kdy bude v první části stavby 

probíhat omítání, zatímco ve druhé budou ošetřovány základové konstrukce ze ŽB.  

𝑄 =
𝑃 ∗ 𝑘

𝑡 ∗ 3 600
 [8] 

P – potřeba vody 

k – koeficient nerovnoměrnosti  

      (1,6 pro přípravu hmot; 2,0 pro dopravní hospodářství; 2,7 pro hygienu) 

P – spotřeba vody v l na den 

t – doba odběru (směna = 8 hodin)  

A spotřeba vody – provozní účely 

účel použití množství za den m. j. střední norma v [l] celkem [l/den] 

ošetření bet. k-cí 43 m3 175 7 525 

výroba malty 6 m3 185 1 110 

čištění pomůcek 40 ks 10 400 

B spotřeba vody – hygienické účely 

účel použití množství za den m. j. střední norma v [l] celkem [l/den] 

Potřeby pracovní-

ka bez sprchování 

30 osoba 40 1 200 

sprchování 30 osoba 45 1 350 

 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í−𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑎 =
(7 525 + 1 110 + 400) ∗ 1,6

8 ∗ 3 600
=  0,50 𝑙/𝑠 

𝑄 ℎ𝑦𝑔𝑖𝑒𝑛𝑖𝑐𝑘é úč𝑒𝑙𝑦 =
(1 200 + 1 350) ∗ 2,7

8 ∗ 3 600
=  0,23 𝑙/𝑠 
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Dimenze potrubí [14]   

1. od vodoměru – sečtení všech průtoků 

Q = 0,5 + 0,23 = 0,73 l/s 

Požadovaný průměr potrubí je minimálně DN 32 mm. 

2. k hygienickému zázemí 

Q = 0,23 l/s 

Požadovaný průměr potrubí je minimálně DN 15 mm. 

3. pro výrobu 

Q = 0,50 l/s 

Požadovaný průměr potrubí je minimálně 25 mm. 

5.8 Stanovení potřeby el. energie [2]   
Největší zapojení strojů, a tedy i největší nároky na příkon se očekává ve druhé fázi 

výstavby, která započne na konci srpna 2019. Od této doby budou stavební buňky na-

hrazeny zázemím v již zbudované části budovy. Zatím co v první části stavby budou 

prováděny povrchové úpravy a dokončovací práce, ve druhé části bude probíhat beto-

náž, zdění a montáž zastřešení. Navíc od října lze v důsledku snížení teplot očekávat 

používání el. topidel. 

𝑆 = 𝐾 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2  

S – maximální příkon elektřiny 

k – koeficient ztrát napětí 

      (k = 1,1) 

P1 – příkon elektromotorů 

P2 – příkon vnitřního osvětlení a topidel 

0,5 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení a topidel 

0,7 – fázový posun  

P1 – příkon elektromotorů 

přístroj počet kusů příkon [kW] celkový příkon [kW] 

Kontinuální míchačka 1 4 4 

Pneumatický dopravník 1  7,5 7,5 

Stavební míchačka 1 0,55 0,55 

Omítací stroj 1 5,5 5,5 

Míchadlo 2 1,2 2,4 

Stavební výtah 1 5,4 5,4 

Kombinovaná pila 1 1,8 1,8 

Úhlová bruska 3 2,0 6,0 
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Příklepová vrtačka 3 0,9 2,7 

Kombinovaná pila 1 1,8 1,8 

Ponorný vibrátor 1 2,3 2,3 

Svářecí invertor 1 4,55 4,55 

Příkon celkem    46,7 

P2 – příkon svítidel a topidel 

přístroj počet kusů příkon [kW] celkový příkon [kW] 

Svítidlo – zázemí  2 0,1 0,2 

Svítidlo hygiena 2 0,05 0,1 

El. topidlo – zázemí 2 2 4 

El. topidlo – hygiena 2 2 4 

Příkon celkem    8,3 

P3 – příkon venkovního osvětlení 

přístroj počet kusů příkon [kW] celkový příkon [kW] 

LED   1 0,2 0,2 

Příkon celkem    0,2 

𝑆 = 𝐾 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2  

𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 46,7 + 0,8 ∗ 8,3 + 0,2)2 + (0,7 ∗ 46,7)2 = 𝟒𝟖, 𝟗𝟓𝑾  

 

Hlavní staveništní rozvaděč – NSG 53 63 202.1 

Hlavní jistič:  63A/3p/400V 

Výstupy:  1x 63A/5p/400V 

2 x 16A/5p/400V 

  6 x 230V/16A  

  

 

Doplňkový rozvaděč - přenosný rozvaděč – HPB – P32  

Přívodka:  CEE 32A, 400V, 5P 

Výstupy:  6 x 230V/16A + 5 x jistič 16A CP1 

  1 x CEE 400V/32A + 5P 

  1 x RCD 40A + 4P 

  

Obr. 17 Stav. rozvaděč [15] 

Obr. 18 Stav. rozvaděč [16] 
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5.9  Zřízení a odstranění ZS 
Nejdříve bude provedena přeložka elektrického vedení, zřízeny přípojky a bude ulože-

na kanalizační jímka. Následně bude sejmuta ornice a zřízeny zpevněné plochy pro sta-

veniště. V místě budoucího parkoviště bude zhutněna zemina a položeny dvě podklad-

ní vrstvy, které budou sloužit již pro ZS. Po dokončení zpevněných ploch bude instalo-

váno oplocení s výjimkou východní strany kam nejprve přiveze a instaluje firma TOI TOI 

tyto stavební buňky: 2 x SB1 pro administrativní zázemí, 2 x BK 1 pro šatny pracovníků, 

1 x SB 1 pro hygienické zázemí a skladovací kontejner LK1. Po jejich uložení bude do-

končena poslední strana oplocení s uzamykatelnou bránou.  

Po zastřešení 1. části hlavního stavebního objektu budou tyto kontejnery odvezeny a 

zázemí pro pracovníky bude z prostorových důvodů přesunuto do již zbudované části 

objektu. Již při dokončování zastřešení bude z atria budovy postupně odstraněn zhut-

něný recyklát. Po zhotovení rozvodů v objektu budou postupně rušeny taky staveništní 

rozvody sítí. Po dokončení sítí bude rozebráno a odvezeno i staveništní oplocení. 

5.10 Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady 
V průběhu stavebních prací bude v okolí zvýšená prašnost a hladina hluku. Jelikož se 

staveniště nachází uprostřed obce, je navrženo plné oplocení, které by mělo alespoň 

částečně okolí chránit před negativními účinky stavební činnost. Pracovní doba je sta-

novena na 8 hodin denně. Mimo pracovní dobu, nebude mít výstavba negativní vliv. 

Staveništní komunikace budou provedeny ze zhutněné drtě a silničních panelů. Pokud 

by došlo ke znečištění vozidel, musí být před výjezdem umyty vodou pomocí tlakového 

čističe. 

Se vzniklým odpadem se musí zacházet v souladu se zákonem o odpadech                                   

č. 185/2001 Sb. V obci Těmice se nachází skládka s třídírnou odpadů, kam budou vyvá-

ženy veškeré odpady s výjimkou odpadů kovových. Jejich odvoz zajistí firma Kovosteel 

se sídlem ve Veselí nad Moravou. Vzniklý odpad bude tříděn do přistavených kontejne-

rů. Obaly od barev a impregnačních prostředků se budou skladovat v zastřešeném 

skladu a budou předány firmě EKOR Kyjov k likvidaci. Mimo barvy a nátěry se manipu-

lace s ekologicky nebezpečným materiálem nepředpokládá. 

Potenciálním zdrojem znečištění mohou být provozní kapaliny strojů. Pokud by došlo 

k jejich úniku, bude proveden zápis do SD a bude co nejrychleji zamezeno úniku a bude 

odejmuta takto kontaminovaná zemina. Tato se uloží do nádoby a předá se rovněž 

firmě EKOR Kyjov k likvidaci.  
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Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, bude nakládáno s odpady: 

Číslo Název Typ kategorie Způsob likvidace 

13 02 Odpadní motorové a 
mazací oleje 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
odpady 

Obaly Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

15 01 03 Plastové obaly Obaly  Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 01 01 Beton Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 01 02 Cihly Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 01 07 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků 

Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích k 
recyklaci 

17 02 01 Dřevo Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 03 01 Asfaltové směsi obsa-
hující dehet 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 04 05 Železo a ocel Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Kovosteel ve Vese-
lí nad Moravou 

17 05 Zemina z kontamino-
vaných míst 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

08 01 11 Odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
činidla nebo jiné látky 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

20 03 11 Směsný komunální 
odpad 

Komunální odpad Pravidelný odvoz kon-
tejneru na skládku 

Tab. 1 Třídění odpadů 

5.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Staveniště bude z jižní, východní a severní strany oploceno systémovým oplocením 

výšky 2 m. U vjezdu na staveniště situovaného ve východní části bude umístěna na 

oplocení výstražná tabule (znázorněná pod odstavcem) zakazující vstup nepovolaným 

osobám, upozorňující na práce ve výškách a možnost pádu předmětů. Rovněž zde bude 

umístěna informační tabule o povolení stavby a kopie zprávy oblastního inspektorátu 

práce. Ve stavební buňce, která bude sloužit jako administrativní zázemí bude umístěn 

hasící přístroj a lékárnička. Shromažďovací prostor v případě požáru se nachází vlevo 

od výjezdové brány. Po provedení první fáze stavby musí být na jejím konci umístěné 

zábradlí z prken výšky 1 m, které zabrání pádu pracovníků. 
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Obr. 19 Tabule s bezpečnostními pokyny [17] 

Materiál bude skladován na zpevněné ploše z cihelné drti, která bude umístěna u pra-

vého křídla budovy. Umístění sládky je patrné ze situace staveniště. Spojovací a ostatní 

drobný materiál bude skladován v mobilních staveništních kontejnerech, které jsou 

rovněž umístěny na staveništi. Ve druhé fázi výstavby bude ke skladování použita plo-

cha již zbudovaného parkoviště umístěného ve východní části staveniště. 

Staveniště bude osvětleno při snížené viditelnosti pomocí LED osvětlení, které bude 

umístěno na objektech zařízení staveniště a také u místa prováděných prací.  Ve druhé 

fázi výstavby budou správní objekty odvezeny a zázemí bude přesunuto do již zbudo-

vané části objektu. Rovněž osvětlení bude přesunuto na tuto část. Osvětlení nesmí osl-

ňovat okolní zástavbu a komunikace.  

Jímka umístěná v místě budoucího parkoviště je dimenzovaná na únosnost vozů do             

3,5 t. V první fázi nad ní bude umístěn kontejner BK1 vážící cca 2t. Ve druhé etapě 

bude tato plocha volná, popřípadě na ni může být složen lehký materiál. Pracovníci 

se však musí vyvarovat například složení prefabrikovaných stropních panelů a jiných 

těžkých materiálů. Zvýšenou pozornost musí klást při umístění jeřábu pro montáž 

stropních panelů. Před jeho příjezdem musí být tento prostor ohraničen páskou zá-

kaz vjezdu, aby se předešlo propadnutí stroje. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni na zásady bezpečnosti před započetím prací. 

Všichni musí být seznámeni s místem umístění hasícího přístroje, lékárničky a stave-

ništního rozvaděče. Rizika a opatření jsou uvedeny ve studii hlavních technologických 

etap. Obecně musí pracovníci při pracích postupovat v souladu s následujícími právní-

mi předpisy: 

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb. O bližších mi-

nimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

- Nařízení vlády 495/201 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskyto-

vání OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

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

voz a používání strojů, technických zařízení a nářadí 

- Zákon č. 88/2016, kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších pod-

mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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5.12 Časový plán a náklady na zřízení a odstranění ZS  
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6.1 Stroje pro zemní práce 

Rýpadlo / nakladač CAT 444 F2 

Stroj bude sloužit pro výkop základových pasů a patek a pro naložení výkopku. 

Parametry:   

- Objem lopaty nakladače: 1,3 m3 

- Objem lopaty rýpadla: 0,08 - 0,29 m3 

- Výkon motoru: 74,5 kW 

- Provozní hmotnost: 8 800 kg 

- Celková hmotnost: 18 000 kg 

 

Rozměry a dosah stroje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 2 235 mm 11 105 mm 

7 3 576 mm 13 4 570 mm 

8 45o 14 4 331 mm 

9 923 mm 15 3 956 mm 

10 43o 16 5 652 mm 

Obr. 20 CAT 444 F2 [18]              

Obr. 21 CAT 444 F2 - dosah [18]              
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6.2 Návrh nákladních automobilů 

Tatra T158 s třístranně sklápěcí korbou 

Automobil bude sloužit pro odvoz zeminy vytěžené při výkopových pracích, dovoz pa-

nelů a drtě pro zpevněné plochy staveniště. 

Parametry:   

- Motor: PACCAR MX-11, EURO 6, 291 kW 

- Pohotovostní hmotnost: 9 800 kg 

- Užitné zatížení: 20 200 kg 

- Maximální přípustná hmotnost: 30 000 kg 

- Objem korby: 12 m3 

- Maximální rychlost: 85 km/h 

 

 

Iveco Eurocargo ML 180 E32R s hydraulickou rukou HMF 910 K3 

Automobil bude zajišťovat zásobování stavby stavebním materiálem (zdivo, výztuž, 

kratší prvky krovu, hutní materiál atd.) Zároveň bude sloužit pro dopravu bednění. 

Parametry automobilu:   

- Motor: F4AFE611D Tector, EURO 6, 235 kW 

- Pohotovostní hmotnost: 7 320 kg 

- Užitné zatížení: 10 680 kg 

- Celková hmotnost: 18 000 kg 

- Rozměry korby: 6,5 x 2,48 m 

- Maximální rychlost: 90 km/h 

 

Parametry hydraulické ruky: 

- Dosah hydraulické ruky: 11 m 

(nosnost 620 kg)  

- Maximální nosnost: 2 000 kg 

(při vyložení 2 m) 

Obr. 22 Tatra T158 [19]  

Obr. 23 Iveco Eurocargo 180  [20]  

Obr. 24 HR 910 K3 [21]  

  

https://www.tatra.cz/cache/images/galleryPreviewBig/tatra-phoenix-euro6-6x6_02-1.jpg
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Iveco Eurocargo 120 E21, nosič kontejnerů 

Automobil bude využíván zejména k odvážení odpadů na skládku/ do třídírny odpadů. 

Parametry automobilu:   

- Motor: Tector 5, EURO 6, 152 kW 

- Pohotovostní hmotnost: 5 420 kg 

- Užitné zatížení: 6 570 kg 

- Celková hmotnost: 11 990 kg 

- Rozměry korby: 6,5 x 2,48 m 

- Maximální rychlost: 90 km/h 

Parametry kontejneru CTS Okřínek D3 - 35: 

- Rozměry: 2,15 x 3,25 x 0,4  

- Objem: 2,76 m3 

 

Tahač Scania P124 s hydraulickou rukou Epsilon 240 L82 

Tahač společnosti Pila Motloch bude využíván k dopravě prvků krovu délky 6 – 12,1 m.  

Parametry automobilu:   

- Motor: EURO 3, 309 kW 

- Pohotovostní hmotnost: 13 900 kg 

- Užitné zatížení: 12 100 kg 

- Celková hmotnost: 26 000 kg 

- Rozměry: 7,55 x 2,55 x 4 m 

- Maximální rychlost: 90 km/h 

 

 

Parametry hydraulické ruky: 

- Dosah hydraulické ruky: 8 m 

(nosnost 2 840 kg)   

- Maximální nosnost: 5 720 kg 

(při vyložení 4 m) 

 

Obr. 25 Iveco Eurocargo 120  [22] 

Obr. 26 Scania P124 CB 6x6   [23] 

 

Obr. 27 Hydraulická ruka Epsilon 240  [24]  
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Obr. 29 Návěs Doll – rozměry 21 [25] 

Samonaváděcí návěs Doll 21 

Návěs za tahač Scania bude sloužit k dopravě delších kusů řeziva (nad 6 m) z pily Mo-

tloch na místo stavby. Návěs má samořiditelné zadní nápravy. 

Parametry návěsu:   

- Motor: EURO 3, 309 kW 

- Pohotovostní hmotnost: 7 752 kg 

- Užitné zatížení: 28 748 kg 

- Celková hmotnost: 36 500 kg 

- Hmotnost na nápravu: 10 000 kg 

- Rozměry: 9,7 x 2,55 x 4 m 

- Maximální rychlost: 90 km/h 

 

6.3 Návrh strojů pro dopravu a čerpání betonu 

Autodomíchávač MAN TSG mix Stetter AM 9/8 FHC Ultra Eco 

Autodomíchávačem bude dopravován čerstvý beton z betonárny Zapa beton ve 

Starém Městě na stavbu, kde bude následně přečerpáván autočerpadlem CIFA K38L. 

Parametry:   

- Motor: EURO 6, 309 kW  

- Pohotovostní hmotnost: 13 525 kg 

- Užitné zatížení: 18 475 kg 

- Celková hmotnost: 32 000 kg 

- Rozměry: 8,76 x 2,55 x 4 m 

- Maximální rychlost: 90 km/h 

- Objem domíchávače: 9 m3 
Obr. 30 Autodomíchávač Stetter [26] 

Obr. 28 Návěs Doll 21 [25] 
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Mobilní čerpadlo betonu CIFA K38L 

Čerpadlo bude sloužit pro dopravu čerstvého betonu do bednění při betonáži základů a 

pozedních věnců. 

Parametry:   

- Rychlost čerpání: 160 m3/h 

- Počet ramen: 4 

- Průměr potrubí: 125 mm 

- Dosah horizontální: 33,4 m 

- Dosah vertikální: 37,6 m 

- Rozměry: 11,55 x 2,55 x 4 m 

- Maximální rychlost: 90 km/h 

 

 
 

Obr. 30 Mobilní čerpadlo Cifa K38L [27]  Obr. 31 Mobilní čerpadlo Cifa K38L [27]  

Obr. 32 Mobilní čerpadlo Cifa K38L – dosah [27] 
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6.4 Návrh hlavního zvedacího mechanismu 
Jeřáby na stavbu budou zapůjčeny od firmy Dolan Jeřáby se sídlem v Kyjově. Vzhledem 

k půdorysným rozměrům, a způsobu výstavby byl zvolen jeřáb mobilní. Ze strojů, které 

firma nabízí, byly vybrány 2 stroje.  Autojeřáb Terex AC-60 pro první etapu provádění 

stropních konstrukcí, kde budou zvedány panely Spiroll o hmotnosti až 3,1 t. Pro dru-

hou fázi provádění stropních konstrukcí a zvedání ocelových rámů byl vybrán menší 

jeřáb Terex AC-40.  

Autojeřáb Terex AC-60 

Autojeřáb Terex AC 60 bude použit pro přepravu stropních panelů Spiroll v první etapě 

výstavby. Ve druhé etapě bude použit autojeřáb Terex 40-AC. 

 

Obr. 33 Autojeřáb Terex AC60 [28] 
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Posouzení autojeřábu Terex AC-60 

 

Rozměry (d/š/v) 11625/2250/3817 mm 

Přejezdová hmotnost 42t 

Maximální nosnost  60t 

Teleskopický výložník Od 10,3 m do 40 m 

Celková délka výložníku 40 m 

Počet náprav 3 

Maximální rychlost  85 km/h 

Obr. 33 Autojeřáby Terex – posouzení břemen [vlastní] 
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Obr. 34 Autojeřáb Terex AC 64 – posouzení dosahu [vlastní] 
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Autojeřáb Terex AC-40 

Autojeřáb Terex AC 40 bude použit pro zvedání stropních panelů Spiroll v druhé etapě 

výstavby a ocelových rámů krovu.  

 

Rozměry (d/š/v) 10689/2250/3320 mm 

Přejezdová hmotnost 26t 

Maximální nosnost  40t 

Hmotnost protizávaží Až 13,6 t 

Teleskopický výložník Od 9,4 m do 30,4 m 

Celková délka výložníku 40 m 

Počet náprav 2 

Maximální rychlost  85 km/h 

Obr. 35 Autojeřáb Terex AC60 [29] 
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Obr. 36 Autojeřáb Terex AC 40 – posouzení dosahu [vlastní] 
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6.5 Návrh strojů pro omítání 

Transportní silo M – TEC s kontinuální míchačkou M – TEC D40 

Pomocí sila budou na stavbu dováženy suché směsi, které budou následně míchány 

kontinuální míchačkou M-TEC D40 umístěnou na sile. 

Parametry sila:   

- Objem sila: 22,5 m3/h  

- Vnější průměr: 2 500 mm 

- Výška: 6,5 m 

Parametry míchačky:   

- Výkon: 40 l/min  

- Příkon motoru: 4 kW 

- Hmotnost: 130 kg 

- Připojení vody: ¾´´, min. tlak 2,5 bar 

 

Pneumatický dopravník M-TEC F 140 

Pneumatický dopravník pro dopravu maltových 

směsí od sila do omítacího stroje. 

Parametry:    

- Výkon: 130 m3/h  

- Příkon motoru: 7,5 kW 

- Hmotnost: 235 kg 

- Dosah: 50 m 

- Rozměry: 1,05 x 0,55 x 0,65 m 

 

Omítací stroj M – TECH M3 
Stroj pro strojní omítání vnitřních povrchů. 

Parametry:   

- Výkon: 22–50 l/min  

- Příkon motoru: 5,5 kW 

- Dosah: 10 m 

- Hmotnost: 220 kg 

- Rozměry: 1,22 x 0,70 x 1,55 m 

Obr. 37 Silo M-TEC s míchačkou [30] 

 

Obr. 38 Dopravník M-TEC F 140 [30] 

 

Obr. 39 Omítací stroj M-TEC M3 [30] 
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6.6 Návrh stavebních výtahů 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Výtah bude sloužit pro dopravu stavebních materiálů               

do 2. NP.            

Parametry:   

- Maximální montážní výška: 100 m 

- Nosnost výtahu: 850 kg 

- Rozměr plošiny: 1,6 x 1,4 x 1,1 m 

- Rychlost zvedání: 24 m/min 

- Příkon 5,4 kW 

 

Šikmý stavební výtah GEDA 200 

Výtah bude sloužit pro dopravu střešní krytiny.          

Parametry:   

- Maximální montážní výška: 19 m 

- Nosnost výtahu: 200 kg 

- Rozměr plošiny: 0,7 x 0,36 x 0,82 m 

- Rychlost zvedání: 25 m/min 

 

6.7 Návrh ostatních strojů 

Řetězová pila Dolmar 2,8 kW 

Pila bude sloužit k úpravám řeziva.          

Parametry:   

- Hmotnost: 5,4 kg 

- Lišta: 38 cm 

- Výkon: 2,8 kW 

  

Obr. 40 Výtah GEDA 500 Z/ZP [31] 
https://www.svp.cz/geda-era-1200-z-zp-sloupovy-vytah.html 

Obr. 41 Výtah GEDA 200 [32] 

Obr. 42 Pila Dolmar 2,8 kW [33]  
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Kombinovaná pila Bosch GTM 12 JL        

Parametry:   

- Otáčky: 3 800 ot/min 

- Průměr kotouče: 305 mm 

- Hmotnost: 21 kg 

- Příkon: 1 800 W 

 

Úhlová bruska Bosch GWS 20–230 

JH        

Parametry:   

- Otáčky: 6 600 ot/min 

- Průměr kotouče: 230 mm 

- Hmotnost: 5,1 kg 

- Příkon: 2 000 W 

 

Aku vrtačka Bosch GSR 18 – 2 LI        

Parametry:   

- Otáčky: 0–1900 ot/min 

- Kroutivý moment 63/24 Nm 

- Max. průměr vrtáku: 8 mm 

- Hmotnost: 1,49 kg 

- Příkon: 2 000 W 

 

Příklepová vrtačka Bosch GSB 19–2 RE        

Parametry:   

- Otáčky: 1 990 ot/min 

- Kroutivý moment 36/15,5 Nm 

- Max. průměr vrtáku: 20 mm 

- Hmotnost: 2,6 kg 

- Příkon: 850 W 

Obr. 44 Bosch GWS 20–230 JH [34]  

 

Obr. 43 Bosch GTM 12 JL [34]  

Obr. 45 Bosch GSR 18–2 LI [34]  

 

Obr. 46 Bosch GSB 19 – 2RE [34]  
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Tlakový čistič Bosch GHP 5–55       

Parametry:   

- Maximální tlak: 130 bar 

- Provozní tlak: 115 bar 

- Maximální průtok: 520 l/h 

- Příkon: 2 200 W 

- Hmotnost: 19 kg 

 

Nivelační přístroj Bosch GOL 32 G + stativ BT 160 + lať GR 500 

Parametry:    

- Dosah: 120 m 

- Provozní teplota -10–50 oC 

- Hmotnost: 1,5 kg 

- Přesnost: 1 mm na 30 m 

- Zvětšení 32 X 

 

Míchadlo Bosch GRW 12E       

Parametry:   

- Otáčky: 0–1000 ot/min 

- Příkon: 1 200 W 

- Počet rychlostních stupňů: 2 

- Hmotnost: 5,3 kg 

Svařovací invertor KITin 170 TIG LA 

Parametry:   

- Vstupní napětí: 1 x 230 V 

- Rozsah svařovacího proudu: 10–170 A 

- Rozměry: 310 x 143 x 220 mm 

- Hmotnost: 5,9 kg 

- Příkon: 4,55 kW 

  Obr. 50 KITIn 170 TIG LA [35]  

Obr. 47 Bosch GHP 5–55 [34]  

 

Obr. 48 Bosch GOL 32 G [34]  

 

Obr. 49 Bosch GRW 12 E [34] 
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Stavební míchačka Scheppach MIX 125 

Parametry:   

- Objem bubnu: 125 l 

- Motor: 230 V/50 Hz 

- Rozměry: 1 200 x 710 x 1 400 mm 

- Hmotnost: 50 kg 

- Příkon: 0,55 kW 

 

Ponorný vibrátor Enar Dingo 

Parametry:   

- Objem bubnu: 125 l 

- Příkon: 2,3 kW 

- Napětí: 230 V 

- Rozměry: 244 x 345 x 229 mm 

- Hmotnost: 5,4 kg 

- Délka: 0,6 – 6 m 

 

 

Ponorný vibrátor Enar Huracan 

Parametry:   

- Motor: čtyřtakt Honda GX 35 

- Výkon motoru: 1 kW 

- Odstředivá síla: 2 000 N 

- Hmotnost: 12,2 kg 

- Délka lišty: 2 m 

  

Obr. 51 Scheppach MIX 125 [36]  

 

Obr. 52 Enar Dingo [37]  

 

Obr. 53 Enar Huracan [38]  
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Plán zajištění materiálu pro hrubou stavbu je zpracován formou tabulky, ve které je 

uveden název daného materiálu, množství, cena a období, kdy bude čerpán. Tabulka je 

rozdělena podle etap. Seznam materiálu a množství byl převzat z limitek materiálů 

z programu RTS Buildpower S. Termíny čerpání pak z technologického normálu 

k časovému harmonogramu ze systémů Contec. 

Pro lepší orientaci jsou barevně odlišeny jednotlivé procesy. 

 
Tab. 2 – Barevné řešení plánu materiálových zdrojů 
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Tab. 3 – Plán materiálových zdrojů 1. etapa 
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Tab. 4 – Plán materiálových zdrojů 2. etapa 
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9.1 Obecné informace o objektu 

9.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   DPS Těmice 

Místo stavby:  Těmice, k.ú. Těmice (765872), parcela číslo 64, 67, 

68/2, 65/2 

Druh stavby:    Novostavba 

Investor:   Obec Těmice, Těmice 176, 696 84 

Zpracovatel dokumentace:  GEPROSTAV projekce s.r.o.  

     Plucárna 3832/1 a 

     Hodonín, 695 01 

Dodavatel:    Bude určen dle výběrového řízení 

9.1.2 Obecná charakteristika objektu 

Novostavba domu s pečovatelskou službou v intravilánu obce Těmice je navržena jako 

jednopodlažní, nepodsklepený objekt s obytným podkrovím, půdorysného tvaru U o 

rozměrech přibližně 43 x 48 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s vikýři v čelní 

části. Konstrukční systém je zděný. Architektonicky je objekt navržen tak, aby co nejví-

ce zapadal do okolní vesnické zástavby. 

Budova určená zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu, proto je řešena 

jako bezbariérová. Celkem je navrženo 15 bytových jednotek, doplněných o provozní 

zázemí a společenské prostory.  

Stavba je založena na základových pasech z železobetonu. Obvodové svislé nosné kon-

strukce jsou tvořeny zdivem o celkové tl. 500 mm ze zdiva Porotherm 44 P+D 

s kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty. Vnitřní nosné 

zdivo tl.200 mm, 250 mm a 300 mm je navrženo z keramických tvárnic Porotherm na 

maltu M5. Všechny nosné zdi jsou ukončené železobetonovými věnci výšky 250 mm.  

Překlady jsou navrženy typové PTH + polystyren nebo z ocelových válcovaných nosní-

ků. Strop nad 1.NP bude tvořen předpjatými stropními panely SPIROLL. Uloženými na 

ztužující železobetonový věnec.  

V objektu je navrženo monolitické železobetonové schodiště. Rovněž zde bude i osobní 

výtah.  
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Objekt je zastřešen krovem doplněným o ocelové rámy, pro dosažení volného prostoru 

bez prvků krovu. V čelní části objektu jsou pak vikýře. Střešní krytina je betonová.  

Okna budou plastová a hliníková. Vnitřní dveře budou dřevěné. Klempířské výrobky 

budou provedeny z poplastovaného plechu tl 0.6 mm. 

Vnitřní omítky budou hladké v barvě bílé. V koupelnách a na WC bude proveden kera-

mický obklad do výšky 2100 mm u kuchyňské linky bude proveden obklad ve výšce od 

800 mm do 1400 mm. V chodbách budou provedeny kazetové podhledy z desek Ther-

matex. Vnější omítka bude provedena škrabaná zrno 1,5mm, sokl bude obložen cihel-

ným páskem. 

9.1.3 Obecná charakteristika procesu 

Objekt je půdorysného tvaru U zastřený sedlovou střechou o skonu 35o. V čelní části 

jsou vikýře zastřešené rovněž sedlovými střechami o sklonu 35o. Krov tvoří v čelní části 

soustava ocelových rámů a vaznic, dřevěných krokví a hambálků. Nad bočními křídly 

bude krov dřevěný tvořený dvojitou stojatou stolicí.  

Krokve budou uloženy na dřevěných pozednicích, které budou kotveny do železobeto-

nového věnce pomocí závitových tyčí a chemických kotev po 1,5m, přičemž každá musí 

být takto ukotvena nejméně na dvou místech.   

Ocelové rámy znázorněné ve výkresu krovu budou svařeny na staveništi, následně vy-

zvednuty a ukotveny. Kotvení pozednic a sloupků bude provedeno pomocí chemických 

kotev.  

Dřevěné prvky budou vyrobeny z hraněného řeziva pevnostní třídy C 24 o maximální 

vlhkosti 20 %. Dále budou tyto prvky ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem, 

který je ochrání před dřevokazným hmyzem a proti plísním a dřevokazným houbám.  

Navržená skladba konstrukce krovu: 

- Střešní krytina betonová 
- Latě 50x30mm 
- Kontralatě 50x30mm 
- Pojistná hydroizolace difuzně otevřená 
- Krokve 120x200mm 
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9.2 Materiál, doprava a skladování 

9.2.1 Výkaz materiálu  
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Tab. 5 – Výpis prvků krovu [1] 

 

- Prořez 10 %: 10,753 m3 

- Kontralatě 30/50: 3,85 m3 

- Latě 30/50: 3,85 m3 

 

Řezivo celkem: 125,983 m3  
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Ocelový rám R1 [1] 

 
*výpis pro 1 rám, celkem bude na stavbě 7 kusů, u hutního mat. uvažován prořez 8% 

Ocelový rám R2 [1] 

 

 
*výpis pro 1 rám, celkem bude na stavbě 3 kusy, u hutního mat. uvažován prořez 8% 
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Ocelový rám R3 [1] 

 

 
*výpis pro 1 rám, celkem bude na stavbě 1 kus, u hutního mat. uvažován prořez 8% 

 

Další materiál: 

- Izolační paropropustná fólie podstřešní: 1 915,916 m2 

- Ochranný nátěr Bochemit QB Profi (0,45 kg/m3 řeziva): 57 kg 

- Těsnící páska pod kontralatě Bramac š. 50 mm: 1816 m 

- Svorník M 16/160 mm: 158 ks 

- Svorník M 16/260 mm: 624 ks 

- Šrouby M 12/60 mm: 210 ks 

- Šrouby M 12/200 mm: 14 ks 

- Matice M16 + podložka přesná M16: 1564 ks 

- Matice M12 + podložka přesná M12: 224 ks 

- Chemická kotva ampule Maxima M16: 160 ks 

- Chemická kotva ampule Maxima M12: 14 ks 

- Podložky hrubé pro M16 a M12 – 3128 a 448 ks 

- Závitová tyč M16: 44,72 m 

- Tesařské vruty 8 x 180 dle potřeby 

- Tesařské vruty 5 x 60 dle potřeby 

- Tesařské hřebíky 60 mm dle potřeby 

- Ocelové příložky z pásoviny 80/8–150 mm: 98 ks 

- Svařovací elektrody dle potřeby 
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9.2.2 Doprava 

9.2.3 Primární 

Prvky krovu bude přivážet dodavatel Pila Motloch svým tahačem Scania P 124 

s návěsem uzpůsobeným pro přepravu dřeva do délky 12,1 m. Kratší prvky a ostatní 

materiál bude dovážen na nákladním autě Iveco Eurocargo 180E32 R s hydraulickou 

rukou, které vlastní dodavatel – VSH Javorník. Hutní materiál přiveze firma Montáže 

Hapla svým nákladním automobilem Iveco Eurocargo s hydraulickou rukou.  

Materiál musí být uložen tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.  

9.2.4 Sekundární 

Materiál bude složen na skládku pomocí hydraulické ruky na nákladním automobilu. 

Následně budou vyzdviženy do 2. NP pomocí jeřábu Terex, případně ručně dle délky a 

hmotnosti.  Následně budou instalovány na místo určení. Kovové rámy budou částečně 

svařeny na staveništi a následně vyzdviženy na místo finální montáže rovněž pomocí 

mobilního Jeřábu Terex a zkompletovány.  

9.2.5 Skladování materiálu 

Prvky krovu bude uskladněn na zpevněné ploše určené pro skladování na hranolech o 

rozměru min. 100 x 100 mm tak, aby neležely přímo na zemi a byly tak ochráněny před 

degradací a poškozením. Dřevěné prvky smí být skladovány do maximální výšky 1,5m. 

Drobný materiál (spojovací prvky, pojistná hydroizolace) bude složen v uzamykatelných 

kontejnerech LK1 umístěných na staveništi. 

9.3 Připravenost  

9.3.1 Připravenost a převzetí pracoviště 

Sloupky ocelových rámů budou instalovány s předstihem. Před jejich usazováním musí 

být dokončen ztužující věnec pod stropní konstrukcí, do kterého se budou sloupky kot-

vit. Před začátkem provádění krovu musí být správně provedeny stropní konstrukce, 

nadezdívky a štítové zdi vyzděny sloupy u vchodů, konstrukce prostupující střechou a 

pozední ztužující věnec. Vlhkost betonu nesmí být větší než 6 %. Pokud budou výše 

uvedené konstrukce správně provedeny, mohou začít práce na krovu.  

Pracoviště musí být před započetím prací řádně uklizené a předání musí být přítomní 

odpovědní zástupci čet, které je prováděly. O předání musí být proveden zápis do sta-

vebního deníku, kde budou zapsány i případné vady a nedodělky. Zúčastnění pak po-

tvrdí tento zápis podpisem.   
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9.3.2 Připravenost staveniště 

Staveniště bude z jižní a východní a severní strany oploceno systémovým oplocením 

výšky 2 m. Ze západní zůstane oplocení stávající. Z důvodu eliminace dopadů stavby na 

okolí bylo zvoleno oplocení plné. Vjezd na staveniště je situován z místní komunikace 

na jeho východní straně. Bude zde umístěna uzamykatelná vjezdová brána šířky 5 m. 

Na oplocení u vjezdu bude umístěna varovná tabule zakazující vstup nepovolaným 

osobám, upozorňující na práce ve výškách a možnost pádu předmětů. Rovněž zde bude 

umístěna informační tabule o povolení stavby a kopie zprávy oblastního inspektorátu 

práce. 

V první etapě bude materiál skladován na zpevněné ploše z cihelné drti, která je situo-

vána u pravého křídla budovy. Umístění skládky je patrné z výkresu zařízení staveniště. 

V druhé etapě bude materiál skladován v prostoru budoucího parkoviště. Jeho pod-

kladní vrstvy z kameniva budou provedeny s předstihem, aby mohla plocha sloužit pro 

ZS. Spojovací a ostatní drobný materiál bude skladován v mobilních staveništních kon-

tejnerech LK 1, které jsou rovněž umístěny na staveništi v místě parkoviště. Po jejich 

odvezení bude drobný materiál skladován v již dokončené části objektu.  Prvky krovu 

budou skladovány na podkladních hranolech do maximální výšky 2 m.  

9.4 Pracovní podmínky 
Provádění krovu 

Práce na montáži krovu musí být přerušeny, pokud bude naměřena teplota nižší než               

-10 oC, nebo vyšší, než 30 oC. Rovněž musí dojít k přerušení prací při větru dosahujícího 

rychlosti vyšší než 11 m/s, za deště a sněhu, při snížené viditelnosti (menší než 30 m) a 

námraze.  

Svařování ocelových konstrukcí 

Místo, kde bude svařování prováděno musí být uklizené, aby nemohlo dojít ke vznícení 

hořlavých materiálů a také dostatečně osvětlené. Není možné svařovat při větru, který 

přesáhne rychlost 8 m/s, sněžení a špatné viditelnosti. Teplota musí být vyšší než 0 oC. 

Pokud je teplota mezi 0 oC -10 oC, jedná se o svařování za nízkých teplot a musí dojít 

k opatření (např. předehřev oceli). Při teplotách nižších, než -10 oC se svařovat nesmí. 

9.5 Personální obsazení 

Provádění kotevních bodů: 

- 1 x zedník, vedoucí čety 

- 1 x zedník 

- 2 x pomocný pracovník 
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Montáž ocelových rámů: 

- 1 x zámečník/svářeč, vedoucí čety 

- 1 x zámečník/svářeč 

- 2 x pomocný pracovník  

- 1 x jeřábník 

Provádění krovu: 

- 1 x tesař, vedoucí čety 

- 5 x tesař 

- 3 x pomocný pracovník 

- 1 x jeřábník 

Požadavky na pracovníky: 

- Vedoucí čety musí být vyučen v oboru a mít praxi alespoň 6 let 

- Dělníci musí být vyučeni v oboru a mít praxi alespoň 3 roky 

- Pomocní dělníci musí být proškoleni práce, které provádí 

- Svářeči musí výt vyučeni a vlastnit platný svářečský průkaz ZK 135 1.1 

- Jeřábník musí mít platné řidičské oprávnění skupiny a průkaz strojníka 

- Každý pracovník musí být proškolen o BOZP 

- Každý pracovník musí být seznámen s TP práce, kterou provádí 

9.6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 
Podrobnější specifikace strojů jsou uvedeny v kapitole 6.2 

Stroje: 

- 1 x Iveco Eurocargo ML 180 E32R s HR HMF 910 K3 

- 1 x Iveco Eurocargo 120 E21, nosič kontejnerů 

- 1 x Tahač Scania P124 s HR Epsilon 240 L82 

- 1 x Samonaváděcí návěs Doll 21 

- 1 x Autojeřáb Terex AC-40 

- 1 x Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

- 2 x Řetězová pila Dolmar 2,8 kW 

- 1 x Kombinovaná pila Bosch GTM 12 JL 

- 2 x Úhlová bruska Bosch GWS 20–230 JH 

- 6 x Aku vrtačka Bosch GSR 18–2 LI        

- 2 x Příklepová vrtačka Bosch GSB 19–2 RE 

- 1 x Nivelační přístroj Bosch GOL 32 G + stativ BT 160 + lať GR 500 

- 1 x Míchadlo Bosch GRW 12E       

- 2 x Svařovací invertor KITin 170 TIG LA 
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Nářadí: 

- Kladivo 

- Úhelník 

- Tesařská tužka 

- Svinovací metr 

- Dláto 

- Hoblík 

- Vodováha  

- Vrtáky 

- Rašple 

- Žebřík 4 m 

Pracovní pomůcky: 

- Bezpečnostní úvazy a lana 

- Pracovní obuv 

- Rukavice 

- Ochranná helma 

- Reflexní vesta 

- Svářečský štít 

9.7 Pracovní postup 

1. Montáž sloupků ocelových rámů 

Před položením prefabrikovaných stropních panelů musí být instalovány svislé prvky 

ocelových rámů. Tyto budou ukotveny k pozednímu věnci pod stropními panely pomo-

cí chemických kotev a závitových tyčí M16. Každá kotevní patka – pásovina P20 (prvky 

označené g, h ve výpisu prvků ocelových rámů) bude ukotvena pomocí 4 závitových 

tyčí vždy v rohu. Na ŽB věnec se naznačí umístění patek, vyvrtají se díry hloubky                   

125 mm, vrtákem o průměru 18 mm. Tyto se vyčistí profouknutím a aplikuje se che-

mická kotva. Ihned poté se do těchto otvorů vloží závitové tyče, na které se navleče 

ocelová pásovina P20, vyrovná se a po zatvrdnutí kotvy se přišroubují matice. Kotvy 

MAXIMA M16 mohou být aplikovány při teplotách od -5 do 35 oC, přičemž teplota a 

vlhkost betonu výrazně ovlivňuje rychlost tvrdnutí chemické kotvy. Pro beton o teplotě 

mezi 0 oC až 5 oC je doba tvrdnutí minimálně 180 minut. Pro beton o teplotě mezi 10 oC 

až 20 oC se doba zkrátí na min. 80 minut. Tuto dobu prodlužuje i vlhkost betonu.  

Na takto uchycenou pásovinu budou přivařeny sloupky (a, f, e).  

 

Následně mohou být instalovány stropní panely Spiroll 265, ve kterých budou výřezy 

pro sloupky. Panely musí být ukládány tak, aby nedošlo k jejich kolizi se sloupky, která 
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by mohla způsobit jejich deformaci nebo zničení. Po položení panelů bude proveden 

ztužující věnec v úrovni stropů a zároveň i zalití volného místa ve výřezech u sloupků. 

Dále navazuje nadezdívka a pozední věnec ve 2. NP. Montáž je znázorněna na následu-

jícím obrázku.  

 

 
 

Obr. 54 Postup montáže kovových rámů [vlastní] 

 

2. Montáž zbylých prvků ocelových rámů 

Po dokončení nadezdívky a ztužujícího věnce mohou být instalovány zbylé prvky ocelo-

vých rámů. U rámu č. 1 se jedná o prvky b, c, d. U rámů 2 a 3 jde o prvky s označením 

b, c, které budou svařeny a následně vyzdvihnuty pomocí autojeřábu Terex. Přepravo-

vané rámy musí být uvázány na dvou místech tak, aby úhel mezi svislicí a lanem nebyl 

větší než 60o. Při této montáži musí být na každé straně jeden svářeč s pomocným pra-

covníkem, protože tato instalace vyžaduje velkou přesnost při spojování již připrave-

ných ocelových sloupků a vodorovných prvků. Usazování rámů musí probíhat pozvolna 

a přibližně 25 cm nad místem uložení musí být uvedeny do stabilizované polohy, poté 

umístěny na správné místo, zapřeny proti pádu a následně svařeny. Zajištění proti pře-

vrácení bude provedeno dvěma páry tyčí z ocelových profilů (např. jekl 50/50/3) za-

přených proti sobě. Takto zůstane rám zajištěný do doby, než bude pomocí alespoň 

dvou ocelových vazniček 60/120/4 spojen s vedlejším rámem a konstrukce tak získá 

dostatečnou tuhost.  Následně budou instalovány a přivařeny pásoviny (i, j) nad stropní 

panely vždy mezi dva sousedící sloupky.   
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Obr. 55 Postup montáže kovových rámů [vlastní] 

 

3. Příprava dřevěných prvků krovu 

Jednotlivé prvky budou připravovány na zemi v určeném prostoru u skládky materiálu. 

Jedná se zejména o zakracování na požadovanou délku, přípravu tesařských spojů, na-

tírání těchto míst přípravkem na ochranu proti plísním a degradaci dřeva a další úpra-

vy. Jednotlivé tesařské spoje, které budou na stavbě realizovány, jsou znázorněny na 

následujících obrázcích.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 55 osedlání krokve na vaznici [39]    Obr. 56 osedlání krokve na pozednici [39] 
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Obr. 57 Spojení krokví na ostřih [39]          Obr. 58  Spojení pozednic přeplátováním [39] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59 Čep [39]                       Obr. 60 Zapuštění [39] 

Natavení asfaltového pásu pod pozednici 

Osazení pozednice bude předcházet natavení asfaltového pásu pomocí plynového ho-

řáku na pozední věnec, aby nedocházelo ke vzlínání vlhkosti z věnce a zdiva do krovu. 

Pásy budou předem nařezány na šířku ŽB věnce – 320 mm. V místě spojů dvou pásů 

musí být dodržen přesah alespoň 100 mm. Po dokončení musí být zkontrolováno, zda 

jsou pásy řádně nataveny a spoje jsou soudržné a nepropustné. 

4. Osazení pozednice 

Poté, co bude pás nataven, budou vyvrtány díry o průměru 18 mm a hloubky 125 mm 

pro osazení závitových tyčí pomocí chemické kotvy MAXIMA M16. Kotvy mohou být 

aplikovány při teplotách od -5 do 35 oC, přičemž teplota a vlhkost betonu výrazně 

ovlivňuje rychlost tvrdnutí chemické kotvy. [40] Kotevní prvky budou realizovány tak, 

že uprostřed pozednice bude jedna závitová tyč o průměru 16 mm, na které bude na-

vlečena podložka proti otlačení dřeva a tato bude utažena maticí (znázorněno na 

schématu pod textem). Podrobnější popis aplikace chemické kotvy je v bodu č. 1 toho-

to postupu. Kotevní prvky musí být realizovány maximálně po 1,5 m, přičemž každá 

pozednice musí mít alespoň dva kotevní body. Umístění bodů nesmí kolidovat 

s budoucí polohou krokví. Pozednice budou spojovány z prvků dlouhých 7 m přepláto-

váním. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8sqyd9obfAhUFJFAKHTDABVsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.yumpu.com/xx/document/view/18987291/technologie-staveb-sikme-strechy/24&psig=AOvVaw12V3pref2-FBWdjZnEom3y&ust=1544038543762670
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj38rT4-YbfAhUKaVAKHfmpDBEQjRx6BAgBEAU&url=http://sibbez.ru/tesarske-spoje-detail/&psig=AOvVaw0n51TdtU31x-gP6qu1SrKO&ust=1544039511370156
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Obr 61. Kotevní bod [vlastní] 

5. Osazení sloupků 

V čelní části objektu jsou sloupky součástí ocelové konstrukce. Dřevěné sloupky 

160/160 budou osazovány pouze v bočních částech objektu. Prvky budou připraveny 

pro požadovanou délku a bude vytvořen čep pro spojení s vaznicemi. Následně budou 

vyzvednuty a umístěny do svislé polohy na místo určení a přichyceny pomocnou kon-

strukcí z desek proti pádu. 

6. Osazení středových vaznic  

V čelní části budou středové vaznice tvořeny ze dvou svařených ocelových nosníků U 

160, které budou připraveny do požadovaných délek dle výkresu a následně vyzdvih-

nuty, uloženy na ocelové rámy a přivařeny. V polích mezi rámy pak budou po 1 m na-

vařeny ocelové vazničky z jeklů 120/60/3 pro uchycení podhledu v podkroví. 

V bočních částech jsou vaznice dřevěné 200/220. Prvky budou zakráceny do požadova-

ných délek a následně vyzdvihnuty. Práce začnou od levé části, kdy bude připravena 

kapsa ve štítové stěně opatřená hydroizolačním pásem, a následně do ní bude vaznice 

vložena. Druhý konec vaznice bude uložen na již připraveném sloupku, se kterým se 

spojí pomocí čepu. Pomocí přeplátování se spojí s následující vaznicí. Tento spoj pak 

bude zajištěn čtyřmi tesařskými vruty 8 x 180 mm. Pokud je rozpětí dvou polí menší, 

než 8 m, bude vaznice vedena přes dvě pole a se středovým sloupkem spojena čepem.   

7. Osazení krokví 

Dvě protější krokve budou usazeny na středovou vaznici a pozednici osedláním do 1/3 

průřezu. Následně bude do tohoto spoje zavrtán tesařský vrut 8 x 180. Zároveň bude 

ve vrcholu připraven výřez na osedlání vrcholové vaznice a krokve budou spojeny 
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Svorníkem M16/200 na který bude navlečena podložka s trny umístěná vždy mezi 

krokve. Krokve osazované na ocelové vaznice v čelní části budou uchyceny pomocí oce-

lových svorníků navařených na vaznici a přišroubovány svorníky M 16/160 s maticí a 

podložkou. Způsob uchycení je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obr. 62 Detail přichycení krokve ke středové vaznici [vlastní] 

8. Osazení kleštin, vrcholové vaznice a sloupku 

V levé a pravé části objektu budou instalovány kleštiny jak pod vrcholovou, tak pod 

středovou vaznici, v čelní části pouze pod vrcholovou vaznicí. Nejprve musí být připra-

vena vrcholová vaznice, která se vždy umístí do vrcholu vazby, osedlá a zajistí pomocí 

tesařských vrutů, ihned poté pod ni budou vloženy horní kleštiny, mezi které navíc bu-

de umístěn vrchní sloupek. Následně se hambálky přišroubují ke krokvím pomocí svor-

níků M16/260 a bude doražen sloupek k dolnímu líci vrcholové vaznice. Následuje osa-

zení spodních kleštin, mezi kterými budou sloupky u krajů a uprostřed. Ty musí být 

v místě setkání ořezány na tl. 120 mm. Po přišroubování těchto hambálků ke krokvím 

k nim bude přišroubována i vzpěra. 

9. Sestavení vikýřů 

Jako první budou v místě vikýře na pozednici osazeny pomocí čepu sloupky, na které 

bude rovněž pomocí čepu osazena vaznice. Následují vaznice, které budou jednou 

stranou uloženy a přivrtány na již připravené konstrukci tesařskými vruty a na druhé 

straně budou přišroubovány ke krokvím pomocí svorníků M16/260. Protože vikýř zasa-

huje do dvou polí, bude u prostřední krokve provedena tesařská výměna. Na tuto kon-

strukci budou osazeny krokve osedláním dle postupu popsaném již v předchozích kapi-

tolách.  
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10. Sestavení přístřešků nad vchody 

Před ukládáním dřevěných prvků musí být na vyzděných sloupech nataven asfaltový 

pás bránící prostupu vlhkosti do prvků krovu. Rovněž budou vytvořeny ve zdivu kapsy 

opatřené izolačním pásem pro uložení vaznic. Následuje montáž dřevěných prvků. Jako 

první budou osazeny pozednice, které se uloží na sloupy a do kapes ve zdivu, na ně 

bude umístěna vaznice přeplátováním, která se přišroubuje tesařskými vruty. Na tuto 

konstrukci budou osazeny krokve osedláním dle postupu popsaném již v předchozích 

kapitolách před umístěním čelního páru krokví budou navíc pomocí čepů instalovány 

vzpěry a sloupek.  

 

Obr. 63 Schéma přístřešků nad vchody [vlastní] 

11. Osazení laťování a pojistné hydroizolace 

Nejprve bude na krokve položena pojistná hydroizolace v podélném směru od okapu 

k vrcholu střechy. Při napojení musí být pásy přikryty minimálně o 100 mm a tento spoj 

bude přelepen těsnící páskou. Následně budou osazeny kontralatě, pod které bude 

vložena těsnící páska a přivrtány tesařskými vruty 5 x 60 mm vždy ve styku kontralatě 

s krokví. Poté bude instalována první lať 40 mm od okraje. Od této latě pak budou osa-

zeny další řady latí ve vzdálenostech po 320 mm. Vždy při styku s kontralatí k ní bude 

lať přitlučena tesařským hřebíkem. 

12. Osazení doplňků pro montáž podhledu 

Doplňky budou sestaveny a jednotlivé prvky k sobě budou přišroubovány pomocí 

šroubu M12/60 s maticí a podložkou. Následně budou umístěny dle PD a přivrtány ke 

krokvím vždy dvěma šrouby M12/200 na každém konci. Doplňky pod vikýři (D2 – 7ks) 

budou kotveny do obvodových stěn pomocí chemické kotvy M12. 
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9.8 Jakost a kontrola 
Přesný popis požadavků a kontrol je detailněji rozepsán v následující kapitole – Kon-

trolní a zkušební plán pro provádění krovu. 

9.8.1 Kontrola vstupní 

Při vstupní kontrole se musí zkontrolovat soulad PD s právními předpisy a normami, 

dále se musí zkontrolovat dodaný materiál, a to jak z hlediska množství, tak z hlediska 

souladu s PD a požadovanou kvalitou. Je také nutné provést kontrolu míst pro sklado-

vání materiálu.  

Je nutné zkontrolovat připravenost pracoviště z hlediska dokončení předchozích etap a 

připravenost celého staveniště. Stavbyvedoucí musí zjistit, jestli jsou určení pracovníci 

způsobilí tuto etapu provádět. Jedná se zejména o kontrolu platných dokladů a školení. 

Dále se musí stanovit, jaké klimatické podmínky již nejsou vhodné pro provádění prací 

a zkontrolovat stav strojů a pomůcek, nezbytných pro provádění konstrukce. 

9.8.2 Kontrola mezioperační 

Stavbyvedoucí musí 3 x denně měřit klimatické podmínky, průběžně kontrolovat pra-

covníky na přítomnost omamných a psychotropních látek a dodržování zásad bezpeč-

nosti práce. Před použitím zvedacího mechanismu musí být provedena jeho kontrola.  

Následují kontroly provedených prací. Jako první bude zkontrolováno provedení hydro-

izolačních pásů pod pozednicemi, dále provedení ocelových rámů, ukotvení a uložení 

pozednic, provedení sloupků, krokví, hambálků, vikýřů, laťování a doplňkových kon-

strukcí.  

9.8.3 Kontrola výstupní 

V rámci výstupní kontroly bude zkontrolováno, zda jsou všechny prvky krovu natřeny 

ochranným nátěrem, dále budou zkontrolovány spoje, geometrická správnost a tuhost 

krovu. 
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9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Bezpečnost a ochranu zdraví podrobněji řeší kapitola Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, která je součástí této práce. 

Při pracích musí být postupováno v souladu s následujícími právními předpisy: 

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš-

tích.  

- Nařízení vlády 495/201 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky posky-

tování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezin-

fekčních prostředků 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí 

- Zákon č. 88/2016, kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živit v tavných nádobách. 

9.10  Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
Provádění krovu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu stavební 

činnosti dojde ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Mimo pracovní dobu, která bude 8 

hodin denně nebude mít výstavba negativní vliv.  

Staveništní komunikace budou provedeny ze zhutněné drtě a silničních panelů. Pokud 

by i přesto došlo ke znečištění vozidel, musí být tato před výjezdem umyta vodou po-

mocí tlakového čističe. 

Se vzniklým odpadem se musí zacházet v souladu se zákonem o odpadech                                   

č. 185/2001 Sb. V obci Těmice se nachází skládka s třídírnou odpadů, kam budou vyvá-

ženy veškeré odpady s výjimkou odpadů kovových. Jejich odvoz zajistí firma Kovosteel 

se sídlem ve Veselí nad Moravou. Vzniklý odpad bude tříděn do přistavených kontejne-

rů (plasty, sklo, papír, SKO, kovy, stavební suť). Obaly od barev a impregnačních pro-

středků se budou skladovat v zastřešeném skladu a budou předány firmě EKOR Kyjov 

k likvidaci. Mimo barvy a nátěry se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem 

nepředpokládá. 

Potenciálním zdrojem znečištění mohou být provozní kapaliny strojů. Pokud by došlo 

k jejich úniku, bude proveden zápis do SD a bude co nejrychleji zamezeno úniku a bude 
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odejmuta takto kontaminovaná zemina. Tato se uloží do nádoby a předá se rovněž 

firmě EKOR Kyjov k likvidaci.  

Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, bude nakládáno s odpady: 

Číslo Název Typ kategorie Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
odpady 

Obaly Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

15 01 03 Plastové obaly Obaly  Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 01 01 Beton Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 02 01 Dřevo Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 03 01 Asfaltové směsi obsa-
hující dehet 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

17 04 05 Železo a ocel Stavební a demoliční 
odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Kovosteel ve Vese-
lí nad Moravou 

08 01 11 Odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
činidla nebo jiné látky 

Ekologicky nebezpeč-
ný odpad 

Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

12 01 13 Odpady ze svařování Komunální odpad Odvoz na provozovnu 
firmy Ekor v Těmicích 

20 03 11 Směsný komunální 
odpad 

Komunální odpad Pravidelný odvoz kon-
tejneru na skládku 

Tab. 6 – Třídění odpadů 
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Seznam použitých zkratek: 

PD  – projektová dokumentace 

TP  – technologický  

DL  – dodací list 

HSV – hlavní stavbyvedoucí 

PSV – podřízený stavbyvedoucí 

TDI  – technický dozor investora 

KB  – koordinátor bezpečnosti 

10.1 Kontrolní a zkušební plán – krov 

Seznam legislativních předpisů: 

vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

vyhl. č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – provádění 

ČSN 73 2824–1 Třídění dřeva podle pevnosti: jehličnaté dřevo 

ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě – kontrola přesnosti 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace – základní ustanovení 

ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace 

ČSN 73 2604 Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 

ČSN 73 0210–1 Geometrická přesnost ve výstavbě – podmínky provádění 
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10.2 Popis bodů KZP 

10.2.1   Kontrola vstupní 

1. Kontrola projektové dokumentace 

Před započetím celé stavby musí být zkontrolováno, že má stavba platné stavební po-

volení od místně příslušného stavebního úřadu podle stavebního zákona                             

č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále je důležité, aby se stavební firma 

seznámila s podmínkami provádění, které byly při získání tohoto povolení stanoveny. 

Projektová dokumentace musí obsahovat náležitosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o doku-

mentace staveb. Před započetím provádění krovu musí stavbyvedoucí zkontrolovat 

výkresy a podklady právě pro tuto etapu. Případné nedostatky nebo navržené změny 

bude konzultovat s projektantem a technickým dozorem investora, kteří je posléze 

musí schválit a toto zapsat do stavebního deníku. 

2. Kontrola materiálu 

Stavbyvedoucí musí zkontrolovat dodané řezivo. Musí se zaměřit hlavně na druh dřeva, 

jeho jakost a rozměry. Kontroluje se, jestli jsou dodané průřezy a délky dodané 

v souladu s PD. Prvky nesmí mít trhliny a nesmí být poškozeny, například při přepravě, 

dále nesmí obsahovat nadměrné množství suků, které by snižovaly jejich únosnost. Suk 

přitom nesmí přesahovat svými rozměry ¼ průřezu daného prvku. Pomocí vlhkoměru 

se kontroluje vlhkost dřeva, která nesmí přesáhnout 20 %. Všechny dodané prvky musí 

být opatřeny fungicidním a insekticidním přípravkem pro ochranu dřeva.  

3. Skladování materiálu 

Konstrukční materiál krovu bude skladován na zpevněné a odvodněné ploše na stave-

ništi. Prvky musí být uloženy na hranolech minimálně 10 cm nad zemí, aby nedocháze-

lo k jejich degradaci vlivem vlhkosti. Dále musí být skladovány ve stozích o maximální 

výšce 150 cm. Prvky musí být dostupné, proto průchozí mezera mezi stohy musí být 

alespoň 60 cm. Řezivo musí být také přikryto plachtou, která ho ochrání před deštěm. 

Spojovací materiál, ostatní drobný materiál a hydroizolace budou skladovány 

v uzamykatelném skladu. 

4. Připravenost pracoviště 

Před začátkem prací na krovu, musí být zkontrolováno správné provedení prací přede-

šlých. Pro svislé části ocelových rámů se jedná o provedení stropních konstrukcí, na-

dezdívky ve 2. NP a ŽB věnců. Zdivo musí splňovat rovinnost + 10 mm v délce 1 m, 

stropní panely musí být uloženy s přesahem dle PD a pozední věnce musí být odbed-

něny, přičemž mezi betonováním a následnou etapou musí proběhnout technologická 

pauza dva týdny, aby vykazovaly dostatečnou pevnost pro uchycení kotevních bodů. 
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5. Připravenost staveniště 

Staveniště musí být připraveno pro provádění krovu. Musí být provedeny zhutněné 

plochy pro skladování materiálu, připraveny nádoby na odpad. Zkontroluje se oplocení, 

informačních tabulí, přípojek, stav zázemí pro pracovníky, skladovacích buněk a komu-

nikací.  

6. Způsobilost pracovníků 

Stavbyvedoucí musí zkontrolovat způsobilost pracovníků pro práce, které budou pro-

vádět. Musí zajistit, aby všichni prošli školením bezpečnosti práce a musí zkontrolovat 

průkazy – průkaz strojníka a svářečské průkazy.  

7. Klimatické podmínky 

Stavbyvedoucí musí zjistit klimatické podmínky. V případě vstupní kontroly se jedná 

zejména o předpověď počasí na následující dny. Pokud by hrozilo například odfouknutí 

části konstrukce nebo její destrukce vlivem velmi nevhodného počasí, měly by práce 

být posunuty.  

Pokud budou v době výstavby panovat na staveništi nepříznivé povětrnostní podmín-

ky, kterými myslíme zejména déšť, sněžení, námrazu, vítr o rychlosti přesahující                     

11 m/s, teplotu nižší, než -10 oC a viditelnost nižší než 30 m, musí být práce na stavbě 

přerušeny.  

Průměrná denní teplota se stanoví dle vzorce pod textem jako průměr teplot naměře-

ných v 7:00; 14:00 a 21:00, přičemž teplota naměřená ve 21:00 se započítává dvakrát. 

[41] 

𝑇 =  
𝑇7 + 𝑇14 + 2𝑇21

4
 

8. Kontrola strojů a nářadí 

Musí být zkontrolována přítomnost všech potřebných strojů a nářadí na stavbě. Dále 

musí být odzkoušen jejich technický stav, případně zkontrolovat revize a vývěsní tabule 

u výtahu. Pokud pracovníci zjistí, že stroje vykazují známky poruchy, musí stroj projít 

technickou prohlídkou a opravou. Se stroji se musí zacházet v souladu s technickými 

listy od výrobce a nesmí být používány na práce, ke kterým nejsou určeny. 
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10.2.2   Kontrola mezioperační 

9. Klimatické podmínky 

Stavbyvedoucí musí 3 x denně měřit klimatické podmínky. Pokud budou v době vý-

stavby panovat na staveništi nepříznivé povětrnostní podmínky, kterými myslíme 

zejména déšť, sněžení, námrazu, vítr o rychlosti přesahující 11 m/s, teplotu nižší, než -

10 oC a viditelnost nižší než 30 m, musí být práce na stavbě přerušeny.  

10. Způsobilost pracovníků 

Stavbyvedoucí nebo koordinátor bezpečnosti budou průběžně během výstavby kontro-

lovat pracovníky. Zaměří se na přítomnost alkoholu v dechu pomocí alkohol testeru, 

případně provedou test na drogy a psychotropní látky pomocí jednorázového testeru. 

V případě zjištění požití těchto látek bude pracovník ze stavby vykázán. 

11. Kontrola zvedacích mechanismů 

Za provoz jeřábu zodpovídá firma Dolan jeřáby, jejíž technický pracovník musí jeřáb 

zkontrolovat před započetím zvedání. Důležité je zejména správné umístění a zapatko-

vání. Musí být zkontrolován platný strojní průkaz jeřábníka. 

12. Kontrola dodržování plánu BOZP 

Kontrolu dodržování zásad BOZP bude provádět koordinátor bezpečnosti, který může 

na pochybení udělovat finanční postih. Na dodržování bude taky průběžně dohlížet 

stavbyvedoucí, který musí pracovníky upozorňovat na případné porušení pravidel. Bu-

de se kontrolovat hlavně nošení OOP, jištění při práci ve výškách a správná práce se 

stroji a nářadím. 

13. Provedení hydroizolace 

Před položením asfaltových pásů se zkontroluje penetrační nátěr, který vylepšuje při-

lnavost k povrchu. Nátěr musí být rovnoměrně nanesen po celé ploše, kde se bude 

natavovat pás. U natavení pásů se kontroluje přítomnost nenatavených míst, vzducho-

vých kapes. Dále je důležité zkontrolovat přesahy, které musí být minimálně 100 mm. 

Správné natavení spojů se kontroluje špachtlí, kdy se mechanicky ověří jejich spojení. 

Pokud špachtle pronikne mezi pásy, musí být spoj opraven. 

14. Provedení ocelových rámů 

U ocelových rámů se musí zkontrolovat správná poloha dle PD. Rámy mohou mít od-

chylku maximálně + 10 mm. Dále se kontroluje dotažení patky k chemickým kotvám a 

počet šroubů. Otvory pro navlečení na kotvou mohou mít odchylku + 2 mm. Důležité je 

provedení kontroly svarů. Stavbyvedoucí musí vizuálně zkontrolovat provedené svary. 

Pokud zjistí nedostatky, nebo například špatnou geometrii svaru, musí se provést po-
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drobnější nedestruktivní zkoušky (např. rentgenová). Na závěr bude zkontrolována 

celistvost a provedení nátěru. 

15. Provedení pozednic 

Před uložením pozednic musí být zkontrolovány kotevní body. Jedná se o správné roz-

místění v souladu s PD a pevnost chemických kotev. Po usazení pozednice musí být 

zjištěno, zda jsou tyto body řádně utaženy a to tak, že alespoň 10 závitů ze závitové 

tyče musí vystupovat nad matici a zároveň se pozednice nesmí nijak hýbat a musí k 

věnci přiléhat po celé délce. Pod všemi maticemi musí být umístěny ocelové podložky 

proti otlačení dřeva.  

16. Provedení sloupků 

Musí být zkontrolováno umístění sloupků dle projektové dokumentace a správný prů-

řez prvků. Dále se u sloupků musí ověřit jejich svislost, která musí být + 10 mm. 

17. Provedení vaznic 

Budou zkontrolovány spoje vaznic a jejich umístění na sloupcích a štítových stěnách dle 

TP. Při uložení na stěnu musí být pod vaznici uložený asfaltový pás proti vlhkosti.  Stav-

byvedoucí zkontroluje i správné umístění dle projektové dokumentace. Vodorovná 

odchylka nesmí přesáhnout + 5 mm, odchylka uložení pak + 12 mm. 

18. Provedení krokví 

Stavbyvedoucí musí zkontrolovat správnost provedení osedlání krokví na pozednici a 

vaznici a spojení na ostřih ve vrcholu. Prvky musí být osedlány do ⅟3 průřezu. Ve spoji u 

vrcholu musí být vložena podložka s oboustrannými hroty zabraňující pootočení. Při 

sešroubování svorníků musí být pod matice vloženy podložky proti otlačení dřeva.  

19. Provedení kleštin 

Bude zkontrolováno umístění dle PD, výška uložení a provedení spojů. Šrouby spojů 

musí být dostatečně utaženy a pod maticemi musí být podložky proti vtlačení. V po-

délném směru může být odchylka maximálně + 5 mm. Konce hambalků budou zařezá-

ny zároveň s krokvemi. 

20. Provedení vikýřů 

Zkontrolováno bude provedení jednotlivých prvků, které vikýř tvoří. Jedná se o krokve, 

sloupy a vazničky, pro které je postup kontroly popsán v předchozích bodech. Musí být 

zkontrolováno přichycení záklopu ke sloupkům dle PD a TP. 

21. Provedení přístřešků u vchodů 

Zkontrolováno bude provedení jednotlivých prvků, které přístřešek tvoří. Jedná se o 

krokve, pozednice, vaznice, vzpěry a sloupky, pro které je postup kontroly popsán 

v předchozích bodech.  
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22. Provedení pojistné hydroizolace 

Důležitá je kontrola zejména minimálního překrytí pásů 100 mm přelepení spojů izo-

lační páskou a přibití pojistné hydroizolace ke krovu hřebíky přes kontralatě. Pokud 

bude nalezeno míst, které není dobře ukotveno, nebo kterým by mohla vnikat voda, 

musí být označeno a opraveno. Na vrcholové vaznici musí výt provedena vrcholová lať 

pro uchycení hřebenových tvarovek. Tato lať bude ukotvena pomocí ocelových kotev-

ních držáků umístěných po stejných vzdálenostech jako kontralatě. 

23. Provedení latí a kontralatí 

Kontroluje se vzdálenost mezi jednotlivými latěmi s maximální odchylkou + 5 mm. Latě 

a kontralatě k sobě musí být přišroubovány vruty v každém styku. Napojení latí je po-

voleno pouze nad kontralatí a oba konce musí být přivrtány.  

24. Provedení doplňkových konstrukcí 

Kontroluje se umístění doplňků pro uchycení podhledu na každé krokvi a jejich přivrtá-

ní pomocí vrutů ke krokvi. Dále se musí zkontrolovat vodorovnost mezi jednotlivými 

prvky, přičemž nesmí být odchylka větší než + 5 mm. 

10.2.3   Kontrola výstupní 

25. Kontrola nátěru 

Všechny prvky krovu musí být impregnovány ochranným přípravkem. Důležité je zkon-

trolovat zejména části, kde došlo k délkovým úpravám řeziva, spoje a ostatní místa, ze 

kterých mohl být nátěr při montáži odstraněn.  

26. Kontrola spojů krovu 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora a statik zkontrolují provedení spojů. Důleži-

té je zejména dostatečné dotažení a správné provedení tesařských spojů dle PD.  

27. Geometrická správnost krovu 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora a statik zkontrolují provedení konstrukce 

dle PD, zkontrolují průřezy prvků a jejich rozmístění a přítomnost všech navržených 

prvků. Odchylka proti PD může být maximálně 10 mm.  

 

  



 
  130 
 

 

  

 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 
 

TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 
11 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI – PROVÁDĚNÍ KROVU 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

Bc. RADEK RATAJSKÝ 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 

BRNO 2019   



 
  131 
 

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové  

dokumentace a koordinátorovi 

1. Údaje o stavbě 

a) Základní údaje o druhu stavby 

Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou v intravilánu obce 

Těmice. Objekt je jednopodlažní s částečně obytným podkrovím, půdo-

rysného tvaru U o rozměrech přibližně 43 x 48 m, zastřešen sedlovou 

střechou s vikýři. Konstrukce krovu je dřevěná, částečně doplněná o ko-

vové rámy. 

Budova je založena na základových pasech a patkách ze železobetonu. 

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic, stropní kon-

strukce je montovaná z železobetonových předpjatých desek. V objektu je 

monolitické železobetonové schodiště.  

b) Název stavby 

DPS Těmice 

c) Místo stavby 

Těmice, k.ú. Těmice (765872),  

parcela číslo 64, 67, 68/2, 65/2 

d) Charakter stavby 

Novostavba je navržena jako rohový objekt a tak, aby co nejvíce zapadala 

do okolní zástavby. Je umístěna na rovinatém pozemku v centru obce. 

e) Účel užívání objektu 

Budova je určená zejména pro pobyt osob se sníženou schopností pohy-

bu, je řešena jako bezbariérová. Celkem je navrženo 15 bytových jedno-

tek, doplněných o provozní zázemí, společenské prostory a místnosti 

sloužící k občanské vybavenosti v obci. 

f) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládá se doba výstavby 16 měsíců a to od 4/2019 do 8/2020. Ob-

jekt bude realizován ve dvou etapách, jelikož je objekt tvaru U, bude část 

jeho pravé části dostavěna v druhé etapě, aby byl umožněn přístup do ke 

zbývající části budovy.  

g) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolní zástavby 

V době výstavby bude mít stavba negativní vliv na okolí především zvýše-

nou prašností a zvýšenou hladinou hluku. Po dokončení nebude mít stav-

ba negativní vliv na okolní zástavbu. 
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2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní 

předpisy a soupis dokumentů sloužící jako podklad zpracování plánu 

Zpracování plánu bezpečnosti je nutné z důvodu přítomnosti více zhotovitelů na 

stavbě. Jedná o stavbu, kde hrozí pád z výšky – dle zák. č. 309/2006 Sb. Z toho 

vyplývá, že pro tuto stavbu musí stavebník určit koordinátora bezpečnosti.  

Rizikové práce:  

- Práce ve výškách 

- Svařování ocelových konstrukcí 

- Montážní práce 

- Manipulace s břemeny  

- Práce se stroji a nářadím 

Právní předpisy sloužící jako podklad pro zpracování plánu: 

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb. O 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.  

- Nařízení vlády 495/201 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistí-

cích a dezinfekčních prostředků 

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

pečný provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí 

- Zákon č. 88/2016, kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dal-

ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živit v tavných nádobách. 

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel dokumentace 

GEPROSTAV projekce s.r.o.  

Plucárna 3832/1a 

Hodonín, 695 01 

b) Hlavní projektant 

Ing. František Koliba 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1003572 

c) Koordinátor bezpečnosti na stavbě 

________________ 
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B. Situační výkres stavby 

Situace zřejmá z výkresu ZS, který je součástí příloh DP. 

 

C. Požadavky na obsah plánu 

1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stano-

vených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis doku-

mentů, týkajících se stavby, na základě, kterých byla stavba povolena, včetně 

označení příslušného stavebního úřadu. 

Stavbu DPS v Těmicích povolil a vydal územní rozhodnutí Stavební úřad ve 

Bzenci na základě předložení projektové dokumentace pro stavební povolení a 

předložení vyjádření dotčených orgánů. 

Plán je zpracován pro zařízení staveniště a etapu střešní konstrukce. 

 

2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 

platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 

předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby. 

 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a výjezdů na staveniště, pro-

stor pro skladování a manipulaci s materiálem 

- Staveniště bude z jižní a východní a severní strany oploceno systémovým 

oplocením výšky 2 m. Ze západní strany zůstane oplocení stávající. 

Z důvodu eliminace hluku ze staveniště bylo zvoleno oplocení plné. Vjezd 

na staveniště je situován z místní komunikace na východní straně stave-

niště. Bude zde umístěna vjezdová brána. Na oplocení u vjezdu budou 

umístěny varovné tabule zakazující vstup nepovolaným osobám, upozor-

ňující na práce ve výškách a možnost pádu předmětů. Rovněž zde bude 

umístěna informační tabule o povolení stavby a kopie zprávy oblastního 

inspektorátu práce. 

- Materiál bude skladován na zpevněné ploše z cihelné drti, která bude 

umístěna u pravého křídla budovy. Umístění sládky je patrné ze situace 

staveniště. Spojovací a ostatní drobný materiál bude skladován 

v mobilních staveništních kontejnerech, které jsou rovněž umístěny na 

staveništi. Ve druhé fázi výstavby bude ke skladování použita plocha již 

zbudovaného parkoviště umístěného ve východní části staveniště. Prvky 

krovu budou skladovány na podkladních hranolech do maximální výšky           

2 m.  

  



 
  134 
 

 

b) Zajištění osvětlení staveniště a pracoviště. 

Staveniště bude osvětleno při snížené viditelnosti pomocí LED osvětlení, 

které bude umístěno na objektech zařízení staveniště a také u místa pro-

váděných prací.  Ve druhé fázi výstavby budou správní objekty odvezeny a 

zázemí bude přesunuto do již zbudované části objektu. Rovněž osvětlení 

bude přesunuto na tuto část. Osvětlení nesmí oslňovat okolní zástavbu a 

komunikace.  

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 

poškození. 

V rámci stavby dojde k přeložce NN a v okolí stavby tak nebudou vedeny 

nadzemní sítě, které by bránily například použití jeřábu. Jelikož bude pou-

žit mobilní jeřáb, nesmí dojít k jeho postavení a zapatkování na již existu-

jící sítě, které jsou vyznačeny v situaci zařízení staveniště. S jejich polohou 

musí být bezpodmínečně seznámen pracovník zvedacího mechanismu. 

 

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu, nebo požáru. 

- Všichni pracovníci budou seznámeni s požárními předpisy, s místem 

shromáždění v případě požáru na staveništi a umístěním hlavního jističe. 

- Součástí krovu jsou i svařované ocelové rámy, které budou umístěny 

v blízkosti dřevěných prvků krovu. Části těchto rámů budou svařeny pře-

dem a následně osazeny pomocí mobilního jeřábu na místo určení a sva-

řeny do celku.  

- Při svařování těchto prvků dochází k riziku vznícení, zejména dřevěných 

prvků, které se budou na pracovišti vyskytovat.  Před zahájením svařování 

musí být okolí důkladně uklizeno, aby se předešlo vzniku požáru.  

- Pokud bude svařování probíhat v blízkosti dřevěných prvků menší než 50 

cm, musí být po dobu svařování tyto prvky ochráněny například kovovým 

plechem, aby se zabránilo vznícení těchto prvků.  

- Po ukončení svařování musí být zajištěn dohled na stavbě v pravidelných 

intervalech, jehož minimální délka bude 8 hodin po ukončení svařování.  

- Na stavbě budou umístěny minimálně dva hasící přístroje. Jeden z nich 

bude na správních objektech a druhý bude umístěn v podkroví, aby byl co 

nejblíže možného vzniku požáru. Hasící přístroje musí mít platnou revizi. 

Tato revize nesmí být starší než jeden rok. 

- U správních objektů bude umístěna informační tabule se všemi kontakty 

na složky záchranného systému.  
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e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického ve-

dení a dalších médií, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání 

vody, noční osvětlení. 

- Přístup na staveniště bude přes uzamykatelnou bránu z místní komunika-

ce. Staveništní komunikace bude zhotovena ze zhutněného recyklátu. 

- Rozvodná skříň nízkého napětí bude umístěna na hranici pozemku v rohu 

u křižovatky místních komunikací a rozvody z ní budou do objektů ZS ve-

deny nad zemí a budou podepřeny proti prověšení. Rozvodná skříň musí 

být opatřena ochrannou folií, aby bylo zamezeno účinkům klimatických 

vlivů. 

- Přívod vody na staveniště bude zajištěn ze zřízené přípojky z vodovodního 

řádu obce. 

- Noční osvětlení bude zajištěno LED lampami umístěnými na objektech ZS. 

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebez-

pečí povodně, sesuvu zeminy a konkretizace opatření pro případ krizové 

situace. 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti a otřesy od dopravy nebudou mít 

na stavbu vliv. 

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně si-

tuačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 

dopravy osob a materiálu. 

Osoby budou mít přístup na pracoviště z již vybudovaného schodiště uv-

nitř objektu, stavebním výtahem, případně pomocí žebřů. Technický stav 

stavebního výtahu musí být pravidelně kontrolován. Výtah musí být pro-

vozován v souladu s nařízeními výrobce. Tyto pokyny musí být na výtahu 

umístěny. Je také zakázáno se pohybovat pod plošinou výtahu.   

Materiál pro zřízení krovu bude přepravován jak ručně, tak pomocí mo-

bilního jeřábu Terex AC 40, kterým budou přepravovány jak dřevěné prv-

ky, tak části ocelových rámů. Mobilní jeřáb musí být postaven tak, aby 

nedošlo k zaboření patek, případnému naklonění a převrácení jeřábu. 

Osoby, které nejsou povolány, musí při práci jeřábu dodržovat bezpečnou 

vzdálenost alespoň 2 m od dosahu stroje. Přepravované předměty musí 

být uvázány tak, aby úhel mezi svislicí a lanem nebyl větší než 60o a nedo-

šlo tak proklouznutí úvazu a možného pádu břemene. Zvedání musí být 

plynulé a cca 25 cm před uložením do finální polohy musí být prvek ustá-

len. Uvolnění přepravovaného prvku musí proběhnout tak, aby neohrozilo 

pracovníka, který se nesmí pohybovat pod břemenem, ale nejlépe na plo-

šině, nebo tak, aby se eliminovala možnost zásahu padajícím břemenem.  
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k) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotli-

vých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění 

pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob 

zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních 

dílů a jejich upevňování a stabilizace. 

Při montáži kovových rámů bude použito systémové lešení, ze kterého 

budou pracovníci provádět svařování prvků. Osoba provádějící svařování 

musí mít platný svářečský průkaz. Musí používat OOP. Jedná se o svářeč-

ské rukavice, oděv s nehořlavou úpravou, svářečskou helmu a štít. Ocelo-

vé konstrukce musí být před svařováním uzemněny. 

Z důvodu možného pádu přepravovaného prvku musí pracovníci dodržo-

vat během manipulace bezpečný odstup a vyčkat, než bude břemeno sta-

bilizované.  

Montážní přípravky smí být pro dočasné zajištění dílců odstraňovány až 

po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce. Při odebírání dílců 

ze skládky musí být zbylé dílce zajištěny proti pádu nebo sesunutí. Před 

zdvíháním se musí ověřit bezpečnost zavěšení břemene mírným nadzved-

nutím. Pro uchycení prvků krovu budou používány textilní úvazy neko-

nečné vinuté, s nosností 3 000 kg o délce 2 m. 

 

o)    Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na vol-

ném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopra-

vu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování 

osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení 

způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými 

pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostřed-

ků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany. 

Pracovníci musí používat OOP, které jim zaměstnavatel poskytne: 

- pracovní přilba – ochrana hlavy 

- pracovní brýle – ochrana očí, zejména při řezání materiálů 

- rukavice – ochrana rukou 

- chrániče uší – ochrana uší před nadměrným hlukem 

- obuv s pevnou špicí – ochrana chodidel 

- svářečský štít – ochrana pracovníků při svařování 

- reflexní vesta – zlepšení viditelnosti pracovníka pro ostatní 

- pracovní oděv-nehořlavý pracovní oděv pro svařování 

- lana, úvazy a postroje – ochrana pracovníků proti pádů z výšky 

Funkčnost úvazů musí být ověřována před jejich použitím. Aby bylo za-

bráněno pádu nebo propadnutí konstrukcí, budou pracovníci používat 
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osobní ochranné pomůcky, které musí být vždy připoutány ke stabilní 

konstrukci. Při práci ve 2. NP bude jako ochranná konstrukce pro zameze-

ní pádu sloužit nadezdívka s ŽB věncem výšky 1000 mm a tl. 450 mm.  

m) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu ma-
teriálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska po-
žadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným staveb-
ním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů. 

Je zakázáno, aby se pracovníci pohybovali v místech, kde by jim mohlo 

hrozit riziko pádu z výšky, propadnutí konstrukcemi nebo riziko pádu 

předmětu, který by je mohl zranit. Rovněž je zakázáno používat stavební 

materiály, bedny, palety místo plošin a žebříků. Při použití žebříku musí 

být pracovník otočen čelem k žebříku, aby se v případě pádu mohl ucho-

pit. Žebřík nesmí používat více osob zároveň a zároveň nesmí sebou nést 

břemeno o hmotnosti větší než 15 kg.  Materiál stroje a pomůcky, které 

budou používány při pracích ve výškách musí být dostatečně zajištěny 

proti pádu, aby nezranily ostatní osoby na staveništi a nezpůsobily hmot-

né škody.  

Pokud budou v době výstavby panovat na staveništi nepříznivé povětr-

nostní podmínky, kterými myslíme zejména déšť, sněžení, námrazu, vítr o 

rychlosti přesahující 11 m/s, teplotu nižší, než -10 oC a viditelnost nižší než 

30 m, musí být práce na stavbě přerušeny.  
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Výkres výkopů – příloha č. 7 

Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu bez TZB – příloha č. 8 
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ZÁVĚR 
V diplomové práci jsem řešil přípravu realizace pro Dům s pečovatelskou službou 

v Těmicích. Zabýval jsem se především hlavním stavebním objektem SO 01.  

V práci je zpracována technická zpráva dle poskytnuté PD, stavebně technologická stu-

die, která řeší návaznost jednotlivých technologických etap a možná rizika při jejich 

provádění. Z důvodu tvaru objektu a nemožnosti přístupu jsem zvolil rozdělení realiza-

ce na dvě etapy, přičemž v 1. bude zrealizováno více než 80% stavby a ve druhé zbylá 

část. Následně jsem zpracoval objektový časový a finanční plán, ve kterém jsem pro 

objekty SO02 – SO06 použil rozpočet dle THU. Práce řeší také návrh vhodné strojní 

sestavy, posouzení tras a zařízení staveniště pro 1. a 2. etapu stavby. Ve druhé etapě 

bude stavbou zamezen přístup do atria budovy, takže musí dojít taky ke změně zařízení 

staveniště z důvodu nedostatku prostoru. Dále jsem zpracoval technologický předpis, 

který řeší montáž krovu, plán bezpečnosti práce pro montáž krovu, položkový rozpočet 

stavby, podrobný časový plán, bilanci potřeby pracovníků a jejich optimalizaci a har-

monogram pro zásobování hrubé stavby materiálem. Pro upřesnění jsem zpracoval 

výkres výkopů, který nebyl součástí projektové dokumentace. 

Rozpočet je zpracován v programu RTS Buildpower S, časový plán a bilance pracovníků 

pak ve výpočetním programu Contec. 

Cílem této práce bylo navržení vhodných postupů výstavby daného objektu vzhledem 

k jeho tvaru, umístění a zdrojům pro výstavbu.  
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Zákony, vyhlášky, normy směrnice 

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb. O bližších mi-

nimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

- Nařízení vlády 495/201 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskyto-

vání OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

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

voz a používání strojů, technických zařízení a nářadí 

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

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

- Zákon č. 88/2016, kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších pod-

mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

- vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- vyhl. č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – provádění 

- ČSN 73 2824–1 Třídění dřeva podle pevnosti: jehličnaté dřevo 

- ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě – kontrola přesnosti 

- ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace – základní ustanovení 

- ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace 

- ČSN 73 2604 Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 

- ČSN 73 0210–1 Geometrická přesnost ve výstavbě – podmínky provádění 
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