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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie nástavby 

Městského úřadu v Krnově, se zaměřením na provádění stropní konstrukce a střešního pláště. 

Pro tyto technologické etapy bude vypracován časový plán, rozpočet, návrh strojní sestavy, 

technická zpráva zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce.  
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Abstract 
The bachelor´s thesis deals with the solution of selected parts of the architectural and 

technological study of the extension of the municipal office in Krnov, focusing on realization 

ceiling construction and roof deck. For these technological steps the schedule, budget, 

mechanical assembly, technical report construction site, control and trial plan, occupational 

safety will be prepared.  
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ÚVOD 

 
Má bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou studií nástavby městského 

úřadu v Krnově. Především se zde zaměřuji na objekt SO 01 Rekonstrukci a nástavbu. 

Úkolem mé práce je návrh vhodného řešení zařízení staveniště, zhotovení 

technologických předpisů na provedení nové stropní konstrukce nad 3.NP a nového 

střešního pláště v místě budování nové stropní konstrukce. Pro tyto prováděné práce 

budou navrženy stroje, vytvořen časový plán, rozpočet a bezpečnost práce. Bezpečnost 

práce bude zaměřena z větší části na práci ve výškách. Dále bude vytvořen kontrolní  

a zkušební plán pro provádění stropní konstrukce. Vše musí být zpracováno s ohledem 

na plynulost výstavby. 
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1 OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1 Název stavby 

Stavební úpravy a nástavba objektu Vodní 1, Krnov,  

včetně přeložky přípojky teplovodu a přípojky elektro. 

1.2 Místo stavby 

Krnov, Vodní 2148/1 

Katastrální území Krnov- Horní předměstí 

Pozemky parcelní č. 218/2, 217, 220/6, 220/5, 228, 218/1 

1.3 Investor 

Město Krnov 

Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov 

IČ: 00296139 

1.4 Zodpovědný projektant 

Ing. Miroslav Geryk, 

Dvořákův okruh 13, 79401 Krnov, 

IČ: 63015820 

DIČ: 670718/1525 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace 1200850 

1.5 Kapacita stavby 

Administrativní budova o 3NP, nepodsklepená 

1.6 Termín zahájení stavby 

Termín zahájení stavby stanoven na červen 06/2012 

1.7 Termín dokončení stavby 

Termín dokončení stavby stanoven na duben 04/2013 

1.8 Dohodnutá lhůta výstavby 

Dohodnutá lhůta výstavby 10 měsíců. 
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

S0 01 Rekonstrukce a nástavba 

S0 02 Zrušení stávající přípojky NTL plynovodu 

S0 03 Přeložka přípojky elektro 

S0 04 Přeložka přípojky teplovodu 

S0 05 Terénní úpravy a zpevněné plochy 

3 POPIS STAVENIŠTĚ 

Stavebními úpravami budou dotčeny parcely č. 218/2, 218/1, 217, 220/6, 220/5 a 228 

katastrálního území Krnov- Horní předměstí, jejichž vlastníkem je Město Krnov. 

Stavební práce budou probíhat v zastavěné části města v blízkosti centra v památkové 

zóně. V okolí rekonstruované budovy se nachází bytové domy, parkoviště, komunikace 

a zatravněná plocha s chráněným vzrostlým stromem a zelení. Území leží v nadmořské 

výšce 316 m n. m. a jedná se o rovinný terén. 

Na ploše staveniště se nachází stávající objekt, který bude rekonstruován. Vedou zde 

inženýrské sítě, které budou přeloženy nebo demontovány. Pro výskyt chráněného 

vzrostlého stromu musí být zavedena ochranná opatření, aby nedošlo k jeho poškození 

při výstavbě. Z důvodů stísněných podmínek je třeba přizpůsobit zařízení staveniště. 

Staveniště bude oploceno a vjezd bude možný z ulice Vodní. 

Na staveniště bude umístěn autojeřáb pro osazování stropních ocelových profilů 

a dalšího potřebného materiálu. Bude instalován stavební výtah pro svislou dopravu. 

Zřízeno míchací centrum s napojením na vodovodní přípojku. Jako skládku materiálu 

lze využít zpevněné venkovní plochy i místnosti v objektu. Kvůli stavebním úpravám 

bude zřízeno lešení. 

Rozsah staveniště je znázorněn ve výkrese č. B1. Zařízení staveniště. 

4 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 

S0 01 Rekonstrukce a nástavba 

4.1 Údaje o dosavadním využití území 

Stavební objekt se nachází v zastavěné části města v blízkosti centra v památkové zóně. 

Byl postaven blokopanelovou technologií BP-FM OSP Frýdek Místek v letech 

1985-1986. V blízkosti rekonstruované budovy se nachází bytové domy, parkoviště, 

komunikace a zatravněná plocha s chráněným vzrostlým stromem a zelení. Území leží 

v nadmořské výšce 316 m n. m. a jedná se o rovinný terén. 



 Petra Langrová 

Bakalářská práce 

8 

Z důvodů dispozičních potřeb, energetických požadavků a modernizace budou 

provedeny stavební úpravy na objektu a s tím související přeložky přípojek. 

4.2 Parametry objektu po úpravách 

Zastavěná plocha: 790,11 m
2
 

Obestavěný prostor: 6470,68 m
3
 

Počet podlaží: 3 

Prostory kanceláří: 1008,08 m
2
 

Společné chodby, schodiště: 473,76 m
2
 

Hygienické zázemí, kuchyně: 105,58 m
2
 

Technické zázemí: 85,08 m
2
 

Archív: 72,03 m
2
 

Plocha staveniště: 736,6 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma jednotlivých podlaží 
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4.3 Konstrukční popis a postup prováděných prací 

4.3.1 Veškeré bourací práce na objektu  

Bourací práce na objektu budou probíhat směrem od nejnižšího podlaží po nejvyšší tak, 

aby nebyla ohrožena stabilita objektu. Vzniklá stavební suť bude přemístěna kolečky 

dočasně do připravených kontejnerů a poté převezena na registrovanou skládku do 

vzdálenosti max. 15 km. 

Odstranění původních okenních a dveřních výplní 

Odstranění veškerých okenních a dveřních výplní může probíhat současně ve všech 

podlažích. Postup prací stanoven od nejnižšího podlaží po nejvyšší. 

Otlučení vnitřních omítek 

Omítky budou otlučeny ve všech místnostech. Bude třeba zřízení pomocného vnitřního 

lešení. Postup prací od nejnižšího po nejvyšší podlaží. 

Venkovní práce na objektu 

 Demontáž šikmé střechy nad hlavním vstupem do objektu v bloku E. 

 Odstranění ocelového točitého schodiště v severní části bloku A, musí být 

odstraněno před zahájením prací přeložky teplovodu. 

Bourání stávajících svislých nosných a nenosných konstrukcí 

1.NP 

 Nejprve odstraněny vnitřní nenosné konstrukce stěn ze sádrokartonu a z cihelného 

zdiva. Zahájení prací v bloku A, pokračování v bloku B, C a D. Při bourání nesmí 

docházet k mísení stavebního odpadu ze sádrokartonových a cihelných příček pro 

jeho další likvidaci.  

 Budou odstraněny vnitřní nosné konstrukce dle PD a bude provedeno případné 

dočasné podchycení stropní konstrukce.  

 Kvůli bouracím pracím v obvodových zdech, bude v těchto místech zřízeno dočasné 

venkovní a vnitřní lešení. Při provádění nových otvorů v nosných zdech je nutné 

osadit překlady, které budou z ocelových I profilů předepsaných rozměrů. Postup se 

provádí ve dvou etapách. Nejprve se v místě budoucího otvoru vyseká do poloviny 

tloušťky zdi otvor, do kterého se uloží I profil a provede se zazdívka z cihel plných 

pálených na maltu. Po dostatečném zatvrdnutí se provede to samé na druhé polovině 

zdi a osadí druhý I profil. Poté je možné vyřezat otvor za pomoci diamantového 

řezacího kotouče. 
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 Bude odstraněna část nosného panelu i s menším přístřeškem v severní části  

bloku B. 

 Budou sníženy parapety u většiny stávajících okenních otvorů v blokopanelové 

obvodové stěně na výšku 650 mm od plánovaných konstrukcí podlah dle PD. 

 Nové okenní otvory v jižní části bloku C, v západní části bloku B a v severní části 

bloku A. Nutno počítat s osazením překladů z I profilu. 

2.NP 

 Odstranění nenosných konstrukcí ze sádrokartonu a z cihel. 

 Otvory ve vnitřních nosných zdech. 

 Budou sníženy parapety u pár stávajících okenních otvorů v blokopanelové 

obvodové stěně na výšku 650 mm od plánovaných konstrukcí podlah dle PD. 

 Nové okenní otvory v západní a severní části bloku B a v západní části bloku C. 

3.NP 

 Odstranění nenosných konstrukcí v západní části bloku A a v bloku D 

 Nové otvory prováděny v severní části bloku A. 

 Bourací práce v nosných stěnách v bloku D budou prováděny současně 

s odstraňováním stropní konstrukce nad centrálním schodištěm v bloku D. 

Bourání nášlapné vrstvy a podkladního betonu 

1NP 

 Výškové úrovně budou odvozeny vzhledem ke stávající podlaze ±0,000. 

 Vnější bourací práce budou zahrnovat odstranění stávajícího nástupního schodiště 

s rampou u vstupu do budovy u bloku E a to konkrétně nášlapné vrstvy u vstupu na 

výškovou úroveň -0,18 m, částečné zbourání podkladního betonu vstupní plochy do 

hloubky -0,28m a kompletní zbourání nástupní rampy. 

 Bourání stávající nášlapné vrstvy, odstranění tepelné izolace a hydroizolace bude 

provedeno v celém podlaží 1.NP na výškovou úroveň základových pasů -0,18 m. 

 Bourání stávajícího podkladního betonu bude provedeno do hloubky -0,28 m ve 

vzdálenosti 0,225 m od vnitřních nosných zdí, aby nebyly porušeny stávající 

základové pasy. Bourací práce za pomoci pneumatického kladiva. 

 U místností 1.32 Plynoměr o ploše 4,5 m
2
 a 1.21 Výměníková stanice o ploše  

57,4 m
2
 jsou jiné výšky podlah, je třeba se řídit dle PD kvůli bourání a výkopům. 

Tyto místnosti se nacházejí v 1.NP v bloku B. 
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 Pro zřízení výtahové šachty je nutné zasáhnout do stávajících základových pasů 

v místě zrcadla stávajícího centrálního schodiště nacházejícího se v bloku D. Nutno 

zajistit stabilitu schodiště podpěrnými kcemi pro další práce. 

2.NP a 3.NP 

 Bourání nášlapné vrstvy včetně podkladního betonu na výškovou úroveň stropní 

panelové konstrukce. 

 V bloku E bude vybourán otvor ve stropní konstrukci o rozměru 1620x415 mm 

kvůli zabudování vzduchotechniky. 

Odstranění střešního pláště u stávajících konstrukcí 

Blok B 

 Nad 1.NP bude provedena demontáž oplechování a odstranění kompletní skladby 

střešního pláště po vrstvách až na dutinový ŽB stropní panel. Budou demontovány 

střešní vpusti a stávající světlíky ve stropní konstrukci. V západní části bude 

vybourána atika na výškovou úroveň +3,225 m. 

 V místech vzniklých otvorů ve stropní kci po odstranění světlíků budou provedena 

ochranná opatření. Pro zabránění pádu budou otvory zakryty dostatečně únosnou 

deskou. K zabránění vniku dešťové vody budou překryty fólii. 

 Ve stropní konstrukci budou vybourány nové otvory o průměru 400 mm. 

 Nad 2.NP bude provedena demontáž oplechování, stávajících vpustí a odstranění 

kompletní skladby střešního pláště po vrstvách na úroveň dutinového ŽB stropního 

panelu. V západní části bude odstraněna atika na úroveň +6,550 m. 

Blok C 

 Nad 2.NP bude provedena demontáž oplechování. Stávající střešní plášť zůstane 

zachován, ale bude zateplen. 

Blok A 

 Nad 3.NP bude provedena pouze demontáž oplechování a stávajících vpustí. 

Původní skladba střešního pláště zůstane zachována, ale dojde k zateplení střešní 

kce. Podrobněji popsáno viz dále v provádění nového střešního pláště. 

Blok D 

 Nad 3.NP bude provedena demontáž oplechování a odstranění kompletní skladby 

střešního pláště po vrstvách až na dutinový ŽB stropní panel. Poté bude rozebírána 

atika mimo atiku sousedící s objektem A.  
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 Společně s rozebíráním střešního pláště dojde k postupnému odstranění celé stropní 

panelové konstrukce včetně obvodových stěn na výškovou úroveň +9,250 m. Bude 

potřeba podchycení nosných svislých a vodorovných kcí při postupném rozebírání 

stropu. Současně provedeny otvory ve svislých nosných stěnách včetně osazení 

I překladů. 

4.3.2 Výkopové práce v rámci objektu 

Vnitřní a vnější výkopové práce v rámci objektu mohou probíhat nezávisle na sobě. Po 

odstranění stavební sutě z bouracích prací můžeme provést výkopy, které budou 

prováděny ručně. Hloubka výkopu a rovinnosti budou kontrolovány průběžně vedoucím 

čety za pomoci nivelačního přístroje. Zahájení prací v bloku A, následující práce 

v bloku B, C, D a E. 

Blok A 

 Bude proveden ruční výkop na výškovou úroveň -0,330 m v celém bloku. Hutnění 

nového podkladu po odstranění zeminy za pomoci těžkého válce nebo ručního 

pěchu. 

Blok B 

 Bude proveden ruční výkop na výškovou úroveň -0,330m. Hutnění nového 

podkladu po odstranění zeminy za pomoci těžkého válce nebo ručního pěchu. 

 U místností 1.32 Plynoměr o ploše 4,5 m
2
 a 1.21 Výměníková stanice o ploše 

57,4m
2
 jsou jiné výšky podlah, není třeba výkopů. Dojde k zasypání 

ekostyrenbetonem na potřebnou výšku -0,330mm. Tyto místnosti se nacházejí 

v severní části v bloku B. V místnosti výměníkové stanice bude zřízen nový 

základový pas ještě před zásypem. 

Blok C 

 Bude proveden ruční výkop na výškovou úroveň -0,330 m v celém bloku. Hutnění 

nového podkladu po odstranění zeminy za pomoci těžkého válce nebo ručního 

pěchu. 

Blok D 

 V místě zrcadla centrálního schodiště bude proveden výkop do hloubky -2,8 m. 

 Nutné podepření a zajištění stability stávajícího schodiště. 

 Stabilita výkopu bude zajištěna svahováním se sklonem 1:0,25 do hloubky -1,8 m. 

Poté vytvoření lavičky 0,5m a následný výkop metrové jámy do hloubky -2,8 m. 
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Blok E 

 Proveden výkop pro základovou desku o rozměrech 4,4 x 2,1 m
2
 při hlavním vstupu 

do objektu do hloubky -0,630 m. 

 Pro základ bezbariérové rampy bude proveden výkop v šířce 0,3 m ve vyšším místě 

do hloubky -0,9 m a v nižším místě do hloubky -1,25 m. Hutnění nového podkladu 

po odstranění zeminy za pomoci ručního pěchu. 

 

Výkaz výměr 

Objem vytěžené zeminy uvnitř budovy:     47,116 m
3
 

Objem vytěžené zeminy vně budovy:     5,503 m
3
 

Zásyp ekostyrenbetonem:       15,434 m
3 

4.3.3 Základy 

Před zahájením betonování podkladního betonu uvnitř objektu je nutné mít hotové 

výkopové práce, zhutněné a začištěné výkopy v 1.NP. Kontrola provedena vedoucím 

čety za pomoci nivelačního přístroje. 

Základový pas 

 Bude zhotoveno bednění opatřené odbedňovacím nátěrem pro ŽB základový pas 

o tloušťce 800 mm do výšky 450 mm v místnosti výměníkové stanice v severní části 

bloku B. 

 Osazena výztuž na distanční podložky dle PD. 

 Po kontrole správného osazení výztuže může dojít k zalití betonovou směsí C25/30 

za pomocí čerpadla. 

 Hutnění betonové směsi za pomoci ponorného vibrátoru po dobu než se začne 

vytvářet cementové mléko. 

 Po dostatečném zatvrdnutí betonu může dojít k odbednění a následnému zásypu 

ekostyrenbetonem v místnosti do výšky -0,33 m, který bude zhutněn. 

 Výtahová šachta 

 Umístění výtahové šachty v objektu D. 

 Připravená jáma výtahové šachty bude zasypána ekostyrenbetonem do výšky  

-1,95 m a zhutněna ručním pěchem.  

 Bude proveden podkladní beton tl. 150 mm a po zatvrdnutí bude opatřen 

hydroizolačním nátěrem. 
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 Betonová vana výtahové šachty o tloušťce stěn 300 mm bude provedena do bednění 

včetně osazení výztuží. Kari sítě z vnitřní a vnější strany 8/100/100 s krytím 

min. 20 mm. U horního okraje přidány 2 výztuže R10, které jsou vzájemně spojeny 

s kari sítí za pomoci výztuží  R8 umístěných ve vzdálenostech po 150 mm. 

 Po dané technologické pauze může dojít k odbednění. 

 Poté bude proveden zásyp okolo betonové vany výtahové šachty vykopanou 

zeminou. Provedeno hutnění povrchu. 

Základová deska u vstupu do objektu 

 Provedení základové desky o rozměrech 4,4 x 2,1 m do výšky 450 mm při vstupu do 

objektu. 

 Na začištěný povrch bude osazena kari sít 8/100/100 na distanční podložky při 

spodním a horním okraji desky s min. krytím 20 mm. 

 Použitá betonová směs C25/30. 

 Současně bude proveden betonový základ šířky 300 mm pro navrženou rampu 

z betonu C25/30. 

Podkladní beton 

 Postup pokládky výztuže včetně betonáže bude proveden postupně. Zahájení prací 

v bloku A, směr postupu prací v bloku B, C a D. 

 Podkladní beton tl. 150 mm v celém 1.NP. 

 Osazení kari sítě 3,5/100/100 na distanční podložky s min. krytím 20mm. 

 Použita betonová směs C16/20. 

 Podkladní beton bude srovnán za pomoci vibrační stahovací lišty. 

 Betonáž prováděná od nejvzdálenějšího místa směrem ke dveřím místností. 

Výkaz výměr 

Objem betonu C25/30: 7,816 m
3
 

Objem betonu C16/20: 101,382 m
3
 

4.3.4 Vyzdívání otvorů, nosných a nenosných zdí v 1.NP 

Blok A 

 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350 mm a vnitřních nosných 

stěnách tl. 300 mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech  

290x140x65 mm na maltu M10. 
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 Vyzdívka otvorů ve stávajících příčkách o tl. 150 mm cihelnými děrovanými 

příčkovkami P10 na maltu M5. 

 Provádění nových příček tl. 150 mm z keramických cihel Porotherm 11,5 Aku 

o rozměrech 115x238x497 mm pevnosti P15 na maltu M5 a příček tl. 100 mm 

z cihelných děrovaných příčkovek pevnosti P10 na maltu M5. 

 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 

včetně překladů nad otvory. 

 Budou použity Porotherm překlady 11,5 o rozměrech 115x71x1250 mm a válcované 

I profily I100 o délce 1200 mm. 

Blok B 

 V severozápadní části bloku B bude obvodová stěna vyzděná z pórobetonových 

hladkých tvárnic Ytong o rozměrech 299x249x499 mm na maltu M10. 

 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350 mm a vnitřních nosných 

stěnách tl. 300 mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech  

290x140x65 mm na maltu M10. 

 V severní části bloku B v místnosti výměníkové stanice bude vyzděna nová nosná 

stěna tl. 300 mm z keramických cihel Porotherm 25 Aku MK o rozměrech 

250x238x372 mm o pevnosti P15 na maltu M5. Bude provedena nejdříve po 

dokončení vybetonování otvorů po světlících ve stropní konstrukci nad 1.NP 

společně s novými příčkami v místnosti. 

 Provádění nových příček tl. 150 mm z keramických cihel Porotherm 11,5 Aku 

o rozměrech 115x238x497mm pevnosti P15 na maltu M5 a příček tl. 100 mm 

z cihelných děrovaných příčkovek pevnosti P10 na maltu M5. 

 V centrální části provádění nových příček tl 150 mm a 100 mm z pórobetonu 

P2-500 na maltu M5 o rozměrech 75x249x599 mm a 125x249x599 mm. 

 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 

včetně překladů nad otvory. 

 Budou použity Porotherm překlady 11,5 o rozměrech 115x71x1250 mm, 

pórobetonový překlad NEP 7,5 o rozměrech 75x249x1250 mm a válcované I profily 

I100 o délce 1200 mm, 1100 mm a 1000 mm. 
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Blok C 

 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350mm a vnitřních nosných 

stěnách tl. 300mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech 290x140x65 mm 

na maltu M10. 

 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 

včetně překladů nad otvory. 

 Provádění nových příček tl. 150 mm z keramických cihel Porotherm 11,5 Aku 

o rozměrech 115x238x497 mm pevnosti P15 na maltu M5. 

 Budou použity Porotherm překlady 11,5 o rozměrech 115x71x1250 mm. 

Blok D 

 Provádění nových příček tl. 100 mm z cihelných děrovaných příčkovek pevnosti 

P10 na maltu M5. 

 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 

včetně překladů nad otvory. 

4.3.5 Betonáž otvorů ve stropní konstrukci nad 1.NP 

Otvory po stávajících světlících budou zabetonovány včetně osazení nových 

prosvětlovacích tubusů o průměru 600 mm. Otvory budou opatřeny bedněním, které 

bude podepřeno. Okraje otvorů budou osazeny stropními ocelovými nosníky L80/80/6  

o různých délkách, které budou kotveny do stávající konstrukce. Do ocelových  

L nosníků bude uložena kari síť 8/100/100. Po uložení výztuží a vynechání otvorů pro 

osvětlovací tubusy bude deska zalita betonem C25/30. Stahování betonu za pomoci 

hladítek a hutnění za pomoci ponorného vibrátoru. Po dostatečné technologické pauze je 

možné odbednit stropní desky. 

Provede se dozdění nosné vnitřní stěny tl. 300mm včetně příček v místnosti 

výměníkové stanice v severní části bloku B. 

4.3.6 Vyzdívka otvorů, nosných a nenosných zdí v 2.NP 

Blok A 

 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350 mm a vnitřních nosných 

stěnách tl. 300 mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech  

290x140x65 mm na maltu M10. 
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 Příčky ze sádrokartonových desek budou prováděny po zhotovení podkladní vrstvy 

podlah. 

Blok B 

 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350 mm a vnitřních nosných 

stěn tl. 300 mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech 290x140x65 mm na 

maltu M10. 

 V severozápadní části bloku provedena nástavba z pórobetonových přesných tvárnic 

Ytong P6-700 o rozměrech 299x249x499 mm. Včetně osazení překladů z ocelových 

profilů I180 o délce 2400 mm po dvou nad okenní otvor. I profily po osazení budou 

svařeny k sobě pásovinou a obezděny na maltu. Před prováděním nástavby je nutné, 

aby byl odstraněn stávající střešní plášť až na stropní panel. 

 V centrální části bloku provedena nová obvodová nosná stěna tl. 300 mm 

z pórobetonových přesných tvárnic Ytong P6-700 o rozměrech 299x249x499 mm 

včetně osazení překladů nad okenní otvory z pórobetonu NOP III/4/22 o délce 

1500 mm a ocelových profilů I18 o délce 2400 mm. 

 Provádění nových příček tl 150 mm a 100 mm z pórobetonu P2-500 na maltu M5 

o rozměrech 75x249x599 mm a 125x249x599 mm. 

 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 

včetně překladů nad otvory. 

 Budou použity pórobetonové překlady NEP 7,5 o rozměrech 75x249x1250 mm 

a 125x249x1250 mm. 

Blok C 

 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl.350mm a vnitřních nosných 

stěnách tl. 300mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech 290x140x65mm 

na maltu M10. 

 Příčky ze sádrokartonových desek budou prováděny po zhotovení podkladní vrstvy 

podlah. 

4.3.7 Nová stropní konstrukce v 2.NP 

Před zahájením provádění stropní konstrukce v bloku B musí být technologická 

přestávka 24 hodin po dozdění nosných konstrukcí. 
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ŽB věnec 

Bude proveden ŽB věnec o výšce 200 mm do bednění v severozápadní části bloku B 

v místě nové nástavby a na obvodové stěně centrální části. Použita nosná výztuž 4xR10 

o průměru 10 mm a třmínky V6 o průměru 6 mm umístěné po vzdálenosti 250 mm. 

Krytí výztuže min 20 mm zajištěno distančními podložkami. Použita betonová směs 

C20/25. Hutnění betonové směsi ponorným vibrátorem. Po dostatečné technologické 

přestávce pro zatvrdnutí betonu může dojít k osazení nosných I profilů. 

Roznášecí plochy 

Budou vysekány kapsy do stávající konstrukce o rozměrech 200x300 mm do výšky  

150 mm. Roznášecí plochy budou provedeny v centrální části bloku B, v místech 

pozdějšího osazení nosných ocelových profilů. 

Osazení nosných ocelových profilů 

Osazení ocelových I profilů je možné po zatvrdnutí ŽB věnce a roznášecích ploch. 

Uložení I profilů na nosné stěny je 150 mm. V severozápadní části bloku B budou 

použity ocelové profily I220 o délce 6100 mm a v centrální části použity ocelové 

profily I200 o délce 4700 mm. Nosníky budou osazovány za pomoci jeřábu. 

Dozdění atiky 

Před položením nosného plechu stropní konstrukce je potřeba dozdít atiku o výšce 

0,875 m. Použitý materiál pórobetonové hladké tvárnice o rozměrech 299x249x499 mm 

na maltu M10. ŽB věnec atiky je možné provádět po technologické přestávce 24 hod po 

dozdění atiky a bude proveden po zhotovení betonáže stropní konstrukce. Výška věnce 

atiky bude 150 mm. Výztuž na distančních podložkách 4xR10 a třmínky V6 po  

250 mm. Minimální krytí 20 mm.  

Pokládka vlnitého plechu 

Po dozdění atiky bude na ocelové nosníky položen trapézový plech  

TR40S/160x0,88 mm, který bude spřažen v každé druhé vlně nastřelovacími hřeby. 

Trapézový plech slouží také jako ztracené bednění. 

Betonáž stropní konstrukce 

Před betonáží bude zkontrolována svislost atiky a osazeny znivelované vodící prvky – 

ocelové L profily. Poté bude osazena kari síť 6/100/100 na distanční podložky s krytím 

20 mm. Čerpání betonové směsi C25/30 za pomoci domíchávače s čerpadlem. Výška 
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betonové desky od spodní vlny trapézového plechu je 100 mm. Hutnění prováděno 

stahovací vibrační lištou. Po zmonolitnění stropní desky kontrolu rovinnosti stropní 

konstrukce provádí vedoucí čety. 

4.3.8 Nástavba a vyzdívka nosných a nenosných zdí v 3.NP 

Blok A 

 V severní části vyzdívka otvoru v obvodové nosné stěně tl. 350 mm cihlami plnými 

pálenými CPP P20 o rozměrech 290x140x65 mm na maltu M10. 

 V severní části provádění příčky tl. 100 mm z cihelných děrovaných příčkovek 

pevnosti P10 na maltu M5. 

 Překlad nad dveřním otvorem v nové příčce z ocelového profilu I100 o délce  

1100 mm. 

Blok B 

 Před začátkem prací musí být rozebrán střešní plášť po stropní konstrukci. V jižní 

části bloku B bude vytvořen průvlak v šířce 300 mm z 3 ocelových profilů I200 

 o délce 6250 mm na maltové lože tl. 35 mm a osazen do kapsy ve stávající nosné 

konstrukci a vyzděny. 

 Obvodové nosné zdivo nástavby bude prováděno z pórobetonových tvárnic Ytong 

P6-700 na tenkovrstvou maltu M10. 

 Nad okenní otvory budou osazeny překlady z pórobetonu NOP III 4/22 do světlosti 

1500mm. Pro větší světlosti otvorů ocelové válcované nosníky I180 po 2 v každém 

otvoru. Překlady z I profilů budou svařeny ocelovou pásovinou a vyzděny. 

Blok C 

 V této části bude zhotoven nový věnec do bednění pro stávající atiku tl. 350 mm. 

Výška věnce je 150 mm. Výztuž na distančních podložkách 4xR10 a třmínky V6 po 

250 mm. Minimální krytí 20 mm. Po zatvrdnutí betonu můžeme odbednit. 

Blok D 

 Bude provedena vyzdívka otvorů a nosných stěn z pórobetonových přesných tvárnic 

Ytong o rozměrech 299x249x499 mm. Vyzdění do výšky +9,550 m. 

Po technologické přestávce 24 hod po dozdění bude zhotoveno bednění současně pro 

ŽB věnec pro blok B a pro blok D. Horní hrana věnce ve výšce +9,750 m. Věnec v šířce 

300mm nad nástavbou a v šířce 350 mm nad stávající konstrukcí bloku D. Před betonáží 

betonové směsi C20/25 bude zkontrolováno správné osazení výztuže a jeho krytí  
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min. 20mm zabezpečeno distančními podložkami. Nutná technologická přestávka pro 

zatvrdnutí betonu. Věnec musí být hotov před prováděním konstrukce výtahové šachty. 

4.3.9 Osazení a montáž ocelové konstrukce ve výtahové šachtě 

Před montáží ocelové konstrukce výtahové šachty bude zkontrolováno dostatečné 

zabezpečení schodiště podpěrnými konstrukcemi. Schodiště po dobu prací nebude 

přístupné pro vstup do vyšších pater, to bude zajišťováno stavebním výtahem. 

Ocelová konstrukce se skládá z uzavřených profilů 100/100/5 a to jak sloupů, tak příčlí 

navzájem svařených. Nosný rám konstrukce kotven do zhotovené ŽB výtahové šachty 

v úrovni podlahy. 

Přesun ocelových nosníků na místo osazení za pomoci jeřábu přes otvor chybějící 

stropní konstrukce nad schodištěm v bloku D. Pro svařování jednotlivých částí bude 

využita montážní plošina umístěna uprostřed výtahové šachty. 

4.3.10   Stropní konstrukce 3.NP 

Nová stropní konstrukce bude provedena nad nástavbou v bloku B a nad centrálním 

schodištěm v bloku D. Před zahájením provádění stropní konstrukce musí být 

zkontrolován nově zhotovený ŽB věnec, jeho rovinnosti a svislosti. V bloku D přesně 

nad centrálním schodištěm proveden světlík. Podrobný popis prací v technologickém 

předpisu. 

Osazení nosných ocelových profilů 

Osazení ocelových I profilů je možné po zatvrdnutí ŽB věnce. Uložení I profilů na 

nosné stěny je 150 mm. V bloku B budou použity ocelové profily I220 o délce 

 5950 mm a 6000 mm, I260 o délce 6000 mm a v bloku D použity ocelové nosníky I220 

o délce 1925 mm, 1950 mm, 5950 mm, 6000 mm a I260 o délce 6000 mm. Nosníky 

budou osazovány za pomoci jeřábu. 

Dozdění atiky 

Před položením nosného plechu stropní konstrukce je potřeba dozdít atiku do výšky 

+10,775 m. Použitý materiál pórobetonové přesné tvárnice o rozměrech  

299x249x499 mm na maltu M10. ŽB věnec atiky je možné provádět po technologické 

přestávce 24 hod po dozdění atiky a bude proveden po zhotovení betonáže stropní 

konstrukce. Výška věnce atiky bude 150 mm. Výztuž na distančních podložkách 4xR10 

a třmínky V6 po 250 mm. Minimální krytí 20 mm.  
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Pokládka vlnitého plechu 

Po dozdění atiky bude na ocelové nosníky položen trapézový plech  

TR40S/160x0,88 mm, který bude spřažen v každé druhé vlně nastřelovacími hřeby. 

Trapézový plech slouží také jako bednění. 

Betonáž stropní konstrukce 

Před betonáží bude zkontrolována svislost atiky a osazeny znivelované vodící prvky – 

ocelové L profily. Poté bude osazena kari síť 6/100/100 na distanční podložky s krytím 

20mm. Čerpání betonové směsi C25/30 za pomoci domíchávače s čerpadlem. Výška 

betonové desky od spodní vlny trapézového plechu je 100 mm. Hutnění a vyhlazování 

betonové desky prováděno stahovací vibrační lištou. Po zmonolitnění stropní desky 

kontrolu rovinnosti provádí vedoucí čety. 

4.3.11   Provádění ocelové konstrukce tubusu u vstupu 

Osazení a montáž ocelové konstrukce tubusu u vstupu 

Nosná konstrukce proskleného tubusu musí být zhotovena před prováděním zateplení 

fasády objektu. Před realizací musí být provedeno zaměření skutečného stavu. Nachází 

se v bloku E. Ocelové sloupy kotveny do nové základové ŽB desky zhotovené u vstupu 

do budovy. Ocelové patky ve výškové úrovni -0,18 m. Ocelová konstrukce se skládá ze 

sloupů a příčlí U profilů navzájem svařených. 

Ocelové nosníky tvořící příčle budou zakotveny do stávající konstrukce objektu 

v jednotlivých výškových úrovních stropů vždy ve třech místech, ve stropní konstrukci 

1.NP a 2.NP a v úrovni atiky 3.NP. 

Přesun ocelových nosníků na místo osazení za pomoci jeřábu. Pro svařování 

jednotlivých částí využita montážní plošina. 

Betonáž stropních desek tubusu 

Nad 1.NP 

 Po zhotovení nosného rámu bude na ocelové nosníky položen trapézový plech 

TR40S/160x1,25 mm, který bude spřažen v každé druhé vlně nastřelovacími hřeby. 

Trapézový plech slouží také jako bednění. 

 Před betonáží bude zhotoveno boční bednění a osazeny znivelované vodící prvky – 

ocelové L profily. Poté bude osazena kari síť 8/100/100 na distanční podložky 

s krytím 20 mm. Čerpání betonové směsi C25/30 za pomoci domíchávače 
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s čerpadlem. Výška betonové desky od spodní vlny trapézového plechu je 100 mm. 

Hutnění a vyhlazování betonové desky prováděno stahovací vibrační lištou. 

Kontrolu rovinnosti po zmonolitnění stropní desky provádí vedoucí čety. 

 Odbednit můžeme po zatvrdnutí betonu. 

Nad 2.NP 

 Stejný postup probíhá v 2.NP. Můžeme hned navázat na betonáž z 1.NP pro 

dostatečnou únosnost konstrukce. 

 Prosklená část tubusu bude prováděna současně s osazením okenních výplní. 

4.3.12   Provedení nových střešních plášťů 

Provádění pokládky střešních plášťů bude probíhat postupně od nejnižších pater po 

nejvyšší. V 1.NP v bloku B, v 2.NP v bloku B a C, v 3.NP v bloku A, B, D a E. 

Blok A a C 

 Na stávající střešní plášť ploché střechy, který se skládá z minerální vlny, 

vzduchové dutiny, železobetonu, hutného betonu a ipy, bude provedeno zateplení. 

Spád střechy 3,5 %. 

 Bude položena tepelná izolace z PIR dílců tl. 140mm, která může být jak lepena tak 

mechanicky kotvena ke stávající konstrukci střechy. 

 Systémové řešení hydroizolace, spodní asfaltový podkladní SBS pás s PES vložkou  

tl. 4mm a horní asfaltový modifikovaný SBS pás s PES vložkou s ochranným 

posypem tl. 5,2 mm. Spodní pás hydroizolace bude mechanicky kotven 

k betonovému podkladu. Kotevní prvky nesmí narušovat celistvost hydroizolační 

vrstvy, proto musí být přes ně přivařen pásek fólie a přitlačen. Horní pás 

hydroizolace bude celoplošně nataven. 

 Budou provedeny klempířské práce v místech mezistřešního žlabu a oplechování 

komína. Oplechování atiky po fasádních úpravách. 

Blok B 

Nad 1.NP 

 Na stávající stropní konstrukci z dutinového ŽB panelu bude proveden cementový 

potěr v tl. 30 mm. Po zaschnutí bude položen živičný pás tl. 4 mm, který bude 

přitížen betonem z ekostyrenu tl. 100-200 mm ve spádu 3 %. 

 Beton z ekostyrenu je potřeba dilatovat v délce 6 x 6 m, aby nedošlo k popraskání 

betonu. 
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 Mechanicky přikotvena nebo přilepena tepelná izolace střechy z PIR dílců 

tl. 140 mm. 

 Systémové řešení hydroizolace, spodní asfaltový podkladní SBS pás s PES vložkou 

tl. 4 mm a horní asfaltový modifikovaný SBS pás s PES vložkou s ochranným 

posypem tl. 5,2 mm. Spodní pás hydroizolace bude mechanicky kotven 

k betonovému podkladu. Kotevní prvky nesmí narušovat celistvost hydroizolační 

vrstvy, proto musí být přes ně přivařen pásek fólie a přitlačen. Horní pás 

hydroizolace celoplošně nataven. 

 Budou provedeny klempířské práce v místech mezistřešního žlabu. Oplechování 

atiky po fasádních úpravách. 

Nad 2.NP a 3.NP 

 Na nové stropní konstrukce bude zhotoven lehčený beton- ekostyrenbeton 

tl. 50 – 380 mm, ve spádu 3 %. 

 Mechanicky přikotvena nebo přilepena tepelná izolace střechy z PIR dílců 

tl. 110 mm. 

 Systémové řešení hydroizolace, spodní asfaltový podkladní SBS pás s PES vložkou 

tl. 4 mm a horní asfaltový modifikovaný SBS pás s PES vložkou s ochranným 

posypem tl. 5,2 mm. Spodní pás hydroizolace bude mechanicky kotven 

k betonovému podkladu. Kotevní prvky nesmí narušovat celistvost hydroizolační 

vrstvy, proto musí být přes ně přivařen pásek fólie a přitlačen. Horní pás 

hydroizolace bude celoplošně nataven. 

 Budou provedeny klempířské práce v místech mezistřešního žlabu. Oplechování 

atiky po fasádních úpravách. 

 Stejná skladba a postup u bloku D v 3.NP. 

Blok E 

 Na nové zhotovené nosné konstrukci tubusu bude proveden kompletní střešní plášť 

ve spádu 3 %. 

 Spodní plášť střešní konstrukce se skládá z ocelových nosníků, mezi něž je dána 

minerální vlna tl. 240 mm. Poté je položen trapézový plech TR40S/160x0,88 mm, 

který bude spřažen s ocelovou konstrukcí nastřelovacími hřeby v každé druhé vlně. 

Pod ocelovými nosníky je proveden podhled, který je se spodním pláštěm dělen 

parotěsnou zábranou. 
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 Horní plášť střešní konstrukce tvoří válcované nosníky I140 ve spádu 3 %, které 

jsou obity OSB deskami tl. 24 mm. Poté položena hydroizolace, horní asfaltový 

modifikovaný SBS pás s PES vložkou tl. 5mm a spodní asfaltový podkladní SBS 

pás s PES vložkou tl. 4 mm 

4.3.13   Podkladní vrstva podlah 

Podkladní vrstva podlah bude prováděná od horních pater po spodní. Začátek prací 

v 3.NP v bloku A, pokračování v bloku B, v bloku C, v bloku D a v bloku E. 

Bude položena kročejová izolace z minerální rohože tl. 20 mm. Na izolaci bude 

položena separační vrstva lepenka A 500H tl. 2 mm. Poté bude provedena nová 

betonová mazanina tl. 60 mm a 65 mm v závislosti na nášlapné vrstvě. Použitá 

betonová směs C16/20, kari síť 4/100/100. Dodržet min. krytí 20 mm. Budou osazeny 

vodící prvky. Stahování a rovinnost podkladu hladítky. Po provedení podkladní vrstvy 

pokračujeme stejným postupem v dalších blocích. 

V 1.NP bude na nově zhotovený podkladní beton položena hydroizolace 

s protiradonovou ochranou. Kvůli zateplení položena tepelná izolace XPS v tl. 110 mm. 

Jako separační vrstva je použita lepenka A 500H, na kterou je v závislosti na použití 

nášlapné vrstvy v objektu dána betonová mazanina C16/20 tl. 60 mm nebo 65 mm s kari 

sítí 4/100/100. 

4.3.14   Osazení oken 

Budou vsazeny okenní výplně včetně těsnění dle projektové dokumentace. Bude 

provedeno ostění včetně osazení vnitřního plastového parapetu. Postup osazování od 

nejvyšších pater po nejnižší, zahájení prací v bloku A, pokračování v bloku B, C a D. 

4.3.15   Vnitřní omítky 

Před započetím provádění vnitřních omítek musí být uzavřen obvodový plášť. Budou 

provedeny nové omítky uvnitř objektu na stávající konstrukce a nové konstrukce. Bude 

zřízeno pomocné vnitřní lešení. Postup prací od nevyšších pater po nejnižší. Současně 

s touto etapou bude prováděno zateplení obvodového pláště. 

Je použita vápenocementová omítka tl. 20 mm, která bude aplikována strojním 

omítáním. V koupelnách a WC místnostech budou použity omítky vhodné do vlhkého 

prostředí. Při omítání nesmí klesnout teplota prostředí a podkladu pod +5 °C. 
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Podklad musí být suchý, rovný a zbaven veškerých nečistot a rovnoměrně nasákavý. 

Před nástřikem omítek je potřeba navlhčit podklad cihelného a pórobetonového zdiva, u 

stávající betonové konstrukce není třeba. Doporučení nástřiku omítky ve dvou vrstvách, 

nenechat zaschnout první vrstvu před nástřikem druhé. Rovinnost povrchu nanesené 

omítky lze docílit ocelovými hladítky. Po dostatečném zaschnutí lze provádět 

sádrokartonové příčky. 

4.3.16   Sádrokartonové příčky 

Sádrokartonové příčky budou prováděny v 2.NP a 3.NP. Postup prací bude probíhat od 

3.NP v bloku A a pokračovat v bloku D. V 2.NP budou prováděny v bloku A, B a C. 

Prováděné příčky tl. 100 mm, 125 mm a 200 mm. V místnostech s větší vlhkostí 

vzduchu budou použity sádrokartonové desky s hydroizolační úpravou. 

Vytyčení příčky 

Před vytyčením příčky očistíme podlahy od nečistot. Označení polohy pomocí 

značkovací šňůry na podlaze, stěnách a na stropu včetně vyznačení dveřních otvorů.  

Osazení CW a UW profilů 

UW profil z pozinkovaného plechu pro upevnění na podlahu a strop. Na zadní stranu se 

nanese těsnící tmel. UW profil připevníme k podlaze a stropu natloukacími 

hmoždinkami po vzdálenostech 0,8 m. CW profil z pozinkovaného plechu jako stojka. 

Max. nosná vzdálenost 625 mm, před opláštěním nespojujeme s UW profily. Nutno 

kontrolovat svislost stojek během montáže. Rozmístění vzhledem k otvorům. Napojení 

na stěnu min. třemi kotevními prvky. Zárubně jsou zhotoveny z UA profilů ocelového 

plechu tl. 2 mm. 

Opláštění první strany 

Sádrokartonové desky pokládáme svisle. Desky připevníme k CW profilům 

rychlošrouby. Stykování na CW profilech. Po sestavení první vrstvy zatmelíme spáry 

tmelem a vtlačíme skelnou pásku. Poté připevňujeme druhou vrstvu desek pomocí 

rychlošroubů. Příčné spoje druhé vrstvy desek předsadit min. o 400 mm. Předsazení 

desek dvouplášťového opláštění u dveřních otvorů min. 150 mm. 

Izolace a instalace 

Po opláštění první strany příčky uložíme požadované elektroinstalace do dutiny příčky. 

Mezi stojky z CW profilů se vloží izolace z minerální vlny po celé ploše příčky. 
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Opláštění druhé strany a tmelení 

Opláštění druhé strany příčky stejně jako u první strany. Nejdříve je třeba vyzkoušet 

elektroinstalaci před opláštěním druhé strany. Po montáži obou vrstev zatmelíme spáry. 

Poté se můžeme věnovat dalším povrchovým úpravám 

4.3.17   Podhledové konstrukce 

Podhledy jako nenosné části prováděny osazením sádrokartonových desek na kovový 

rošt. Výškové osazení dle PD. Postup prací od nejvyšších pater směrem dolů. Zahájení 

prací v bloku A. 

Umístění podhledového roštu si označíme pomocí značkovací šňůry na stěnách 

u stropů. Poté použijeme kovové UD profily, které přikotvíme šrouby ke stěnám po 

obvodu po vzdálenosti max. 80 cm. UD profily podlepeny napojovacím těsněním pro 

lepší akustiku. Rozměříme si polohu stavěcích třmenů, které do betonového stropu 

kotvíme ocelovými hmoždinkami a do kovového stropu vhodnými šrouby. Stavěcí 

třmeny, které jsou podlepeny napojovacím těsněním, rozmístíme na ploše stropu tak, 

aby tvořily pravidelnou síť, a připevníme nosné CD profily. Nasunutí montážního 

profilu CD do obvodových UD profilů kolmo k nosným CD profilům. Poloha 

montážních profilů bude zafixována křížovou spojkou. 

Podkladem kovová stropní konstrukce 

V místech kovových stropů bude na rošt vložena teplená izolace z minerální vlny včetně 

parozábrany. Ke kovovému roštu budou připevněny desky tl. 12,5 mm ve dvou 

vrstvách.  

Podkladem stávající dutinový ŽB panel. 

V místech stávajících stropů bude na rošt vložena parozábrana. Ke kovovému roštu 

budou připevněny desky tl. 12,5 mm v jedné vrstvě.  

V místnostech s větší vlhkostí jsou použity vhodné sádrokartonové desky. Desky k roštu 

přišroubovány. Po zhotovení podhledu zatmelíme spoje a po zavadnutí použijeme 

skelnou pásku a znovu přetmelíme. Na závěr provedeme celoplošné tmelení kvůli 

vodorovnosti podhledu. 
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4.3.18   Nášlapná vrstva podlah včetně obkladů 

Dle projektové dokumentace bude provedena nášlapná vrstva podlah postupně od 

nejvyšších pater po nejnižší. Pro nášlapnou vrstvu bude využita keramická dlažba nebo 

PVC. Do koupelen, WC a úklidových místností použity keramické obklady. 

PVC 

Příprava podkladu zbavením se nečistot vzniklých při stavebních úpravách. Kvůli 

stabilizaci podlahoviny rozvineme PVC v místnosti a nařežeme na potřebné délky. Po 

48 hod. se pásy odnesou a může být naneseno disperzní lepidlo v šířce pásu +30 mm 

přesah. Lepidlo se nechá chvíli zavadnout, zkontrolujeme dotykem. Do lepidla se 

kladou pásy na sraz a zaválečkují se. Min. 24 hodin nesmí být PVC zatěžováno. Spáry 

budou k sobě nataveny za pomoci svařovací šňůry. Bude provedeno i olištování. 

Keramická dlažba 

Připravíme si tmel, který za pomoci zubové stěrky naneseme na podlahu v tl. 3mm. 

Velikost plochy naneseného lepidla volíme tak, aby příslušný pracovník obsáhl tuto 

plochu v době zpracovatelnosti tmelu. Do tmelu klademe keramické dlaždice tl. 12mm. 

Pro správnou šířku spár použijeme plastové křížky. Technologická přestávka 24hod.  

Po odstranění plastových křížků nanášíme spárovací hmotu gumovým hladítkem. Po 

dostatečném zaschnutí se dlaždice očistí mokrou houbičkou. 

Keramické obklady 

Stejný postup provádění jako u keramické dlažby. Tmel se nanáší jak na stěnu, tak na 

obklad. Tmel musí být vhodný do prostředí s vyšší vlhkostí. Obklad pouze na jádrovou 

omítku. 

4.3.19   Nátěry 

Budou použity barevné nátěry. Ruční nanášení za pomoci malířských potřeb. 

V chodbách bude použit disperzní nátěr, který je odolný proti otěru za sucha. 

V koupelnách, WC a v úklidových místnostech s výskytem vlhkosti budou použity ve 

větší míře obklady, nátěry volíme vhodné do prostředí s vyšší vlhkostí.  

4.3.20   Vnější zateplení fasády včetně fasádní omítky 

Kompletní zateplení celého objektu a provedení fasádní omítky. Použit kontaktní 

systém ETICS.  
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Bude zřízeno lešení kolem celého objektu s odstupnou vzdáleností přiměřenou k nové 

fasádě. Budou osazena nová oplechování atik a venkovních parapetů, která budou 

přesahovat líc budoucí fasády min. o 30 mm. Podklad musí být řádně očištěn  

a vyrovnán. Vlhký podklad je třeba vysušit. Přikotvíme vodorovně po celém obvodu 

objektu soklovou zakládací lištu o rozměru tepelné izolace. Výška soklu min. 400 mm 

nad zemí. V terčících bude nanášena lepící stěrka na podklad. Izolační desky tl. 140 mm 

budou kladeny na sraz a kotveny k podkladu mechanicky kotvičkami. Kotvení nejdříve 

24 hod po lepení. Naneseme lepící stěrku na plochu izolační desky a vložíme 

sklotextilní síťovinu. Všechny rohy musíme zajistit rohovými lištami před vkládáním 

sklotextilní síťoviny do lepící stěrky. Provede se ještě jeden nátěr. Poté použijeme 

univerzální základ pod omítku. Na závěr probarvená silikonová omítka. 

Je nutné dodržet dostatečné výčnělky klempířských prvků. Práce na fasádě musí 

probíhat v odpovídajících klimatických podmínkách. Nepracovat v dešti a za nízkých 

nebo vysokých teplot. Dodržovat všechny technologické přestávky dle výrobce.
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy  

a přístupy na staveniště 

Rozsah a stav staveniště 

Staveniště se rozprostírá okolo hlavního objektu, jehož součástí je plocha chodníku 

z živičného povrchu kolem objektu a přilehlého parčíku, na kterém se nachází chráněný 

vzrostlý strom. Stavební pozemky, které budou stavebními úpravami dotčeny, jsou ve 

vlastnictví investora a to Města Krnov. Ze severu přiléhá z části sousední objekt. 

Směrem na západ je situován malý parčík. Z jižní strany objekt hraničí s přilehlou 

komunikací ulice Vodní. Východní část objektu sousedí s příjezdovou komunikací 

k bytovým domům. Terén není svažitý a plocha staveniště je 736,6 m
2
. Pro využití 

jeřábu na stavbě bude proveden dočasný a částečný zábor přilehlé komunikace ulice 

Vodní, která nespadá do oploceného staveniště. 

Předpokládané úpravy staveniště 

Na staveništi bude využita jako zpevněná plocha dosavadní živičná plocha před 

vstupem do objektu a okolo objektu. Při konečných terénních úpravách bude tato 

betonová plocha nahrazena zámkovou dlažbou. Nová staveništní komunikace, která je 

vybudována pro pohyb pracovníku ke staveništním buňkám a plocha pod staveništními 

buňkami bude tvořena zhutněnou vrstvou štěrku tl. 150 mm frakce 16- 32 mm 

uloženém na geotextilii. Montáž stropních ocelových nosníků bude zajištěna pomocí 

autojeřábu, který bude na stavbě umístěn na dobu nezbytně nutnou. Zapatkování jeřábu 

dořešeno použitím silničních panelů tl. 150 mm. Po skončení stavebních prací bude 

staveniště uvedeno do původního stavu. Bude oseta nová tráva, provedena zámková 

dlažba a živičný povrch. 

Oplocení 

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m. Ohrazení staveniště provedeno pomocí 

plných plotových dílců délky 153,6 m. Hlavní vjezd na staveniště tvoří mobilní brána 

o šířce 5 m, která bude uzamykatelná. Vedlejší vstupy jsou také opatřeny 

uzamykatelnými branami. 
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Trvalé deponie a mezideponie 

Vzhledem rozsahu stavebních prací nebude třeba trvalé deponie. Kvůli přeložkám 

inženýrských sítí budou provedeny výkopy v malé míře a zemina uložena podél 

výkopu. Výkopy budou zabezpečeny proti pádu pracovníků. 

Příjezdy a přístupy na staveniště 

Hlavní příjezd na staveniště je řešen z ulice Vodní v jižní části objektu. Přístup pro pěší 

na staveniště je ze severozápadní strany objektu, poblíž umístěných staveništních 

buněk. Tento vchod slouží v omezené míře také pro odvoz komunálního odpadu. 

Přístup na staveniště ze severovýchodní strany v místě provádění přeložky teplovodu 

slouží pro odvoz staveništního odpadu. Tento přístup nebude využíván jako vchod pro 

pěší. 

2. Významné sítě technické infrastruktury 

Staveništěm prochází významné sítě technické infrastruktury, které jsou napojeny na 

stávající objekt (vodovodní přípojka, teplovodní přípojka, elektrická přípojka, NTL 

plynovodní přípojka, optický kabel) nebo vedou mimo objekt (vedení nízkého napětí 

pro venkovní osvětlení). V rámci stavebních úprav budou provedeny přeložky 

teplovodu a elektrické přípojky. Prováděná přeložka teplovodu nebude ovlivňovat 

stávající přípojky. Prováděná přeložka elektrické přípojky se bude křížit s odpadním 

potrubím, nízkotlakým plynovodním potrubím a optickým kabelem. Musí se dávat 

pozor na vzájemné uložení inženýrských sítí, především místo a hloubka. Před 

zahájením prací budou vytyčena ochranná pásma. Provedena demontáž NTL 

plynovodní přípojky. 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

Napojení na zdroje vody 

Voda bude napojena na stávající vodovodní přípojku v jižní části objektu v blízkosti 

hlavního vchodu. Potřeba vody pro míchací centrum pro přípravu malty a omítek, 

k ošetřování betonáže stropů a omývání pracovních nářadí. Napojení vody také na 

staveništní buňky. 
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Tab. 1 

Potřeba vody pro 

provozní účely 
Množství 

Střední 

norma (l) 

Potřeba 

vody (l) 

Potřeba 

vody l/den 

Výroba betonové směsi 32,021m
3
 250 8005 8005 

Ošetřování betonu 64,743m
3
 180 11654 353 

Výroba malty 0,385 m
3
 200 77 77 

Zdění z tvárnic 21,393m
3
 250 5348 5348 

celkem 13783 

 

Tab. 2 

Potřeba vody pro 

hygienické účely 
Množství 

Střední 

norma (l) 

Potřeba 

vody (l) 

Potřeba 

vody l/den 

Hygienické účely 8 prac. 60 480 12 

Sprcha 8 prac. 45 360 9 

celkem 
 

21 

Výpočet spotřeby vody: 

Qn= Qa+ Qb= Sv*kn/ t*3600 + Pp*Ns*kn/ t*3600 = 13783*1,6/8*3600+8*21*2,7/8*3600 

Qn= 0,781 l/s 

 

Qa  množství vody pro provozní účely (l*s
-1

) 

 Qb  množství vody hygienické účely (l*s
-1

) 

Sv  spotřeba vod za den (l) 

Pp  počet pracovníků 

Ns  norma spotřeby vody na osobu a den 

t  čas, po který je voda odebírána (h) 

kn koeficient nerovnosti odběru (pro technologické provozy 1,6, pro 

sociálně hygienické potřeby 2,7) 
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Přibližný návrh světlosti vodovodního potrubí: 

Tab. 3 

Výpočtový průtok Q 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,7 7,0 11,6 

Počet výtokových 

jednotek N 
1 2 6 20 40 

12

0 
380 800 2110 

D (´´) ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 

D (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

Celková spotřeba vody na provádění stropní konstrukce nad 3.NP a střešního 

pláště je 0,781 l/s a bude navrženo potrubí DN 32. 

Napojení na zdroje elektřiny 

Elektrická energie bude odebírána pomocí staveništního rozvaděče 220V, který bude 

umístěn v blízkosti stávající HDS umístěné na objektu a spojen kabelem. Staveništní 

rozvaděč bude opatřen elektroměrem pro kontrolu spotřeby energie. Bude chráněn, aby 

nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Rozvaděč bude dále propojen kabelem 

s obytnými a sanitárními kontejnery, pro provoz stavebního výtahu, míchacího centra  

a potřebných elektrických nářadí a strojů. Po provedení přeložky elektrické přípojky 

a nové HDS bude hlavní staveništní rozvaděč přepojen. 

Stanovení maximálního příkonu spotřebičů pro etapu provádění stropní konstrukce  

a střešního pláště: 

Tab. 4 

P1- Příkon elektromotorů 

Stavební stroje 
Štítkový příkon 

kW 
ks kW 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 

Míchačka spádová MK- 180 0,8 2 1,6 

Ponorný vibrátor Perles CMP 2,0 1 2 

Stahovací lišta Enar QXE 0,1 1 0,1 

Vrtačka Narex EVP 13 H-2C 1,1 1 1,1 

Horkovzdušná pistole MakitaHG551VK 1,8 1 1,8 

Bruska na beton Bosch GBR 14 CA 1,4 1 1,4 

celkem 13,5 
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Tab. 5 

P2- Vnitřní osvětlení 

Osvětlené prostory 
Příkon pro 

osvětlení kW 
ks kW 

Kancelář 0,192 1 0,192 

Šatna 0,116 1 0,116 

Sprcha a WC 0,036 1 0,036 

Skladovací kontejner - 2 - 

celkem 0,344 

 

Tab. 6 

P3- Venkovní osvětlení 

Venkovní osvětlení 
Příkon pro 

osvětlení kW/m
2
 

m
2
 kW 

osvětlení  0,01 700 7 

celkem 7 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

S=1,1*√[(0,5*P1+0,8*P2+P3)
2
+ (0,7*P1)

2
] 

S=1,1*√[(0,5*13,5+0,8*0,344+7 )
2
+ (0,7*13,5)

2
] 

S= 18,6 kW 

Maximální příkon potřebný na provádění stropní a střešní konstrukce je 18,6 kW. 

Odvodnění staveniště 

Staveniště není potřeba odvodňovat kvůli jeho malému rozsahu. Odvedení srážkových 

vod a vod znečištěných při stavebních pracích tak, aby nedošlo ke znečištění přilehlé 

komunikace a rozmočení staveništní parcely. Míchací centrum bude napojeno na revizní 

šachtu kanalizace a odstraňovač ropných látek (dále jen ORL). Při umývání nářadí bude 

odpadní voda svedena ke kanalizační šachtě. 
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4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveniště bude řádně a viditelně označeno a to použitím výstražných tabulek se 

zákazem vstupu nepovolaných osob, označení vjezdu a výjezdu na staveniště  

a upravené dopravní značení kvůli staveništnímu provozu. Při stavbě lešení kvůli 

opravám fasády budou použity ochranné sítě. Suť bude dopravena v plastových 

nastavitelných žlabech přímo do kontejnerů příslušného odpadu. Kontejnery budou 

zakryty plachtou, aby nedošlo k rozšiřování prachu do okolí. Po dobu užívání 

autojeřábu bude proveden částečný zábor ulice Vodní a z obou stran bude zřízeno 

mobilní ohrazení. Umístěno upozornění se zúžením vozovky z jedné strany se značením 

přednosti v jízdě. V případě nutnosti bude zajištěna řízená doprava dodavatelem stavby. 

Pro příjezd autočerpadla s domíchávačem bude zajištěna řízená doprava při najíždění na 

staveniště, aby nebyla ohrožena bezpečnost vozidel vyskytujících se na komunikaci. Pro 

pohyb osob s omezenou schopností a orientace budou v místech potřeby přechodu 

z chodníku na komunikace provedeny zešikmené nájezdy a vodící lišty. 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Objekt je umístěn v historickém centru města a částečně přiléhá k sousednímu objektu 

nebytového charakteru. Stavební objekt se nenachází na frekventované dopravní 

infrastruktuře. Stavební práce nebudou ve velké míře narušovat veřejnou dopravní 

komunikaci. Dopravní komunikace bude řádně označena dopravními značkami 

s možnými omezeními a zajištění řízení dopravy dodavatelem stavby. Při dodržení 

potřebných opatření by nemělo docházet ke zvýšené prašnosti v okolí. To je především 

zajištěno plným oplocením a v letních měsících kropením zejména u bouracích prací. 

V blízkosti se nachází bytová zástavba, které by se mohlo týkat zvýšení hlukové zátěže 

při bouracích pracích. Proto budou provedena potřebná opatření k omezení této zátěže 

na stanovení časového intervalu prací od 7:00 do 17:00. 

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

Stávající objekt 

Stávající objekt může být využit pro skladování materiálu z důvodů omezených 

podmínek zařízení staveniště. Dodavatel stavby se dohodne společně s investorem  
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o využití prostor v průběhu provádění stavebních úprav. Dohoda o využití prostor bude 

řešena smluvně. 

Kanceláře, šatny a hygienická zařízení 

Kanceláře 

Na staveništi je umístěna jedna kancelář pro stavbyvedoucího. Tato kancelář je tvořena 

obytným kontejnerem ContiMade Standard Typ 5 o rozměrech 6058x2435x2610 mm. 

Umístěn u bočního vchodu z ulice Dělnická kvůli stísněným podmínkám mimo hlavní 

vjezd na staveniště. Schéma kontejneru na obr. 1. 

Elektroinstalace:  

 vedena ve stěnách a stropě  

 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/32 A 

 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

 zářivka 1 x 36 W - 2 ks, světlo 60 W - 2 ks, vypínač - 3 ks, zásuvka - 2 ks, 

zásuvka pro topení - 2 ks 

Ostatní: 

 porcelánové WC, porcelánové umývátko s baterií na studenou vodu, zrcadlo, 

držák na toaletní papír, háček na ručník 

 minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 

 přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 

 větrací mřížky v obvodových stěnách 

 

 
Obr. 1 

Šatna 

Na staveništi je umístěna jedna šatna pro pracovníky. Tato šatna je tvořena obytným 

kontejnerem ContiMade Standard Typ 1 o rozměrech 6058x2435x2610 mm. Umístěn  

u bočního vchodu z ulice Dělnická. Schéma kontejneru na obr. 2. 
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Elektroinstalace: 

 vedena ve stěnách a stropě  

 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400 V/32 A 

 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

 zářivka 1 x 58 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

 

 
Obr. 2 

Sprcha a WC 

Na staveništi bude umístěna jedna sprcha s WC. Tato sprcha s WC je tvořena sanitárním 

kontejnerem ContiMade Standard Typ 15 o rozměrech 2990x2435x2610 mm. Schéma 

kontejneru na obr. 3. 

Elektroinstalace: 

 vedena ve stěnách a stropě  

 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/32A 

 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

 zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, 

 zásuvka pro topení - 1 ks 

 ventilátor - 1 ks 

 

Obr. 3 
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Sklady a skládky materiálu 

Sklad 

Na staveništi budou umístěny dva kontejnery sloužící jako sklad pro materiál, který 

musí být přechováván v suchu, jako maltové směsi, omítkové směsi a drobné nářadí. 

Tento sklad je tvořen skladovacím kontejnerem ContiMade Standard Typ 24  

o rozměrech 6058x2435x2610 mm. Schéma kontejneru na obr. 4. 

 

Obr. 4 

Skládka 

Budou zřízeny 2 skládky na staveništi pro přivezený materiál na staveniště. Dostupnost 

skládek v rámci vnitro-staveništní komunikace. Obě skládky budou v dosahu jeřábu. 

Využití skládek v průběhu postupu stavebních prací, aby bylo dosaženo plynulosti při 

výstavbě. Skládka č. 1 bude využita dosavadní zpevněná živičná plocha u vchodu do 

objektu, na které budou vyskládány palety se zdícím materiálem. Skládka č. 2 bude 

zřízena u západní části objektu. Skládka č. 1 o ploše 32,9 m
2
 a skládka č. 2 o ploše  

11 m
2
. 

Kontejner na stavební suť 

Na staveništi jsou umístěny dva kontejnery na stavební suť. Kontejner o objemu 6 m
3
 

a rozměrech 2000x4000x750 mm.  Kontejner bude řádně označen s viditelným popisem 

o ukládaném materiálu. 

Kontejner na komunální odpad 

Vedle staveniště je umístěn kontejner pro komunální odpad, který bude zajištěn proti 

přístupu nepovolaným osobám. 

Míchací centrum 

Míchací centrum bude zřízeno v jižní části staveniště. Bude napojeno na elektrický 

rozvaděč a vodovodní přípojku. Odvodnění znečištěných vod přes filtr (ORL) do 

kanalizační šachty umístěné na komunikaci. 
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Stavební výtah 

Stavební výtah GEDA 500Z/ZP bude sloužit pro dopravu pracovníků a stavebního 

materiálu. Výtah bude instalován v části objektu A do výšky střešní konstrukce nad 

3.NP. Instalace výtahu ve vzdálenosti 1,5 m od objektu vzhledem k pozdější montáži 

lešení. V jednotlivých podlažích jsou umístěny plošiny pro přístup do objektu. 

Půdorysné rozměry pro instalaci výtahu jsou 2000x2500 mm. Výtah je instalován na 

zpevněné ploše a napojen na staveništní rozvaděč. Je napájen 400 V. 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na staveništi se vyskytují zařízení podléhající ohlášení. Stavební buňky (kancelář, šatna 

a sprcha s WC) podléhají stavebnímu ohlášení. Pro příjezd autojeřábu  

bude potřeba částečný zábor přilehlé komunikace, které vyžadují povolení. 

8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 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. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 

předpisy, s kterými bude předem seznámena.  Pracovníci jsou povinni na pracovišti 

nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv.  Musí vykonávat 

práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. Každá 

osoba před vstupem na staveniště musí projít školením BOZP nebo vstup umožněn 

osobám pouze za doprovodu odpovědné osoby. 
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9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí 

Stavební objekt není výrobního charakteru, proto nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Dopad stavebních úprav na životní prostředí bude minimální. Budou splněny 

požadavky na ekologii stavby vhodností výběru použitého materiálu. Rekonstrukcí 

daného objektu nedojde ke zvětšení dopravní infrastruktury, proto se také nezvětší zátěž 

od výfukových plynů. Prašnost vznikající při bouracích pracích a vyzdívání bude 

zmírněna vhodným prováděním daných činností. Ochrana povrchových a podzemních 

vod před znečištěním od pracovních strojů a betonových směsí (ORL). Bude zajištěna 

údržba strojů. Na staveništi se vyskytuje chráněná zeleň, která bude opatřena 

ochranným bedněním po dobu celé výstavby.  

Hluk a vibrace 

Objekt při jeho užívání nebude mít vliv na zvýšení hluku v jeho okolí. Při stavebních 

pracích se předpokládá vystavení nadlimitního hluku při práci se sbíječkami při 

bouracích pracích, které tento předpis neřeší. V průběhu stavebních úprav se 

nepředpokládá nadlimitní vnik vibrací ani při následném provozu administrativní 

budovy. Při dodržení potřebných opatření by nemělo docházet ke zvýšené prašnosti 

v okolí. K omezení hlukové zátěže budou provedena potřebná opatření a to stanovení 

časového intervalu prací od 7:00 do 17:00. 

Pracovníci, kteří budou při práci vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pomůckami dle nařízení vlády  

č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.  

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Orientační lhůta rekonstrukce objektu SO 01 se předpokládá na 10 měsíců. 

 Zahájení prací: červen 2012 

Ukončení prací: duben 2013
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1  O stavbě 

Rekonstrukce objektu bude provedena na pozemcích parcelních č. 218/2, 218/1, 217, 

220/6, 220/5, 228 v ulici Vodní 1, Krnov 79401. Vlastníkem všech pozemků a objektů 

na nich dotčených je Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov. 

Jedná se o administrativní budovu o 3 nadzemních podlažích, které k horním podlažím 

půdorysně ustupují. Objekt je nepodsklepený a nachází se v zastavěném území 

a památkové zóně. Na severní straně částečně přiléhá k sousednímu jednopodlažnímu 

přístavku domu č. 33 na Hlavním náměstí v Krnově.  

Zastavěná plocha objektu po stavebních úpravách – 790,11 m
2
.  Obestavěný prostor po 

stavebních úpravách- 6470,68 m
3
.  

Hlavní rozměry objektu- 29,2x32,8 m (nejdelší půdorysné rozměry). Kancelářské 

místnosti jsou navrženy na užitné zatížení 200 kg/m
2
. Schodišťové prostory a chodby 

jsou navrženy na užitné zatížení 300 kg/m
2
. Archívy jsou navrženy na užitné zatížení 

500 kg/m
2
. 

Stávající stav: Nosná konstrukce stěn z blokopanelů ze struskopemzobetonu vnější 

obvodový plášť tl. 350 mm (sendvičový s tepelnou izolací), vnitřní nosné stěny 

 tl. 300mm. Vnitřní příčky jsou zděné cihelné, novější sádrokartonové. Stropy 

prováděny z železobetonových dutinových panelů PZD 118/10 tl. 215 mm. Střechy jsou 

dvouplášťové větrané z ŽB střešních desek, krytina z živičných pásů, odvodnění řešeno 

mezistřešními žlaby. 

Navržené úpravy: Rekonstrukce bude zahrnovat zateplení celého objektu v souladu 

s energetickými požadavky, kompletní výměnu výplní otvorů-plastové okna a hliníkové 

vstupní dveře dle požadovaných tepelně izolačních vlastností. Střecha u stávajících 

konstrukcí bude rozebrána na cementový potěr a nový střešní plášť bude zhotoven dle 

projektové dokumentace. Podlaha v 1.NP bude vybourána a zateplena. Nástavba bude 

provedena z pórobetonového zdiva, příčky ze SDK konstrukcí, pórobetonu  

popř. z keramických akustických příčkovek a cihel. Nové stopní konstrukce v 2.NP  

a 3.NP z ocelových nosníků spřažených trapézovým plechem a zalité betonem. Nosná 

konstrukce tubusu bude z ocelových válcovaných nosníků. Stávající nadzemní připojení 

teplovodu bude zrušeno, stávající teplovodní kanál bude prodloužen a vyveden 
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v technické místnosti elektro a poté veden nad podlahou do strojovny. Stávající NTL 

plynovodní přípojka bude zrušena demontáží potrubí a HUP, na zemní uzávěr se osadí 

slepá příruba. Bude zřízena nová přípojková kabelová skříň HDS.  

1.2 O činnosti 

Z důvodů dispozičních potřeb bude provedena nástavba objektu v několika místech a to 

na úrovni 2.NP – nastaveno podlaží v severozápadní a centrální části a na úrovni 3.NP 

v západní části, proto je nutné provést nové stropní konstrukce. 

Řešení provádění stropní konstrukce v  3.NP. 

2  MATERIÁLY 

2.1 Materiály 

 

onz. název popis rozměry 
čistá 

potřeba 

 

hodnota  
 j  

N3 
profil I 

220 

válcovaný I profil, 

ocel S235, 31,1kg/m 
dl. 6000 mm 20 ks 3,740 t 

N4 
profil I 

220 

válcovaný I profil, 

ocel S235, 31,1kg/m 
dl. 5950 mm 7 ks 1,295 t 

N5 
profil I 

260 

válcovaný I profil, 

ocel S235, 41,9kg/m 
dl. 6000 mm 5 ks 1,255 t 

N6 
profil I 

220 

válcovaný I profil, 

ocel S235, 31,1kg/m 
dl. 1925 mm 6 ks 0,360 t 

N7 
profil I 

220 

válcovaný I profil, 

ocel S235, 31,1kg/m 
dl. 1950 mm 6 ks 0,366 t 

S1 

vlnitý 

plech-

trapézový 

bude spřažen s 

nosníky hřeby v 

každé druhé vlně 

TR40S/160, tl. 0,88 

mm, 9,16kg/m
2
 

960x4000 

mm 
169,68 m

2
 

3,84 m
2
/ks 

45 ks 

S2 kari síť 

ø 6 mm, rozteč 

100x100mm,min 

krytí 20mm, 50ks v 

balíku, 26,64kg/ks 

sítě 

2000x3000 

mm 
169,68 m

2
 

6 m
2
/ks 

29 ks 

D3 ŽB deska 
B30 (B25/30 XC1), 

tl. stropu 60-100mm 
103,2 m

2
 8,256 8,256 m

3
 

D4 ŽB deska 
B30 (B25/30 XC1), 

tl. stropu 60-100mm 
58,4 m

2
 4,672 4,672 m

3
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V2 ŽB věnec 
beton B25, výška 

200mm, šířka 300  
24,16 m

2
 4,072 4,072 m

3
 

R10 
výztuž do 

věnce 

ø 10 mm, ocel R 

10505, svázana na 

stavbě, pruty délky 

6m 

50x6000mm 300m 50 ks 

V6 
třmínky 

do věnce 

ø 6 mm, ocel R 

10505 
1,2m/ks 356,4m 297 ks 

A 
zdivo 

atiky 
pórobetonové přesné 

tvárníce Ytong 

299x249x499 

mm 
951 ks 

45 ks/pal 

22 palet 

M 
maltová 

směs 

Ytong zdící malta, 

spořeba 4,8 kg/m
2
 

tl. 1-3 mm 71,312 m
2
 

17 kg 

21 pytel 

 

Další materiál: 

Nastřelovací hřeby ke spřažení trapézového plechu s I profily v každé vlně 3,8x32 mm 

Bednění ze smrkového dřeva 

Vázací drát 

Odbedňovací nátěr 

2.2 Doprava 

2.2.1 Doprava na stavbu 

 Doprava oceli (I profily, výztuž do věnce) a trapézového plechu bude zajištěna 

objednatelem. Ocel a trapézový plech bude přepravován nákladní automobilovou 

dopravou s valníkovou korbou a hydraulickým ramenem. Nutné zajištění ocelových 

prvků proti pádu z valníku a volnému pohybu při přepravě upínacími lany. 

Vykládku materiálu zajistí objednatel za pomoci jeřábu. Dovoz betonové směsi 

bude zajištěn autočerpadlem s domíchávačem. Pórobetonové tvárnice Ytong  

a maltové směsi pro zdění atiky budou na stavbu dopraveny nákladní automobilem 

s hydraulickým ramenem.  

 Šrouby pro připevnění plechu k ocelové konstrukci, doplňkový materiál a potřebné 

ruční nářadí budou přepraveny automobilem s uzavřeným nákladním prostorem  

a budou dobře zajištěny proti pádu. 
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2.2.2 Doprava po stavbě 

Horizontální- Za pomoci koleček případně ručně přesun maltovin, doplňkového 

materiálu a šroubů na skládku materiálu do uzamykatelných prostor. Za pomoci 

autojeřábu přesun ocelových I profilů, kari sítí a trapézového plechu na skládku. 

Vertikální- za pomoci autojeřábu s požadovaným upevňovacím hákem přesun 

ocelových I profilů přímo na místo osazení na úroveň stropní konstrukce 3.NP. Přesun 

trapézových plechů a kari sítí na místo určení pomocí autojeřábu. Přesun trapézových 

plechů za pomoci jeřábu pouze s textilními pásy, nesmí se použít ocelová lana. Stavební 

výtah slouží k převozu osob případně dalšího potřebného materiálu jako bednění, 

kozového lešení a pórobetonových tvárnic. 

2.3 Skladování 

Staveniště o ploše 736,6 m
2
 je oplocené a výška oplocení je dána 1,8 m. Vjezd na 

staveniště je možný z ulice Vodní. Vstupy na staveniště ze severozápadní strany  

a východní strany pouze povolaným osobám.  

Daný materiál bude skladován na předem vymezeném prostoru dle výkresu zařízení 

staveniště. Množství potřebného materiálu na 1 podlaží. Skládka materiálu musí být 

upravená – zpevněná, zarovnaná a odvodněná. 

Výztuž je dodávána ve svazcích s identifikačním štítkem. Skladování ocelových prvků 

min. 300 mm nad úrovní terénu, výztuž nesmí přijít do styku se zemí kvůli znečištění. 

Skladová plocha suchá z štěrkového lože. Mezi těžší prvky je třeba dávat proklady 

výšky min. 100 mm, aby nedošlo k prohýbání ocelových prvků. Skladování ocelových 

prvků do výšky max. 1,5 m od úrovně terénu. Před zabudováním výztuží do stavby je 

nutné očistit prvky od rzi, aby došlo k lepšímu styku výztuže s betonem. 

Trapézové plechy jsou dodávány v balících v ochranné fólii. Originální balení pouze 

pro převoz, není vhodná pro skladování. Je třeba skladovat na hranoly nejméně 250 mm 

od země a ve spádu pro odtok kondenzované vody. Trapézové plechy je nutné chránit 

před přímým slunečním zářením a to přístřeškem nebo plachtou. Dovoleno skladovat 

max. 3 palety na sebe. 

Doporučená výška stohovacího bloku je max. 2 palety nosných tvárnic Ytong. Zdící 

prvky jsou dodávány na paletách v ochranných fóliích, které zabraňují provlhnutí zdiva. 

Zákaz manipulace závěsnými lany. Nedodržení předepsaných podmínek může vést 

poškození a znehodnocení materiálu. Maltoviny jsou uskladněny v uzamykatelných 
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buňkách umístěných na staveništi. Nutno uchovávat maltové směsi v suchu. Je třeba 

dbát ohled na dobu skladovatelnosti, u maltových suchých směsí max. 6 měsíců. 

Maltové suché směsi balené v papírových pytlích.  

Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelné buňce. 

3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Zahájení provádění nové stropní konstrukce po rozmontování stávající střešní a stopní 

kce nad centrálním schodištěm a po provedení nástavby z pórobetonového zdiva 

v 3.NP. Provádění stropu bude probíhat ve dvou etapách. V první bude proveden  

ŽB věnec a v druhé provedena stropní konstrukce. Před zahájením provádění stropu nad 

3.NP budou zkontrolovány rovinnosti podkladu zhotovených nových svislých 

konstrukcí a osazení ocelových překladů nad okenními otvory, které budou 

zabetonovány současně s ŽB věncem. Nutné očištění povrchů před realizací ŽB věnce. 

Předání pracoviště z hlediska smluvní dohody. Bude proveden zápis o převzetí do 

stavebního deníku. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Staveniště 

Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně (220 V, 380 V/16 A,  

250 V/16 A) umístěné na objektu v severozápadní části, po přeložení pomocí nové 

rozvodné skříně. Rozvod vody bude napojen na přípojku dimenze DN 80 a kanalizace 

na kanalizační přípojku k objektu DN 300.  

Přístup do 3.NP pro pracovníky hlavním schodištěm uvnitř budovy nebo stavebním 

výtahem umístěným na staveništi.  

Přístupová cesta na staveniště musí být zpevněna. V místě umístění jeřábu budou 

použity panely. Provoz na přilehlých komunikacích nebude nijak ve velké míře omezen. 

V případě používání autojeřábu bude proveden dočasný zábor cesty. Ulice Vodní, na 

které bude proveden částečný zábor, je ve vlastnictví Města Krnov. Zábor cesty na 

nezbytně dlouhou dobu provádění osazování nosných ocelových profilů stropní 

konstrukce. Předpokládaná doba užívání jeřábu pro montážní práce dle časového plánu 

je 1 den (rezerva 3 dny). 

Na staveništi se nachází veškeré skládky a buňky k uskladnění materiálu, potřebné 

k provádění stropní konstrukce 3.NP. Je vymezen prostor pro mobilní hygienické 
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zařízení, šatnu a kancelář, míchací centrum v blízkosti uskladněných maltovin  

a napojení na zdroje vody a elektřiny. 

Staveniště je řádně označeno dopravními značkami. Zábor v případě prodlení prací bude 

opatřen světelným značením, aby bylo rozeznatelné i za nízké viditelnosti. Vjezd  

a výjezd ze staveniště je vyznačen dopravními značkami. 

4.2 Teploty 

Pevnost betonu závisí na postupu hydratačního procesu, který je ovlivněn časem, 

teplotou a vlhkostí. Tvrdnutí betonu závisí jak na teplotě prostředí, tak na oteplování 

čerstvého betonu, jehož zdrojem je hydratace cementu. Při nízkých teplotách působí 

příznivě, ale při vysokých nikoliv a je potřeba chlazení. Při tvrdnutí betonu je nutné ho 

ošetřovat a zajistit požadovanou vlhkost. 

Průměrná denní teplota prostředí nesmí klesnout pod +5 °C (teplota během 24 h). 

Teplota nesmí klesnout pod 0 °C. Po zhutnění nesmí být beton po dobu tvrdnutí 

vystaven jakýmkoliv otřesům vedeným k mechanickému poškození. Betonovou desku 

je nutné chránit před přímým slunečním zářením, deštěm, větrem a mrazem. 

Vlhčení betonu je možné nejdříve po 24 h (vliv prostředí XC1) od hutnění betonu, kdy 

je dostatečně pevný a to minimálně 12 h, kdy je doba tuhnutí menší jak 5 h (vliv 

prostředí XC1). Vlhčení není povoleno, jestliže teplota klesne pod 10 °C. Ochrana 

betonu proti vysychání použitím plachty nebo fólií z plastických hmot.  

Teplota prostředí během zdícího procesu, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí být menší jak 

+5 °C, protože by se mohly narušit chemické procesy probíhající v maltách a nedosáhly 

by tak požadovaných vlastností. Nesmíme ke zdění využívat promrzlé tvarovky, na 

kterých se nachází sníh a led, min. teplota zdícího materiálu +10 °C. Při poklesu teplot 

je třeba sledovat teploty malty, zdících prvků, povrchu pokládky a prostředí. 

Podmínky při nízkých teplotách:  

 Pod +5°C- přednostně použijeme mleté vápno max. 3 měsíce staré, vodu ohřejeme 

na max. 60°C. 

 Pod 0°C – použijeme maltu o stupeň vyšší, ohřejeme záměsovou vodu. 

 Pod -5°C- doba mísení je delší, před použitím nesmí teplota malty klesnout pod 

+15°C. 
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Zdivo za horkého a suchého počasí při zdění musíme chránit před rychlým vysoušením 

a to vlhčením a zakrytím, aby měla malta dostatečnou pevnost při zatvrdnutí. 

Povětrnost a vlhkost při zdění 

Neporušená ochranná balící fólie brání před povětrnostními a vlhkostními vlivy při 

uskladnění na stavbě. 

Při zdění z pórobetonu je potřeba navlhčit tvárnice kvůli jejich nasákavosti. Hotové 

vyzděné stěny je potřeba chránit nepropustnými obaly, aby vlivem srážek nedošlo 

k vyplavení malty ve spárách, případně se nedostali do otvorů. 

Dle časového plánu je doba provádění stropní konstrukce plánována v letních měsících.  

Nutno dbát vyšší bezpečnosti při práci ve výškách. Jsou zhotoveny ochranné sítě šířky 

1,5 m podél nástavby nad volným prostorem z důvodů zabránění pádu pracovních 

nářadí a částí použitého materiálu. Zaškolení pracovníků o BOZ a OOPP. 

5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Vedoucí 

čety 

Betonář, vyučen v profesi a seznámen s používanou technologií na 

stavbě, kontrola pokládky výztuže, kontrola při průběhu provádění 

betonáže stropní desky. 

1x 

Vazač 
Odborný pracovník, vyučen v profesi a má oprávnění vázat výztuže, 

ohýbání výztuže. 
2x 

Tesař Odborný pracovník pro zhotovení bednění a jeho odstranění. 2x 

Pracovník 

Zaškolený pracovník, vázání výztuže, uložení výztuže do věnce a 

stropu pod dohledem odborného pracovníka, přesun doplňkového 

materiálu na pracoviště. 

3x 

Řidič  S řidičským oprávněním na obsluhu domíchávače betonové směsi. 3x 

Řidič  
S řidičským oprávněním na potřebný typ vozidla (auto 

s hydraulickým ramenem), doprava materiálu na stavbu. 
2x 

jeřábník S řidičským oprávněním na obsluhu jeřábu 1x 
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6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

6.1 Velké stroje  

Autojeřáb Demag AC 40 City (variantní řešení A) 

Jmenovitá nosnost: 40 000 kg/ 3,0 m 

Protizávaží max.: 5400 kg 

Délka hlavního výložníku: 31 200 mm 

Délka nástavce: 13 000 mm 

Délka: 8 812 mm 

Šířka: 2 550 mm 

Výška: 3 195 mm 

Šířka s výsuvnými podporami max.: 6 200 mm 

Motor: 205 kW/ 279 hp 

Úhel otáčení: 360° 

Autojeřáb Demag AC 55 City (variantní řešení B) 

Jmenovitá nosnost: 55 000 kg/ 3,0 m 

Protizávaží max.: 8 800 kg 

Délka hlavního výložníku: 40 000 mm 

Délka nástavce: 13 800 mm 

Délka: 9 000 mm 

Šířka: 2 550 mm 

Výška: 3 360 mm 

Šířka s výsuvnými podporami max.: 6 500 mm 

Motor: 240 kW 

Nákladní auto s hydraulickým ramenem Man 26.360 TGA 

Hydraulický nakládací jeřáb PALFINGER PK 2700 

Nosnost: 3 m/8000 kg, 6 m/4050 kg, 10 m/2360k g, 14,5m /1510 kg, 21,8 m/480 kg 

Valník: 6,6x2,5x0,8 m 

Pohon: diesel 

Výkon motoru: 265 kW (360 PS) 

Manuální převodovka, ABS 
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Domíchávač s čerpadlem PUMI 31- 4.89 S 

Čerpací jednotka TMP 1008 S 

Výkon 67 m
3
/h 

Výložník TMM 31-4  

Horizontální dosah 26,7 m 

Domíchávač HTM 904 

Objem 9 m
3
 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Rozměr klece: 1,6/1,4/1,1 m 

Nosnost: 500kg osoby, 850 kg náklad 

Max výška: 100m 

Rychlost zdvihu osoby/náklad : 12/24 m/min 

Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 

6.2 Ruční nářadí elektrické 

Pistole nastřelovací HILTI DX 76 MX 

Hmotnost:4,35 kg 

Rozměry (D x Š x V): 450x101x352 mm 

Kapacita zásobníku: 10 upevňovacích prvků 

Dráha přítlaku: 32 mm 

Pracovní teplota/teplota prostředí: -15 °C až +20 °C 

Přítlačná síla 190-240 N 

Max. frekvence nastřel.: 600 za hodinu 

Ponorný vibrátor Perles CMP  

Napětí: 230 V 

Otáčky motoru: 16 000 ot./ min 

Elektrický příkon: 2000 W 

Rozměry (d x š x v): 320x135x220 mm 

Ohebná hřídel Perles AM 28/3 

Délka: 3 m  

Hmotnost: 6 kg 

S vibrační hlavicí o průměru 28 mm pro pohonnou jednotku Perles CMP 
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Enar Stahovací lišta QXE 

Délka: 2 m 

Hmotnost: 12.5 kg 

Motor: Elektrický  

Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 

Odstředivá síla: 70 kN 

Počet otáček: 3000 ot./ min 

Výkon: 0,1 kW 

Aku šroubovák 6261DWE Makita 

napětí: 9,6V 

kapacita: 1,3 Ah 

počet rychlostí: 2 

hmotnost: 1,5 kg 

vrtací výkon do oceli: 10 mm 

kroutící moment tvrdý: 24 Nh 

kroutící moment měkký: 14 Nh 

rozsah upínání: 0,8-10mm 

otáčky na prázdno: 1/2 rychlost: 0-400 min
-1

/0-1300 min
-1

 

6.3 Ruční nářadí 

Nivelační přístroj, nůžky na plech, pákové nůžky pro stříhání výztuže, armovací kleště, 

ocelové hladítko, vodováha, svinovací metr, skládací metr, provázek, kartáč na očištění 

rzi, kladívko, nářadí využité u zdění. 

6.4 Pomůcky 

Kozové lešení, bednění, ochranné sítě k zabránění pádu nářadí. 

6.5  Pomůcky BOZP 

Přilba, ochranné brýle, vesta, pracovní oděv a obuv, štít, rukavice. 
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7 PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 ŽB věnec 

Kontrola podkladu 

Před zahájení provádění ŽB věnce je nutné zkontrolovat rovinnosti zhotovené nové 

svislé konstrukce v 3.NP jak ve svislé tak vodorovné poloze. Kontrolu provede vedoucí 

čety. Očištění povrchu před zhotovením bednění. 

Zhotovení bednění 

Bude provedeno bednění pro zhotovení ŽB věnce. Z obou stran svislé konstrukce budou 

osazeny bednící desky ze smrkového dřeva o rozměrech 30x600x2000 mm do výšky 

min. 300 mm nad stěnou v celém rozsahu provádění ŽB věnce. Nutné zajistit tuhost 

potřebnými kotvícími prvky k nosnému zdivu. Horní hrany bednících desek lze ztužit 

pomoci spon umístěných po 1 m, zabraňující rozjetí desek do stran. Desky ve styku 

s betonem budou opatřeny odbedňovacím nátěrem. 

Položení výztuže 

Výztuž skladována na staveništi pro ŽB věnec bude očištěna a svázána do armokošů. 

Dle PD jsou použity ocelové pruty 4ø10 R10 505, které jsou spojovány třmínky  

o ø 6 mm po 250 mm. Zhotovené armokoše jsou dopraveny autojeřábem do 3.NP  

a osazeny do bednění na distanční podložky. Minimální krytí výztuže je stanoveno na 

20 mm. Jednotlivé armokoše o určité délce budou mít přesahy 300 mm, a budou 

navzájem svázány. 

Betonáž 

Pro betonáž ŽB věnce bude potřeba 5,32 m
3
 betonové směsi C20/25, která bude 

dovezena jedním autočerpadlem s domíchávačem (domíchávač je součástí 

autočerpadla). Před betonáží se zkontroluje, zda je správně osazena výztuž a správně 

upevněné bednění. Na betonáž dohlíží pověřená osoba. Výšková úroveň dolní hrany 

prováděného věnce ve výšce +9,55 m, výška věnce bude 200 mm. Vzdálenost dojezdu 

autočerpadla s domíchávačem z blízké betonárky je 1,5 km. Betonová směs je hutněna 

ponorným vibrátorem a ošetřována v závislosti na teplotách prostředí. 
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Odbednění věnce 

Odbedňování provádí pověřená osoba a to po technologické pauze při dostatečném 

zatvrdnutí betonu 14 dní. Nejprve se bednění povolí a poté se postupně odstraní. Po 

odstranění bednění musí beton přenést veškeré zatížení, které na něj budou dále působit. 

7.2 Stropní konstrukce 

Kontrola ŽB věnce 

Před zahájením dalších prací je nutné zkontrolovat svislosti a vodorovnosti 

provedeného věnce a jeho dostatečnou pevnost.  

Osazení ocelových nosníků 

Za pomoci autojeřábu budou osazeny ocelové nosníky z I profilu 220 a 260 dle 

schématu postupu osazování znázorněného v příloze. Uložení nosníku v osových 

šířkách dle projektové dokumentace. Velikost uložení na ŽB  věnec 150 mm. 

Atika 

Po osazení ocelových nosníku stropní konstrukce bude provedeno dozdění atiky do 

výšky +10,625m. Materiál stejný jako u nástavby pórobetonové přesné tvárnice Ytong 

rozměru 300x249x499 mm na maltu M10. Atika bude vyzděna z venkovního závěsného 

konzolového lešení kotveného do zdiva opatřeného dvoutyčovým zábradlím o výšce  

1,1 m. Před zhotovením lešení musí být provedeno statické posouzení. Přístup na toto 

venkovní lešení přes vnitřní zhotovené lešení. Podrobněji řešeno v části A7. Bezpečnost 

práce. 

Položení trapézového plechu a kari sítě 

Přístup k místu pokládky za pomoci žebříků. Trapézový plech typu 40S/160x0,88 mm 

bude vyskládán za pomoci jeřábu na nosné ocelové I profily s přesahy min. 400 mm. 

Spřažen s ocelovou konstrukcí v každé 2. vlně nastřelenými hřeby. Volné otvory 

v trapézovém plechu budou opatřeny ucpávkami, aby došlo k potřebnému utěsnění před 

betonáží stropní desky. V místě otvorů střešních vpustí a světlíku nad výtahovou 

šachtou budou vyvrtány otvory a opatřeny bedněním, aby nedošlo k zabetonování 

otvorů. Kari síť o rozměru 3000x2000 mm ø6/100/100 mm bude osazena na trapézové 

plechy na distanční podložky. Je nutno zabezpečit polohu výztuže, aby bylo dodrženo 

krytí výztuže 20 mm. 
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Betonáž stropní desky 

Pro betonáž desky nad nástavbou 3.NP je potřeba 9,08 m
3
 betonové směsi a pro desku 

nad centrálním schodištěm je potřeba 5,14 m
3
. Čerstvá betonová směs bude na stavbu 

dopravena 2krát autočerpadlem s domíchávačem o objemu 9 m
3
. Před začátkem 

betonáže se musí zkontrolovat, zda je v pořádku trapézový plech, který slouží zároveň 

jako bednění a zda je kari síť správně umístěna. Při betonáži je třeba dodržovat 

rovinnost. Pro dodržení horní rovinnosti musíme mít znivelovaný trapézový plech, 

osazené a znivelované vodící prvky (ocelové L profily). Výška betonové desky od 

spodní vlny je 100 mm a od horní vlny trapézového plechu 60 mm. Pomocí vibrační 

latě stahujeme beton a vytváříme hladkou hutněnou rovinu (odchylka 0,5 cm/2 m latě). 

Konec hutnění poznáme, když se začne vytvářet cementové mléko. Na čerstvě položený 

beton se provádí ochranný nástřik, aby bylo zabráněno vypařování vody. Technologická 

přestávka 28 dní. 

Odstranění bednění otvorů 

Po zmonolitnění stropní desky může dojít k odstranění bednění otvorů ve stropní 

konstrukci. 

8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 

8.1 Vstupní kontrola  

 Kontrola PD a její kompletnost-provede stavbyvedoucí a technický dozor 

investora. Jelikož se jedná o zakrývanou konstrukci, bude přítomen i statik. 

  Kontrola připravenosti podkladu k zahájení provádění stropní konstrukce- 

vedoucí čety provede kontrolu rovinnosti svislých konstrukcí, které slouží jako 

podklad pro výstavbu ŽB věnce a stropní konstrukce. 

 Kontrola materiálu: kontrola dodacího listu, správné označení prvků, rozměry 

a množství, nepoškozenost.  

 Provede se zápis do stavebního deníku. 

8.2 Mezioperační kontrola 

 Průběžnou kontrolu při provádění ŽB věnce a stropní konstrukce provede 

vedoucí čety. 

 Kontrola provedení bednění: stabilita, geometrie a těsnění pro ŽB věnec a poté 

i stropní konstrukci. 
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 Kontrola uložení výztuží do ŽB věnce a stropní konstrukce s požadovaným 

krytím dle projektové dokumentace, řádné svázání a zajištění výztuže proti 

pohybu při následné betonáži  

 Kontrola dovezených betonových směsí-konzistence, teplota při betonáži (nutná 

opatření při provádění v mezních klimatických podmínkách). 

 Kontrola mezních odchylek svislosti a rovinnosti. 

 Při odbedňování kontrola dostatečné pevnosti betonu 

 Provede se zápis do stavebního deníku. 

8.3 Výstupní kontrola 

 Stavbyvedoucí a vedoucí čety vyzve technický dozor investora ke kontrole  

a přejímce prováděné konstrukce.  

 Provede se celková kontrola provedených konstrukcí. Vodorovnost a svislost  

ŽB věnce a stropní konstrukce, a zda vše souhlasí s projektovou dokumentací. 

 Kontrola doložených certifikátů, záznamů o zkouškách. 

 Zda byla prováděná průběžná kontrola při provádění stropu. 

 Dodržení klimatických podmínek pro betonáž a případná opatření proti špatným 

klimatickým podmínkám. 

 Provede se zápis do stavebního deníku. 

Podrobně rozpracováno v části A6. Kontrolní a zkušební plán. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 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. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

Největší riziko při realizaci stropní konstrukce je pád pracovníků z výšky do hloubky 

hlavně při zdění atiky, pád materiálu, propadnutí pracovníků (např. v místě světlíků). 
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Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění, 

s používáním ochranných prostředků, jak kolektivní ochrany, tak OOPP a budou 

proškoleni o dodržování bezpečnosti při práci na staveništi. 

Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 

předpisy, s kterými bude předem seznámena.  Pracovníci jsou povinni na pracovišti 

nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv.  Musí vykonávat 

práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. 

Podrobně rozpracováno v části A7. Bezpečnost práce 

10 EKOLOGIE 

Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí: 

Stavební objekt není výrobního charakteru, proto nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Dopad stavebních úprav na životní prostředí bude minimální. Budou splněny 

požadavky na ekologii stavby vhodností výběru použitého materiálu. Rekonstrukcí 

daného objektu nedojde ke zvětšení dopravní infrastruktury, proto se také nezvětší zátěž 

od výfukových plynů. Prašnost vznikající při bouracích pracích a vyzdívání bude 

zmírněna vhodným provádění daných činností. Ochrana povrchových a podzemních 

vod před znečištěním od pracovních strojů a betonových směsí. 

Hluk a vibrace 

Objekt při jeho užívání nebude mít vliv na zvýšení hluku v jeho okolí. Při stavebních 

pracích se předpokládá vystavení nadlimitního hluku při práci se sbíječkami, které tento 

předpis neřeší. V průběhu stavebních úprav se nepředpokládá nadlimitní vnik vibrací 

ani při následném provozu administrativní budovy.  Pracovníci, kteří budou při práci 

vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou vybaveni příslušnými osobními 

ochrannými pomůckami dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a 

bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků.  
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Likvidace odpadů 

Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou převezeny na registrovanou skládku do 

vzdálenosti max. 15 km. Stavební odpad bude přechodně ukládán v kontejnerech řádně 

označených dle druhu odpadu. 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Název odpadu Kód 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 08 01 11* 

Nespotřebované nátěrové hmoty na ošetření betonu 

Beton  
17 01 01 

Zbytky ze stavebních prací, betonáž stropní desky 

Cihly 
17 01 02 

Pórobetonové zdivo atiky 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedených pod č. 17 01 06* 17 01 07 

Zbytky ze stavebních a bouracích prací 

dřevo 
17 02 01 

Zbytky pomocného materiálu, bednění 

Plasty 
17 01 03 

Plastové obaly  

Železo a ocel 
17 04 05 

Montáž kovových konstrukcí, kotvící prvky, apod. 

Plastové obaly 
15 01 02 

Obaly materiálu při přepravě 

Směsné obaly 
15 01 06 

Ostatní obaly 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 
15 02 02* 

Čistící tkaniny, hadry 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 

01, 17 09 02, 17 09 03 
17 09 04 
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Stavební odpad nevhodný ke třídění 

Směsný komunální odpad 
20 03 01 

Netříděný odpad 

11 LITERATURA, PODKLADY A ZDROJE 

 Projektová dokumentace 

 Norma ČSN 73 24 00 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, která není platná 

a je nahrazena normou ČSN 73 24 03 Beton, specifikace, vlastnosti 

 skripta-TECHNOLOGIE STAVEB I - Technologie stavebních procesů-  

část 2- Hrubá vrchní stavba- Ing. Vít Motyčka, CSc., Doc. Ing. Karel Dočkal, CSc., 

Mgr. Petr Lízal, CSc., Doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc., Ing. Petr Maršál 

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

při práci 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 O stavbě 

Rekonstrukce objektu bude provedena na pozemcích par. č. 218/2, 218/1, 217, 220/6, 

220/5, 228 v ulici Vodní 1, Krnov 79401. Vlastníkem všech pozemků a objektů na nich 

dotčených je Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov. 

Jedná se o administrativní budovu o 3 nadzemních podlažích, které k horním podlažím 

půdorysně ustupují. Objekt je nepodsklepený a nachází se v zastavěném území  

a památkové zóně. Na severní straně částečně přiléhá k sousednímu jednopodlažnímu 

přístavku domu č. 33 na Hlavním náměstí v Krnově.  

Zastavěná plocha objektu po stavebních úpravách – 790,11 m
2
.  Obestavěný prostor po 

stavebních úpravách- 6470,68 m
3
.  

Hlavní rozměry objektu- 29,2x32,8 m (nejdelší půdorysné rozměry). Kancelářské 

místnosti jsou navrženy na užitné zatížení 200 kg/m
2
. Schodišťové prostory a chodby 

jsou navrženy na užitné zatížení 300 kg/m
2
. Archívy jsou navrženy na užitné zatížení 

500 kg/m
2
. 

Stávající stav: Nosná konstrukce stěn z blokopanelů ze struskopemzobetonu vnější 

obvodový plášť tl. 350 mm (sendvičový s tepelnou izolací), vnitřní nosné stěny 

 tl. 300mm. Vnitřní příčky jsou zděné cihelné, novější sádrokartonové. Stropy 

prováděny z železobetonových dutinových panelů PZD 118/10 tl. 215 mm. Střechy jsou 

dvouplášťové větrané z ŽB střešních desek, krytina z živičných pásů, odvodnění řešeno 

mezistřešními žlaby. 

Navržené úpravy: Rekonstrukce bude zahrnovat zateplení celého objektu v souladu 

s energetickými požadavky, kompletní výměnu výplní otvorů-plastové okna a hliníkové 

vstupní dveře dle požadovaných tepelně izolačních vlastností. Střecha u stávajících 

konstrukcí bude rozebrána na cementový potěr a nový střešní plášť bude zhotoven dle 

projektové dokumentace. Podlaha v 1.NP bude vybourána a zateplena. Nástavba bude 

provedena z pórobetonového zdiva, příčky ze SDK konstrukcí, pórobetonu popř. 

z keramických akustických příčkovek a cihel. Nové stopní konstrukce v 2.NP a 3.NP 

z ocelových nosníků spřažených trapézovým plechem a zalité betonem. Nosná 

konstrukce tubusu bude z ocelových válcovaných nosníků. Stávající nadzemní připojení 

teplovodu bude zrušeno, stávající teplovodní kanál bude prodloužen a vyveden 
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v technické místnosti elektro a poté veden nad podlahou do strojovny. Stávající NTL 

plynovodní přípojka bude zrušena demontáží potrubí a HUP, na zemní uzávěr se osadí 

slepá příruba. Bude zřízena nová přípojková kabelová skříň HDS.  

1.2  O činnosti 

Z důvodů dispozičních potřeb bude provedena nástavba objektu v několika místech a to 

na úrovni 2.NP – nastaveno podlaží v severozápadní a centrální části a na úrovni 3.NP 

v západní části, proto je nutné provést nové stropní konstrukce s novým střešním 

pláštěm. Stávající střešní pláště ploché střechy budou zcela nebo částečně zrušeny  

a nahrazeny novými. 

Řešení provádění nového střešního pláště na nové stropní konstrukci 3.NP bloku B a D. 

2 MATERIÁLY 

2.1  Materiály 

 

onz. název popis rozměry potřeba  balení   j  

1 ekostyrenbeton 

lehčený beton ve 

spádu 3% a 3,5%, 

objemová hmotnost 

350kg/m
3
, směs 

ekostyrenu, 

cementu, písku a 

vody 

50-380 

mm 

32,021 

m
3
 

32,021  m
3
 

1a cement 

balený portlandský 

směsný cement 

CEM II/B-M 32,5 R 

25 kg/ 

pytel, 

paleta 56 

pytlů 

7044,62 

kg 

282 pytel 

2 paleta 

1b písek 
zrnitost 0-4 mm, 

volně sypaný 
- 

1280,84 

kg 
1280,84  kg 

1c ekostyren 
směs do lehkého 

betonu, v PE pytlích 

200l/pytel, 

15kg/pytel 

41,147 

m
3
 

3090 kg 

206 pytel 
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2 

tepelná izolace 

střešního 

pláště 

izolační desky na 

bázi 

polyisokyanurátu 

KINGSPAN TR27 

LPC/FM, rozměry 

600x1200mm, 

kotvené min. 4 ks 

tl. 110 

mm 

176,957 

m
2
 

7,2 m
2
/ bal 

25 balení 

3 

tepelná izolace 

z vnitřní strany 

atiky 

desky z minerální 

vlny 
tl. 60 mm 

42,968 

m
2
 

5,76 m
2
/ bal 

8 balení 

4 
náběhové 

klíny 

izolace EPS 100 S, 

trojúhelníkový 

průřez 

50x50 mm 65,72 65,72 m 

5 
horní pás 

hydroizolace 

EUROFLEX, SBS 

modifikovaný 

asfaltový pás s PES 

vložkou s 

ochranným 

posypem 

tl. 5,2 mm 
227,677 

m
2
 

5 m
2
/role 

46 role 

6 
spodní pás 

hydroizolace 

Elastek 40 super 

mineral, spodní SBS 

modifikovaný 

asfaltový pás s PES 

vložkou 

tl. 4 mm 
227,677 

m
2
 

7,5 m
2
/role 

31 role 

7 parozábrana 

Elastek 40 super 

mineral, SBS 

modifikovaný 

asfaltový pás s PES 

vložkou 

tl. 4 mm 
273,212 

m
2
 

7,5 m
2
/role 

37 role 

8 
penetrační 

nátěr 

DEKPRIMER, 

asfaltová penetrační 

emulse, spotřeba cca 

0,2- 0,3 kg/m2, 12 

kg kbelík 

0,2- 0,3 

kg/m2 

50,559 

kg 

12 kg 

5 kbelík 

9 kotvící prvky 

kotevní šroub s 

podložkou, kotvení 

izolačních desek 

přes plastové 

příchytky, kotvení 

hydroizolace 

dl. 180 

mm 
1815 ks 1815 ks 

10 lepidlo  

BOLIX ZW, lepidlo 

na desky z minerální 

vlny u atiky, 

hmotnost 25kg, 

4kg/ m2 
171,87 

kg 

25 kg 

7 kbelík 
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Ostatní materiál: 

střešní vtoky s manžetou z PVC, vodorovná, dvojstěnná s ochranným roštem 2x 

světlík s automatickým otevíráním o 90° o rozměrech otvoru 1800x2200mm 1x 

2.2 Doprava  

2.2.1 Doprava na stavbu 

Hydroizolační pásy a tepelně izolační dílce jsou dopravovány na stavbu nákladním 

 automobilem s hydraulickou rukou. Balení dílců tepelné izolace a hydroizolační pásy  

v rolích jsou dodávány na paletách a zajištěny v nákladním prostoru proti pohybu. 

Cement dodáván v papírových pytlích a ekostyren v PE pytlích. Doprava zajištěna 

objednatelem. Písek dovezen na stavbu a uskladněn v otevřeném kontejneru k tomu 

uzpůsobenému, aby nedošlo ke znečištění. 

2.2.2 Doprava po stavbě 

Horizontální- Dovezený materiál bude přemístěn z korby nákladního automobilu na 

skládku za pomoci hydraulického ramene, ruční vykládky nebo pomoci koleček. 

Vertikální- Doprava materiálu na místo použití za pomoci výtahu umístěného na stavbě. 

2.3 Skladování 

Staveniště o ploše 736,6 m
2
 je oplocené a výška oplocení je dána 1,8 m. Vjezd na 

staveniště je možný z ulice Vodní. Vstupy na staveniště ze severozápadní strany  

a východní strany pouze povolaným osobám.  

Daný materiál bude skladován na předem vymezeném prostoru v jižní části staveniště 

vedle přístupové komunikace dle výkresu zařízení staveniště. Množství potřebného 

materiálu na 1 podlaží. Skládka materiálu musí být upravená – zpevněná, zarovnaná  

a odvodněná. 

Hydroizolační pásy jsou dodávány v rolích. Hydroizolační asfaltové pásy skladujeme na 

paletách v uzamykatelné buňce nebo místnosti k tomu uzpůsobené vždy ve svislé 

poloze. Jsou chráněny obalovou fólií. Doporučená teplota skladování je -5°až +30°. 

Nutno chránit hydroizolační pásy před znečištěním a před povětrnostními vlivy než 

dojde k jejich pokládce. 

Tepelná izolace z dílců je skladována v originálních baleních. Je třeba uchovávat 

izolační dílce v suchu a chránit před UV zářením, aby nedošlo k jejich znehodnocení.  
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Ekostyren je speciálně upravená drť pěnového polystyrénu, který je míchatelný s vodou, 

cementem a pískem. Je dodáván v PE pytlích a je ukládán v uzamykatelném prostoru 

buněk společně s cementem. Písek uskladněn volně v otevřeném nízkém kontejneru, 

aby nedošlo ke znečištění s okolní zeminou. V případě špatných klimatických podmínek 

bude překryt plachtou. 

Drobný materiál jako kotvící prvky nebo lepidla bude uskladněn v uzamykatelné buňce. 

3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Zahájení provádění střešního pláště je možné po dokončení nové stropní konstrukce 

v 3.NP bloku B a D včetně dozdění atiky. Před zahájením provádění střešního pláště 

budou zkontrolovány rovinnosti podkladu tj. rovinnost zhotovených nových stropních 

konstrukcí a svislých konstrukcí (atiky). Nutné očištění povrchů před realizací střešního 

pláště. Předání pracoviště z hlediska smluvní dohody. Proveden zápis o převzetí do 

stavebního deníku. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Staveniště 

Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně (220 V, 380 V/16 A,  

250 V/16 A) umístěné na objektu v severozápadní části, po přeložení pomocí nové 

rozvodné skříně. Rozvod vody bude napojen na přípojku dimenze DN 80 a kanalizace 

na kanalizační přípojku k objektu DN 300.  

Přístup na střechu 3.NP pro pracovníky stavebním výtahem umístěným na staveništi 

v bloku A. 

Přístupová cesta na staveniště musí být zpevněna. V místě umístění jeřábu budou 

použity panely. Provoz na přilehlých komunikacích nebude nijak ve velké míře omezen. 

V případě používání autojeřábu bude proveden dočasný zábor cesty. Ulice Vodní, na 

které bude proveden částečný zábor, je ve vlastnictví Města Krnov. (Užití jeřábu při 

provádění stropní konstrukce. V etapě provádění střešního pláště nebude jeřáb 

využíván). 

Na staveništi se nachází veškeré skládky a buňky k uskladnění materiálu, potřebné 

k provádění střešní konstrukce. Je vymezen prostor pro mobilní hygienické zařízení, 

šatnu a kancelář, míchací centrum v blízkosti uskladněných směsí ekostyrenu a napojení 

na zdroje vody a elektřiny. 
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Staveniště je řádně označeno dopravními značkami. Vjezd a výjezd ze staveniště je 

vyznačen dopravními značkami. 

4.2 Teploty 

Pevnost betonu závisí na postupu hydratačního procesu, který je ovlivněn časem, 

teplotou a vlhkostí. Tvrdnutí betonu závisí jak na teplotě prostředí, tak na oteplování 

čerstvého betonu, jehož zdrojem je hydratace cementu. Při nízkých teplotách působí 

příznivě, ale při vysokých nikoliv a je potřeba chlazeni. Při tvrdnutí betonu, je nutné ho 

ošetřovat a zajistit požadovanou vlhkost. 

Průměrná denní teplota prostředí nesmí klesnout pod +5 °C (teplota během 24 h.). 

Teplota nesmí klesnout pod 0 °C. Spádovou vrstvu lehkého betonu je nutné chránit před 

přímým slunečním zářením, dešti, větru a mrazu. Vlhčení není povoleno, jestliže teplota 

klesne pod 10 °C. Ochrana betonu proti vysychání použitím plachty nebo fólií 

z plastických hmot.  

Zhutňování ekostyrenbetonu není nutné, povrch postačí stáhnout latí a uhladit 

hladítkem. V optimálních podmínkách (+20 °C) je vrstva pochůzná po 24-48 hodinách. 

Doba zrání stejná jako u prostého betonu 28 dní. Další vrstvu je možné provádět již po 

24-48 hodinách kdy se dá stoupnout na tuto vrstvu. 

Hydroizolační práce je přípustné provádět do nejnižší teploty -5 °C. Za teplot pod +5 °C 

je doporučeno před rozvinutím temperovat ve vytápěných prostorách. Práce se nesmí 

provádět za deště a sněhu. Při vysokých teplotách hrozí riziko poškození pásu a to 

šlápnutím na pás. Proto pokládka pásu na střechách do povrchové teploty kolem 50 °C 

(tj. při venkovní teplotě kolem 25 °C ve stínu). Při práci je použita vhodná obuv určená 

k zabránění mechanickému poškození případnému uklouznutí. Omezení vstupu osob na 

položené fólie. 

Nutno dbát vyšší bezpečnosti při práci ve výškách. Zhotoveny ochranné sítě šířky 1,5 m 

podél nástavby nad volným prostorem z důvodů zabránění pádu pracovních nářadí  

a částí použitého materiálu. Zaškolení pracovníků o BOZP a OOPP. 
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5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Vedoucí 

čety 

Izolatér, vyučen v profesi a seznámen s používanou technologií na 

stavbě, kontrola pokládky izolací, kontrola při průběhu provádění 

střešního pláště. 

1x 

betonář 
Odborný pracovník, vyučen v profesi, provádění betonáže spádové 

vrstvy střešního pláště. 
2x 

izolatér Odborný pracovník, vyučen v profesi, provádění izolatérských prací. 1x 

Pracovník 
Zaškolený pracovník, pokládání tepelné izolace a hydroizolace, 

přesun materiálů, obsluha míchacího centra. 
4x 

 

6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

6.1 Velké stroje 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Rozměr klece: 1,6/1,4/1,1 m 

Nosnost: 500kg osoby, 850 kg náklad 

Max výška: 100 m 

Rychlost zdvihu osoby/náklad : 12/24 m/min 

Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 

Nákladní auto s hydraulickým ramenem Man 26.360 TGA 

Hydraulický nakládací jeřáb PALFINGER PK 2700 

Nosnost: 3 m/8000 kg, 6 m/4050 kg, 10 m/2360 kg, 14,5 m/1510 kg, 21,8 m/480 kg 

Valník: 6,6x2,5x0,8 m 

Pohon: diesel 

Výkon motoru: 265 kW (360 PS) 

Manuální převodovka, ABS 

Míchačka spádová MK 180 

Na všechny druhy maltových a betonových směsí 

Hmotnost: 78 kg 

Geometrický/užitný objem bubnu: 180/145 litrů 

Výkonný motor: 800 W 

Nárazuvzdorná plastová motorová skříň 
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6.2 Ruční nářadí elektrické 

Horkovzdušná pistole Makita HG551 VK 

Hmotnost: 0,6 kg 

Jmenovitý příkon: 1800 W 

Pracovní teplota:  100- 550 °C 

Proud vzduchu: 250- 550 l/min 

Max. tlak: 1500 Pa 

Propanbutanová bomba s hořákem 

PB láhev 10 kg 

FESTA hořák Propan Butan 

Průměr: 55 mm 

Délka:455 mm 

Hadice délka: 3 m 

Výkon hořáku: 35 kW 

Max. průtok plynu 4 bary 

Bruska na beton Bosch GBR 14 CA 

Průměr kruhového kotouče: 125 mm 

Jmenovitý příkon: 1400 W 

Volnoběžné otáčky: 11 000 ot/min 

Hmotnost: 2,6 kg 

Aku šroubovák 6261DWE Makita 

napětí: 9,6V 

kapacita: 1,3 Ah 

počet rychlostí: 2 

hmotnost: 1,5 kg 

vrtací výkon do oceli: 10mm 

kroutící moment tvrdý: 24 Nh 

kroutící moment měkký: 14 Nh 

rozsah upínání: 0,8-10mm 

otáčky na prázdno: 1/2 rychlost: 0-400 min
-1

/0-1300 min
-1 
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6.3 Ruční nářadí 

Nivelační přístroj, stahovací latě, ocelové hladítko, vodováha, svinovací metr, skládací 

metr, provázek, kartáč na očištění povrchu podkladu, kladívko, kolečka, lopaty, zubová 

stěrka na nanášení lepidla, stěrka na nanášení penetračního nátěru, ruční pryžové 

přítlačné válečky, nůžky na plech, zkušební jehla na testování svarů, ruční trhačka 

svarů, košťata. 

6.4 Pomůcky 

Ochranné sítě k zabránění pádu nářadí, bednění, hasicí přístroj. 

6.5  Pomůcky BOZP 

Přilba, ochranné brýle, vesta, pracovní oděv a obuv s měkkou podešví s bezpečnostní 

špičkou v provedení letní/zimní, štít, rukavice. 
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7 PRACOVNÍ POSTUP 

Kontrola podkladu 

Před zahájením prací bude provedena kontrola podkladu jeho správnosti provedení 

a nepoškozenost. Budou zkontrolovány rovinnosti. Očištěn povrch od nečistot pomocí 

kartáčů. 

Příprava betonové směsi 

Betonová směs bude připravována na stavbě. Do míchačky nalijeme předepsané 

množství vody, přidáme cement a rozmícháme na cementové mléko. Poté přidáme písek 

o zrnitosti 0-4 mm a promícháme. Dále postupně přidáváme ekostyren a promícháváme, 

dokud nevznikne polosuchá homogenní směs. Výsledná směs nesmí být tekutá. Poměr 

jednotlivých složek dán tabulkou: 

Dávkování na 0,2m
3 

(1 pytel) ekostyrenu 

Objemová hmotnost kg/ m
3
 350 

Cement kg 35 

Písek 0-4mm kg 7 

Voda litry 14 

Dávkování na 1 m
3
 a parametry nezhutněného betonu 

Objemová hmotnost kg/ m
3
 350 

Ekostyren m
3
 1,285 

Cement kg 220 

Písek 0-4mm kg 40 

Voda litry 90 

Pevnost v tlaku MPa 0,3 

 

Připravená směs bude na místo provádění dopravována kolečky. 

Bednění v místě prostupů 

V místě osazení světlíku nad schodišťovým prostorem a mezistřeších vpustí, bude 

vytvořeno bednění, aby nedošlo k zabetonování otvorů. 

Provedení spádové vrstvy, dilatace 

Nejprve vedoucí čety provede přeměření střešní konstrukce za pomoci nivelačního 

přístroje a latě. Osadí se vodící prvky a natáhnou se pomocné provázky pro usnadnění 

postupu provádění. V místě kolem střešních vtoků musí být provedena nejnižší možná 

vrstva 50mm betonové směsi, kvůli odvodnění. 
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Spádová vrstva bude provedena ze směsi lehkého betonu. Je ukládán na celou výšku 

vrstvy a dle požadovaného sklonu (3 % a 3,5 %). Před ukládáním směsi je třeba navlhčit 

podklad stropní konstrukce, aby došlo k lepšímu spojení. Směs není nutno hutnit, spádu 

dovršíme za pomocí stahovacích latí a kontrola sklonu podle vodováhy. Doba zrání je 

stejná jako u prostého betonu 28 dní. Možnost pokládky další vrstvy již po  

24-48 hodinách kdy je ekostyrbeton pochozí.  

Dilatace ekostyrenbetonu bude zajištěna vloženými lištami, které po zatvrdnutí betonu 

budou odstraněny a nahrazeny dilatačními pásky. Dilatační úseky po 6x6 m. Výčnělky 

budou zarovnány bruskou. 

Provedení penetrace, parozábrany, světlíku a spodní části vtoků 

Podklad betonové spádové vrstvy bude penetrován po celé ploše. Technologická 

přestávka na uschnutí 1 den.  

Poté budou nalepeny manžety spodní části dvoustupňových vtoků na penetrovaný 

podklad a bude osazen světlík nad schodišťovým prostorem.  

Dále bude položena parozábrana tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltového pásu 

s PES vložkou, která bude celoplošně natavena na penetrovaný podklad. Přesah  

min. 100 mm. Parozábrana musí být vytažena v místě atiky nad tepelnou izolaci  

150 mm. 

Položení tepelných izolačních desek 

Izolační desky tl. 110 mm o rozměru 600x1200 mm budou celoplošně lepeny, 

pokládány na sraz a zároveň kotveny min. 4 kotevními prvky. Vnitřní strany atik 

opatřeny teplenou izolací z minerální plsti po celé výšce o tl. 60 mm (celoplošně 

lepené). V rohu atiky osazeny náběhové klíny z izolačního materiálu EPS 

trojúhelníkového tvaru 50x50 mm. 

Na horní stranu izolačních desek tohoto typu není nutná separační vrstva pro použití 

asfaltové hydroizolace. 

Montáž obvodových úchytných prvků 

Nejprve bude provedena montáž ohýbaných profilů z poplastovaného plechu, které se 

osazují po obvodu střechy (atika). Přichycení k podkladu v rozteči min. 160 mm 

kotvícími prvky zasahující do podkladu atiky. Dilatační spáry se přelepí samolepící 
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páskou o šířce min. 20 mm, poté se překryjí páskem homogenní fólie šířky 80 mm, 

který se přitaví k plechu horkovzdušným svarem. 

Kladení hydroizolačních pásů 

Hydroizolační vrstva bude provedena ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

Jednotlivé pásy se pokládají s podélnými přesahy 100 mm a příčnými přesahy 150 mm. 

Délka pásu se dá upravit nožem nebo nůžkami.  

Spodní pás tl. 4 mm bude kotven k podkladu vždy v přesazích jednotlivých pásů. 

Hustota kotvení závisí na části pláště- střed, okraje, rohy. Nejprve předvrtáme otvory do 

betonové vrstvy přes teplenou vrstvu, pak vložíme kotvící prvky s podložkou. Kotevní 

prvky nesmí narušovat celistvost hydroizolační vrstvy, proto musí být přes ně přivařen 

pásek fólie a přitlačen. Střešní vtoky musí být zabudovány ještě před položením horního 

pásu hydroizolace. Musí být napojeny na odvodňovací potrubí a utěsněny spoje. 

Napojení na izolaci navařením připojovacího límce, který je součástí vtoku. 

Horní pás tl. 5,2 mm bude celoplošně nataven na spodní pás. Pás se postupně nahřívá ze 

spodní strany a rozvinuje. Rozteklým asfaltem se přilepuje k podkladu a přitlačuje 

válečkem. Další pásy se natavují v posunutí v podélném směru o půlku šířky. 

Opracování detailů 

Dotěsnění koutů prostorovými tvarovkami, z důvodů oslabení míst ve svařovaných 

spojích. Tvarovky se k hydroizolaci přivařují pomocí horkého vzduchu celoplošně 

včetně ošetření pojistnou zálivkovou hmotou. 

Ukončení hydroizolace na svislých konstrukcích musí být nejméně do výšky 150 mm. 

Horní okraj hydroizolace se připevní na předem osazené obvodové úchytné prvky 

z poplastovaného plechu přivařením. Styčné spáry mezi úchytnými prvky musí být vždy 

řádně zatmeleny trvalým pružným PU tmelem. 

Zakončení povlakové krytiny pod oplechováním atiky navařením na obvodový úchytný 

prvek na vnitřní horní hraně atiky.  
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Skladba střešního pláště 

8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 

8.1 Vstupní kontrola  

 Kontrola PD a její kompletnost-provede stavbyvedoucí a technický dozor 

investora. Jelikož se jedná o zakrývanou konstrukci, bude přítomen i statik. 

  Kontrola připravenosti podkladu k zahájení provádění střešní konstrukce- 

vedoucí čety provede kontrolu rovinnosti svislých konstrukcí (atika)  

a vodorovných konstrukcí (stropní konstrukce). 

 Kontrola materiálu- kontrola dodacího listu, atesty o prohlášení o shodě, správné 

označení prvků, rozměry a množství, nepoškozenost.  

 Provede se zápis do stavebního deníku. 

8.2 Mezioperační kontrola 

 Průběžnou kontrolu při provádění jednotlivých vrstev střešního pláště provede 

vedoucí čety. 

 Kontrola provedení bednění- stabilita, geometrie a těsnění před betonáží spádové 

vrstvy střešního pláště. 

 Kontrola při přípravě betonové směsi na staveništi- správná konzistence, 

podmínky při přípravě. 
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 Kontrola při betonáži spádové vrstvy- správný postup při ukládání směsi na 

místo určení, klimatické podmínky při betonáži (nutná opatření při provádění 

v mezních klimatických podmínkách), kontrola dodržování spádování a mezních 

odchylek rovinnosti, dilatačních spár. 

 Kontrola provádění parozábrany- nepoškozenost materiálu při pokládání, 

zabránění poškození mechanickému a klimatickými podmínkami, velikost 

přesahů, kontrola spojů, kvalita natavení. 

 Kontrola osazení střešních vtoků a světlíku. 

 Kontrola provádění tepelné izolace- kontrola materiálu jeho nepoškozenost 

a suchost, kontrola provedení na sraz, kotvení, klimatické podmínky při kladení. 

 Kontrola provádění hydroizolace- správné pokládání pásů dle projektu, 

nepoškozenost, dodržování přesahů, kotvení, kontrola spojů při natavování, 

mezní odchylky rovinnosti povrchu hydroizolace. 

 Provede se zápis do stavebního deníku. 

8.3 Výstupní kontrola 

 Stavbyvedoucí a vedoucí čety vyzve technický dozor investora ke kontrole  

a přejímce prováděné konstrukce.  

 Provede se celková kontrola provedených konstrukcí. Rovinnosti střešní 

konstrukce, a zda vše souhlasí s projektovou dokumentací. 

 Kontrola doložených certifikátů, záznamů o zkouškách. 

 Zda byla prováděná průběžná kontrola při provádění střešního pláště. 

 Dodržení klimatických podmínek pro betonáž, pokládku tepelné izolace 

a hydroizolačních pásů a případná opatření proti špatným klimatickým 

podmínkám. 

 Provede se zápis do stavebního deníku. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 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. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým 
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se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

Největší riziko při realizaci střešní konstrukce je pád pracovníků z výšky do hloubky, 

pád materiálu, propadnutí (např. v místě světlíků) a dále potom práce s plynovým 

hořákem při natavování hydroizolací. 

Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění, 

s používáním ochranných prostředků, jak kolektivní ochrany, tak OOPP a budou 

proškoleni o dodržování bezpečnosti při práci na staveništi. 

Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 

předpisy, s kterými bude předem seznámena.  Pracovníci jsou povinni na pracovišti 

nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv.  Musí vykonávat 

práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. 

Podrobně rozpracováno v části A7. Bezpečnost práce 

10 EKOLOGIE 

Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí: 

Stavební objekt není výrobního charakteru, proto nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Dopad stavebních úprav na životní prostředí bude minimální. Budou splněny 

požadavky na ekologii stavby vhodností výběru použitého materiálu. Rekonstrukcí 

daného objektu nedojde ke zvětšení dopravní infrastruktury, proto se také nezvětší zátěž 

od výfukových plynů. Prašnost vznikající při bouracích pracích a vyzdívání bude 

zmírněna vhodným provádění daných činností. Ochrana povrchových a podzemních 

vod před znečištěním od pracovních strojů a betonových směsí. 

Hluk a vibrace 

Objekt při jeho užívání nebude mít vliv na zvýšení hluku v jeho okolí. Při stavebních 

pracích se předpokládá vystavení nadlimitního hluku při práci se sbíječkami, které tento 

předpis neřeší. V průběhu stavebních úprav se nepředpokládá nadlimitní vnik vibrací 

ani při následném provozu administrativní budovy.  Pracovníci, kteří budou při práci 

vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou vybaveni příslušnými osobními 

ochrannými pomůckami dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a 
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bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků.  

Likvidace odpadů 

Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou převezeny na registrovanou skládku do 

vzdálenosti max. 15km. Stavební odpad bude přechodně ukládán v kontejnerech řádně 

označených dle druhu odpadu. 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Název odpadu Kód 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 08 01 11* 

Nespotřebované nátěrové hmoty na ošetření betonu 

Beton  
17 01 01 

Zbytky ze stavebních prací, betonáž spádové vrstvy 

dřevo 
17 02 01 

Zbytky pomocného materiálu, bednění 

Plasty 
17 01 03 

Plastové obaly  

Železo a ocel 
17 04 05 

Montáž kovových konstrukcí, kotvící prvky, apod. 

Plastové obaly 
15 01 02 

Obaly materiálu při přepravě 

Směsné obaly 
15 01 06 

Ostatní obaly 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 
15 02 02* 

Čistící tkaniny, hadry 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 

01, 17 09 02, 17 09 03 17 09 04 

Stavební odpad nevhodný ke třídění 

Směsný komunální odpad 
20 03 01 

Netříděný odpad 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1 Základní údaje 

Název stavby:  

Stavební úpravy a nástavba objektu Vodní 1, Krnov,  

včetně přeložky přípojky teplovodu a přípojky elektro. 

Místo stavby:  

Krnov, Vodní 2148/1,  

Krnov- Horní předměstí 

Okres Bruntál 

Pozemky parcelní č. 218/2, 217, 220/6, 220/5, 228, 218/1, 

Investor:Město Krnov 

Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov 

IČ: 00296139 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Miroslav Geryk, 

Dvořákův okruh 13, 79401 Krnov, 

IČ: 63015820 

DIČ: 670718/1525 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace 1200850 

Dodavatel:  

Bude určen výběrovým řízením 

1.2 Popis objektu 

Jedná se o administrativní budovu o 3 nadzemních podlažích, které k horním podlažím 

půdorysně ustupují. Objekt je nepodsklepený a nachází se v zastavěném území  

a památkové zóně. Na severní straně částečně přiléhá k sousednímu jednopodlažnímu 

přístavku domu č. 33 na Hlavním náměstí v Krnově.  

Stávající stav: Nosná konstrukce stěn z blokopanelů ze struskopemzobetonu vnější 

obvodový plášť tl. 350 mm (sendvičový s tepelnou izolací), vnitřní nosné stěny  

tl. 300mm. Vnitřní příčky jsou zděné cihelné, novější sádrokartonové. Stropy prováděny 

z železobetonových dutinových panelů PZD 118/10 tl. 215 mm. Střechy jsou 

dvouplášťové větrané z ŽB střešních desek, krytina z živičných pásů, odvodnění je 

řešeno mezistřešními žlaby. 
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Navržené úpravy: Rekonstrukce bude zahrnovat zateplení celého objektu v souladu 

s energetickými požadavky, kompletní výměnu výplní otvorů-plastové okna a hliníkové 

vstupní dveře dle požadovaných tepelně izolačních vlastností. Střecha u stávajících 

konstrukcí bude rozebrána na cementový potěr a nový střešní plášť bude zhotoven dle 

projektové dokumentace. Podlaha v 1.NP bude vybourána a zateplena. Nástavba bude 

provedena z pórobetonového zdiva, příčky ze SDK konstrukcí, pórobetonu popř. 

z keramických akustických příčkovek a cihel. Nové stopní konstrukce v 2.NP a 3.NP 

z ocelových nosníků spřažených trapézovým plechem a zalité betonem. Nosná 

konstrukce tubusu bude z ocelových válcovaných nosníků. Stávající nadzemní připojení 

teplovodu bude zrušeno, stávající teplovodní kanál bude prodloužen a vyveden 

v technické místnosti elektro a poté veden nad podlahou do strojovny. Stávající NTL 

plynovodní přípojka bude zrušena demontáží potrubí a HUP, na zemní uzávěr se osadí 

slepá příruba. Bude zřízena nová přípojková kabelová skříň HDS.  

1.3 Popis prováděných prací, ke kterým jsou navrženy stroje 

V rámci rekonstrukce bude provedena nástavba ve 3.NP a na to bude navázán nový ŽB 

věnec, který prochází jak nástavbou, tak stávající částí objektu nad centrálním 

schodištěm. Bude zhotovena nová stropní konstrukce jak nad nástavbou, tak nad 

centrálním schodištěm a provedeny nové střešní pláště. U obou stropních desek použity 

jako nosné prvky ocelové I nosníky, na ně položeny trapézové plechy, které jsou 

spřaženy s ocelovou konstrukcí. Poté je konstrukce zalita betonem předepsané pevnosti. 

Nový střešní plášť bude zhotoven ze spádové vrstvy ekostyrenbetonu, provedeno 

zateplení a krytina z hydroizolačních modifikovaných asfaltových pásů. Pro dovoz 

materiálu na stavbu bude navržen nákladní automobil s hydraulickým ramenem a 

valníkem. Vertikální doprava na staveništi bude zajištěna stavebním výtahem případně 

jeřábem. 

ŽB věnec 

Bude proveden nový ŽB věnec, pro jehož realizaci bude třeba zhotovit bednění. Výztuž 

do věnce bude vázaná přímo na stavbě a poté jeřábem přenesena na místo uložení. Po 

uložení věncové výztuže a její kontrole můžeme začít betonovat. Pro betonáž věnce 

bude použit domíchávač se zabudovaným čerpadlem. Po betonáži je nutné beton hutnit 

pomocí ponorného vibrátoru. Po dostatečném zatvrdnutí betonu může odpovědný 

pracovník provést odbednění ŽB věnce. 
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Stropní konstrukce 

Na nový ŽB věnec budou osazeny za pomoci jeřábu ocelové I nosníky v předepsaných 

vzdálenostech. Ty budou opatřeny podpěrnými konstrukcemi. Poté provedena dozdívka 

atiky. Pak je možné za pomoci autojeřábu na ocelové nosníky pokládat trapézové 

plechy s předepsanými přesahy. Nutno plechy připevnit k ocelové konstrukci 

nastřelovacími hřeby. Po upevnění všech plechů volné otvory utěsníme ucpávkami, pro 

využití trapézového plechu jako ztraceného bednění stropní konstrukce. Po utěsnění je 

vhodné přejít k betonáži stropních desek jak nad nástavbou, tak nad centrálním 

schodištěm. Betonáž probíhá čerpáním betonové směsi z domíchávače, který má 

zabudované čerpadlo. K hutnění a vyrovnávání je použita vibrovací a stahovací lišta.  

Střešní plášť 

Pro přípravu betonové směsi, která bude použita jako spádová vrstva střešního pláště, 

bude potřeba míchačka. Směs přepravována kolečky. Na betonový povrch není třeba 

použití vibrátoru, stačí stáhnutí latí.  Tepelná izolace bude k betonovému povrchu 

přikotvena vhodnými kotvícími prvky. Pro spodní pás hydroizolace bude použito 

kotvení. Horní hydroizolační pás bude nataven na spodní pás použitím hořáku s hadicí  

a plynovou bombou PB. 
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2 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO DANOU ETAPU 

2.1 Velké stroje 

2.1.1 Autojeřáb Demag AC 40 City (varianta řešení A) 

Obrázek:  

 
 

 

Parametry: 

Délka: 8 812 mm 

Šířka: 2 550 mm 

Výška: 3 195 mm 

Šířka s vysunutými opěrami max.: 6 200 mm 

Protizávaží max.: 5 400 kg 

Jmenovitá nosnost: 40 000 kg/3,0 m 

Motor: 205 kW/279 hp 

Max. dopravní rychlost: 80 km/h 

Délka hlavního výložníku: 31 200 mm 

Délka nástavce: 13 000 mm 

Úhel otáčení: 360° 
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Zatěžovací graf autojeřábu: 

 

Nejtěžší prvek pro provádění stropní kce: ocelový profil I260 o hmotnosti 0,252 t ve 

vzdálenosti 24,8 m. (1,0 t > 0,252 t) 

Nejvzdálenější prvek ocelový profil I220 o hmotnosti 0,180 t ve vzdálenosti 27,6 m. 

(0,6 t > 0,180 t) 

Použití:  

Osazení nosných ocelových I profilů do nové stropní konstrukce, pokládka nosného 

trapézového plechu. Možné využití vykládky těžkého materiálu. Je nutné použít 

nástavec. 
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Tabulka nosností: 
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2.1.2 Autojeřáb Demag AC 55 City (varianta řešení B) 

Obrázek:  

 

Parametry: 

Délka: 9 000 mm 

Šířka: 2 550 mm 

Výška: 3 360 mm 

Šířka s vysunutými opěrami max.: 6 500 mm 

Protizávaží max.: 8 800 kg 

Jmenovitá nosnost: 55 000 kg/3,0m 

Motor: 240 kW 

Max. dopravní rychlost: 85 km/h 

Délka hlavního výložníku: 40 000 mm 

Délka nástavce: 13 800 mm 

Úhel otáčení: 360° 
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Zatěžovací graf autojeřábu: 

 

Nejtěžší prvek pro provádění stropní kce: ocelový profil I 260 o hmotnosti 0,252 t ve 

vzdálenosti 24,8 m. (1,0 t > 0,252 t) 

Nejvzdálenější prvek ocelový profil I220 o hmotnosti 0,180 t ve vzdálenosti 27,6 m. 

(0,6 t > 0,180 t) 
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Tabulka nosností: 

 

Použití:  

Osazení nosných ocelových I profilů do nové stropní konstrukce, pokládka nosného 

trapézového plechu. Možné využití vykládky těžkého materiálu. Bez nutnosti použití 

nástavce. 

Cenové srovnání obou autojeřábů 

DEMAG AC 40 CITY 

Základní cena: 1770 Kč/ 1 hod 

Cena se slevou: 1450 Kč/ 1 hod 

Přeprava: 69 Kč / 1 km 

DEMAG AC 55 CITY 

Základní cena: 2370 Kč/ 1 hod 

Cena se slevou: 2140 Kč/ 1 hod 

Přeprava: 99 Kč/ 1 km 

Cena se slevou je při pronájmu na 3 dny podmíněna minimálním denním výkonem 

9 hod práce. Vzdálenost přepravy cca 68 km (Ostrava- Krnov). Účtuje se cesta tam 

 i zpět, takže dohromady bude započítána cena za 136 km. 
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2.1.3 Nákladní automobil Man 26.360 TGA 

hydraulický nakládací jeřáb PALFINGER PK 2700, valník 

Obrázek: 

 

 

Parametry: 

Nosnost jeřábu: 
3 m/8000 kg, 6 m/4050 kg, 10 m/2360 kg, 

14,5 m/1510 kg, 21,8 m/480 kg 

Valník: 6,6x2,5x0,8 m 

Pohon: Diesel 

Výkon motoru: 265 kW (360 PS) 

Dovolená hmotnost: 26 000 kg 

Další: Manuální převodovka, ABS 

 

Použití: Dovoz materiálu na stavbu, vykládka na skládku.  
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2.1.4 Čerpadlo s domíchávačem PUMI 31- 4.89 S  

Obrázek: 

 

 

Parametry: 

Výložník TMM 31-4  

Vertikální dosah 30,6 m 

Horizontální dosah 26,7 m  

Výška rozbalení 7,4 m 

Počet ramen 4 

Dopravní potrubí DN 100 

 

Čerpadlo TMP 1008 S  

Typ Pístový S 

Výkon 67 m
3
/h 

Dopravní tlak 80 bar 

 

Míchač HTM 904  

Objem 9 m
3
 

Otáčky 1-14 ot/min. 

 

 



 Petra Langrová 

Bakalářská práce 

94 

 

 

 

 

Potřebné množství betonové směsi:  

 Stropní konstrukce 3.NP:  14,22 m
3 

betonové směsi do ŽB desek 

  5,56 m
3
 betonové směsi do ŽB věnce 

 

 

Počet aut: betonáž ŽB věnce 1x mix, betonáž stropních desek 2x mix 
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Graf: 

 

 

Použití: Pro dovoz a čerpání betonové směsi pro zhotovení stropní konstrukce. 

Betonárka ve vzdálenosti do 1,5 km. (nejkratší trasa) 
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2.1.5 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Obrázek: 

 

 

Parametry: 

Nosnost 500 kg osoby, 850 kg náklad 

Rychlost zdvihu (přeprava osob) 12 m/min 

Rychlost zdvihu (přeprava nákladu) 24 m/min 

Max. výška 100 m 

Napájení  400 V/ 2,8 /5,5 kW 

Vidlice 16 A (pětikolík) 

Rozměr klece (d/ š /v) 1,6/1,4/1,1 m 

Zastavěná plocha 2,0x2,5 m 

 

Použití: vertikální doprava na stavbě 

Sloupové výtahy s ocelovým pozinkovaným stožárem pro přepravu nákladů i osob do 

vyšších pater. 
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2.1.6 Míchačka spádová MK-180 

Obrázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry: 

Hmotnost 78 kg 

Geometrický objem bubnu 180 l 

Užitný objem bubnu 145 l 

Výkon motoru: 800 W 

Pohon: 230 V 

 

Použití: 

 Bude využita při etapě zdění atiky u provádění stropní konstrukce pro přípravu maltové 

směsi. U provádění střešního pláště pro přípravu betonové směsi pro spádovou vrstvu 

z ekostyrenu. 
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2.2 Ruční nářadí elektrické 

2.2.1 Bruska na beton Bosch GBR 14 CA 

Obrázek: 

 

 

 

Parametry: 

Hmotnost: 2,6 kg 

Průměr kruhového kotouče: 125 mm 

Jmenovitý příkon: 1400 W 

Volnoběžné otáčky: 11000 ot./min 

 

Použití: Zarovnávání výčnělků betonových konstrukcí 

2.2.2 Elektrická vrtačka Narex EVP 13 H-2C 

Obrázek: 
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Parametry: 

Typ: S příklepem 

Příkon: 1100 W 

Max. průměr sklíčidla: 13 mm 

Jmenovité otáčky: 2800 ot/min 

Počet rychlostí: 2 

Vrtání bez příklepu: Ano 

Vrtání do dřeva: 45 mm 

Vrtání do oceli: 16 mm 

Max. kroutící moment: 22,5 Nm 

Váha: 2,6 kg 

 

Použití: 
Může být využita pro mísení maltové směsi nebo lepidel. Potřeba vhodného mísidla na 

nástavec. 

 

Mísidlo: 
Použití na všechny běžné typy elektrických ručních vrtaček. 
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2.2.3 Aku šroubovák 6261DWE Makita 

Obrázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry: 

Napětí: 9,6 V 

Kapacita: 1.3 Ah 

Počet rychlostí: 2 

Hmotnost: 1,5kg 

Vrtací výkon do oceli: 10 mm 

Vrtací výkon do dřeva: 21 mm 

Kroutící moment tvrdý: 24 Nm 

Kroutící moment měkký: 14 Nm 

Rozsah upínání: 0,8-10 mm 

Otáčky na prázdno 1. Rychlost: 0-400 min-1 

Otáčky na prázdno 2. Rychlost: 0-1 300 min-1 

 

Použití: ke zbudování bednění pro stropní konstrukce, všeobecné využití. 
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2.2.4 Pistole nastřelovací HILTI DX 76 MX 

Obrázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry: 

Hmotnost: 4,35 kg 

Rozměry (D x Š x V): 450x101x352 mm 

Kapacita zásobníku: 10 upevňovacích prvků 

Dráha přítlaku: 32 mm 

Pracovní teplota/ teplota prostředí -15°C až +20°C 

Přítlačná síla: 190- 240 N 

Max. frekvence nastřelení 600 za hodinu 

 

Použití: Připevňování trapézových plechů na ocelovou nosnou konstrukci, nutné 

zásobníky nastřelovacích hřebů do oceli. 
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2.2.5 Ponorný vibrátor Perles CMP  

nutno obstarat ponornou hřídel, která není součástí balení 

Obrázek: 

 

Parametry: 

Ponorný vibrátor Perles CMP  

Napětí: 230 V 

Hmotnost: 6 kg 

Otáčky motoru: 16 000 ot/min 

Elektrický příkon: 2 000 W 

Rozměry ( DxŠxV): 320x135x220 mm 
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Parametry: 

Ohebná hřídel Perles AM 28/3  

Hmotnost: 8 kg 

Hutnící výkon: 8 m
3
/hod 

Průměr: 28 mm 

Délka hřídele 3 m 

 

Použití: Bude použit k hutnění betonové směsi ukládané do ŽB věnce a případně do 

stropní konstrukce 

2.2.6 Propanbutanová bomba s hořákem 

Propanbutanová láhev 10 kg, hořák s hadicí, regulátor plynu 

Obrázek: 
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Parametry: 

Propanbutanová láhev  

Hmotnost: 10 kg 

 

Hořák s hadicí FESTA  

Délka 455 mm 

Délka hadice 3 m 

Výkon 35 kW 

Max. průtok plynu 4 bary 

Plynová hadice 3/8“ 

 

Regulátor plynu  

Tlak 0-4 bar 

 

2.2.7 Enar Stahovací lišta QXE  

Obrázek: 
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Parametry: 

Délka: 2 m 

Hmotnost: 12,5 kg 

Motor: Elektrický 

Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 

Odstředivá síla: 70 kN 

Počet otáček: 3000 ot/min 

Výkon: 0,1 kW 

 

Použití: Pro stahování a hutnění betonové směsi nové stropní konstrukce 

2.2.8 Horkovzdušná pistole Makita HG551 VK 

Obrázek: 

 

 

Parametry: 

Hmotnost: 0,6 kg 

Příkon: 1800 W 

Teplota: 100-550 °C 

Množství vzduchu: 250/550 l/min 

Max. tlak 1500 Pa 

 

Použití: Natavování hydroizolací. 
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2.3 Ostatní ruční nářadí 

Nivelační přístroj 1x 

Nůžky na plech 2x 

Pákové nůžky pro stříhání výztuže 2x 

Armovací kleště 2x 

Ocelové hladítko 4x 

Vodováha 2x 

Svinovací a skládací metr  

Provázek 

Kartáč na očištění rzi 2x 

Kladívko 2x 

 

K dozdění atiky 

Vidiová ruční pilka 2x 

Úhelník 2x 

Gumová palička 2x 

Brusné hladítko 2x 

Hoblík 2x 

Zubatá lžíce šířky 300mm 2x 

Kolečka 4x 

Smetáček na očištění tvárnic 2x 

2.4 Použitá literatura 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 3.NP 

 č. 
Předmět  

kontroly 
Popis Zdroj 

Kontrolu  

provede 

Způsob 

kontroly 

Četnost 

Kontroly 
Výsledek 

Vyhovuje/ 

nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 kontrola PD kompletnost PD 
vyhláška 499/2006 Sb., 
vyhláška 137/1998 Sb., 

ČSN 01 3420 

HSV, PSV, 

TDI 
vizuální 

jednorázové, 
před zahájením 

prací 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

2 
kontrola 
materiálu 

a) ocel- kontrola dodacího listu, 

kontrola výztuže, ocelových 

nosníků a trapézových plechů, 
označení, množství, znečistění, 

ČSN EN 13670, ČSN 73 

1201, ČSN EN 1090-1 
HSV, PSV vizuální při dodání SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

b) beton- kontrola dodacího listu, 

označení, čas výroby-čas 

příjezdu, množství, konzistence, 
stejnorodost 

ČSN EN 206-1, ČSN EN 

12350-1 
HSV, PSV 

vizuální, 
měření- 

zkouška 

každý mix SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

c) zdící prvky a maltové směsi- 

kontrola materiálu a dokladů o 
jakosti od výrobce 

ČSN 73 2310, ČSN EN 

998-2, ČSN EN 771-4, 
ČSN EN 1996-2 

HSV, PSV vizuální při dodání SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

d) bednění-kontrola množství, 

nepoškozenost 

ČSN EN 13670, ČSN EN 

206-1, 
HSV, PSV vizuální při dodání SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

3 

Kontrola 

materiálu-
skladování 

umístění na skládce a vhodné 

podmínky skladování 

ČSN EN 206-1, ČSN 73 

2310 
HSV, PSV vizuální jednorázové SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

 



 č. 
Předmět  

kontroly 
Popis Zdroj 

Kontrolu  

provede 

Způsob 

kontroly 

Četnost 

Kontroly 
Výsledek 

Vyhovuje/ 

nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

V
S

T
U

P
N

Í 

4 
kontrola 

připravenosti 

podkladu 

stabilita, tuhost, rovinnosti a 

svislosti, 
ČSN 730210-1 

HSV, PSV, 

TDI, S 

měření, 

vizuální 

jednorázové, 
před zakrytím 

konstrukce 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 

5 

kontrola 
materiálu 

těsně před 

zabudováním 

kontrola materiálu, jeho 

nepoškozenost- vady způsobené 
skladováním, čistota, rez 

ČSN EN 206-1, ČSN EN 

12 530-1, ČSN 73 2310, 
ČSN EN 1090-1 

HSV, PSV 
měření, 

vizuální 

jednorázové, 
před 

zabudováním 

do konstrukce 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

6 

kontrola 
montáže 

bednění ŽB 

věnce 

výšková poloha bednění, stabilita, 

geometrie, rovinatost, tloušťka 
prvku, těsnost, hladkost, 

ČSN EN 13670, ČSN 73 

1210-1, ČSN EN 206-1 
HSV, PSV 

měření, 

vizuální 

průběžná, před 

betonáží a 
během betonáže 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

7 

kontrola 

uložení 
výztuže ŽB 

věnce 

kontrola prostorového uložení, 

krytí, svázání dle PD, zajištění 
proti pohybu, osazení podložek, 

druh oceli, kontrola profilů 

ČSN 73 0210-1, ČSN EN 
13670 

HSV, PSV 
měření, 
vizuální 

jednorázové, 
před betonáží 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

8 

kontrola při 

betonáži ŽB 

věnce 

konzistence, teplota při betonáži, 
zkoušky (zhotovení zkušebních 

těles- 3 za den), kontrola 

vibrování, stejnorodost, stabilita 
bednění, rychlost betonování 

ČSN 73 0210-1, ČSN EN 

13670, ČSN EN 206-1, 
ČSN EN 12649+A1, ČSN 

73 1332 

HSV, PSV 
měření, 
vizuální 

průběžná během 
betonáže 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

9 

kontrola 

osazení 
ocelových I 

profilů 

kontrola správnosti osazení, 

neporušenost podkladu, zajištění 

ve stabilní poloze 

ČSN EN 1090-1, ČSN 73 
0210-1 

HSV, PSV 
měření, 
vizuální 

jednorázová, při 
osazování 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   



 č. 
Předmět  

kontroly 
Popis Zdroj 

Kontrolu  

provede 

Způsob 

kontroly 

Četnost 

Kontroly 
Výsledek 

Vyhovuje/ 

nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 

10 
kontrola 

zdění atiky 

kontrola založení první vrstvy, 

vazba, správnost uložení prvků, 

rovinnosti a svislosti zdiva, 
tloušťka a vyplnění spár maltou 

ČSN EN 1996-2:2007, 
ČSN 73 2310, ČSN EN 

998-2, ČSN EN 771-4 

HSV, PSV 
měření, 

vizuální 

průběžná při 

zdění 
SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

11 

kontrola 

osazení 

trapézového 
plechu 

kontrola spřažení s ocelovou 
konstrukcí, rovinnosti, správné 

osazení, stabilita 

ČSN EN 1090-1, ČSN 73 

0210-1 
HSV, PSV 

měření, 

vizuální 
průběžná SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

12 

kontrola 

uložení 

výztuže ve 
stropní desce 

kontrola prostorového uložení, 

krytí, svázání dle PD, zajištění 

proti pohybu, osazení podložek, 
druh oceli, kontrola profilů 

ČSN 73 0210-1, ČSN EN 

13670 
HSV, PSV 

měření, 

vizuální 
průběžná SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

13 

kontrola při 

betonáži 
stropní desky 

konzistence, teplota při betonáži, 

zkoušky (zhotovení zkušebních 

těles- 3 za den), kontrola 
vibrování, stejnorodost, stabilita 

bednění, 

ČSN 73 0210-1, ČSN EN 
13670, ČSN EN 206-1, 

ČSN EN 12649+A1, ČSN 

73 1332 

HSV, PSV 
měření, 

vizuální 
průběžná SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

14 

ošetřování 

mladého 
betonu 

vlhčení, opatření proti 
povětrnostním podmínkám a 

vysokým teplotám, zateplení v 

místě betonáže v zimním období 

ČSN EN 13670 HSV, PSV 
měření, 

vizuální 
průběžná SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

15 

kontrola 

rozměrů a 
tvarů hotové 

kce 

zaměření kce, rozměry, ověření 

povolených tolerancí, shodnost s 

projektovou dokumentací, vzhled 

ČSN EN 1996-2, ČSN 73 
0210-1 , ČSN 73 0205, PD 

HSV, PSV 
měření, 
vizuální 

jednorázové, 

ucelená část 

konstrukce 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Dne: Dne: Dne: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 
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1. ZKRATKY 

HSV- hlavní stavbyvedoucí 

PSV- pomocný stavbyvedoucí 

TDI- technický dozor investora 

S- statik 

PD- projektová dokumentace 

SD- stavební deník 

DL- dodací listopad 

2. SEZNAM NOREM 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 01 3420- Výkresy pozemních staveb- kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí, červen 1988 

ČSN 998-2 Specifikace malt pro zdivo. Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 

ČSN EN 771-4- Specifikace zdících prvků. Část 4: Pórobetonové tvárnice,  

červenec 2004 

ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování zděných kcí- Část 2: Volba materiálů, 

konstruování, provádění zdiva, duben 2004 

ČSN EN 206- 1- Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 

ČSN EN 12 530- 1- Zkoušení čerstvého betonu. Část 1: Odběr vzorků 

ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.  

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, duben 2010 

ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 

ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  

Část 1: Přesnost osazení, prosinec 1992 

ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 

březen 1995 

ČSN EN 12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost, leden 2012 

ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

ČSN EN 12390-3- Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 

září 2001 
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3. POPIS PROVÁDĚNÍ KONTROL- STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP 

VSTUPNÍ KONTROLA 

1. Kontrola PD 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se před zahájením prací. 

Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. PD musí být 

odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu 

dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. Obsah 

PD dle 499/2006 Sb. 

Obsah projektové dokumentace: 

Technická zpráva 

 Popis systému a materiálové řešení 

 Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 

 Popis řešení specifických detailů 

Výkaz výměr 

 Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 

 Výkres výztuže: půdorysy, řezy 

 Řešení prostupů atd. 

2. Kontrola materiálu 

a. Ocel 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při dodání materiálu. 

Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN 13670-1- Provádění betonových konstrukcí,  

ČSN 73 1201- Navrhování betonových konstrukcí a ČSN EN 1090-1- Provádění 

ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody 

konstrukčních dílců. 

 Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh materiálu, jeho cena, 

certifikát a shoda s PD. 

 Kontrola atestu dodávané oceli. Pokud atest odpovídá, nemusíme provádět žádné 

zkoušky. 

 Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m
2
, t. 
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 Dodaný materiál bude řádně a viditelně označen štítkem s popisem množství  

a váhou. 

 Vizuální kontrola neporušenosti a případné znečištění ocelových nosníků, 

trapézových plechů, prutů výztuže a kari sítí. 

 Všechny dodací listy musí být archivovány. 

b. Beton 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, zkouška, kontroluje se každý dovezený mix. 

Dle ČSN EN 12350-1– Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton-  

Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  

 Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: označení obsahující 

specifikaci betonové směsi (stupeň prostředí, konzistence, přísady, rychlost 

nárůstu pevnosti), čas výroby betonové směsi, čas dodání betonové směsi, 

množství, konzistence, stejnorodost. 

 Atest betonárny. 

 Kontrola množství dovezeného materiálu v m
3
. 

 Všechny dodací listy musí být archivovány. 

 Zkouška konzistence- sednutí kužele: Zkušební vzorek se odebere přibližně po 

0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Forma a 

podkladní deska se navlhči a položí na rovinnou plochu. Forma se plní ve  

3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje  

25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, Forma 

kužele se potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. 

Měříme výšku sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého 

vzorku. Zkoušku provádíme u každého dovezeného mixu. 

c. Zdící prvky a maltové směsi 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se při dodání materiálu. 

Dle norem ČSN EN 771-4- Specifikace zdících prvků. Část 4: Pórobetonové tvárnice,  

ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí, ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování 

zděných kcí- Část 2: Volba materiálů, konstruování, provádění zdiva, ČSN 998-2 

Specifikace malt pro zdivo. Část 2: Malty pro zdění. 
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 Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh a množství materiálu, 

certifikát a shoda s PD. 

 Kontrola množství materiálu v m
2
, kg. 

 Zdící tvárnice Ytong dodávány na paletách, zabalené v ochranných fóliích. 

Maltové směsi dodávány v papírových pytlích. 

 Vizuální kontrola paletizovaného materiálu, neporušenost papírových obalu 

u maltových směsí, nepoškozenost prvků u zdících tvárnic. 

 Všechny dodací listy musí být archivovány. 

d. Bednění 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede při dodání materiálu. 

Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami ČSN EN 16370–

Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton. 

 Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh a množství materiálu. 

 Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m
2
. 

 Vizuální kontrola rovinnosti, hladkosti a neporušenosti jednotlivých dřevěných 

prvků. 

 Všechny dodací listy musí být archivovány. 

3. Kontrola materiálu- skladování 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při ukládání na skládku. 

Dle ČSN EN 206-1 Beton, ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí. 

 Skladování zdících tvárnic Ytong: doporučená výška stohování dle výrobce 

max. 2 palety nosných tvárnic. Po dobu skladování ponechat v ochranných 

fóliích, které zabraňují provlhnutí zdiva. Skladování na rovném, odvodněném 

podkladu. 

 Maltové směsi nutno uchovávat v suchém prostředí (na paletách, 

v uzamykatelném prostoru buněk). Doba skladovatelnosti 6 měsíců. 

 Výztuž pro provádění ŽB věnce dodávána ve svazcích a ocelové nosníky jsou 

skladovány min. 300 mm nad úrovní terénu (nesmí přijít do styku se zemí kvůli 

znečištění). Skladová plocha odvodněná, suchá a zpevněná. Mezi těžší prvky je 

třeba dávat proklady výšky min. 100 mm, tak aby nedošlo k prohýbání 
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ocelových prvků. Skladování do výšky max. 1,5 m od úrovně terénu (pro 

snadnou manipulaci s materiálem). 

 Trapézové plechy jsou dodávány v ochranných fóliích, které nejsou vhodné pro 

skladování. Skladování nejméně 300 mm od země ve spádu pro odtok 

kondenzované vody. Nutno chránit před přímým slunečním zářením a to 

přístřeškem nebo plachtou. Dovoleno skladovat max. 3 palety na sebe. 

4. Kontrola připravenosti podkladu 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI, S 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zahájením provádění 

stropní konstrukce. 

Dle ČSN 730210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část 1: Přesnost osazení. 

 Kontrola rovinnosti a svislosti stěn vyzděných z tvárnic Ytong 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

5. Kontrola materiálu těsně před zabudováním 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zabudováním do 

konstrukce. 

Dle ČSN EN- 206-1- Beton, ČSN EN 12 530- 1- Zkoušení čerstvého betonu.  

Část 1: Odběr vzorků, ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN 73 2310- 

Provádění zděných konstrukcí. 

 Materiál těsně před zabudování bude znovu zkontrolován, zda není poškozen, 

přeměřen. 

 Výztuž bude očištěna od rzi před zabudováním pro lepší soudržnost s betonem. 

6. Kontrola montáže bednění ŽB věnce 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před betonáží a pak v průběhu 

betonáže. 

Dle ČSN EN- 206-1- Beton, ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí.  

ČSN 73 1210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění.  

Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 
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 Kontrolujeme polohu a tvar 

 Kontrola stability- kontrolujeme pomocí síly, zjišťujeme tak pevnost proti 

nárazům padajícího betonu. 

 Kontrola rovinnosti pomocí vodováhy. 

 Kontrola nanášení odbedňovacího nátěru. 

 Těsnost provedení bednění. 

7. Kontrola uložení výztuže ŽB věnce 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se jednorázově před betonáží. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 1210-1- Geometrická 

přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 

konstrukcí. 

 Kontrola polohy a tvaru dle PD, počtu a druhu profilů. 

 Kontrola osazení výztuže včetně distančních podložek dle PD, dodržení krytí. 

 Kontrola správnosti osazení. 

 Kontrola zajištění proti pohybu- pevnost a způsob vázání prutů. 

8. Kontrola při betonáži ŽB věnce 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během betonáže. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 1210-1- Geometrická 

přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 

konstrukcí, ČSN EN 206-1- Beton, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu. 

 Kontrolujeme konzistenci, zkouška- sednutí kužele. 

 Kontrola dodacího listu s objednacím: množství betonové směsi v m
3
. 

 Kontrola způsobu ukládání betonové směsi- nesmí se ukládat z větší výšky jak 

1,5m nad rovinou betonáže. 

 Kontrola způsobu hutnění- ponornými vibrátory (návod použití dle výrobce). 

 Kontrola uložení betonové směsi dle PD- výšková poloha. 

 Kontrola rovinnosti a polohy bednění během betonáže, aby nedošlo k vybočení 

stěn nebo posunutí. 

 Kontrola tuhnutí betonu- odebereme vzorek čerstvé betonové směsi, z tohoto 

vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou strany oka 
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nevýše 6,3 mm). Po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota  

a teplota okolního prostředí. Pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem, ve 

kterých se náležitě zhutní. Formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl 

asi 10 mm pod povrchem formy (aby bylo možné pipetou odsát z povrchu 

odlučovanou vodu). K zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje 

víkem nebo vlhkou tkaninou. Do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně 

zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), která je potřebná k zatlačení válečku 

do hloubky 25 mm za 10 s; pro měření se používá nejprve váleček s tlačnou 

plochou 100 mm
2 

a s postupem času, jak probíhá tuhnutí, se zatlačuje váleček  

s menší plochou 25 mm
2
. Penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla 

(N) na jednotku plochy (mm
2
). 

9. Kontrola osazení ocelových I profilů 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se kontrola při osazování 

ocelových profilů. 

Dle ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.  

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN 73 0210-1- 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení. 

 Kontrola neporušenosti podkladu ŽB věnce. 

 Kontrola správnosti osazování ocelových nosníků na místo určení dle 

kladečského plánu. 

 Zajištění stability. 

10. Kontrola zdění atiky 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se kontrola průběžně při zdění. 

Dle ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí, ČSN 998-2 Specifikace malt pro 

zdivo. Část 2: Malty pro zdění, ČSN EN 771-4- Specifikace zdících prvků. Část 4: 

Pórobetonové tvárnice, ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování zděných kcí- Část 2: 

Volba materiálů, konstruování, provádění zdiva. 

 Kontrola rovinnosti a svislosti zdiva (odchylka svislosti na jedno podlaží  

max. ±10 mm, rovinnost ±5 mm/2m lať). 

 Nerovnost lícového povrchu, který je určen k omítání (odchylka 5 mm/2m lať). 
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 Kontrola maltové směsi. 

 Kontrola tloušťky a vyplnění spár maltou. 

 Vodorovnost ložných spár měřeno na 8 až 16 m délky spáry ±12 mm. 

 Kontrola provádění vazeb zdiva. 

 Správné ukládaní prvků. 

11. Kontrola osazení trapézového plechu 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se kontrola při osazování 

ocelových profilů. 

Dle ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.  

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN 73 0210-1- 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení. 

 Kontrola správnosti osazení dle kladečského plánu. 

 Kontrola spřažení s ocelovou konstrukcí 

 Zajištění stability 

 Kontrola rovinnosti 

12. Kontrola uložení výztuže ve stropní desce 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se jednorázově před betonáží. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 1210-1- Geometrická 

přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 

konstrukcí. 

 Kontrola polohy a tvaru dle PD, počtu a druhu profilů. 

 Kontrola osazení výztuže včetně distančních podložek dle PD, dodržení krytí. 

 Kontrola správnosti osazení. 

 Kontrola zajištění proti pohybu- pevnost a způsob vázání prutů. 

13. Kontrola při betonáži stropní desky 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během betonáže. 
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Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 1210-1- Geometrická 

přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 

konstrukcí, ČSN EN 206-1- Beton, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu. 

 Kontrolujeme konzistenci, zkouška- sednutí kužele. 

 Kontrola dodacího listu s objednacím: množství betonové směsi v m
3
. 

 Kontrola způsobu ukládání betonové směsi- nesmí se ukládat z větší výšky jak 

1,5m nad rovinou betonáže. 

 Kontrola způsobu hutnění- ponornými vibrátory (návod použití dle výrobce). 

 Kontrola uložení betonové směsi dle PD- výšková poloha. 

 Kontrola rovinnosti a polohy bednění během betonáže, aby nedošlo k vybočení 

stěn nebo posunutí. 

 Kontrola tuhnutí betonu (popsáno viz betonáž ŽB věnce) 

14. Ošetřování mladého betonu 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během tvrdnutí 

betonu. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 

 V době, kdy je beton v bednění není potřeba jej zavlažovat. 

 Po odbednění je beton třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu 

hydratačního tepla, tj. min. 12 h, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 

5 h a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než 5 °C. 

 Při snížení teplot je nutno udržovat beton při minimální teplotě 5 °C. 

 Větší plocha (jako stropní deska) vystavená slunečnímu záření musí být 

překrývána vlhkou geotextílií. 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

15. Kontrola rozměrů a tvarů hotové kce 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se jednorázově před předáním 

ucelené části konstrukce. 

Dle ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování zděných kcí- Část 2: Volba materiálů, 

konstruování, provádění zdiva, ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. 
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Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve 

výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

 Kontrola rozměrů provedené stropní konstrukce- přeměření. 

 Kontrola povolených tolerancí. 

 Kontrola svislosti a rovinnosti stropní konstrukce, atiky pomocí vodováhy, 

povolená odchylka ±5 mm/2m latě 

 Kontrola shodnosti provedené stropní konstrukce s PD. 

 Kontrola finální podoby konstrukce- vzhled. 
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1. POHYB OSOB NA STAVENIŠTI A PRACOVIŠTI 

Možné riziko 

Pracovníkům a osobám vyskytujícím se na staveništi a pracovišti může hrozit 

propíchnutí chodidla hřebíky nebo prořezání pracovní obuvi ostrými částmi materiálu 

použitého na stavbě. Nebezpeční pořezání, naražení či jiná poranění se nevztahují jen na 

chodidla, ale i jiné části těla jako např. ruce, hrudník, hlavu. Při pohybu hrozí zranění 

vyčnívajícími konstrukcemi. Riziko podvrtnutí nohy při přesunu po staveništních 

komunikacích, podlahách, schůdcích a rampách.  

Bezpečnostní opatření 

Předejít těmto nehodám lze včasným úklidem pracoviště a odstranění veškerého již 

nepotřebného materiálu volně uloženého v prostoru pracoviště či staveniště. Použití 

správné obuvi pro danou práci- pracovní obuv s pevnou podrážkou. Ostré hrany 

vyčnívajících konstrukcí budou patřeny ochrannými prvky nebo případně řádně 

označeny. V místě častého pohybu osob dbát na bezpečný stav povrchových úprav 

uvnitř objektu. Důležitá je dostatečná údržba těchto míst. 

2. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 

Možné riziko 

Pracovníkům a osobám vyskytujícím se na pracovišti může hrozit pád při vstupování 

do objektu po špatně upevněné rampě. Ve špatných klimatických podmínkách jako je 

mráz či déšť může hrozit uklouznutí na hladkém povrchu.  

Při použití vnitřního schodiště hrozí pád do budované výtahové šachty při špatném 

ukotvení dočasně zbudovaného zábradlí z vnitřní strany schodiště a nedodržení správné 

výšky zábradlí.  

Možnost pádu při vystupování ze stavebního výtahu ve vyšších patrech. Při použití 

žebříků pro přístup na prováděnou stropní konstrukci hrozí pád z výšky pro špatné 

ukotvení žebříků či špatné používání a nedodržování bezpečnostních opatření. 

Bezpečnostní opatření 

Musí být zajištěna bezpečná cesta o průchodné šířce min. 750 mm pro jednosměrný 

provoz. Vstup do objektu v přízemí v případě špatných klimatických podmínek bude 

zajištěn posypem.  
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Šikmá rampa bude opatřena protiskluzovými lištami, zarážkami a podobnými prvky ve 

vzájemné vzdálenosti 450 mm (sklon 1:3), 500 mm (sklon 1:4) nebo 550 mm 

(sklon 1:5). Komunikace se sklonem větší jak 1:3 musí být opatřena jednotyčovým 

zábradlím výšky 1,1 m.  

Dočasně zbudované zábradlí u stávajícího centrálního schodiště v objektu musí být 

řádně kotveno, skládající se z madla ve výšce min. 1100 mm, zarážky u podlahy ve 

výšce min. 150 mm a středními tyčemi pro zabránění propadnutí osob. 

Žebřík bude využíván jen pro přístup z 3.NP na prováděnou stropní konstrukci a na 

závěsné konzolové lešení, nikoliv pro přesun materiálu (přesun materiálu zajištěn 

stavebním výtahem nebo autojeřábem). Pokud není možné jinak, je možné vynášet nebo 

snášet břemena o max. hmotnosti 15 kg. Žebříky musí horním koncem přesahovat místo 

výstupu min. o 1100 mm. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Prostor za příčlemi 

min. 180 mm. Pracovník musí při výstupu či sestupu být otočen čelem k žebříku  

a přidržovat se oběma rukama. Po žebříku se může pohybovat pouze jedna osoba nikoli 

více osob současně. 

3. PÁD PŘEDMĚTU Z VÝŠKY 

Možné riziko 

Při práci provádění stropní a střešní konstrukce nad 3.NP hrozí riziko pádu materiálu 

nebo nářadí z výšky na pracovníky pohybující se v nižších patrech a zvláště pohybující 

se kolem objektu. Nebezpečí poranění hlavy. Při provádění stropní konstrukce nad 

schodišťovým prostorem v bloku D hrozí pád materiálu do vnitřního pracovního 

prostoru. Pád předmětu vlivem povětrnostních podmínek (sfouknutí lehkého materiálu) 

nebo shození materiálu pracovníkem. 

Bezpečnostní opatření 

Prvotním bezpečnostním opatřením je ukládání materiálů mimo okraj a ve stabilní 

poloze. Stejné opatření platí pro nářadí a pomůcky. Volné okraje musí být zajištěny 

bedněním nebo ochrannými sítěmi. V případě práce ve výškách dbát i na zajištění 

materiálu, nářadí a pomůcek proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem.  

Před vstupem do objektu musí být provedeny záchytné stříšky proti pádu materiálu. 

Bude vymezen a ohraničen prostor pod místem prováděných prací (1,5 m od volného 

okraje při práci ve výšce od 3 do 10 m, 2 m při práci ve výšce nad 10m do 20 m). Zákaz 
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provádění prací současně nad sebou. Pracovníci jsou pro vlastní bezpečnost povinni 

používat ochranné přilby. Při provádění stropní konstrukce v bloku D bude zakázáno 

využívání schodiště jako přístupové komunikace kvůli možnému pádu stavebního 

materiálu do vnitřního pracovního prostoru. Jako náhradní varianta přístupu je použití 

stavebního výtahu. 

Opatření proti neúmyslnému shození materiálu pracovníkem je správná manipulace 

s materiálem a jeho uchopení. Při pohybu s materiálem odhadnout případné vhodné 

pomůcky pro přemístění materiálu (kolečky, ručně). Lehký materiál, který je potřebný 

k provádění stropní konstrukce a střešní konstrukce musí být především přitížen těžšími 

prvky, aby nemohlo dojít k sfouknutí. 

4. KLIMATICKÉ PODMÍNKY -PRACOVNÍCI 

Možné riziko 

Při provádění stropní konstrukce v letních měsících hrozí přehřátí a úpal pracovníků. 

Působení slunečních paprsků může způsobit oslnění a následný pád z výšky. Špatné 

povětrnostní podmínky mohou vést k zánětu spojivek. V zimním období může dojít 

k prochladnutí pracovníka. Jedná se o práci prováděnou ve výškách v nechráněném 

venkovním prostoru. 

Bezpečnostní opatření 

V teplých měsících zajištění dostatečných přestávek a dodržování pitného režimu. Pro 

zamezení úpalu použití osobních ochranných pracovních pomůcek dále jen OOPP jako 

pokrývky hlavy, sluneční brýle nebo užití zástěn. 

Pro zamezení prochladnutí je zajištění OOPP proti dešti a chladu. Dodržování pitného 

režimu teplých nápojů a přestávky pracovníků v teplých místnostech. 

5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH- PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ ATIKY 

Možné riziko 

Pracovník může svrhnout omylem používaný materiál z výšky na další pracovníky 

pohybující se na staveništi nebo na pracovišti. Obecně popsané rizika pádů předmětu, 

nářadí a pomůcek řešeno výše v bodě 3. Při manipulaci se zdícími prvky může dojít 

k přiražení prstů zedníka. Dále hrozí pád zděné konstrukce na pracovníka. 

Hrozí riziko pádu samotného pracovníka přes okraj prováděné konstrukce vně i dovnitř 

pracovního prostoru.  
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Při přípravě maltových směsí v míchačce, dopravě na místo použití a při manipulaci 

hrozí riziko zasažení očí odstříknutím. Při pohybu koleček naplněných maltovou směsí 

hrozí vylití při prudkém rozjetí a následnému uklouznutí pracovníka. 

Bezpečnostní opatření 

Bezpečnostní opatření při pádu materiálu z výšky řešeno výše v bodě 3. Pro zabránění 

shození materiálu pracovníkem je dodržování správné manipulace a uchopení břemene 

pracovníkem a stabilní postavení při práci. Samozřejmostí je zákaz házení zděnými 

prvky. Opatření proti pádu prováděné konstrukce na pracovníka se zajistí odborným 

prováděním (dodržení vazby zdiva, zajištění stability a pevnosti, použití vhodného 

materiálu).  

Při manipulaci s maltovou směsí dodržovat správný postup práce a vyvarovat se 

neprofesionálním zacházení. Používání OOPP k ochraně zraku vždy! 

Kvůli zajištění bezpečnosti pádu pracovníka z výšky bude provádění zdění atiky 

prováděno dle následujícího postupu:  

Bude zřízeno závěsné konzolové lešení z venkovní části. Před použitím musí být 

zajištěno statické posouzení na provedení lešení. Konzoly budou kotveny do zdiva 

vhodnou kotvící technikou a montáž provede pověřená osoba firmy dodávající lešení. 

Umístění lešení na místo použití za pomoci autojeřábu. Přístup na venkovní lešení za 

pomocí zhotoveného vnitřního lešení (výška 1,9 m, šířka podlážky 1,09 m) a žebříků. 

Součástí konzolového lešení je dvoutyčové zábradlí o výšce 1,1 m, které slouží jako 

bezpečnostní opatření proti vypadnutí pracovníka do venkovního prostoru. Zábradlí je 

opatřeno horní tyčí sloužící jako madlo, střední tyčí zajišťující proti propadnutí osob  

a zarážkou u podlahy o výšce alespoň 150 mm proti sklouznutí předmětů umístěných na 

lešení. Pochozí šířka konzolového lešení bude alespoň 1,3 m. Přísun potřebného 

materiálu bude zajištěn pracovníky z vnitřního prostoru nebo případně autojeřábem. Pád 

pracovníka do vnitřního prostoru bude zajišťovat svislá obvodová konstrukce o výšce 

625 mm. 



 Petra Langrová 

Bakalářská práce 

127 

 

Schéma pomocného lešení při zdění atiky 

6. MANIPULACE S MÍCHAČKOU 

Možné riziko 

Pracovník se může dostat do kontaktu s rotujícím bubnem při přípravě maltové směsi 

(zachycení ruky a její následné zlomení nebo odření). Také hrozí riziko zachycení ruky 

pohonným mechanismem míchačky. Pracovník se může zachytit rukama o mísící 

lopatky. Riziko zasáhnutí elektrickým proudem. Zranění vzniklá zasažením očí při 

přípravě maltové nebo betonové směsi v míchačce (vstříknutí malty, písku nebo 

cementu do očí). 

Bezpečnostní opatření 

Před zahájením provozu míchačky musí být zajištěna její stabilita v horizontální poloze. 

Plnění je prováděno vždy za chodu rotujícího bubnu. Údržbu míchačky je zakázáno 

provádět za chodu a připojení k elektrickému zdroji a to i použitím nářadí. Pohonný 

mechanismus bude zajištěn ochranným krytem. Pokud nastane závada ochranného 
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zařízení na míchačce, není dovolen její provoz. Zákaz strkání rukou do prostoru 

míchačky, který může být nebezpečný. 

Zákaz odstraňování bezpečnostního krytu či jiných přístupů k elektrickým částem. 

Veškeré opravy na míchačce spojené s elektrikou provádí vždy elektrikář. Vhodné 

zacházení s přívodními kabely na stavbě, aby nedošlo k jejich poškození a možnému 

úrazu elektrickým proudem. Nutno chránit před mechanickým poškozením (přejezd 

nákladních aut, přesun materiálu po kabelech apod.) Zajistit pravidelné kontroly. 

K zabránění zasažení očí nutno používat OOPP (ochranné brýle, ochranný štít) 

7. ŽELEZÁŘSKÉ PRÁCE 

Možné riziko 

Při přípravě výztuže pro ŽB věnec stropní konstrukce a především použití nůžek může 

způsobit zranění rukou (ustřihnutí prstů, sevření s následným zhmožděním rukou). Dále 

hrozí nebezpečí zranění nohou při pádu armatury. Pořezání, propíchnutí částí těla 

vyčnívajícími ostrými hrami prutů při ruční manipulaci s výztuží. 

Při osazování nosných ocelových I profilů hrozí riziko pádu materiálu z úvazu lan 

autojeřábu. Při špatném uložení nosných I profilů může dojít k poškození prováděného 

ŽB věnce. Riziko pádu pracovníků z vnitřního lešení do vnitřního a vnějšího prostoru 

pracoviště. 

Při osazování trapézového plechu na nosné ocelové I profily hrozí při nedodržení 

postupu pád pracovníka do vnitřního prostoru pracoviště (našlápnutí na okraj a ztráta 

stability a převážení společně s pracovníkem). Spřažení trapézového plechu s ocelovou 

konstrukcí za pomocí nastřelovacích hřebů (riziko poranění rukou při manipulaci 

s nastřelovací pistolí). Při chůzi po trapézovém plechu možnost vyvrtnutí kotníku 

(nerovný povrch- vlny). Riziko pádu pracovníka na kluzkém povrchu v deštivém počasí 

nebo naopak oslnění očí při slunečném dni. 

Bezpečnostní opatření 

Při manipulaci s nůžkami zkontrolovat zda odpovídají pro použití na daný profil prutů. 

Ruce dávat nejblíže 150 mm od střihaného místa, aby nedošlo k případnému úrazu. Při 

střihání se nerozptylovat okolím a soustředit se na prováděnou práci. Aby nemohlo dojít 

k pořezání či jinému úrazu při samotné manipulaci s výztuží je potřeba používání OOPP 
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(pevná pracovní obuv, rukavice, ochranné brýle při manipulaci s nůžkami). Dodržovat 

postup při ukládání výztuže (armokošů) na místo použití. 

Před zvednutím ocelových nosných profilů bude překontrolováno uvázání profilů na 

ocelová lana a především dodržen správný postup při uchycení. Při ukládání na ŽB 

věnec bude probíhat zodpovědně a opatrně vzhledem na pracovníky vyskytující se 

v blízkosti pro usměrnění pokládky. Pracovníci budou využívat vnitřní dočasné lešení 

o výšce 1,9 m, které bude umístěno podél svislé nosné konstrukce. Pracovníci jištěni 

proti pádu do vnějšího prostoru svislou nosnou konstrukcí do výšky 1,5 m (okenní 

otvory opatřeny ochranným celoplošným dřevěným bedněním). Lešení opatřeno 

z vnitřní strany zábradlím o výšce 1,1 m, aby pracovníci nemohli spadnout z lešení do 

vnitřního prostoru pracoviště. Nutno použití OOPP (ochranná přilba, rukavice, pevná 

pracovní obuv). 

Před použitím nastřelovací pistole pročíst návod na použití daného výrobku pro 

vyvarování se případného úrazu. Při deštivém počasí nebudou probíhat tyto práce. 

Pracovník je zajištěn pro vypadnutí do vnějšího prostoru zhotovenou atikou. Pro 

zabránění pádu z výšky do vnitřního prostoru v místě neosazeného plechu je opatrnost 

pohybu a nenašlapování k okrajům. Možnost užití podlážek pro rovinnou pochozí 

plochu. Při slunečných dnech použití ochranných brýlí. 

8. BETONÁŘSKÉ PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

Možné riziko 

Bednění při špatném postupu sestavování může vykazovat nestabilitu a může dojít 

k zřícení jak do prostoru pracoviště, tak do volného prostoru staveniště a tím ohrozit 

pracovníky. Ohrožení tuhosti bednění. 

Rizika vzniklá s přepravou betonové směsi na místo určení při použití čerpadla přímo 

z domíchávače souvisejí především ve špatně zorganizované komunikaci. Riziko 

působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi ŽB věnce a 

stropní konstrukce. Hrozba poškození vibrátoru a úraz pracovníka elektrickým 

proudem. Může dojít ke snížení a ztrátě únosnosti konstrukce (havárie) nebo deformaci 

betonové konstrukce.  
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Bezpečnostní opatření 

Před prováděním bednění budou zkontrolovány požadavky na bednění společně 

s ukládáním betonové směsi a hutnění pokud je součástí dodávky i projekční řešení 

konstrukce. Zajistit správné provedení dle dokumentace a dodržení těsnosti, únosnosti a 

prostorové tuhosti (důležitost dimenzí, rozměrů, spojení a celkové montáže). Dohlížení 

na správný postup montáže má na starost odpovědná osoba (vedoucí čety), bude 

proveden písemný záznam. 

Zajistit způsob dorozumívání mezi oprávněnou osobou, která bude ukládat betonovou 

směs a obsluhou čerpadla. Při používání vibrátoru je vhodné použití ochranných 

rukojetí na ohebné hřídeli a dodržování podmínek, které jsou stanoveny v návodu 

přístroje, jako je dodržování klidových přestávek kvůli bezpečnosti. Elektrický hnací 

motor vibrátoru je dovoleno připojit k síti po spojení hřídele s hnacím motorem a 

ponorným vibrátorem. Vnořování a vynořování vibrátoru je povoleno pouze za chodu 

vibrátoru. 

Aby nedošlo k deformaci betonové konstrukce či snížení a ztráty stability je nutná 

kontrola montáže bednění (její rovinnost a svislost), prostupy, dbát na dodržení krytí u 

pokládané výztuže. Zákaz chůze osob po výztuži po jejím uložení (u stropní 

konstrukce). Betonáž provádět až po přejímce provedeného bednění a uložení výztuže, 

případné závady musí být odstraněny. Bude o tom proveden zápis do stavebního 

deníku. Musí být provedeny kontrolní zkoušky betonové směsi a protokoly o nich. 

Zajištění ochrany betonové směsi před povětrnostními vlivy. Provádění průběžné 

kontroly během betonáže zajistí případné závady nebo nedostatky, které se mohou hned 

opravit. Betonová směs se nesmí čerpat z výšky větší jak 1,5 m a je dbáno aby nedošlo 

k posunutí uložené výztuže. 

Odbednění se v tomto případě týká pouze ŽB věnce, u stropní konstrukce je použit 

trapézový plech jako ztracené bednění. Odbednění je možné na zodpovědnost pověřené 

osoby a to v daném termínu, nikoliv dříve. Odbedněné prvky budou co nejdříve 

odstraněny z prostoru, aby nedošlo k poranění pracovníků. Konstrukce bude prvotně 

zbavena nerovností, aby mohly být prováděny navazující práce.  
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9. POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 

Možné riziko 

Nebezpečí pádu z výšky pracovníka při výstupu na střechu k místu provádění střešního 

pláště a nebezpečí pádu pracovníka z výšky do vnějšího prostoru. Propadnutí 

pracovníka otvory ve střeše (v místě světlíku). Opět hrozí pád materiálu nebo použitého 

nářadí a pomůcek ze střechy řešené viz pád předmětu z výšky bod č. 3. Při shazování 

předmětů a materiálů hrozí pád těchto předmětů. 

Bezpečnostní opatření 

Přístup na střechu bude zajištěn pomocí bezpečných prostředků (žebříků, konzolového 

lešení, stavebním výtahem)Pád pracovníka ze střechy bude ošetřen pomocí atiky, 

případně zhotoveného konzolového lešení s dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m. 

Opatrnost při pohybu na prováděné střešní konstrukci. Otvory ve střeše zajistit 

dostatečně pevnými poklopy, aby nemohlo dojít k propadnutí pracovníka. Materiál  

a nářadí musíme ukládat tak, aby byly zajištěny proti samotnému pádu nebo sklouznutí 

např. vlivem povětrnostních podmínek. Pro ukládání drobného materiálu jako hřebíků, 

hmoždinek apod. používá pracovník vhodnou výstroj (pás s upínkami, brašny, kapsáře, 

držák na nářadí). Sklouznutí z prostoru střechy je částečně zajištěno výškou atiky. 

Opatření proti pádu předmětů do prostoru kolem objektu je řešeno viz výše v bodě  

3. Při shazování předmětů ze střechy použití uzavřených shozů přímo do kontejnerů na 

odpad. Zákaz shazování předmětů, pokud není zajištěno místo dopadu (vymezen prostor 

dopadu bez výskytu pracovníků). 

10. IZOLATERSKÉ PRÁCE- NÁTĚRY A LEPIDLA, TEPELNÁ IZOLACE 

Možné riziko 

Při použití penetračních nátěrů při špatném výběru výrobku může dojít k ohrožení 

životního prostředí únikem nebezpečné látky. Hrozí požár nebo výbuch. Riziko 

působení výparů při aplikaci. Podráždění očí, sliznice a pokožky při kontaktu. Při 

míchání lepidel hrozí zranění zraku ostříknutím hmoty. Tepelná izolace může být 

podfouknutím shozena ze střechy. 

Bezpečnostní opatření 

Pracovníci budou seznámeni s vlastnostmi používaných nátěrových hmot a jejich 

bezpečným používáním. Před zahájením prací budou poučeny všechny osoby 

vyskytující se v objektu o bezpečnostním chování. Vyloučit pohyb nepovolaných osob 
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v místě prováděných prací. Obaly nátěrových hmot opatřit nápisem na jejich obsah  

a prázdné obaly vyhodit do předem připravených a označených kontejnerů. Aby nedošlo 

k úniku a ohrožení životního prostředí skladovat uzávěrem nahoru a zkontrolovat jeho 

těsnost.  

Při podráždění očí a kontaktu s pokožkou je potřeba oko pořádně vymýt proudem čisté 

vody a vyhledat lékaře, při kontaktu s pokožkou setřít toaletním papírem a umýt 

mýdlem nebo solvínou. Na zasažené místo neaplikujeme žádné krémy, ale 

sterilizujeme. 

Dle zvoleného penetračního nátěru v předpisu pro střešní plášť je výrobek šetrný  

k životnímu prostředí a není potřeba zvláštních ochranných opatření. Bez obsahu 

rozpouštědel, netoxický. Není požárně nebezpečný.  

Při přípravě lepidel se věnovat správnému provádění a chránit si zrak dle vlastností 

míchané hmoty. Zajistit stabilitu nádoby, ve které mícháme hmotu. 

Tepelná izolace bude zajištěna proti sfouknutí ze střechy vhodnými prostředky, aby 

nebyla poškozena před použitím. Při pokládce izolace dostatečně kotvíme k podkladu. 

11. IZOLATERSKÉ PRÁCE- HYDROIZOLACE 

Možné riziko 

Při provádění (natavování) povlakových krytin z modifikovaných asfaltových pásů 

může dojít ke vzplanutí materiálu nebo jiných hořlavých látek vyskytující se 

v bezprostřední blízkosti. Při špatných povětrnostních podmínkách může dojít 

k rozšíření vzniklého požáru na střešní konstrukci. Při práci s hořákem hrozí 

pracovníkovi popálení nebo může dojít k úniku plynu. Riziko výbuchu propanbutanové 

láhve. 

Při manipulaci s rolemi asfaltových pásů a dalšího potřebného materiálu k provádění 

střešní povlakové krytiny může dojít k pádu materiálu (zhození materiálu pracovníkem 

neúmyslně, samotný pád nezajištěného břemene např. vlivem povětrnostních 

podmínek). 

Při kotvení spodního hydroizolačního pásu krytiny může hrozit propíchnutí chodidla 

hřebíky nebo jinými ostrými částmi. 

Při práci s plynovým hořákem a natavování asfaltových pásů dochází k úniku výparů  

a kouře. 
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Bezpečnostní opatření 

Podle druhu použitého materiálu určíme jakým způsobem a jak dlouho budeme dotyčný 

materiál vystavovat ohřevu. Závislost tepelného výkonu na typu použitého přístroje. 

Přístroj v nepoužívání odkládat ve stabilizované poloze a nikdy v blízkosti hořlavých 

látek. Kontrola vypnutí přívodu plynu. Při natavování hydroizolačních pásů hořák 

zapalujeme ve směru větru do otevřeného prostoru bez výskytu hořlavých materiálů.  

Po skončení natavování tlakovou láhev a hořák s hadicí odneseme z pracoviště na 

předem stanovené místo. Před výměnou plynové lahve je nutné odstranit všechny 

zdroje, které by mohly vést k výbuchu nebo požáru. Při výměně propanbutanových 

lahví zkontrolujeme stav těsnění, hadice a hořáky. Těsnost při podezření z úniku plynu 

se kontroluje detektorem, sprejem nebo potíráním míst předpokládané netěsnosti 

pěnovým roztokem. Důležité jsou kontroly natavovacích zařízení, jejich čištění a 

seřizování. Zákaz ponechání zapáleného hořáku bez dozoru. Propanbutanové láhve 

chráníme před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla (teplota povrchu láhve 

nesmí překročit 40°C). 

K zabránění vyklouznutí materiálu z rukou je důležité správné uchopení a manipulace 

s materiálem. Při použití pomůcek dbát na jejich neopotřebovanost, a zda nejsou 

poškozené. Izolační role musí být zajištěny proti rozkutálení na střeše. 

Aby pracovník nebyl zraněn je potřeba zajistit včasný úklid pracoviště (nepotřebný 

materiál). Používání OOPP (vhodný pracovní oděv, kožené rukavice, ochranné brýle, 

štít). Použití vhodné pracovní obuvi, která zajistí ochranu pracovníka a tak nepoškodí 

povrch prováděné krytiny.  

Při práci venku dochází k dostatečné výměně vzduchu, přesto použití ochranných 

pomůcek k ochraně dýchání a přestávky. 
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ČASOVÝ PLÁN 

Časový plán zhotoven pro provedení nových stropních konstrukcí ve všech patrech 

včetně oprav ve stropní konstrukci 1.NP a nového střešního pláště nad 3.NP, v místě 

provedení nových stropních konstrukci v bloku B a D. Časový plán je vytvořen 

v programu CONTEC a je součástí příloh. 

Pro přehlednost je vytvořeno schéma jednotlivých pater se znázorněním míst 

prováděných stropních konstrukcí ve výkrese č. B9 

ROZPOČET 

Položkový rozpočet zhotoven pro provedení nových stropních konstrukcí ve všech 

patrech včetně oprav ve stropní konstrukci 1.NP a nového střešního pláště nad 3.NP, 

v místě provedení nové stropní konstrukce v bloku B a D. Rozpočet je vytvořen 

v programu BUILDpower a je součástí příloh. 

VÝKAZ VÝMĚR 

Výkaz výměr zhotoven pro provedení nových stropních konstrukcí ve všech patrech 

včetně oprav ve stropní konstrukci 1.NP a nového střešního pláště nad 3.NP, v místě 

provedení nové stropní konstrukce v bloku B a D. Výkaz výměr a je součástí 

položkového rozpočtu. 



ZÁVĚR 

Výstupem mé bakalářské práce je stavebně technologická studie nástavby Městského 

úřadu v Krnově. V mé práci jsem se snažila vytvořit vhodné řešení zařízení staveniště 

s ohledem na stísněné podmínky. Prováděné práce na nové stropní konstrukci nad 3.NP 

a na střešním plášti byly oceněny za pomoci rozpočtového programu BUILDpower  

a jsou znázorněny v položkovém rozpočtu včetně výkazu výměr. Průběh zadaných prací 

je znázorněn v časovém harmonogramu provedeném v programu CONTEC.  

V bezpečnosti práce jsem se zabývala bezpečností a ohranou zdraví při práci především 

ve výškách. Důležitou částí je vyřešení bezpečnostního opatření při provádění zdění 

atiky kvůli ztíženému přístupu k pracovišti. Postupy v technologických předpisech jsou 

provedeny s ohledem na bezpečnost a plynulost výstavby. Při zpracování bakalářské 

práce jsem vycházela ze souvisejících platných vyhlášek, předpisů a norem.



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 Projektová dokumentace, Stavební úpravy a nástavba objektu Vodní 1, Krnov, 

stavebník: Město Krnov, zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Geryk 

 Norma ČSN 73 24 00 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, která není platná 

a je nahrazena normou ČSN 73 24 03 Beton, specifikace, vlastnosti 

 skripta-TECHNOLOGIE STAVEB I - Technologie stavebních procesů-  

část 2- Hrubá vrchní stavba- Ing. Vít Motyčka, CSc., Doc. Ing. Karel Dočkal, CSc., 

Mgr. Petr Lízal, CSc., Doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc., Ing. Petr Maršál 

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

při práci 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády 

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

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 Soubor vzorů pracovních rizik Stavebnictví- 1. Díl Práce na staveništi,  

Autor: Kolektiv, ROVS- Rožnovský vzdělávací servis s.r.o, 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

 ČSN 01 3420- Výkresy pozemních staveb- kreslení výkresů stavební části 

 ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí, červen 1988 

 ČSN 998-2 Specifikace malt pro zdivo. Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 

 ČSN EN 771-4- Specifikace zdících prvků. Část 4: Pórobetonové tvárnice,  

červenec 2004 



 

 ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování zděných kcí- Část 2: Volba materiálů, 

konstruování, provádění zdiva, duben 2004 

 ČSN EN 206- 1- Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 

 ČSN EN 12 530- 1- Zkoušení čerstvého betonu. Část 1: Odběr vzorků 

 ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.  

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, duben 2010 

 ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 

 ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  

Část 1: Přesnost osazení, prosinec 1992 

 ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti, březen 1995 

 ČSN EN 12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost,  

leden 2012 

 ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

 ČSN EN 12390-3- Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles, září 2001 

 www.izolace-strech.eu 

 www.dektrade.cz 

 www.kolex.sk 

 www.makita.cz 

 www.enar.cz 

 http://www.vibratory-betonu.cz 

 www.hilti.cz 

 www.heli.cz 

 www.geda.cz 

 http://www.autojerabymalina.cz/ 

 http://www.jerex.eu/ 

 www.ytong.cz 

 www.narex.cz
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SEZNAM ZKRATEK 

NP- nadzemní podlaží 

NTL- nízkotlaké 

HDS- hlavní domovní skříň 

HUP- hlavní uzávěr plynu 

SDK- sádrokarton 

PES- polyester 

EPS- epoxidovaný polystyren 

SBS- modifikovaný asfaltový pás (styren-butadien-styren) 

PU tmel- polyuretanový tmel 

PE pytle- polyethylenové pytle 

PVC- polyvinylchlorid 

PB- propanbutan 

Kce- konstrukce 

ŽB- železobeton 

ORL- odstraňovač ropných skvrn 

BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP- ochranné osobní pracovní pomůcky 

HSV- hlavní stavbyvedoucí 

PSV- pomocný stavbyvedoucí 

S- statik 

TDI- technický dozor investora 

PD- projektová dokumentace 

SD- stavební deník 

DL- dodací list 



SEZNAM PŘÍLOH 

B1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

B2. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

B3. SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 

B4. SCHÉMA OSAZENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ 

B5. SCHÉMA POMOCNÉHO LEŠENÍ 

B6. SCHÉMA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP 

B7. VÝPOČET KOTEVNÍCH PRVKŮ HYDROIZOLACE 

B8.a. POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI AUTOJEŘÁBU A 

B8.b. POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI AUTOJEŘÁBU B 

B9. SCHÉMA STROPŮ- CONTEC 

B10. ČASOVÝ PLÁN- CONTEC 

B11.a. GRAF POTŘEBY PRACOVNÍKŮ VE DNECH 

B11.b. GRAF POTŘEBY PRACOVNÍKŮ V MĚSÍCÍCH 

B12. POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

 


