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ABSTRAKT 
Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy hrubé horní 

stavby sportovního centra v Butovicích. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení. Základovou 
konstrukci tvoří základové patky a pasy. Nosnou konstrukcí stavby je železobetonový skelet. 

Práce řeší plán výstavby včetně zařízení staveniště, technologické předpisy pro zdění 
výplňového zdiva skeletu ze zdícího systému HELUZ a větrané fasádní úpravy pomocí 
lepeného keramického obkladu. Kvalita daných technologických procesů je popsána v 
kontrolním a zkušebním plánu. Pro danou etapu je zhotovena strojní sestava, časový plán a 
rozpočet. Součástí práce je také řešení organizace výstavby a posouzení širších dopravních 
vztahů. Během navrhování se dbá na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Hrubá vrchní stavba, zdění, provětrávaná fasáda, technologický předpis, zařízení 
staveniště, časový plán, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán, strojní sestava. 
 
ABSTRACT 

This bachelor's thesis inquires into the subject of the process of technological phase of 
gross superstructure of the sports center in Butovice. The object is two-storeyed without 
cellarage. The foundation is composed of slabs and strip footings. The fabric of the building 
consists of reinforced concrete framework. 
This work deals with the construction plan, including the specification site equipment, 
technological prescriptionfor masonry of the framework from the HELUZ masonry system 
and ventilated facade alternations through the use of glued ceramics facing. The quality of the 
technological processes is described in control and test plan. Mechanical set, schedule and 
budget are drawn up for the given phase. Another part of this work is solution of the 
construction organization and examination of broader transport connexions. The design 
considers work safety and protection of environment. 
 
KEY WORDS 
 

Gross superstructure, masonry, ventilated facade, technological prescription, 
specification site equipment, schedule, budget, control and test plan, mechanical set. 
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ÚVOD 
 

Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé 
vrchní stavby centra sportovních aktivit v Butovicích. Realizace objektu byla v projektové 
fázi rozdělena do dvou etap. V první etapě bylo uvažováno s realizací sportovního centra a ve 
druhé etapě se zbytkem objektu zahrnující venkovní zpevněné plochy, venkovní workoutové 
hřiště, oplocení a terénní a sadové úpravy. V práci se zaměřuji na dva navazující a prolínající 
se technologické procesy z realizace první etapy, kterými jsou provádění výplňového svislého 
nosného a nenosného zdiva a montáže lepené provětrávané fasády.  

Výchozí projekt byl vypracován do stádia prováděcí dokumentace, jako diplomová 
práce na VUT v Brně. Veškeré moje výstupy jsou zpracovány na základě této dokumentace, 
která mi byla poskytnuta v elektronické podobě.  

Cílem této práce bylo navrhnout vhodné stavebně technologické řešení jednotlivých 
technologických procesů a optimalizovat jejich realizaci na základě vhodného návrhu strojní 
sestavy, počtu pracovníků a časového plánu. V rámci navrhování provětrávané fasády jsem se 
chtěl také seznámit se specializovaným systémem SikaTack Panel. V neposlední řadě pak 
bylo cílem vypracovat položkový rozpočet k daným technologickým procesům a zjistit 
potřebu finančních zdrojů v čase. 
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1.1 Obecné informace o stavbě 
 
1.1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba sportovního centra 
 
Místo stavby: novostavba na parcele č. 1004/13 katastrální území Studénka nad Odrou - 
Butovice 
 
Kraj: Moravskoslezský 
 
Účel stavby: Objekt určený ke sportu a rekreaci  
 
Charakter stavby: Výstavba nově založeného objektu  
 
Investor: Jan Novák, Sjednocení 624, Studénka 742 13 
 
Zodpovědný projektant: Vit Bartoš, Sjednoceni 624 
742 13, Studenka tel: 723 444 880 
 
Přibližné náklady na výstavbu: 126 818 235,00 kč  
 
Termín zahájení výstavby: 02/2019  
 
Termín dokončení výstavby: 07/2021 
 
Dohodnutá délka doby výstavby: 2 roky a 5 měsíců  
 
Dodavatel stavební činnosti: SPO, spol. s.r.o, Panská 395, Studénka 

 
Subdodávky:  - Montáž provětrávané fasády 

- Montáž výplní otvorů v obvodové konstrukci 
 
1.1.2 Členění na stavební objekty a technické a technologické zařízení 
 

SO 01 – SPORTOVNÍ CENTRUM + OKOLNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 02 – PARKOVIŠTĚ A POZEMNÍ KOMUNIKACE 

SO 03 – VENKOVNÍ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 

IO 01 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IO 02 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IO 03 – SILOVÁ PŘÍPOJKA 

 IO 04 – PLYNOVÁ PŘÍPOJKA 
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1.2 Stavební objekty 
 
1.2.1 Hlavní stavební objekty  
 
SO 01 – Sportovní centrum + okolní zpevněné plochy 

Stavba se nachází v obytné části města Studénka, městská část Butovice. Stavební 
objekt je novostavbou nepodsklepeného, dvojpodlažního objektu s plochou střechou. 
Konstrukce objektu je skeletová s výplňovým zdivem a železobetonovými stropy. Ze 
statického hlediska se stavba skládá z těchto částí: 

1. výstavby základové konstrukce 
2. výstavby nosného skeletu 
3. vyzdění výplňového zdiva 
4. provedení opláštění provětrávané fasády 

 
1. Výstavba základové konstrukce  
 

Základová konstrukce bude tvořena rastrem železobetonových základových patek a 
základovými pasy z prostého betonu C20/25, XC2, S2 pro zděné konstrukce. Železobeton je 
stejné třídy jako uvedené pasy z prostého betonu a použitá ocel výztuží je B500B. Jedná se o 
nenáročnou stavbu v jednoduchých základových poměrech. 
 
2. Výstavba nosného skeletu 
 

Budou vybetonovány sloupy rozměrů 400x400 mm ze železobetonu třídy betonu 
C30/37, XC3, S3 a oceli B500B. Na sloupy bude umístěna železobetonová deska tloušťky 
200 mm, lokálně podepřená sloupy. Pro materiálové zatřízení desky byl zvolen beton C20/25, 
XC3, S2 a ocel B500B. Železobetonové stropy jsou nosnou konstrukcí pro jednoplášťovou 
plochou střechu o sklonu 3%, zhotovenou pomocí spádových klínů.  
 
3. Vyzdění výplňového zdiva 
 
 Výplňové zdivo bude provedeno z keramických zdících prvků HELUZ PLUS unit tl. 
300 mm.  Zdící práce budou probíhat souběžně se zhotovováním skeletu, neboť část stropu 
objektu v prvním nadzemním podlaží je podporována právě nosnou konstrukcí zdiva.  
 
4. Provedení opláštění provětrávané fasády 
 

Fasáda objektu je tvořena keramickým obkladem, lepeným na hliníkovou, nosnou 
podkonstrukci kotvenou do zdiva objektu, systému SikaTack Panel. Objekt bude tepelně 
izolován kamennou vatou ISOVER MULTIPLAT 35 tl. 160 mm, vloženou mezi profily 
nosné podkonstrukce fasády a kotvenou talířovými hmoždinkami. 

 
Zpevněné plochy a rozvody inženýrských sítí: 
 

Na pozemku se nenacházejí vedení veřejných inženýrských sítí, nově navržené 
přípojky budou vedeny přímo k pozemku a nezasahují do pozemků třetích osob. K přístupu 
do objektu budou provedeny zpevněné plochy a to rampa pro bezbariérový přístup o sklonu 
6o, schody a chodníky, a okapový chodník okolo objektu o celkové ploše 81,6 m2.  
 

Plocha pozemku: 5203 m2  
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Zastavěná plocha: 1735 m2  
Zpevněné plochy: 662 m2  

 
SO 02 - Parkoviště a pozemní komunikace 
 
 Objekt bude vybaven příjezdovou cestou šířky 6 metrů a 17 parkovacími místy, z toho 
jedno parkovací místo pro invalidy. Pojízdná komunikace bude napojena na ulici Sjednocení a 
provedena z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm. Komunikace pro pěší je vedena souběžně 
s tou pojízdnou a bude provedena v šířce 2 metrů ze zámkové pochozí dlažby tl. 60 mm. 
 
SO 03 - Venkovní workoutové hřiště 
 
 Hřiště se bude nacházet na severovýchod od objektu a bude s budovou spojen 
chodníkem od zadního vchodu k posilovně. Chodník bude šířky 2 metry a proveden z pochozí 
zámkové dlažby tl. 60 mm. Samotné workoutové hřiště bude vybaveno sestavou tyčových 
hrazd kotvenou šrouby do betonového podkladu. Plocha hřiště bude obehnána betonovými 
obrubníky a vysypána praným říčním kamenivem frakce 16-32 mm. 
 
1.2.2 Přípojky  
 
IO 01 - Kanalizační přípojka  
 

Splašková kanalizace je vedena od zařizovacích předmětů v instalační přizdívce 
stupačkami a dále připojena na svodné potrubí splaškové kanalizace pod úrovní 1NP. Svodné 
potrubí vyúsťuje do veřejné jednotné kanalizace na ulici Sjednocení. Potrubí bylo navrženo 
v materiálu PVC v dimenzi DN 125 pro svodné potrubí a DN 200 pro přípojku k veřejné 
kanalizaci. Dešťová voda bude odváděna z plochých střech rovněž do jednotné veřejné 
kanalizace na ulici sjednocení.  
 
IO 02 - Vodovodní přípojka  
 

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod. Návrh napojení vodovodu je 
proveden navrtávacím pasem s uzávěrem přípojky a zemní soupravou. Potrubí bude 
provedeno z PVC a uloženo v minimální hloubce 1500 mm do pískového lože a následně 
obsypáno říčním kamenivem alespoň do výšky 100 mm nad potrubí. Na kamenivo bude 
následně umístěna reflexní fólie, která bude zasypána zeminou. Zemina nad potrubím 
vodovodu nebude zhutňována. Dle výpočtu potřeby vody je světlost potrubí navržena na DN 
32. Před užíváním je investor povinen přizvat zástupce společnosti  SmVak a.s. ke kontrole 
uložení a tlakové zkoušce přípojky.  
 
IO 03 - Silová přípojka  
 

Elektrické vedení bude připojeno z ulice Sjednocení, odkud bude vedeno pod zemí 
k objektu slaboproudým vedením v hloubce min. 1500 mm. U objektu bude přípojka 
zakončena hlavní pojistnou skříní s elektroměrem. Skříň bude dodána od provozovatele sítě. 
Hlavní jistič bude hodnoty 63A, splňující požadavek jmenovitým proudem. 
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IO 04 - Plynová přípojka 
  

Pod komunikací ulice sjednocení je veden veřejný plynovod NTL -2kPa. Plynová 
přípojka NTL DN40 PE SDR11 bude vedena pod zemí v min. hloubce 800 mm k objektu kde 
bude osazena skříň s HUP a plynoměrem spotřeby plynu. Ze skříně je veden přes kulový 
ventil a skrz fasádu dále do objektu. Uložené potrubí bude podsypáno a obsypáno pískem o 
mocnosti 200 mm, na ten se položí výstražná fólie z PVC v přesahu uložení potrubí min. 50 
mm na obě strany. Trasa přípojky bude označena orientační tabulkou. Investor je povinen 
zajistit tlakovou zkoušku média při přetlaku 10kPa. 
 
1.3 Popis staveniště  
 

Staveniště řešené novostavby se nachází v katastrálním území Studénka-Butovice na 
parcele číslo 1004/13. Na pozemku se nenachází vedení žádných veřejných inženýrských sítí. 
Terén je mírně svažitý od severovýchodu k jihozápadu. Hladina podzemní vody byla zjištěna 
v hloubce 6 m pod úrovní terénu. Staveniště není součástí žádného ochranného či 
bezpečnostního pásma. Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. K 
objektu je dostupný přívod vodovodní sítě, plynu, elektřiny i kanalizace. Všechny přípojky 
k objektu budou vedeny z ulice Sjednocení. Nepředpokládá se, vzhledem k charakteru stavby, 
žádný nepříznivý vliv plánované výstavby ani užívání objektu na okolí. Na pozemku se 
nenachází žádné stávající objekty ani žádné vzrostlé dřeviny.  
 

Stavba bude dopravně napojena ze stávající městské komunikace. Hlavní přístup pro 
pěší je z chodníku na ulici Sjednocení. Vjezd na staveniště pro vozidla je řešen rovněž z ulice 
Sjednocení. Chodníky i komunikace pro motorová vozidla budou z betonové zámkové dlažby. 
Povrchové vody z komunikací budou odváděny do terénu a částečně do jednotné kanalizace. 
Celková plocha staveniště je 5203 m2 z toho zastavěná plocha a zpevněné plochy tvoří 2397 
m2. Před započetím stavebních prací bude staveniště oploceno demontovatelným oplocením 
výšky 2,0 m (viz Příloha č. 4 - zařízení staveniště). Vstupní brány na staveniště budou 
vybaveny výstražnými štítky, upozorňující na probíhající stavební práce.  
 
1.4 Popis hlavních stavebních objektů 
 
1.4.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Řešený objekt se nachází v zastavěné části města Studénka-Butovice. Dle územního 
plánu se jedná o zónu převážně s obytným charakterem, doplňkovou funkcí jsou zařízení 
občanské vybavenosti, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a ostatních služeb, 
maloobchodu a administrativní zařízení.  

Objekt je navržen v souladu s architektonickým konceptem dané části obce a 
koresponduje s okolní zástavbou. Konstrukční systém byl zvolen jako železobetonový 
monolitický skelet, doplněný o výplňové zdivo systému HELUZ UNI 30 broušená s 
kontaktním zateplovacím systémem ISOVER MULTIPLAT 35. Objekt je založen na 
základových patkách a pasech z prostého betonu C30/37, podkladní deska vyztužená kari sítí 
je z betonu třídy C20/25. 

Prostorově je objekt navržen jako dvoupodlažní kvádr se třemi souvisle vystupujícími 
poli nosného skeletu, kde sloupy nosného systému jednoho pole jsou propojeny obvodovým 
zdivem úhlopříčně pro zajištění tvarové členitosti objektu. Vnitřní dispozice je řešena 
v závislosti na orientaci ke světovým stranám, možnému přístupu z přilehlé komunikace na 
jihovýchodní straně objektu. Vstup do objektu je koncipován ve výše zmíněné úhlopříčné 
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stěně, kde se nachází zádveří, na které dále navazuje recepce s přilehlým zázemím pro 
zaměstnance podniku a přístupem jak k dámským, tak i pánským šatnám a dvouramennému 
schodišti. Schodiště propojující první a druhé nadzemní podlaží je řešeno jako železobetonové 
z betonu C30/37 a výztuže B500B.  Dále se v prvním nadzemním podlaží nacházejí 
squashové kurty, posilovna, wellnes centrum, solná jeskyně a sauna. V druhém nadzemním 
podlaží se nachází schodišťová chodba s přístupem k WC a všem užívaným prostorám. 
Místnosti určené pro spinning, jógu a aerobik jsou v tomto podlaží orientovány na jižní a 
jihovýchodní stranu s výhledem na město a přilehlou řeku Odru. Dále se v patře nachází 
kancelář trenéra, sklad vybavení pro tělocvičnu aerobiku a strojovna vzduchotechniky. 

Vnější povrchová úprava fasády se zvolena jako provětrávaná z keramických 
fasádních dílců odstínu RAL 1019 – šedobéžová. Pro výplně otvorů jsou použity okenní a 
dveřní hliníkové rámy barvy RAL 9006 – šedá s oplechovanými parapety. 
 
1.4.2 Základné údaje o kapacitě stavby  
 

Plocha pozemku: 5203 m2  
Zastavěná plocha celkem: 2397 m2  
Obestavěný prostor celkem: 9248,7 m3  

 
SO 01 - Sportovní centrum + okolní zpevněné plochy 
Zastavěná plocha: 1735 m2  
Obestavěný prostor: 9248,7 m3  
 
SO 02 - Parkoviště a pozemní komunikace 
Zastavěná plocha: 662 m2  
 
SO 03 - Venkovní workoutové hřiště 
Zastavěná plocha: 37,2 m2  
 
IO 01 - Kanalizační přípojka 
Zastavěná plocha: 26,2 m  
 
IO 02 - Vodovodní přípojka  
Zastavěná plocha: 29,1 m 
 
IO 03 - Silová přípojka  
Zastavěná plocha: 39,5 m  
 
IO 04 - Plynová přípojka 
Zastavěná plocha: 46,9 m  
 
1.4.3 Konstrukční řešení hlavního stavebního objektu  
 
Výkopy: 
 

V místě vytýčení stavby se strhne ornice o tloušťce 250 mm rypadlem. Budou 
vysečeny vzrostlé travní porosty a náletové křoviny a zlikvidovány dle zákona o odpadech. 
Následně se odstraní ornice v požadované tloušťce a uloží se na deponii v místě pozemku v 
maximální výšce 1,5 m. Následně budou provedeny výkopy jednotlivých rýh pro základové 
pasy a šachet pro základové patky dle projektové dokumentace. Po dokončení stavby se 
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pomocí zeminy z výkopu zasypou případné nerovnosti a ornice se rozprostře po pozemku. 
Zbylá zemina bude odvezena po dohodě s investorem na určené místo. 
 
Základy: 

 
Založení stavby bude na základových železobetonových patkách a základových pasech 

z prostého betonu. Hloubka a poloha základových konstrukci je uvedena v projektové 
dokumentaci ve výkresu základů. Nutno dbát zvýšené pozornosti na správné umístění 
prostupů v obvodovém základu. Základové pasy a patky budou uloženy na podkladní beton tl. 
100 mm. Třída betonu základových konstrukcí byla zvolena C20/25 a třída oceli výztuží 
B500B. Výztuže budou dimenzovány dle statického výpočtu. Na základové konstrukce bude 
provedena betonová mazanina tl. 150 mm vyztužena kari sítí 8/150/150, převázanou 
minimálně o1,5 oka. Před zahrnutím výkopu je nutno vložit do rýhy zemnící pásek pro 
bleskosvod. Podrobný popis materiálu a polohy základových konstrukci je uvedeno 
v projektové dokumentaci ve výkresu základových konstrukcí. K realizaci základových 
konstrukcí bude použito systémové bednění DOMINO. 
 
Svislé konstrukce: 
 

Jako svisla nosná konstrukce stavby je navržen železobetonový monoliticky skelet. 
Jsou navrženy sloupy rozměru 400x400 mm z navrženého betonu C30/37 a výztužné oceli 
B500B, krytí výztuží je 35 mm. Jako výplňové zdivo je použito kusové keramické stavivo 
typu THERM HELUZ tl. 300 mm na tepelně izolační maltu TM 39. Část, kde se nacházejí 
squashové kurty, tvoří svislou nosnou část konstrukce rovněž kusové keramické stavivo typu 
THERM HELUZ tl. 300 mm. Na nenosné zdivo příček bude použito kusové keramické 
stavivo THERM HELUZ tl. 140 mm. Nad otvory budou použity překlady HELUZ 23,8 a, o 
délce od 1,25 metru do 3,5 metru a také dva překlady větší délky a to 5,1 metru a 7,5 metru 
které budou zhotoveny z válcovaných I profilů výšky 180 mm. 
 
Vodorovné konstrukce: 
 

Jako stropní konstrukce je navržena lokálně podepřena monolitická železobetonová 
deska tloušťky 200 mm s navrženým betonem třídy C30/37 a výztužnou ocelí B500B s krytím 
výztuže 35 mm. Podrobný popis materiálů a umístění prostupů apod. je uveden ve výkresech 
tvaru jednotlivých částí stropní konstrukce v projektové dokumentaci. Bednění stropní 
konstrukce bude zajištěno pomocí systémového bednění NEO H20. 
 
Střešní konstrukce: 
 

Nosnou konstrukci střechy nad squashovými kurty tvoří dřevěný pultový krov se 
sklonem střešní roviny 5%. Krov bude tvořený soustavou lepených lamelových plnostěnných 
vazníků uložených na pozedním věnci. Tepelnou izolaci tvoří desky z EPS. Jako 
hydroizolační vrstva je navržena folie z měkčeného PVC. Obě tyto vrstvy jsou kotveny 
mechanicky na podkladní OSB desky umístěné na vaznících. Ostatní střešní konstrukce jsou 
tvořeny přímo stropem lokálně podepřených desek doplněných jednoplášťovou sestavou 
ploché střechy se sklonem střešní roviny 3%. Jako tepelná izolace je použito pěnosklo, které 
je lepeno do asfaltové zálivky. Jako hydroizolační vrstva jsou použity dva hydroizolační pásy 
z modifikovaného asfaltu, které jsou nataveny na vrstvu tepelně izolačních desek z pěnoskla. 
Plnoplošné natavení asf. Pásů 
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Schodiště: 
 

Komunikace mezi 1. NP a 2. NP je pomoci dvouramenného levotočivého 
železobetonového monolitického schodiště. Beton schodiště je navržen v třídě C30/37 a ocel 
výztuží je třídy B500B. Jednotlivá ramena jsou uložena na mezipodestě, která je na 
schodišťových nosných stěnách uložena alespoň 100 mm. Bednění schodišťových ramen 
bude provedeno jako tradiční tesařské. 
 
1.4.4 Bezpečnost při užívaní stavby  
 

V době užívání objektu budou dodržované návody na obsluhu jednotlivých 
technických zařízení a příslušné bezpečnostní předpisy.  
 
1.4.5 Vliv stavby na životní prostředí  
 

Zamýšlený objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jeho provoz nijak 
nebude neohrožovat své okolí, neznečisťuje ovzduší, stavba je napojena k inženýrským sítím, 
je vytápěna plynem, vybavena kanalizací a přívodem pitné vody. Obyvatelé přilehlých 
objektů budou obeznámeni o probíhající stavební činnosti.  

V době průběhu pracovních činností může docházet k úniku provozních kapalin 
stavební techniky. Vždy po přerušení práce se pod olejovou nádrž stroje umístí plechová 
vana, do které budou případné unikající kapaliny zachyceny. V případě úniku do půdy bude 
kontaminovaná zemina odstraněna a jáma vysypána vápnem. 
Sběr, uskladnění a odvoz produkovaných odpadů v průběhu výstavby bude řešen dle zákona o 
hospodaření s odpady. V době výstavby budou vznikat běžné stavební odpady, které budou 
koncentrovány na předem určeném místě v kontejneru, pravidelně vyváženém na valníku ke 
skládce odpadů. Separované odpady budou odváženy do sběrných surovin. Odkopaná zemina 
z rýh pro základy a inženýrské sítě bude použita pro terénní úpravy.  
S veškerými vzniklými odpady se bude nakládat v souladu se zákonem č.154/2006 Sb. o 
odpadech a budou dle tohoto zákona likvidovány. Při manipulaci s odpady se budou 
dodržovat veškeré platné legislativní opatření pro manipulaci a nakládání s odpady.  
 
1.5 Studie realizace hlavních technologických etap  
 
1.5.1 Zemní práce  
 
Výkaz výměr:  
 
Ornice: 57,0*42,5*0,25 = 605,63 m3  
- uloženo na místní deponii  
 
Zemina z výkopů: [(1,5*1,5*0,6*33) + (0,2*0,4*161,295) + (32,4*38,45*0,15) + 
(6,4*6,4*2,5*0,15)]*1,05  
= 272,66 m3 
- odvezeno na skládku  
 
Instalace přípojek:  
 
- odkopaná zemina se po zřízení přípojek použije na zásyp rýh.  
- Štěrk 16 - 32 na obsyp a podsyp instalovaných přípojek a pro zpevněné plochy: 113,0 m3 
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Technologický postup realizace (zjednodušený): 
 
1. Oplocení pozemku 
2. Plošné stržení ornice 
3. Vytyčovací práce, polohové a plošné zaměření rýh a budoucích inženýrských sítí 
4. Výkopové práce - strojně 
5. Začištění výkopu - ručně 
6. Instalace potrubí inženýrských sítí 
7. Štěrkový obsyp inženýrských sítí 
8. Zásyp zeminou 
 
Personální obsazení:  
 
Plošné stržení ornice:  
2x řidič rypadla - nakladače - řidičský průkaz C a profesní průkaz 
3x řidič nákladního automobilu s valníkem - řidičský průkaz C a profesní průkaz  
Zařízení staveniště:  
3x řidič nákladního automobilu s valníkem - řidičský průkaz C a profesní průkaz 
2x řidič rypadla - nakladače - řidičský průkaz C a profesní průkaz  
4x pracovníci  
 
Vytyčovací práce:  
2x geodet (subdodavatel) – s autorizací k provádění geodetických prací 
2x asistent geodeta (subdodavatel) 
4x pracovníci (vytýčení laviček) - vyučený 
 
Výkopové práce:  
2x řidič rypadla - nakladače - řidičský průkaz C a profesní průkaz 
3x řidič nákladního automobilu s valníkem - řidičský průkaz C a profesní průkaz  
 
Začištění rýh:  
4x pracovníci  
 
Inženýrské sítě:  
1x řidič rypadla - nakladače - řidičský průkaz C a profesní průkaz 
1x řidič nákladního automobilu s valníkem - řidičský průkaz C a profesní průkaz  
4x pracovníci  
 
Stroje, mechanizmy a stavební pomůcky:  
 
Rypadlo – nakladač: Caterpillar 444F  
 
- objem lopaty nakladače: 1,5 m3  
- objem lopaty rýpadla: 0,29 m3  
- max. hloubka: 5719 mm  
- max. dosah: 7087 mm  
- max. dosah nakládky: 2482 mm  
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Nákladní automobil: Tatra PHOENIX 8x8.2  
 
- Výkon motoru: 265 kW při 1450ot/min 
- maximální užitné zatížení: 30,42 t  
- objem korby: 7,1x2,45x1 m 
 
Vibrační deska: WEBER CR7  
 
- Jmenovitý výkon: 7,7 kW  
- Pracovní šířka: 60 cm  
- Odstředivá sila: 60 kN  
- Hmotnost: 437-480 kg  
 
Pracovní a měřící pomůcky:  
 

Nivelační přístroj, výtyčky, měřící lať, zhotovení laviček (36 ks fošen délky 1,5 m, 36 
ks hranolů délky 1,0 m), kladivo 5 kg, hřebíky 60 mm, okružní pila, provázek, sprej, lopata, 
krumpáč, svinovací metr, pásmo, vodováha 2 m, pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní 
obuv, pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle, chrániče sluchu, ochranná přilba.  
 
1.5.2 Základové konstrukce  
 
Výkaz výměr:  
 
Beton C30/37:  
 
- Základové patky a pásy: (1,5*1,5*0,6*33) + (0,45*0,4*161,295) = 73,6 m3  
 
Beton C20/25: 
 
- Základová deska: (0,15*32,4*38,45) + (0,15*6,4*6,4*2,5)= 202,35 m3  
 
Technologický postup realizace (zjednodušený): 
 
1. Zhotovení systémového bednění pro nadstavby základových konstrukcí dle PD  
2. Betonáž základové konstrukce – pasy a patky 
3. Technologická přestávka 3 dny  
4. Odbednění základových konstrukcí  
5. Zhotovení bednění pro základovou desku  
6. Betonáž základové desky  
7. Technologická přestávka 3 dny  
 
Personální obsazení: 
 
Betonáž základových konstrukcí  
- 1x Vedoucí čety - vyučený, praxe v oboru (5 let)  
- 4x vazači výztuží - vyučený 
- 4x betonáři - vyučený  
- 4x montážní dělníci - vyučený a proškolený 
- 8x pomocní pracovníci  
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- 2x řidič domíchávače s čerpadlem - řidičský průkaz C a profesní průkaz 
- 1x řidič nákladního automobilu s valníkem - řidičský průkaz C a profesní průkaz  
 
Stroje, mechanizmy a stavební pomůcky  
 

Technická specifikace uvedených strojů je uvedená v kapitole č. 9 - Návrh strojní 
sestavy.  
 
- Domíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26 
- Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
- Ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45 
- Okružní pila Hilti SC 55W 
- Elektrická vrtačka Hilti SFC14-A 
- Úhlová bruska Hilti – DAG 230-D 
 
Pracovní a měřící pomůcky  
 

Rotační laser, Nivelační přístroj, výtyčky, měřící lať, kladivo, hřebíky 60 mm, okružní 
pila, provázek, sprej, lopata, krumpáč, metr, pásmo, vodováha 2 m, vázací kleště, ohýbačka, 
odbedňovací přípravek, propan-butanová bomba 33 kg, pracovní oděv s reflexními prvky, 
pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle, chrániče sluchu, ochranná přilba. 
 
1.5.3 Svislé a vodorovné konstrukce  
 
Výkaz výměr:  

 
Přesný výkaz výměr pro zděné konstrukce se nachází v kapitole č. 6 - technologický 

předpis zdění. 
 

Beton C30/37: 
 

- Sloupy: (0,4*0,4*4,0)*51 = 32,64 m3 

- Desky: [17,35*32,4+(13,25*6,4+6,4*6,4*0,5)*2+29,5*13,2]*0,2 = 232,42 m3 

 
Izolace: 
- Asfaltový penetrační nátěr: 1735 m2 (balení 10 l / spotřeba 32 m2) = 55 balení 
- Asfaltové pásy: 1735 m2 (jedno balení 7,5m2) = 231 balení 
 
Technologický postup realizace (zjednodušený):  
 
1. Vyvázání armokošů pro železobetonové sloupy (současně s výrobou bednění) 
2. Bednění sloupů 
3. Betonáž sloupů 
4. Technologická přestávka 3 dny  
5. Odbednění sloupů  
6. Zhotovení podepřeného bednění pod lokálně podepřenou stropní deskou 
7. Vložení dilatační izolace do bednění v místě dilatování dle PD 
8. Vyvázání armokošů pro vodorovné konstrukce (současně s výrobou bednění) 
9. Betonáž vodorovných konstrukcí 
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10. Technologická přestávka 7 dní 
11. Částečné odbednění stropů a opakování postupu pro 2NP 
12. Bednění schodišťových ramen 
13. Armování schodišťových ramen 
14. Betonáž schodišťových ramen 
15. Technologická přestávka 2 dny 
16. Odbednění konstrukcí po dosáhnutí konečné tvrdosti betonových konstrukcí  
17. Nanesení penetračního nátěru  
18. Natavení asfaltových pásů 
19. Vytýčení rohů zdiva 
20. Založení rohů zdiva 
21. Zdění 1. výšky nosného zdiva  
22. Zhotovení lešení pro práci ve výškách  
23. Zdění 2. výšky nosného zdiva a osazení překladů nad otvory 
24. Umístění separační fólie na horní hranu konečných tvarovek  
25. Zdění 1. výšky vnitřního nenosného zdiva 
26. Zhotovení lešení pro práci ve výškách  
27. Zdění 2. výšky vnitřního nenosného zdiva a uložení překladů nad otvory 
 
Personální obsazení: 
 
Zděné konstrukce:  
 
- 1x Vedoucí čety - vyučený, praxe v oboru (5 let)  
- 2x zedníci - vyučený 
- 2x pomocní pracovníci  
- 1x jeřábník - vyučený 
- 1x řidič nákladního automobilu s valníkem - řidičský průkaz C a profesní průkaz 
 
Monolitické konstrukce:  
 
- 1x Vedoucí čety - vyučený, praxe v oboru (5 let)  
- 2x betonáři  - vyučený 
- 4x pomocní pracovníci  
- 2x tesaři  - vyučený 
- 2x montážníci  - vyučený 
- 4x vazač výztuží - vyučený 
- 2x svářeč - vyučený 
- 2x řidič domíchávače s čerpadlem  - řidičský průkaz C a profesní průkaz 
- 1x jeřábník - vyučený 
- 1x řidič nákladního automobilu s valníkem - řidičský průkaz C a profesní průkaz 
 
Stroje, mechanizmy a stavební pomůcky:  
 

Technická specifikace uvedených strojů sepsána v kapitole č. 9 - Návrh strojní 
sestavy.  
 
- Domíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26 
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- TATRA T 158–8P6 R44 8×8.2 PHOENIX 
- Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 
- Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
- Ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45 
- Okružní pila Hilti SC 55W 
- Elektrická vrtačka Hilti SFC14-A 
- Úhlová bruska Hilti – DAG 230-D 
- Svářecí invertor CO2 Telwin DIGITAL MIG 220 
 
Pracovní a měřící pomůcky: 
 

Rotační laser, Nivelační přístroj, výtyčky, měřící lať, kladivo (gumové, tesařské), 
hřebíky 60 mm, provázek, sprej, lopata, metr, pásmo, vodováha 2 m, hladítko, vázací kleště, 
kolečko, kbelíky, závěsné popruhy s ocelovými háky, stříhačka a ohýbačka, odbedňovací 
přípravek, pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranné 
pracovní brýle, chrániče sluchu, ochranná přilba. 

 
1.5.4 Krov pultové střechy  
 
Výkaz výměr: 

 
Výpis veškerých prvků krovu a jejich výkaz výměr je k nalezení v projektové 

dokumentaci. Délky dřevěných prvků mají připočteno ztratné 10% z celkových rozměrů. 
 
Technologický postup realizace (zjednodušený): 
 
1. Umístnění hydroizolačních pásů na pozední věnec v místech kontaktu dřevenými prvky 
krovu 
2. Uložení a kotvení jednotlivých vazníků dle PD  
3. Ukotvení OSB desek na vazníkovou konstrukci krovu 
4. Položení samolepícího asfaltového pásu 
5. Uložení a ukotvení dvou vrstev tepelné izolace ISOVER EPS 
6. Uložení separační fólie  
7. Ukotvení hydroizolační vrstvy z měkčeného PVC 
 
Personální obsazení: 
 
- 1x Vedoucí čety - vyučený, praxe v oboru (5 let) 
- 4x pomocní pracovníci  
- 4x tesaři - vyučený  
- 1x jeřábník - vyučený  
- 1 řidič nákladního automobilu s valníkem  
 
Stroje, mechanizmy a stavební pomůcky:  
 
Technická specifikace uvedených strojů dostupná v kapitole č. 9 - Návrh strojní sestavy.  
 
- TATRA T 158–8P6 R44 8×8.2 PHOENIX 



30 
 

- Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 
- Okružní pila Hilti SC 55W 
- Elektrická vrtačka Hilti SFC14-A 
 
Pracovní a měřící pomůcky:  
 

Nivelační přístroj, výtyčky, měřící lať, kladivo (gumové, tesařské), vruty 60 mm, 
provázek, sprej, lopata, metr, pásmo, vodováha 2 m, hladítko, vázací kleště, klempířské 
kleště, závěsné popruhy s ocelovými háky, pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní obuv, 
pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle, chrániče sluchu, ochranná přilba. 

 
1.5.5 Ploché střechy  
 
Výkaz výměr: 

 
Tepelná izolace: 
 
FOAMGLAS T4+: (25,19*18,38+13,11*25,4+6,4*13+6,4*6,4*0,5)*2 = 1800 m2 
Spádové klíny: Dle návrhu (není součástí projektové dokumentace) 
 
Hydroizolace: 
 
- Asfaltový penetrační nátěr: 900 m2 (balení 10 l / spotřeba 32 m2) = 29 balení 
- Asfaltové pásy (s posypem): 922 m2 (jedno balení 7,5m2) = 120 balení 
- Asfaltové pásy: 922 m2 (jedno balení 7,5m2) = 120 balení 
 
Technologický postup realizace (zjednodušený): 
 
1. Nátěr horkým asfaltem 
2. Uložení tepelné izolace 
3. Nátěr horkým asfaltem 
4. Uložení spádových klínů 
5. Uložení tepelné izolace 
6. Nátěr horkým asfaltem 
7. Natavení asfaltových pásů ve dvou vrstvách 
8. Realizace klempířských prvků 
 
Personální obsazení: 
 
- 1x Vedoucí čety - vyučený, praxe v oboru (5 let)  
- 2x izolatéři - vyučený 
-4x klempíři – vyučený 
 
Stroje, mechanizmy a stavební pomůcky:  
 
Technická specifikace uvedených strojů dostupná v kapitole č. 9 - Návrh strojní sestavy.  
- Okružní pila Hilti SC 55W 
- Elektrická vrtačka Hilti SFC14-A 
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- Úhlová bruska Hilti – DAG 230-D 
 
Pracovní a měřící pomůcky:  
 

Nivelační přístroj, výtyčky, měřící lať, metr, pásmo, vodováha 2 m, klempířské kleště, 
nýty, propan-butanová bomba 33 kg, pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní obuv, 
pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle, chrániče sluchu, ochranná přilba. 
 
1.5.6 Výplně otvorů obvodových konstrukcí  
 
Výkaz výměr: 
 
 Přesný výkaz výměr pro výplně okenních a dveřních výplní se nachází v v původní 
projektové dokumentaci v příloze - VÝPIS PSV. 
 
Technologický postup realizace (zjednodušený): 
 
1. Vlepení nabývací pásky Twinaktiv na okenní rám  
2. Nasazení kotevních plechů na rám okna 
3. Vložení rámu okna do stavebního otvoru a vyrovnání pomocí platových podložek 
4. Ukotvení rámu pomocí kotevních plechů 
5. Impregnace zdi pod páskou sprejem ME901 Butyl & Bitumen Primer 
6. Přilepení butylové části pásky na zeď 
7. Osazení okenních křídel 
8. Aplikace PU pěny do připojovací spáry 
9. Vlepení exteriérové pásky s perlinkou do zdiva, pomocí stavebního lepidla 
 
Personální obsazení: 
 
- 1x Vedoucí čety - vyučený, praxe v oboru (5 let)  
- 3x montéři – vyučený 
 
Stroje, mechanizmy a stavební pomůcky:  
 
Technická specifikace uvedených strojů dostupná v kapitole č. 9 - Návrh strojní sestavy.  
- Elektrická vrtačka Hilti SFC14-A 
 
Pracovní a měřící pomůcky:  
 

Metr, vodováha 1 m, Pistole na montážní pěnu, el. Vrtačka, vruty, zednická lžíce, 
hladítko, zalamovací nůž, pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní obuv, pracovní 
rukavice, ochranné pracovní brýle, chrániče sluchu, ochranná přilba. 
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1.5.7 Provětrávaná fasáda  
 
Výkaz výměr: 

 
Přesný výkaz výměr konstrukce provětrávané fasády se nachází v kapitole č. 5 - 

Technologický předpis provětrávané fasády. 
 
 
Technologický postup realizace (zjednodušený): 
 
1. Uchycení kotevních profilů 
2. Ukotvení hlavních profilů T, L a F 
3. Kotvení hydrofobizované tepelné izolace 
4. Lepení keramického obkladu 
 
Personální obsazení: 
 
- 1x Vedoucí čety - vyučený, praxe v oboru (5 let)  
- 3x montéři - vyučený 
 
Stroje, mechanizmy a stavební pomůcky:  
 
Technická specifikace uvedených strojů dostupná v kapitole č. 9 - Návrh strojní sestavy.  
- Okružní pila Hilti SC 55W 
- Elektrická vrtačka Hilti SFC14-A 
- Úhlová bruska Hilti – DAG 230-D 
 
Pracovní a měřící pomůcky:  
 

Metr, pásmo, vodováha 2 m, brusná tkanina – Scotch Brite, gumové přísavky na 
obklady, tesařské kladivo, nůžky na plech, ruční nýtovací kleště, nýty,příklepová vrtačka, el. 
vrtačka, ruční kotoučová bruska, pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní obuv, pracovní 
rukavice, ochranné pracovní brýle, chrániče sluchu, ochranná přilba. 
 
1.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  
 

Každý pracovník absolvuje proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(BOZP) a bude obeznámen s požární ochranou (PO). Proškolení bude potvrzeno podpisem na 
příslušný dokument.  

Každý pracovník bude obeznámen s projektovou dokumentací, technologickým 
postupem, s pracovními podmínkami stavby a používáním osobních ochranných pomůcek.  

Každý strojník je povinný se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje 
příslušný stroj ovládat.  

Veškeré stavební práce budou realizované v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy, které jsou podrobně popsány v kapitole č. 11 - Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky [3]. Nařízení vlády ČR č. 
378/2001 Sb. kterým se stanoví Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
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technických zařízení, přístrojů a nářadí. [5] Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (novela NV 
č. 136/2016 Sb.) [4] Dodržení těchto předpisů bude kontrolované stavbyvedoucím. 
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2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
 
 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras je zpracována jako výkres vytvořený 
v programu AutoCAD 2019 a uveden jako příloha č. 1. 
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3.1 Základní informace  
 

Realizovaná stavba se nachází v západní klidové části bytové zástavby obce Studénka-
Butovice v dostatečném odstupu od hlavních komunikací města. Vjezd stavební techniky na 
stavbu bude z jihovýchodní strany pozemku z ulice Sjednocení. V okolí staveniště bude 
umístěno dopravní značení upozorňující na probíhající výstavbu. 
 

 
Obr. 1 – Umístění stavby [32] 

 
3.2 Širší vztahy dopravních tras  
 
3.2.1 Trasa A – Doprava betonové směsi  
 

Betonová směs bude dovážena na pozemek stavby z betonárny Studénka, 
domíchávačem s čerpadlem. Betonárna se nachází na ulici Oderská, ve vzdálenosti od stavby 
2,4 km. Dojezdová doba je přibližně 7 minut. Dopravní trasa splňuje veškeré požadavky pro 
bezpečný průjezd domíchávače na stavbu. 

 

 
Obr. 2 – Trasa z betonárny [32] 
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Bod zájmu A 
 
Z hlediska průjezdnosti dopravního prostředku je nutné na trase A posoudit kritické 

body. V tomto případě se jedná pouze o poloměr směrového bodu křižovatky v místě napojení 
ulice Budovatelská na ulici Sjednocení.  

 

 
Obr. 3 – bod zájmu A na trase z betonárny [32] 

Poloměr směrového oblouku odbočky je 12,5 m. Poloměr otáčení domíchávače je 
10,05 m. Není tedy bráněno průjezdu vozidla a zatáčka vyhoví. 
 
3.2.2 Trasa B – Doprava zdících a ostatních stavebních materiálů  
 

Zdící materiál a ostatní doplňkový sortiment bude na pozemek stavby dovážen ze 
stavebnin STAVMAT Studénka valníkem – TATRA T 158–8P6 R44 8×8.2 PHOENIX. 
Stavebniny jsou na ulici 2. května a jsou ve vzdálenosti od stavebního pozemku 1,8 km. 
Dojezdová doba je přibližně 5 minut. Dopravní trasa splňuje veškeré požadavky pro bezpečný 
průjezd valníku na stavební pozemek. 

 

 
Obr. 4 – Trasa ze stavebnin [32] 

 
Na této trase se nenachází žádný kritický bod. Od stavebnin je trasa bez odboček. 

Trasa tedy vyhoví. 
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3.2.3 Trasa C – Doprava keramického obkladu opláštění fasády 
 

Keramické obklady budou na pozemek stavby dováženy z expedičního místa firmy 
RAKO v Borovanech nákladním automobilem – TATRA T 158–8P6 R44 8×8.2 PHOENIX. 
Expediční místo je na ulici Tovární ve vzdálenosti od stavebního pozemku 352 km. 
Dojezdová doba je přibližně 255 minut. 

 
 

 
Obr. 5 – Trasa ze stavebnin [32] 

 
Z hlediska průjezdnosti dopravního prostředku je nutné na trase C posoudit kritické 

body. V tomto případě se jedná o poloměr směrového bodu křižovatek (A) v místě napojení 
ulice Novohradská na ulici Budovcova, (B) místě napojení ulice Poštovní na ulici Mírová, (C) 
místě napojení ulice Mírová na ulici Sjednocení. 
 

Bod zájmu A 
 

 
Obr. 6 – Bod zájmu A na trase ze stavebnin [32] 

 
Poloměr směrového oblouku odbočky je 14,5 m. Poloměr otáčení nákladního 

automobilu je 10,05 m. Není tedy bráněno průjezdu vozidla a zatáčka vyhoví. 
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Bod zájmu B 
 

   
Obr. 7 - Bod zájmu B na trase ze stavebnin [32] 

 
Poloměr směrového oblouku odbočky je 12 m. Poloměr otáčení nákladního 

automobilu je 10,05 m. Není tedy bráněno průjezdu vozidla a zatáčka vyhoví. 
 
Bod zájmu C 
 

   
Obr. 8 - Bod zájmu C na trase ze stavebnin [32] 

 
Poloměr směrového oblouku odbočky je 13,5 m. Poloměr otáčení nákladního 

automobilu je 10,05 m. Není tedy bráněno průjezdu vozidla a zatáčka vyhoví. 
 
3.2.4 Trasa D – Doprava hliníkových profilů provětrávané fasády 
 

Hliníkové profily budou na pozemek stavby dováženy z expedičního místa firmy 
Iltegro v Brně – Černovicích dodávkou – Renault Master L3H3. Expediční místo je na ulici 
Vinohradská ve vzdálenosti od stavebního pozemku 146 km. Dojezdová doba je přibližně 95 
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minut. Dopravní trasa splňuje veškeré požadavky pro bezpečný průjezd dodávky na stavební 
pozemek. 

 
Obr. 9 - Trasa z firmy Iltegro [32] 

Trasa vede povětšinou po dálnicích D1, D46 a D35. Na místní komunikace s menším 
poloměrem otáčení narazíme až v samotném závěru cesty ve Studénce. Trasa kopíruje úsek 
trasy C. Víme tedy, že nejmenší poloměr otáčení je 12 m. Nejmenší dovolený poloměr otáčení 
pro dodávky je 7,35 m. Trasa tedy vyhoví. 
 
 
3.2.5 Trasa E – Doprava betonářských výztuží 
 

Betonářská výztuž bude dovážena na pozemek stavby z armovny STAKOV Frýdek-
Místek, Zelinkovice, valníkem – TATRA T 158–8P6 R44 8×8.2 PHOENIX. Armovna se 
nachází na ulici Vodárenská, ve vzdálenosti od stavby 23,2 km. Dojezdová doba je přibližně 
30 minut. 
 

 
Obr. 10 – Trasa z armovny [32] 
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Bod zájmu A 
 
Z hlediska průjezdnosti dopravního prostředku je nutné na trase E posoudit kritické 

body. V tomto případě se jedná o poloměr směrového bodu v místě napojení ulice 
Vodárenská a ulice Příborská. 

 
 

 
Obr. 11 – Bod zájmu A na trase z armovny [32] 

 
Poloměr směrového oblouku odbočky je 8,5 m. Poloměr otáčení nákladního 

automobilu je 10,05 m. Je tedy bráněno průjezdu vozidla a zatáčka nevyhoví. 
Z toho důvodu musí být navržena objízdná trasa. Ta je navržena změnou směru z ulice 

Vodárenská, čímž se zajistí větší poloměr otáčení z důvodu většího úhlu, který komunizace 
svírají. V tomto směru je možno se napojit na dálnici D48 v jiném místě, než nabízela 
původní trasa. Objízdná trasa je dlouhá 27 km a dojezdová doba je přibližně 32 minut.  

 

 
Obr. 12 – Nově navržená trasa z armovny [32] 



43 
 

 
Obr. 13 – Nově řešený bod zájmu A [32] 

 
Poloměr směrového oblouku odbočky je 13,5 m. Poloměr otáčení nákladního 

automobilu je 10,05 m. Není tedy bráněno průjezdu vozidla a zatáčka vyhoví. 
 

3.2.6 Trasa F – Doprava odpadů 
 

Odpady ze stavby budou odváženy na dvě místa v těsné blízkosti u sebe.  Železo a 
ocele budou vyváženy do kovošrotu PARTR spol. s.r.o. na adrese Poštovní 854, 742 13 
Studénka. Ostatní odpady budou zpracovávány společností OZO Ostrava s.r.o. na adrese 
Poštovní 772, 742 13 Studénka. Trasa je téměř totožná, s rozdílem jedné odbočky ke 
kovošrotu (kritický bod A). Odpady budou vyváženy v kontejnerech pomocí valníku – 
TATRA T 158–8P6 R44 8×8.2 PHOENIX do vzdálenosti od stavby 0,6 km. Dojezdová doba 
je přibližně 2 minuty. 

 
 

 
Obr. 14 – Trasa ke skládce odpadů a kovošrotu [32] 

Z hlediska průjezdnosti dopravního prostředku je nutné na trase F posoudit kritické 
body. V tomto případě se jedná o poloměr směrového bodu (A) křižovatky na ulici Poštovní. 
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Bod zájmu A 
 

 
Obr. 15 – Bod zájmu A na trase ke skládce odpadů a kovošrotu [32] 

 
Poloměr směrového oblouku odbočky je 10,5 m. Poloměr otáčení nákladního 

automobilu je 10,05 m. Není tedy bráněno průjezdu vozidla a zatáčka vyhoví. 
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4. Položkový rozpočet 
 

Položkový rozpočet pro řešenou technologickou etapu je zpracován jako příloha č. 2 
pro rozpočet provětrávané fasády a č. 3 pro rozpočet procesu zdění nosného zdiva a příček 
v programu BUILDpower S a to včetně výkazu výměr a schémat pro výkaz výměr 
vytvořených v programu AutoCAD 2019 jako příloha č. 4, 5 a 6. 
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5.1 Obecná charakteristika 
 
5.1.1 Obecná charakteristika pozemku 
  

Pozemek leží v Moravskoslezském kraji v obci Studénka nad Odrou p.č. 1004/13 
katastrální území Studénka nad Odrou. Pozemek je mírně svažitý k jihu a okolní zástavbu 
tvoří bytové domy a budovy občanské zástavby. Na pozemku byly prováděny žádné 
geologické průzkumy. Pro určení základových poměrů se vychází z informací o okolních 
stavbách. Základové poměry jsou jednoduché bez spodní vody. 
 
Rozloha pozemku:  5203 m2 
Zastavěná plocha:  1735 m2 

 
5.1.2 Obecná charakteristika objektu 

Stavba je tvořena dvěma nadzemními podlažími o ploše 1381,6 m2 (1NP) a 461,1 m2 

(2NP) bez podsklepení. Vstup do objektu je situován k jihu z přilehlého chodníku a zadní 
vchod pro přístup do posilovny k severu. 

Stavba je založena na základových betonových pasech a patkách. Nosná konstrukce 
objektu je řešena železobetonovým montovaným skeletem. Obvodové zdivo domu bude 
provedeno z nosných keramických bloků HELUZ PLUS unit l. 300mm. Příčky jsou 
zhotoveny z keramických bloků HELUZ 14 broušená tl. 140 mm. Stropy obou podlaží budou 
z železobetonových monolitických desek tl. 200 mm. Zastřešení stavby nad squashovými 
kurty v přízemí je řešeno pomocí ploché pultové střechy odvodněné do podokapních žlabů. 
Střecha nad druhým podlažím je plochá s odvodněním dovnitř dispozice objektu. Fasáda je 
řešena provětrávaným keramickým obkladem kotveným skrytým lepením. 
 
5.1.3 Obecná charakteristika procesu  

Provedení provětrávané fasády je z keramických obkladů RAKO, lepených na 
montážní pásku SikaTack Panel pro osazení a lepidlo SikaTack Panel pro finální ukotvení 
k nosnému systému z hliníkových profilů. Na povrch spojovacích ploch panelů se nanáší 
penetrační nátěr SikaTack Panel Primer. Konstrukce fasády bude instalována z trubkového 
lešení na 4 pracovní výšky. 
 
5.2 Materiál, doprava a skladování 
 
5.2.1 Materiál  
Vnější opláštění:  
Keramický obklad: RAKO WAKUV4108 – béžová – RAL 0508010 300x600x10 mm, 

RAKO WAAMB460 – oranžovo-červená – RAL 0506080 300x600x10 
mm  

(PLOCHA OBKLADU JE PŘIBLIŽNĚ 1127 m2; HMOTNOST 21,94 t)  
 
Nosná podkonstrukce:  
Kotevní profil 07varioQ15 (varianta s pevným i posuvným spojem) 
Hlavní profil:  T profil - 33633 

L profil - 10645 
F profil - 31064 

Spojovací nýt 4,8x12 
Ocelová kotva MHD-S 
Šrouby M8 (délka dříku 75mm) 
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Tepelně izolační podložka tl. 3 mm (role 25 m2) 
Etalbond 
 
Kotvení obkladu: 
Trvale pružné lepidlo SikaTack Panel 300 ml (12 kartuší v balení) 
Oboustranně lepicí páska SikaTack Panel 33 m role (25 rolí v balení) 
Sika Aktivator-205 
Penetrační nátěr – SikaTack Panel Primer 
 
Izolace: 
ISOVER UNI tl. 160 mm1200x600x500 mm, balík – 3 ks, 2,16 m2 
Talířová hmoždinka – TH31 – 160, Balení 200ks 
 
5.2.2 Skladování 

Keramické fasádní obklady a balíky minerální vlny budou ponechány v původním 
balení a umístěny v prostorách kde budou později realizovány squashové kurty. Ostatní 
materiál bude skladován v uzamykatelné skladovací buňce LK1 umístěné na zpevněném 
podkladu z plošných panelů. 
 
5.2.3 Doprava 
 
Primární: 

Přeprava materiálu na stavbu bude zajištěna v rámci nabízených služeb firmou Sika a 
Iltegro. Izolační materiály a ostatní materiál budou dopravovány v krytém dopravním 
prostředku. 
Navrhovaný stroj:  Renault Master L3H3 
 
Sekundární:  

Jedná se o přepravu materiálu po staveništi. Ve vodorovném směru budou keramické 
obklady na paletách dopravovány pomocí paletového vozíku a zbylý materiál bude po 
staveništi dopravován ručně. Ve svislém směru bude použit stavební výtah nebo ruční 
přeprava pracovníky. 
Navrhovaný stroj: Paletový vozík Einhell TC-PT 2500; Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
5.3 Připravenost staveniště a převzetí pracoviště  
 
5.3.1 Převzetí pracoviště 

Kompletaci fasádního systému a zateplení objektu bude vykonávat stejná firma, která 
vykonávala zdění výplňového obvodového zdiva. Záznam začátku prací na montáži 
konstrukce provětrávané fasády a zateplení bude zapsán do stavebního deníku. Před 
převzetím se provede výstupní kontrola zděných konstrukcí.  
 
5.3.2 Připravenost staveniště 

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a šířka vjezdu bude 
ohraničena branou, přístupová i vnitřní komunikace bude tvořena pomocí zhutněného 
recyklátu. Část pozemku bude zpevněna pro očišťování kol a další bude zpevněna pro sklad 
materiálu, zpevněná část bude z plošných panelů a zaspárovaná. Zásobování elektrickou 
energii pro potřeby zařízení staveniště je provedeno zemní kabelovou přípojkou pro objekt do 
staveništního rozvaděče. Voda bude přivedena k čistící ploše staveniště. Je napojena na zdroj 
vody z nové vodovodní přípojky. Dešťové vody ze zpevněných ploch staveniště budou 
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svedeny rigolem do příkopu. Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou 
vyznačeny na výkresu situace v příloze C), přípojky se zbudují nově. Pro hygienické zázemí 
bude použito hygienické zařízení s WC a umývárnou připojenými na odpadní potrubí v 
mobilní stavební buňce SK1. 
 
5.4 Pracovní podmínky 
 
5.4.1 Obecné pracovní podmínky  

Na stavbě elektrický proud, pitná voda a sociální zařízení je již zajištěno z předchozí 
etapy výstavby. Teplota prostředí je závislá na probíhajícím technologickém procesu. 
Opláštění není možné provádět během deště, bouřky, větru o rychlosti větší než 8 m/s, při 
viditelnosti menší jak 30 m a za teploty mimo rozmezí +5 – +35 °C. Možnost provádění 
opláštění a zateplení určí každý den vedoucí pracovní směny.  
 
5.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Před zahájením fasádních prací projdou všichni pracovníci školením o bezpečnosti 
práce. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenána ve 
stavebním deníku. Opláštění a zateplení bude probíhat v letním období. Základní hygienické 
podmínky: Pro hygienické zázemí bude použito hygienické zařízení s WC a umývárnou 
připojenými na odpadní potrubí v mobilní stavební buňce SK1. 
 
5.5 Personální obsazení 

Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni pracovníci 
budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního 
prostředí. 
 
5.5.1 Složení pracovní čety 
- 1x vedoucí čety (montér) – vyučen s maturitou, praxe v oboru min. 5 let, strojní průkaz, 
praxe v provádění systému SikaTack Panel 
- 3x montér – výuční list, praxe v oboru min. 3 roky, praxe v provádění systému SikaTack 
Panel 
- 1x řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz 
 
5.6 Pracovní postup 
 
5.6.1 Uchycení kotevních profilů 

Nejdříve se do předem zaměřených a vyznačených míst předvrtají pomocí příklepové 
vrtačky otvory na ocelové kotvy MHD-S s ohledem na průměr kotvy. Do těchto otvorů se 
vloží kotevní prvek MHD-S na nějž se pomocí šroubů M8 přišroubují kotevní profily, 
dilatované od zdiva pomocí tepelně izolační podložky. 

Kotevní profily budou umístěny ve svislé poloze, tak aby vytvářely soustavu úchopů 
pro hlavní profily kladené vertikálně. Vertikální rozteče kotevních profilů budou 1000 mm. 
Horizontální osová vzdálenost soustav kotevních profilů je 300 mm. 

Kotevní profily budou rozmístěny i po vnitřním líci okenních otvorů, tak aby byl 
hlavní profil kotven vždy do minimálně dvou kotevních profilů. Odsazení kotevního profilu 
od okraje líce otvoru je 175 mm (viz obr. 16). 
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Obr. 16 – schéma kotvení ostění a nadpraží [vytvořil autor] 

 
5.6.2 Ukotvení hlavních profilů T, L a F 
 Hlavní profily pro vytvoření plochy na lepení keramických obkladů budou vsunuty do 
spony v kotevním profilu, provrtány elektrickou vrtačkou v místě otvoru určeného pro daný 
spoj (dáno otvorem v kotevním profilu) a spojeny nýtovým spojem. Hlavní profily budou 
kotveny, tuhým spojem na kotevním profilu, nejblíže umístěném ke středu hlavního profilu a 
posuvným spojem na všech ostatních kotevních profilech, kotvících jeden profil hlavní. Tuhé 
spoje jsou aplikovány na kotevním profilu se čtyřmi otvory pro napojení hlavního profilu. U 
spoje posuvného je dostačující kotevní profil se dvěma spojovacími otvory. Spoje budou 
aplikovány dle prováděcího schématu. 
 Hlavní profily, umístěné nad sebou, budou na sebe napojeny posuvným spojem na 
jednom profilu a tuhým na profilu druhém. Hlavní profily jsou navzájem napojovány přes 
spojovací profil 07shina. 
 V rozích a na nárožích objektu budou použity hlavní profily L. Ve vnitřním líci 
okenních a dveřní otvorů, budou použity profily F. Ve zbytku případů profily T. 
 
5.6.3 Detaily 

Jelikož je nutné keramické obklady lepit vždy co nejblíže jeho okraji, budou na 
nárožích objektu hlavní profily, nýtovým spojem, nadstaveny o hliníkový plech, který bude 
sloužit jako náhradní podklad pro lepení keramického obkladu. Předvrtání otvorů pro nýtové 
spoje bude zajištěno elektrickou vrtačkou. 

Z důvodu zamezení hnízdění ptactva pod oplechováním atiky, je umístěna mezi 
ukončením oplechování a okrajem keramického obkladu, ocelová perforovaná lišta. Lišta je 
kotvena k hlavnímu profilu shora nastavením o hliníkový L profil. Ten je k hlavnímu profilu i 
liště napojen pomocí nýtů. Předvrtání otvorů pro nýtové spoje bude zajištěno elektrickou 
vrtačkou po roztečích 250 mm. 

U soklu bude proti vniku škůdců do provětrávané fasády rovněž instalována 
perforovaná lišta. Ta bude zahnuta a zevnitř kotvena do hlavního T či L profilu nýtovým 
spojem. Ke konstrukci zdiva bude perforovaná lišta kotvena pomocí napojení na L profil 
kotvený ve zdivu šroubem M8 do ocelové kotvy MHD-S. Pro uložení kotvy se do zdiva 
vyvrtá otvor pomocí příklepové vrtačky. S L profilem bude perforovaná lišta spojena nýty. 
Předvrtání otvorů pro nýtové spoje bude zajištěno elektrickou vrtačkou po roztečích 250 mm 

Ukončení pod okenními parapety bude opět tvořit perforovaná lišta, která bude 
kotvena stejně jako u atiky přes hliníkový L profil k hlavnímu profilu pomocí nýtových spojů. 
Předvrtání otvorů pro nýtové spoje bude zajištěno elektrickou vrtačkou. 

Do kotevního profilu v horním vnitřním líci okenního či dveřního otvoru, bude 
připojen F profil, do nějž budou, stejně jako v ostatních případech napojení na kotevní profil, 
provrtány elektrickou vrtačkou otvory pro nýtový spoj. Mezera vzniklá mezi hlavním F 
profilem a okenním rámem se vyplní pružným tmelem. Na T profil umístěný nad okenním 
otvorem, bude zespodu připojen hliníkový L profil, pomocí nýtů. Do F profilu se poté vloží 
Etalbond. Na hliníkový L profil poté nýtovým spojem připojíme perforovanou lištu a 
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Etalbond v tomto pořadí. Perforovaná lišta bude připojena tak, aby vyplňovala prostor mezi 
Etalbondem a keramickým obkladem. 

V bočním líci okenního otvoru bude stejně jako u horního líce otvoru, připojen ke 
kotevnímu profilu hlavní F profil, do kterého se nasune Etalbond, který je zahnutý v místě kde 
se nachází vnitřní hrana přilehlého probíhajícího T profilu. Za tento profil bude Etalbond 
založen. Po roztečích 250 mm budou oba prvky provrtány elektrickou vrtačkou a spojeny 
nýty. 
 
5.6.4 Kotvení hydrofobizované tepelné izolace 

Tepelná izolace bude, vzhledem ke svým vhodným mechanickým vlastnostem a 
malým osovým roztečím kotevních profilů fasádního systému, prostě vkládána do polí mezi 
profily a kotvena pouze jednou talířovou hmoždinkou do obvodového zdiva. Talířové 
hmoždinky budou umísťovány na svislou osu desky tepelné izolace tak, aby kotvily dvě nad 
sebou vložené desky tepelné izolace. Tento návrh vkládání a kotvení zateplovacích desek 
splňuje požadavky výrobce. 

Vzhledem k rozměrům desek tepelné izolace ISOVER UNI (1200x600 mm) a osovým 
roztečím kotevních profilů (300 mm), bude nutné desky před uložením podélně rozříznout 
zalamovacím nožem, tak aby byly vytvořeny prvky rozměrů 1200x300 mm (viz obr. 17). 

 

 
Obr. 17 – Schéma vkládání tepelné izolace do nosného roštu [vytvořil autor] 

5.6.5 Lepení keramického obkladu 
 Nejdříve je nutné spodní hliníkovou konstrukci přebrousit brusnou tkaninou (Scotch 
Brite). Poté se přebroušená lepená plocha hliníkové konstrukce odmastí čistou, nemastnou a 
chlupy nepouštějící tkaninou, navlhčenou přípravkem Sika Aktivator-205. Poté necháme 
konstrukci odvětrat alespoň 10 minut. Znečištěnou tkaninu je nutné vyměňovat. Poté se na 
hliníkový profil rovnoměrně nanese pomocí štětce nebo látky penetrační nátěr SikaTack Panel 
Primer a nechá se minimálně 30 minut a maximálně 8 hodin odvětrat. Před aplikací penetrace 
je nutné nátěr v nádobě řádně protřepat (kuličku uvnitř nádoby musí být dobře slyšet). 
 Keramické obklady se přebrousí, buďto manuálně brusnou tkaninou (Scotch Brite) 
nebo strojně brusným kotoučem zrnitosti 80. Povrch se poté očistí pomocí brusné tkaniny a 
prach bude vysát průmyslovým vysavačem. Na keramické obklady není možné použití 
rozpouštědel na bázi čisticích prostředků, jako je například penetrační nátěr Sika Activator-
205. 
 Dále se na lepenou plochu keramického obkladu rovnoměrně nanese pomocí štětce 
nebo látky penetrační nátěr SikaTack Panel Primer a nechá se minimálně 30 minut a 
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maximálně 8 hodin odvětrat. Před aplikací penetrace je nutné nátěr v nádobě řádně protřepat 
(kuličku uvnitř nádoby musí být dobře slyšet). 
 Samotné lepení je nezbytné provádět ideálně ve vnitřních prostorách, které jsou 
chráněny před povětrnostními vlivy a prachem. 

Nejdříve je po celé délce hliníkového profilu nalepena montážní páska SikaTack 
Panel, dvakrát na profil spojující dva keramické panely a jedenkrát na středový profil. 
Ochranná fólie montážní pásky je dočasně ponechána. 
 Nanášení lepidla SikaTack Panel se provádí pomocí ruční nebo vzduchové pistole. 
Profil nanášeného lepidla je trojúhelníkový (šířka 8 mm, výška 10 mm). Lepidlo bude 
nanášeno v minimální vzdálenosti od montážní pásky 5 mm a bude nanášen dvakrát na každý 
profil. Maximální čas mezi začátkem nanášení a přilepení desky keramického obkladu je 10 
minut. Logicky tedy vyplývá, že lepidlo bude nanášeno na profil pouze ve výšce lepené řady 
obkladu (300 mm). 
 Manipulace s keramickým obkladem, při jeho lepení bude zjednodušena pomocí 
osazovacích úchopů tak, aby zatím nedošlo k celoplošnému kontaktu s montážní páskou. Než 
bude panel přitlačen k montážní pásce, musí být odstraněna ochranná fólie na výšku 
keramického panelu a překontrolováno umístění fasádního panelu. Montáž obkladu musí být 
dokončena do 10 minut od nanesení lepidla na profil. 

V rozích objektu je nutno kotvit obklad v jedné rovině ukončen až k okraji obkladu 
kolmého na něj. Obklad v kolmé rovině bude ukotven s dodrženou spárou vůči již 
ukotvenému obkladu. Vzhledem ke skladbě „na převazbu“ (obklady nad sebou jsou vůči 
sobě, vždy o půl délky posunuty – 300 mm), bude nutné keramické obklady, pro dotažení 
k rohu či nároží objektu, řezat. Takový dílec je třeba lepit vždy tak, aby byla řezaná strana 
nejméně viditelná. V rozích objektu bude dílec lepen řezanou stranou dovnitř rohu. 
Na nárožích, budou v přesazených řadách řezané obklady uloženy řezanou hranou dále od 
hrany objektu a u hrany objektu pro založené řady (viz obr. 18).  

 

 
Obr. 18 – Schéma osazení keram. obkladu fasády [vytvořil autor] 

 
5.7 Nářadí a pracovní pomůcky 
 
5.7.1 Nářadí a přístroje 

- Brusná tkanina – Scotch Brite 
- Gumové přísavky na obklady 
- Tesařské kladivo 
- Nůžky na plech 
- Ruční nýtovací kleště 
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- El. vrtačka 
- Příklepová vrtačka 
- Ruční kotoučová bruska 

 
5.7.2 Pomůcky BOZP 

- Pracovní rukavice 
- Ochranné přilby 
- Pracovní oděv 
- Pracovní obuv se ztuženou špicí 
- Reflexní vesty 
- Ochranné brýle 

 
5.8 Kontrola kvality  

V tomto bodě jsou kontroly popsány pouze informativně, jejich specifikace je 
zpracována v kapitole 10. 

 
5.8.1 Vstupní kontrola 

Před začátkem prací na lepené fasádě je nutné zkontrolovat zhotovené železobetonové 
monolitické konstrukce a výplňové zdivo skeletu (především kontrola rovinnosti). Tyto 
kontroly jsou zároveň výstupní kontrolou nosné konstrukce železobetonového skeletu a zdění 
z kusového staviva HELUZ, potvrzené zápisem do stavebního deníku. 

Dále je nezbytné zkontrolovat na stavbu doručený materiál, zda je ve shodě s dodacími 
listy (počty, objednací čísla), zda nedošlo k porušení během přepravy a při skladování, jinak 
je jeho použití vyloučeno. Kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku. 
 
5.8.2 Kontrola mezioperační  

Kontrola bude prováděna v průběhu každého z výše uvedených kroků montáže 
opláštění a zateplení. U montáže keramické provětrávané fasády je nutné kontrolovat 
především svislost a vodorovnost nosného roštu, přídržnost kotev v obvodové stěně, kontrola 
vkládané izolace (návaznost a kotvení), kontrola difúzní fólie (lepení a přesahy), kontrola 
osazení keramických desek, nanášení lepidla a montážní pásky (přímost a souvislost 
nanášeného materiálu). 
 
5.8.3 Výstupní kontroly  
 Kontrola především finálního vzhledu fasády, jestli jsou keramické desky osazeny 
podle kladečského schématu, kontrola rovinnosti fasády. 

O provedení veškerých kontrol bude řádně vyhotoven záznam do stavebního deníku 
(viz KZP – kapitola 10).  
 
5.9 BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví)  

Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP pro daný technologický proces. Veškeré 
pracovní úkony budou prováděny v souladu s nařízeními vlády a vyhláškami. 
Jsou to: 
č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci [3] 
a) upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu 
z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen „práce ve výškách a nad volnou hloubkou“), a 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
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práci na staveništích (novela NV č. 136/2016 Sb.). [4] 
č. 378/2001 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. [5] 
 
5.10 Ekologie  
Při provádění stavby vznikají z hlediska zákonů č.185/2001Sb. (novela zákon č. 223/2015 
Sb.) [1] odpady. Ostatní odpady vzniklé provozem stavby jako plasty, papír, odpady z 
odstranění bednění atd. se roztřídí dle zákona a po domluvě s místní technickou službou 
budou odvezeny na skládku. Na stavbě budou zajištěny 2 kontejnery, které budou sloužit ke 
skladování odpadů, které budou likvidovány. Zařazení odpadů podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
Katalogu odpadů za rok 2016. [9] 
 
Zařazení dle katalogu odpadů: 
Tab. 1 – Katalog odpadů pro provádění fasády [9] 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 

odpadu 
Způsob likvidace Místo likvidace 

170405 železo a ocel O kovošrot PARTR spol. s.r.o. 

170202 sklo, skelná vata O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170204 papír O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170904 směsné stav. odpady O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170107 

směsi nebo oddělené fr. 
bet., cihel a jiné 

keramiky 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170203 plasty, izolační fólie O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170103 tašky a keramické výrobky O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170301 
asfaltové směsi obsahující 

dehet 
O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170603 jiné izolační materiály O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170407 směsné kovy O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150110 obaly na barvy O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150101 
papírové a lepenkové 

obaly 
O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150102 plastové obaly O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

080111 

odpadní barvy a laky 
obsahující 

organická rozpouštědla 
nebo jiné 

nebezpečné látky 

N 

skládka 
nebezpečného 

odpadu 

OZO Ostrava s.r.o. 

150110 

obaly obsahující zbytky 
nebezpečných 

látek nebo obaly těmito 
látkami 

znečištěné 

N 
skládka 

nebezpečného 
odpadu 

OZO Ostrava s.r.o. 

150202 

absorpční činidla, filtrační 
materiály (vč. 

olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), 

čistící tkaniny a ochranné 
oděvy 

znečištěné nebezpečnými 

N 
skládka 

nebezpečného 
odpadu 

OZO Ostrava s.r.o. 
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látkami 

200201 
biologicky rozložitelný 

odpad 
O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

200301 směsný komunální odpad O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

200399 
komunální odpady jinak 

blíže neurčené 
O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 
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6.1 Obecná charakteristika 
 
6.1.1 Obecná charakteristika pozemku 

Pozemek leží v Moravskoslezském kraji v obci Butovice p.č. 1004/13 katastrální 
území Studénka nad Odrou-Butovice. Pozemek je mírně svažitý k jihu a okolní zástavbu tvoří 
bytové domy a budovy občanské zástavby. Na pozemku byly prováděny žádné geologické 
průzkumy. Pro určení základových poměrů se vychází z informací o okolních stavbách. 
Základové poměry jsou jednoduché bez spodní vody. 
 
Rozloha pozemku:  5203 m2 
Zastavěná plocha:  1735 m2 

 
6.1.2 Obecná charakteristika objektu 

Stavba je tvořena dvěma nadzemními podlažími o ploše 1381,6 m2 (1NP) a 461,1 m2 

(2NP) bez podsklepení. Vstup do objektu je situován k jihu z přilehlého chodníku a zadní 
vchod pro přístup do posilovny k severu. 

Stavba je založena na základových betonových pasech a patkách. Nosná konstrukce 
objektu je řešena železobetonovým montovaným skeletem. Obvodové zdivo domu bude 
provedeno z nosných keramických bloků HELUZ UNI 30 broušená tl. 300mm. Příčky jsou 
zhotoveny z keramických bloků HELUZ 14 broušená tl. 140 mm. Stropy obou podlaží budou 
z železobetonových monolitických desek tl. 200 mm. Zastřešení stavby nad squashovými 
kurty v přízemí je řešeno pomocí ploché pultové střechy odvodněné do podokapních žlabů. 
Střecha nad druhým podlažím je plochá s odvodněním dovnitř dispozice objektu. Fasáda je 
řešena provětrávaným keramickým obkladem kotveným skrytým lepením. 
 
6.1.3 Obecná charakteristika procesu  

Vyzdění obvodových zdí z bloků HELUZ UNI 30 broušená a příček z bloků HELUZ 
14 broušená s položením hydroizolace pod vyzdívané konstrukce. Svislé konstrukce 
obvodových stěn jsou vyzděny na tepelně izolační maltu HELUZ TM 39 a příčky na 
celoplošné lepidlo HELUZ. Zdivo bude vyzdíváno na 2 pracovní výšky z kozového lešení.  
 
6.2 Materiál, doprava a skladování 

Pro zhotovení svislých konstrukcí budou použity cihelné bloky HELUZ. Cihelné 
bloky se zdí na vazbu, na ložné spáry používáme tepelně izolační maltu HELUZ pro 
obvodové zdivo a celoplošné lepidlo HELUZ na příčky. Bloky se na stavbu dováží na 
paletách o rozměrech 1340x1000 mm  
 
6.2.1 Materiál  
 
Obvodové zdivo:  HELUZ UNI 30 broušená,HELUZUNI 30broušená- ½ 

(poloviční/koncová), HELUZ UNI 30 broušená -R (rohová). 
Příčky:   HELUZ 14 broušená 
Překlady:  HELUZ 23,8 a Válcovaný I nosník. 
 
Počty a bližší specifikace k materiálu jsou v kapitole 4 - Položkový rozpočet vybraných 
technologických procesů. 
 
6.2.2 Vedlejší materiál: 
 
Celoplošné lepidlo HELUZ 
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Zakládací malta HELUZ  
Profi AM polystyren EPS 70 Z tl. 70 a 90 mm  
Lehký asfaltový pás PARABIT A 330 H  
Epoxidový penetrační nátěr PCI VG7 – 3 kg  
Stavební hřebíky 1,2x20 mm – 2x balení á 5 kg  
 
6.2.3 Skladování 
 Keramické zdící tvárnice a překlady budou přivezeny na paletách a umístěny na 
podkladním betonu a dále budou umisťovány s postupem výstavby na daném následujícím 
stropu. Ostatní materiál bude skladován ve skladovací buňce LK1 umístěné na zpevněném 
podkladu z plošných panelů. 
 
6.2.4 Doprava 
 
Primární: Přeprava palet cihel bude na staveniště zajištěna pomocí nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou a ostatní materiál bude dopravován v krytém 
dopravním prostředku. 

 
Navrhovaný stroj:  TATRA T 158–8P6 R44 8×8.2 PHOENIX, EU6 s valníkovou 

nástavbou KUHN-MT a hydraulickou rukou PK 14502-SH; Renault 
Master L3H3 

 
Sekundární:  Jedná se o přepravu materiálu po staveništi. Ve vodorovném směru budou 

keramické prvky na paletách dopravovány pomocí paletového vozíku a zbylý 
materiál bude po staveništi dopravován ručně. Ve svislém směru bude použit 
stavební jeřáb, výtah nebo ruční přeprava pracovníky. 

 
Navrhovaný stroj:  Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2; Paletový vozík Einhell TC-PT 

2500; Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
6.3 Připravenost a převzetí pracoviště  
 
6.3.1 Připravenost stavby 

Byly provedeny základové pásy a patky se základovou deskou tl. 150mm a nosná 
konstrukce montovaného železobetonového skeletu. Provede se kontrola dle kontrolního a 
zkušebního plánu v kapitole 10. 
 
6.3.2 Převzetí pracoviště 

Zdění bude vykonávat stejná firma, která vykonávala montáž železobetonového 
skeletu a betonáž základů. Záznam začátku prací na svislých konstrukcích výplňového zdiva 
bude zapsán do stavebního deníku. Před převzetím se provede výstupní kontrola nosných 
konstrukcí.  
 
6.3.3 Připravenost staveniště 

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a šířka vjezdu bude 
ohraničena branou, přístupová i vnitřní komunikace bude tvořena pomocí zhutněného 
recyklátu. Část pozemku bude zpevněna pro očišťování kol a další bude zpevněna pro sklad 
materiálu, zpevněná část bude z plošných panelů a zaspárovaná. Zásobování elektrickou 
energii pro potřeby zařízení staveniště je provedeno zemní kabelovou přípojkou pro objekt do 
staveništního rozvaděče. Voda bude přivedena k čistící ploše staveniště. Je napojena na zdroj 
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vody z nové vodovodní přípojky. Dešťové vody se ze zpevněných ploch staveniště budou 
svedeny rigolem do příkopu. Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou 
vyznačeny na výkresu situace), přípojky se zbudují nově. Pro hygienické zázemí bude použito 
hygienické zařízení s chemickým WC a umývárnou v mobilní stavební buňce.  
 
6.3.4 Předání stavby  

Opláštění a zateplení objektu bude provádět stejná firma, která prováděla zdění. 
 
6.4 Pracovní podmínky 
 
6.4.1 Obecné pracovní podmínky  

Na stavbě elektrický proud, pitná voda a sociální zařízení je již zajištěno z předchozí 
etapy výstavby. Teplota prostředí je závislá na probíhajícím technologickém procesu. 
Vyzdívání není možné provádět během deště, bouřky, při viditelnosti menší jak 30 m a za 
snížené teploty, tedy pod +5 °C. Možnost provádění zdění určí každý den vedoucí pracovní 
směny.  
 
6.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Před zahájením zednických prací projdou všichni pracovníci školením o bezpečnosti 
práce. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenána ve 
stavebním deníku. Jedná se o stavbu bytového domu s jednoduchými základovými poměry. 
Zdění bude probíhat v letním období. Základní hygienické podmínky: Pro hygienické zázemí 
bude použito hygienické zařízení s WC a umývárnou připojenými na odpadní potrubí v 
mobilní stavební buňce SK1. 
 
6.5 Personální obsazení 

Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni pracovníci 
budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního 
prostředí. 
 
6.5.1 Složení pracovní čety 
- 1x vedoucí čety (zedník) – vyučen s maturitou, praxe v oboru min. 5 let 
- 3x zedník – vyučen 
- 1x řidič nákladního au - vyučen, řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka, odborný 
výcvik obsluh stavebních strojů, profesní průkaz řidiče (není součástí pracovní čety) 
 
6.7 Pracovní postup  
 
6.7.1 Zdění nosných stěn a výplňového zdiva skeletu 1NP 
 
Příprava povrchu:  

Dříve než začneme vlastní zdění a vytyčení rohů, je nutné provést odizolování zdiva 
od základových konstrukcí, podklad se očistí a natře penetračním asfaltovým nátěrem. Poté 
bude položen lehký modifikovaný asfaltový pás tl. 4,5 mm a nataven k podkladu – minimální 
přesah hydroizolace 150 mm od hrany budoucí zdi a 150 mm min. přesah jednotlivých pásů 
navazujících za sebou.  
 
Vyměření budoucích zdí:  

Poloha zdiva je dána postavením nosných sloupů skeletu. Vnější hrana výplňového 
zdiva lícuje s vnější hranou sloupů. U zdiva vymezujícího prostor squashových kurtů je 
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vytýčení řešeno z laviček. Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat projektové 
dokumentaci. Vytyčení zdí se provede pomocí samonivelačního stavebního laseru. Nad 
lavičky umístíme provázky a nad jejich křížením v rozích se umístí laser tak, aby byl přesně 
nad hřebíkem, který označuje hranu stavby. Laser zaměříme na hřebík na protější lavičce. 
Spojnice těchto hřebíků je hrana zdi, z této osy určíme polohu budoucí zdi. 
 
Založení zdiva:  

K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. Zdivo založíme 
na již připravenou hydroizolaci. Najdeme nejvyšší bod na podkladní hydroizolaci a podle něj 
srovnáme první spáru pomocí vyrovnávací soupravy. Založíme rohy tak, že položíme cihlu na 
značku určenou pomocí laviček. Rozprostřeme zakládací maltu ve vrstvě max. 4 cm, do níž 
položíme jednu vrstvu cihel v předepsané vazbě. Dbáme přitom na dokonalou směrovou a 
horizontální rovnost. Poté začneme vyzdíváním první řady zdiva. Ze schématu postupu práce 
je patrné že četa se rozdělí na 2 skupiny, přičemž každá začne z protilehlého rohu objektu SO 
01.  
 
Zdění první výšky:  

Jako první se začnou vyzdívat obvodové konstrukce. Na založené zdivo provádíme 
vyzdívání způsobem do šňůry. Přitom kontrolujeme svislost pomocí laseru a vodorovnost spár 
pomocí vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící latí. Po asi 4 řadách 
musíme pomocí hadicové vodováhy (výška) a metru (umístění) vyměřit okna. Po vyzdění 
několika vrstev provedeme kontrolu vodorovnosti a výšky zdiva z měrné latě a hadicové 
vodováhy. Poté pokračujeme ve zdění. Jakmile není možno zdít z úrovně podlahy, použijeme 
kozové lešení. Podle stavebního výkresu vynecháme otvory na okna a dveře. Ložná spára 
1mm  
Lešení: Před postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti lešení se dopraví na určené 
místo.  
 
Zdění druhé výšky: 

Na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění je stejný jako při 
provádění první výšky zdiva. Navíc zde přibývá osazení překladů. Po osazení překladů 
následuje dozdění druhé výšky.  
Osazení překladů:U překladů obvodových zdí se nesmí zapomenout na vložení tepelné 
izolace – ESP tl. 90 mm – za první překlad z venkovní strany. Překlady se ukládají na maltové 
lože tl. 12 mm. Překlady včetně izolace se omotají rádlovacím drátem, který zabraňuje 
překlopení překladů. Uložení překladu je min 125 mm u světlosti otvoru do 1,25 m, u 
překladu světlosti do 2 m je uložení min. 250 mm. Překlady se musí osazovat dle nařízení 
výrobce, to znamená, že silnější výztužný prut musí být u spodního líce překladu (na stranách 
překladu jsou směrové šipky, které mají směřovat nahoru). 
 
6.7.2 Zdění obvodových stěn v 2NP  

Po zatuhnutí stropní konstrukce a po posouzení statikem, kdy povolí přitížit stropní 
konstrukci paletami cihel, je možné začít s vyzdíváním.  
 
Založení zdiva:  

K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. Pomocí 
nivelačního přístroje najdeme nejvyšší bod na stropní konstrukci a podle něj srovnáme první 
spáru pomocí vyrovnávací soupravy. Založení zdiva vychází z vyhotovené stropní konstrukce 
a nosných sloupů.  
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Zdění:   
Ostatní průběh prací je již totožný jako v 1NP. Následují postup prací, tzn. osazení 

překladů a dozdění druhé výšky vychází z již zmiňovaného postupu prací v 1NP.  
 
6.7.3 Zdění atiky 

Po vyhotovení stropních konstrukcí nad posledními podlažími se provede vyzdění 
atiky. Atika je provedena z tvarovek tloušťky 140 mm. Výška atiky odpovídá třem řadám 
cihelných bloků a železobetonového věnce o výšce 200 mm. 
 
6.7.4 Betonáž věnců 
 
Bednění:  

Betonáž věnce bude prováděna do bednění z dřevěných desek natřených 
odbedňovacím nátěrem. Bednění bude kotveno na místě pomocí zednických skob a zajištěno 
proti vybočení rádlovacím drátem.  
 
Výztuž:  

Ještě před svázáním bednění do něj vložíme předem navázané armokoše. Dbáme 
přitom na dodržení předepsané polohy výztuže pro zajištění jejího krytí. 
 
Betonáž:  

Betonáž železobetonového věnce bude probíhat z předepsané betonové směsi ukládané 
do bednění ručně. Betonová směs bude hutněna propichováním. 
 
6.7.5 Zdění vnitřního nenosného zdiva  

Vnitřní nenosné zdivo neboli příčky se provádějí vždy až po kompletním odbednění 
stropní konstrukce. Palety cihel se do objektu umístí pomocí autojeřábu a po patře se rozmístí 
za pomocí paletového vozíku. Vertikální dopravu palet cihel zde bude namontován stavební 
výtah GEDA 500 Z/ZP. Bude umístěn na východní straně objektu, aby bylo možné palety 
přepravovat pomocí paletového vozíku.  
 
6.8 Kontrola kvality  

V tomto bodě jsou kontroly zmíněny pouze informativně, jejich specifikace je 
provedena v kapitole 10 - Kvalitativní požadavky a jejich zajištění pro vybrané technologické 
procesy 
 
6.8.1 Vstupní kontrola  

Kontrolu vstupní provádí stavbyvedoucí, geometrický tvar odpovídající projektové 
dokumentaci – vodorovnost základové desky, rovinnost sloupů skeletu a navazujících 
stropních konstrukcí. 
 
6.8.2 Kontrola mezioperační  

Kontrola hydroizolace – přesah 150 mm od hrany budoucí zdi. Řádné nastavení k 
podkladu, řádné nastavení jednotlivých pásů za sebou, dostatečné přesahy jednotlivých pásů 
navazujících za sebou (150 mm)  
 
- správné založení rohů – kontroluje vedoucí čety  
- vyvázání rohů a napojení vnitřního zdiva 
- kontrola dveřních a okenních otvorů (± 1cm)  
- zdění – rovinatost stěn zdiva (± 1 cm)  
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- svislost zdiva na jednu výšku (± 0,5 cm na 1,5 m výšky stěny, pomocí laseru)  
- kontrola lešení – stabilita  
- uložení překladů – délka uložení (± 1cm), správný počet, tepelná izolace  
- vodorovnost řad zdiva – kontrola po 2 řadách (± 1mm)  
- kontrola, zda nejsou svislé spáry nad sebou – provázání zdiva  
 
6.8.3 Výstupní kontroly  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí (pomocí vodováhy, stavebního laseru)  
 
- kontrola vazby cihelných bloků a vyvázání rohů + otvory okenní a dveřní  
- svislost zdiva (přesnost ± 1cm na výšku podlaží)  
- vodorovnost poslední řady cihel (přesnost ± 1cm)  
- kontrola uložení překladů (± 1cm) a teplené izolace  
- vzájemná kolmost stěn (± 1°)  
O provedení veškerých kontrol bude řádně vyhotoven záznam do stavebního deníku. Viz KZP  
 
6.9 BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví)  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je vyřešena v kapitole 11 - Bezpečnost práce 
řešené technologické etapy. Proto je následujícím bodě pouze výčet zákonů a nařízení vlády, 
kterými je nutno se řídit. Jsou to NV 591/2006 Sb. (novela NV č.136/2016 Sb.) [4] a vyhláška 
362/2005 Sb.[3] 
 
6.10 Ekologie  

Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č.185/2001 (novela Zákon č. 223/2015 
Sb.) [1] odpady. Ostatní odpady vzniklé provozem stavby jako plasty, papír, odpady z 
odstranění bednění atd. se roztřídí dle zákona a po domluvě s místní technickou službou 
budou odvezeny na skládku. Na stavbě musí být 2 kontejnery, které budou sloužit ke 
skladování odpadů, které budou likvidovány. Zařazení odpadů podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
Katalogu odpadů za rok 2016. [9] 
 
Zařazení dle katalogu odpadů: 
Tab. 2 – Katalog odpadů pro provádění zdění [9] 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 

odpadu 
Způsob likvidace Místo likvidace 

170504 zemina z výkopů a kamení O vlastní pozemek 
V místě stavby a OZO 

Ostrava s.r.o. 

170405 železo a ocel O kovošrot PARTR spol. s.r.o. 

170201 dřevo O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170202 sklo, skelná vata O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170204 papír O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170903 

jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně 

směsných a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

N 
skládka 

nebezpečného 
odpadu 

OZO Ostrava s.r.o. 

170904 směsné stav. odpady O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 
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170102 cihly O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170101 beton O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170107 

směsi nebo oddělené fr. bet., cihel a 
jiné 

keramiky 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170203 plasty, izol. fólie O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170103 tašky a keramické výrobky O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

200127 barvy, lepidla O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170301 asfaltové směsi obsahující dehet O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170302 
asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 170301 
O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170603 jiné izolační materiály O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170407 směsné kovy O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170411 kabely O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150110 obaly na barv O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150101 papírové a lepenkové obaly O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150102 plastové obaly O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150103 dřevěné obaly O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

030105 

jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené 
pod číslem 03 01 04 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

080111 

odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

N 

skládka 
nebezpečného 

odpadu 
OZO Ostrava s.r.o. 

080112 

jiné odpadní barvy a laky neuvedené 
pod 

číslem 08 01 11 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150110 

obaly obsahující zbytky 
nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 
skládka 

nebezpečného 
odpadu 

OZO Ostrava s.r.o. 

150202 

absorpční činidla, filtrační materiály 
(vč. 

olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), 

čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 
skládka 

nebezpečného 
odpadu 

OZO Ostrava s.r.o. 

200201 biologicky rozložitelný odpad O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

200301 směsný komunální odpad O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 
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200399 
komunální odpady jinak blíže 

neurčené 
O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

1301 odpadní hydraulické oleje O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

1302 

odpadní motorové, převodové a 
mazací 
oleje 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

1305 odpady z odlučovačů olejů O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

1307 odpady kapalných paliv O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

 

6.11 Schéma postupu zdění 
 Schéma pro postup zdění nosného zdiva - HELUZ UNI 30 broušená pro 1 a 2NP je 
zpracován v programu AutoCAD 2019 a uveden jako příloha č. 7. 
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7.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a  mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště je ucelenou plochou a má být zřízeno na pozemku investora p. č. 1004/13, 
přičemž pokrývá téměř celou plochu pozemku s výjimkou severovýchodního cípu. Byl 
proveden zábor plochy sousedního pozemku p. č. 1000/13, jehož majitelem je obec Studénka 
a byla zajištěny všechna nezbytná povolení pro staveništní zábor. Rozšíření plochy staveniště 
je nezbytné z důvodu zajištění pohybu staveních strojů po staveništi. Celková plocha 
staveniště tedy činí 1652 m². 
 Stavební pozemek byl před začátkem stavebních prací nevyužívaný a bez oplocení, 
tudíž se zde nenachází žádné konstrukce určené k demolici. Na pozemku se nenacházejí ani 
dřeviny ke kácení. Je však nutné zajistit rovinnost terénu. Úpravy 
byly zahájeny sejmutím ornice na ploše pozemku. Ornice byla sejmuta v tloušťce 250 mm a 
deponována na pozemku. Opět využita bude ve finální fázi výstavby při sadových úpravách. 
Během následujících výkopových pracích budou vyhloubeny stavební rýhy. Vytěžená půda o 
objemu 272,66 m³ bude deponována na veřejnou skládku mimo pozemek stavby. 

Plochy stavebních buněk a v místech určených pro skládku materiálu, mísení směsí, 
pojezd strojů a zvedací mechanismus budou zpevněny násypem recyklátu stavební drtě na 
geotextilii. Tyto plochy budou po dokončení stavebních prací odstraněny, případně nahrazeny 
pojezdovými a pochozími plochami. 
 
Předpokládané úpravy: 

Vzhledem k tomu, že všechny zpevněné plochy, hlavní přípojky a zázemí pracovníků 
jsou již na staveništi zajištěny z předchozí etapy hrubé spodní stavby, se pro staveniště bude 
zřizovat pouze mísící centrum zásobené vodou a elektřinou. Přívod elektřiny pro spádovou 
míchačku bude zajištěn ze stavebního rozvaděče zásobujícího stavební buňky pomocí 
prodlužovacího kabelu, volně uloženého na terénu. Voda bude připojena pomocí PVC hadice 
(RW – 11/6 mm) z buňky hygienického zázemí, v tu dobu již zásobené vodou přes staveništní 
přípojku. Dále bude provedeno napojení podružného rozvaděče na hlavní, který zajistí přímé 
napojení stavebního výtahu a dalších nástrojů a zařízení pro práci na řešené etapě. 

Aby nedošlo k poškození přípojky staveništního rozvaděče, bude kabel veden pod 
zemí. 
 
Oplocení: 

Staveniště je zajištěno proti vstupu nepovolaných osob oplocením zhotoveným 
z mobilních dílců tvořených trubkami (rám) a svařovaným drátem (výplň). Dílce kotveny v 
betonových patkách a navzájem svázány bezpečnostními svorkami. Pomocí plastových pásků 
je na oplocení uchycena černá ochranná tkanina, která se podílí na redukci šíření prachu mimo 
staveniště. 
 
Parametry dílu oplocení: 
 

• výška: 2000mm 
• délka: 3450mm 
• průměr drátu výplně: 3,3 mm 
• rozměry ok výplně (výška x šířka): 300 x 125 mm 
• průměr vodorovné trubky rámu: 25 mm 
• průměr svislé trubky rámu: 42 mm 
• povrch: pozinkovaný 
• hmotnost: 12 kg 
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Obr. 19 – Mobilní oplocení [33] 

 
Oplocení bude doplněno dvoukřídlou uzamykatelnou bránou o šířce 6 m 

v místě vjezdu na staveniště. Na vnější straně brány a na oplocení v její blízkosti bude 
vyvěšena tabule rozměrů 600 x 850 mm upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám, 
důležitá telefonní čísla, pracovní rizika a nezbytné pracovní vybavení pro osoby oprávněné ke 
vstupu. 
 

 

 
Obr. 20 – Cedule zákazu vstupu s důležitými informacemi [34] 

 
Na každém čtvrtém dílu oplocení každé strany oplocení bude vyvěšeno upozornění na 

zákaz vstupu na staveniště. 
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Obr. 21 – Cedule zákaz vstupu na staveniště [35] 

 
Příjezdy a přístupy 

Přístup ke staveništi bude zajištěn z komunikace na ulici Sjednocení. Žádné další 
přístupy navrženy nejsou. Stavba v tomto rozsahu nebude mít výrazný vliv na dopravní 
infrastrukturu obce. V místě napojení ulice Sjednocení je v místě nejbližší křižovatky 
umístěna mobilní dopravní značka výjezdu vozidel stavby. 

 

 
Obr. 22 – Ilustrační foto – POZOR výjezd vozidel ze stavby [36] 

 
7.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Napojení pozemku na jednotlivé inženýrské sítě (vodovod, vedení NN, 
plyn) je připraveno na hranici pozemku v rámci zasíťování daného území. Na 
nové, natrvalo budované přípojky pro chod bytového domu, se ve fázi realizace 
stavby napojí další dočasné přípojky ZS. 
 
7.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Rozvody NN na staveništi: 

Z hlavního staveništního rozvaděče (elektroměr) budou napojeny dvě větve 
elektrického vedení. První bude zásobovat podružný rozvaděč pro komplex stavebních buněk, 
ze kterého bude připojena i spádová míchačka u skládky sypkého materiálu. Druhá větev 
vedoucí k podružnému rozvaděči u hrany výkopu, umožňuje napojení stavebního výtahu a 
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dalších nástrojů a zařízení pro realizaci etapy hrubé vrchní stavby. Obě větve budou k 
rozvaděči vedeny v zemi pomocí kabelu bez ocelové chráničky. V místě křížení s komunikací 
chrání kabelové rozvody ocelová plotna). Kabel k hlavnímu rozvaděči, získávající elektrickou 
energii z nově budované přípojky řešeného objektu bude rovněž veden v zemi. 
 
Rozvody vody na staveništi: 

Voda zajišťující provoz staveniště je přivedena z nově zbudované přípojky 
vznikajícího objektu. V místě připojení staveništní přípojky vodovodu na nově zřizovanou 
přípojku vody pro potřeby objektu je umístěna prozatímní vodoměrná šachta. Voda bude 
používána pro hygienické účely, očišťování pracovního náčiní a kol strojů a hydrataci 
maltových směsí. V řešené etapě výstavby bude voda přivedena staveništní přípojkou do 
buňky hygienického zázemí a dále z kohoutku PVC hadicí (RW – 11/6 mm) ke spádové 
míchačce. 
 
Rozvody kanalizace na staveništi: 

Staveništní přípojka kanalizace bude vedena z buňky hygienického zázemí k revizní 
šachtě nově budované kanalizační přípojky objektu sportovního centra. 
 
Ostatní: 

Odvodnění ploch staveniště bude zajištěno gravitačně, přirozeným vsakováním do 
půdy. Dešťová kanalizace není pro ZS navržena. Na staveništi bude zajištěna buňka 
hygienického zázemí určená ke sprchování pracovníků. 
 
7.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Bezpečnost a ochranu třetí osoby v prostoru staveniště bude zajišťovat viditelným 
označením stavby a rozmístěním výstražných tabulí „zákaz vstupu cizím osobám“, dle NV č. 
275/2017 Sb. Plocha staveniště je ohraničena oplocením a opatřena uzamykatelnou bránou, 
která brání vstupu nepovolaných osob. Stavební činnost na řešeném objektu nebude ohrožovat 
bezpečnost provozu na komunikaci ulice Sjednocení, ani bezpečnost pěších v okolí staveniště. 
Stavební činnost neohrožuje stabilitu okolních objektů. U napojení staveniště na ulici 
Sjednocení bude umístěno dopravní značení„výjezd a vjezd vozidel stavby“. Z důvodů 
bezpečnosti není na staveniště povolen přístup osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
7.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Mezi 22:00 a 6:00 budou stavební práce zastaveny z důvodu zatěžování okolí 
staveniště hlukem v době tzv. nočního klidu. Určité omezení se předpokládá na trasách strojů 
zajišťujících dodávky stavebního materiálu. Tehdy může dojít k přerušení plynulosti provozu 
na komunikacích. Vzhledem k nízké hustotě zásobování půjde jen o nízké omezení. Vozidla 
stavby budou před najetím na veřejnou komunikaci očištěny, abychom zabránili jejímu 
znečišťování. 
 
7.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro zajištění zázemí pracovníků staveniště byly navrženy mobilní buňky v počtu čtyř 
kusů. Jedná se o šatny a odpočívárnu pracovníků, kancelář stavbyvedoucího, uzamykatelný 
sklad a buňku hygienického zázemí pracovníků. Úseky staveniště vymezené pro skládku 
stavebního materiálu, provoz strojů, skládku sypkého materiálu, polohu zvedacích 
mechanismů a stavebních buněk jsou zpevněny násypem z recyklátu stavební drti uložené na 
geotextilii. Na staveništi se nenachází žádné stávající objekty k užití. 
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Objekty zařízení staveniště: 

Pro potřeby zařízení staveniště budou pronajaty mobilní buňky a skladový 
kontejner od firmy TOITOI. 
 
Plocha šatny: 
1 pracovník…. 1,25 m2 
podlahové plochy + 0,5 m2 (pro konzumaci jídla) 
8 pracovníků…. (1,25 + 0,5) x 8 = 14 m2 
 
Počet šaten: 
obytný kontejner…. 2,438 x 6,058 = 14,8 m2 
14 m2/ 14,8 m2= 0,95 ks 
Pro 8 pracovníků je navržena jedna obytná buňka sloužící jako 
šatna a prostor pro konzumaci jídla. 
 
Skladový kontejner LK1 
 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 
 
 
 
 
Kancelář, šatna – BK1 
 
Tato buňka bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího. 
 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
 
Kancelář, šatna – BK1 
 
Buňka bude sloužit jako šatny pracovníků. 
 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6058 mm 
výška: 2 800 mm 
 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Koupelna, WC – SK1 
 
Buňka bude sloužit jako hygienické zázemí pracovníků. 
šířka: 2 438 mm 

Obr. 23 – Skladový kontejner [37] 

Obr. 24 – Obytná buňka [38] 
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délka: 6058 mm 
výška: 2 800 mm 
 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro práce uvnitř objektu bude osvětlení zajištěno mobilními stavební světlomety. 

 
7.7 Potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot  

Připojovací místa pro dočasné inženýrské sítě na staveništi budou zrealizované v už 
existujících přípojkách na veřejné sítě. Odběr vody bude veden z nově zřízené vodoměrné 
šachty pro objekt. Možnosti připojení elektrické energie máme z hlavního rozvaděče 
umístěného na pozemku. Připojení ke kanalizaci bude nutné přivést k hygienické buňce 
kanalizačním potrubím DN100. Potrubí bude vedeno z revizní šachty kanalizace (viz výkres 
situace zařízení staveniště).  
 
Spotřeba vody: 
Tab. 3 – Spotřeba vody při práci [vytvořil autor] 

Činnost Měrná jednotka Množství Střední hodnota [l] Množství [l] 

Ošetřování 
bet. kcí 

m2 1735 m2 5 8675 

Záměsová 
voda TVM 

1 ks suché směs. / 
11 l 

154 11 1694 

Záměsová 
voda ZM 

1 ks suché směs. / 
4 l 

12 4 48 

CELKEM 10417 

 
 
Qa = (Sv * kn) / (t * 3600) [l/s]  
Qa = (10417 * 1,5) / (8 * 3600) [l/s]  
Qa = 0,54 l/s 
 
Tab. 4 – Spotřeba vody v hygienické buňce [vytvořil autor] 

Činnost Měrná jednotka Množství Střední hodnota [l] Množství [l] 

Umyvadlo+WC 
1 prac./ prac. 

doba 
5 40 200 

Sprchy 
1 prac./ prac. 

doba 
5 50 250 

CELKEM 450 
 

Obr. 25 – Buňka hygienického zázemí [39] 
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Výpočet:  
Qb = (Sv * kn) / (t * 3600) [l/s]  
Qb = (450 * 2,7) / (8 * 3600) [l/s]  
Qb = 0,045 l/s  
 
Qa - množství vody [l/s]  
Sv - spotřeba vody [l/s]  
kn - koeficient nerovnoměrnosti odběru vody pro technologický proces  
t - časový odběr vody [h] (délka pracovní doby 8 h)  
 
Celkové množství spotřeby vody:  
Qc = Qa + Qb [l/s]  
Qc = 0,54 + 0,045 [l/s]  
Qc = 0,59 l/s  
 
Celková spotřeba vody je 0,6 l/s, dimenze dočasné vodovodní přípojky je DN 30. Přípojka 
staveništního rozvodu vody zůstane funkční po celou dobu výstavby. 
 
Spotřeba elektrické energie stroji: 
Tab. 5 – Spotřeba el. energie stroji [vytvořil autor] 

Stroj Příkon [kW] Množství Celk. příkon [kW] 
Ponorný vibrátor 2,0 1 2,0 

Svářečka 3,5 1 3,5 
Nabíječka el. vrtačky 0,3 3 0,9 

Úhlová bruska 0,72 1 0,72 
Okružní pila 1,15 1 1,15 

Stříhačka oceli 0,51 1 0,51 
Stavební míchačka 0,55 1 0,55 

Celkový příkon: 9,33 kW 
 

Spotřeba elektrické energie obytným zařízením: 
Tab. 6 – Spotřeba el. energie obytným zařízením [vytvořil autor] 

Obytné zařízení Příkon [kW] Množství Celk. příkon [kW] 
Obytná buňka 2,144 2 4,288 

Sanitární buňka 1,144 1 1,144 
Skladová buňka 0,072 1 0,072 

Celkový příkon: 5,504 kW 
 
Výpočet:  
S = 1,1 * ((0,5 * P1 + 0,8 * P2)2 + (0,7 * P1)2)1/2  
S = 1,1 * ((0,5 * 9,33 + 0,8 * 5,504)2 + (0,7 * 9,33)2)1/2  
S = 12,29 kW  
 
S - výsledný příkon [kW]  
1,1 - koeficient ztráty vedení  
0,5 - součinitel současnosti elektrických motorů  

 

0,8 - součinitel současnosti vnitřního osvětlení  
0,7 - fázový posun  
P1 - instalovaný výkon elektromotoru [kW]  
P2 - instalovaný výkon vnitřního osvětlení [kW]  
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Celkový nutný příkon během špičky je 12,29 kW.  
 
Pro rozvody elektrické energie na staveništi bude použito nízké napětí 400/230 V. Přípojka 
staveništního rozvodu elektřiny zůstane funkční po celou dobu stavebních prací.  
 
7.8 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Ohlášení stavebnímu úřadu se požaduje pro stavební buňky dle §104 zákona č. 
183/2006 Sb. ve znění zákona č. 225/2017 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. [8] Na 
jiné objekty zařízení staveniště řešeného objektu se tento zákon nevztahuje. 
 
7.9 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 

V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi budou pracovníci 
stavby seznámeni s možnými riziky a proškoleni v prevenci dodržováním zákonných 
ustanovení. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je stanovena především zákonem č. 309/2006Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění zákona č. 
88/2016 Sb. Používání strojů a pracovních pomůcek reguluje nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
které stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. [5] Dále také nařízeními 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 [3] a č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích (novela NV č. 136/2016 Sb.) [4] 

Výše zmíněné zákony a nařízení vlády musí být striktně dodržována. 
 
7.10 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Ochrana životního prostředí reguluje především zákon č. 185/2001Sb. (novela zákon č.  
223/2015 Sb.) o odpadech [1] a dále vyhláška č. 93/2016 Sb. [9] Nakládání s odpady musí být 
specifikováno pro danou technologickou etapu v technologickém předpisu. Ochrana životního 
prostřední bude zajišťována použitím kvalitních a udržovaných stavebních strojů a 
mechanismů, které jsou podrobeny pravidelné kontrole. Do ekologie můžeme zařadit také 
nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
(novela NV č. 241/2018 Sb.) [2]. Charakter prací a použité mechanismy je takový, že 
nadměrnou produkci vibrací či hluku nepředpokládáme. 
 
7.11 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Průběh stavebních prací na vybraných procesech při etapě hrubé vrchní stavby se 
předpokládá od 29. 4. 2019 do 10. 7. 2019. 
 
7.12 Výkres zařízení staveniště 
 Výkres zařízení staveniště pro vybranou technologickou etapu je zpracován 
v programu AutoCAD 2019 a uveden jako příloha č. 8. 
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8.1 Časový plán pro vybrané technologické procesy 
 
 Časový plán a technologický rozbor pro vybrané procesy je zpracován v programu 
CONTEC a uveden jako příloha č. 9 a 10 
 
8.2 Bilance zdrojů 
 
 Bilance potřeby pracovníků a rozpočtových nákladů je pracována v programu 
CONTEC a uvedena jako příloha č. 11 a 12. 
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9.1 TATRA T 158–8P6 R44 8×8.2 PHOENIX, EU6s valníkovou nástavbou KUHN- MT 
a hydraulickou rukou PK 14502-SH 
 

Tento nákladní automobil bude využit při přepravě stavebního materiálu, jako jsou 
palety se zdicími prvky, překlady, betonářská výztuž nebo odkopaná zemina apod. Místa 
odkud budou jednotlivé materiály dováženy, jsou popsány v kapitole 3 – návrh zásobování 
stavby. 
 
Technické parametry nákladního automobilu: 
 
Délka       8 550 mm 
Šířka       2 550 mm 
Výška       3 600 mm 
Ložná plocha valníku    7,1x2,45x1 m 
Pohotovostní (bez nástavby)    13 580 kg 
Užitečné zatížení     30 420 kg 
Celková hmotnost     44 000 kg  
Max. zatížení přední nápravy   2×9 000 kg  
Max. zatížení zadních náprav   2×13 000 kg 
Zdvihový objem     12 900cm3 
Výkon      265 kW při 1450ot/min 
Točivý moment     2300 Nm při 1000 – 1400ot/min 
Palivová nádrž     340 l 
 
 

 
Obr. 26 – Nákladní automobil TATRA T 158–8P6 R44 8×8.2 [40] 
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Technické parametry hydraulické ruky: 
 
Maximální nosnost     57,5kNm 
Vyložení – výsuv     18,8 m 
Vyložení / nosnost    4,2 m / 2 950 kg 

6,2 m / 1 840 kg 
8,2 m / 1 300 kg 
10,3 m / 970 kg 
12,5 m / 780 kg 
14,6 m / 660 kg 
16,8 m / 530 kg 
18,8 m / 440 kg 

Otočný úhel      420° 
Výška ve složené pozici    2 270 mm 
Šířka ve složené pozici    2 550 mm 
Potřebný montážní prostor    975 mm 
 
9.2 Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 

 
Nasazení autojeřábu proběhne při přesunu palet se zdicími prvky, ocelových 

válcovaných profilů, armokošů, kari sítí ze skládky na místo použití. Přeprava palet proběhne 
pomocí speciálních samo vyvažovacích závěsů, výztuž zase prostřednictvím závěsných lan. 
 
Technické parametry autojeřábu: 
 
Délka       10 960 mm 
Šířka       2 680 mm 
Výška       3 750 mm 
Provozní hmotnost     36 000 kg 
Motor       Liebherr D 916 T 
Počet náprav      3 
Náhon      6x6x6 
Výkon motoru     270 kW 
Maximální rychlost     80 km/h 
 

 
Obr. 27 – Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 [41] 
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Jako kritické a zároveň nejvzdálenější břemeno pro návrh byla zvolena paleta se 
zdícími tvarovkami s hmotností 1265 kg, vzdálená 35,5 m od pozice autojeřábu (umístěná do 
nejvzdálenějšího boduv materiálovém pásmuna staveništi, odkud bude materiál distribuován 
ručně k zabudování do k-ce). Dále posuzujeme břemeno, které je pro dosah autojeřábu 
nejblíže. Což v je v tomto případě paleta cihel o hmotnosti 1265 kg (vzdálenost 6,7 m). 
 

 
Obr. 28 – Dosah autojeřábu [42] 

 
Posouzení jeřábu Váha [t] Vzdálenost [m] Únosnost[t] 

Kritické 1,265 35,5 1,55 

Nejvzdálenější 1,265 35,5 1,55 

Nejbližší 1,265 6,7 27,35 
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9.3 Renault Master L3H3 
 

Toto dodávkové vozidlo bude sloužit k primární přepravě některého drobného 
materiálu a pracovních nástrojů na staveniště. 
 

 
Obr. 29 – Dodávkový automobil Renault Master L3H3 [43] 

 
Délka       6 198 m 
Šířka       2 470 m 
výška       2 750 m 
Nákladový prostor     3 733 m x 1 765 m x 2 144 m 
Max. objem nákladového prostoru   14, 8 m3 
Max. užitečné zatížení    1 415 kg 
Obrysový průměr otáčení    16, 2 m 
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9.4 Autodomíchávač Stetter C3 – AM 10 C 
 
Tento nákladní automobil s nástavbou zajistí primární dopravu čerstvé betonové směsi na 
stavbu. Stetter C3 – AM 10 C bude použit pro vybetonování nosných sloupů, stropních 
konstrukcí a věnce objektu. 
 

 
Obr. 30 – Autodomíchávač Stetter C3 – AM 10 C [44] 

 
Parametry autodomíchávače: 
 
Jmenovitý objem      10 m3 
Geometr. objem      17040 l 
Vodorys      11400 l 
Stupeň plnění      58,7 % 
Sklon bubnu       11,2° 
Separátní pohon SH     D914L06/86,5 (typ/kW) 
Otáčky bubnu      0 - 12 / 14 U/min. 
Hm. nástavby       3990/4620 kg 
A - Průměr bubnu     2300 mm 
B - Výška násypky     2532 mm 
C- Průjezdný výška     2592 mm 
D – Výsypná výška     1147 mm 
 
 

 
Obr. 31 – Schéma nástavby autodomíchávače [45] 

 
Konstrukce monolitického železobetonového skeletu: 
1 NP i 2 NP: 265,06 m³ 
Objem bubnu: 10 m3 
počet cest: 265,06/10 = 26,51 = 27 cest 
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9.5 Autočerpadlo na beton SCHWING S 43 SX 
 
Autočerpadlo bude zajišťovat sekundární dopravu betonové směsi pro betonáž stropních 
konstrukcí, sloupů a věnců na staveništi s betonem dodaným autodomíchávačem. 
 

 
Obr. 32 – Autočerpadlo SCHWING S 43 SX [46] 

 
Parametry výložníku S 43 SX: 
 
Vertikální dosah 42,3 m 
Horizontální dosah* 38,1 m 
Skládání výložníku RZ 
Počet ramen 5 
Dopravní potrubí DN 125 
Pracovní rádius otočení 2x370° 
Systém zapatkování SX 
Zapatkování podpěr - přední 8,30 m 
Zapatkování podpěr - zadní 8,30 m  
 
Parametry čerpací jednotky P 2025: 
 
Pohon       535 (l/min) 
Dopravní válec     250x2000 mm 
Hydraulický válec     120/80 mm 
Počet zdvihů      23 min-1 
Dopravované množství    135 m3/h 
Max. tlak betonu     85 barů 
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Obr. 33 – Dosah autočerpadla [47] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.6 Ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45
 
Ponorný vibrátor bude užíván k hutn ní betonové sm si svislých a vodorovných konstrukcí 
železobetonového skeletu a věnců
 

    
Obr. 34 –

 
Parametry ponorného vibrátoru:
 
Pohonná jednotka 
Rozměry (d x š x v)    
Napětí      
Hmotnost     
Příkon      
Otáčky motoru    
 
Ohebná hřídel AM 35/4 s vibrační hlavicí
 
Délka      
Průměr     
Hmotnost     
Efektivní průměr   
Kmitočet    
 
 
9.7 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH
 
K povrchovému vibrování betonové sm si, uhlazení a vyt sn ní vzduchu z jejího objemu 
bude sloužit plovoucí lišta. K lišt  lze použít uzav ený vib

 

Obr. 35 –
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9.6 Ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45 

Ponorný vibrátor bude užíván k hutnění betonové směsi svislých a vodorovných konstrukcí 
železobetonového skeletu a věnců. 

– Ponorný vibrátor Eacker IRSEN 45 [48] 

Parametry ponorného vibrátoru: 

 382 x 135 x 220 mm 
 250 V 
 3 kg 
 2 000 W 
 12 000 ot./min. 

Ohebná h ídel AM 35/4 s vibrační hlavicí 

 5 m 
 45 mm 
 26 kg 
 cca 60 cm 
 200 Hz 

9.7 Plovoucí vibra ní lišta Enar QZH 

K povrchovému vibrování betonové směsi, uhlazení a vytěsnění vzduchu z jejího objemu 
bude sloužit plovoucí lišta. K liště lze použít uzavřený vibrační profil až 3m.

 
– Plovoucí vibrační lišta Enar QZH [49] 

Ponorný vibrátor bude užíván k hutn ní betonové sm si svislých a vodorovných konstrukcí 

 

K povrchovému vibrování betonové sm si, uhlazení a vyt sn ní vzduchu z jejího objemu 
ra ní profil až 3m. 
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Parametry plovoucí vibrační lišty: 
 
Motor      Motor Honda GX 25 
Výkon motoru    0, 81 kW 
Palivo      benzin 
Hmotnost     15 kg 
Objem nádrže     0, 5 l 
 
 
 
9.8 Stavební míchačka ScheppachMIX 125 
 
Po dobu výstavby bude k míchání zdicích a betonových směsí používána stavební míchačka. 
Tato míchačka je vybavena nožní brzdou a celogumovými koly. Objem bubnu vychází na 3 
stavební kolečka. 
 

 
Obr. 36 – Stavební míchačka ScheppachMIX 125 [50] 

 
Parametry stavební míchačky: 
 
Rozměry (d x š x v)     1200 x 710 x 1400 mm 
Hmotnost      50 kg 
Příkon      550 W 
Otáčky      2750 ot/min 
Max. objem mokré směsi    80 l 
Objem bubnu      125 l 
 
 
Při realizaci konstrukce skeletu a věnců budou výztuže přivezeny již kompletně svázané 
v armokoších, v případě potřeby a dodatečných úprav budou k dispozici následující 
přístroje: 
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9.9 Svářecí invertor CO2 Telwin DIGITAL MIG 220 
 
Svářecí agregát poslouží k dodatečnému svařování výztuží. Při práci s tímto přístrojem je 
možné svařovat přerušovaně, cožje efektivnější pro samotné svařování a klid pro umístění 
svařovaných armokošů. 
 

 
Obr. 37 – Svářecí invertor CO2 Telwin DIGITAL MIG 220 [51] 

 
Parametry svařovacího invertoru: 
 
Rozměry (d x š x v)     800 x 450 x 710 
Hmotnost      53 kg 
Hmotnost cívky    15 kg (max.) 
Příkon      3,5kW (60%) / 6kW 
Napájecí napětí     230 V/ 400V (3ph) – 50Hz 
Proudový rozsah     10–150 A 
 
 
9.10 Stříhačka a ohýbačka oceli VB 16 Y 
 
Pomocí stříhačky/ohýbačky mohou pracovníci ohýbat či stříhat výztuže do armokošů pod 
úhly: 45°, 90°, 135° a 180°. 

 
 

 
Obr. 38 – Stříhačka a ohýbačka oceli VB 16 Y [52] 
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Parametry stříhačky a ohýbačky oceli: 
 
Rozměry (d x š x v)     466 × 212 × 231 mm 
Hmotnost      17 kg 
Příkon       510 W 
Čas ohybu      5, 1 s 
Čas střihu      3, 1 s 
Max. průměr ohýbaného materiálu   8–16 mm 
 
 
9.11 Vázačka ocelových výztuží TJEP RE-BAR XP40 
 
Vázačka se využije při potřebě svázat dva pruty výztuže k sobě. Umožňuje vázat na dvě nebo 
tři smyčky a nastavit sílu utažení. 
 

   
Obr. 39 – Vázačka ocelových výztuží TJEP RE-BAR XP 40 [53] 

 
Parametry vázačky ocelových výztuží: 
 
Rozměry (d x š x v)     293 x 100 x 284 mm 
Hmotnost      2, 3 kg 
Síla drátu      0, 8 mm 
Max. síla spoje     40 mm 
 
 
9.12 Úhlová bruska Hilti – DAG 230-D 
 
Pro případ potřeby se použije úhlová bruska ke zkrácení nebo úpravám výztuží. 
 

 
Obr. 40 – Úhlová bruska Hilti – DAG 230-D [54] 

 
Parametry uhlové brusky: 
 
Rozměry (d x š x v)     480 x 182 x 116 
Hmotnost      5,8 kg 
Průměr kotouče     230 mm 
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Závit hřídele brusky     14 mm 
Příkon       720 W 
Otáčky naprázdno     6500 rpm 
 
9.13 Okružní pila Hilti SC 55W 
 
okružní pila bude použita k vytvoření rovných řezů při výrobě bednění nebo obvodových latí 
zábradlí. Umožnuje jednoduše nastavit hloubku a úhel řezu. 
 

 
Obr. 41 – Okružní pila Hilti SC 55W [55] 

 
Parametry okružní pily: 
 
Rozměry      318x244x257 mm 
Příkon        1150 W 
Otáčky       5300 min-1 
Hloubka řezu do dřeva při 90º    55 mm 
Hloubka řezu do dřeva při 45º    38 mm 
Průměr kotouče      160-165 mm 
 
9.14 Elektrická vrtačka Hilti SFC14-A 
 
Tato akumulátorová vrtačka bude použita pro připevňování vrutů apod. Díky akumulátorové 
baterce je vrtačka velmi flexibilní. 
 

    
Obr. 42 – Elektrická vrtačka Hilti SFC14-A [56] 
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Parametry elektrické vrtačky: 
 
Rozměry:      192x80x225 mm 
Max. kroutící moment:    24 Nm (měkký materiál) 
       45 Nm (pevný materiál) 
Napětí :      14 V 
 
Otáčky naprázdno: 1. rychlost    500 ot/min 

2. rychlost    1700 ot/min 
Hmotnost:      1,5 kg 
 
9.15 Příklepová vrtačka M12 BPD-402C – Milwaukee 
 
Příklepová vrtačka bude využita k vrtání otvorů do nosných konstrukcí zdiva a sloupů. 

 
Obr. 43 – Příklepová vrtačka M12 BPD-402C – Milwaukee [57] 

 
Parametry příklepové vrtačky: 
 
Kapacita AKU:   4.0 Ah 
Nabíječka:    80 min. 
Napětí:     12V 
Kapacita sklíčidla:   10 mm 
Max. počet úderů:   0-22500ú/min 
Max. kroutící moment:  38Nm 
Hmotnost:    1,5Kg 
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9.16 Průmyslový vysavač Hilti VC 20-U(M)-Y 
 
Průmyslový vysavač bude na stavbě sloužit k odsávání prachu, především při broušení a 
řezání keramických obkladů a odstraňování nečistot pracovních ploch. 
 

 
Obr. 44 – Průmyslový vysavač Hilti VC 20-U(M)-Y [58] 

 
Parametry vysavače: 
 
Kapacita nádoby:   21 l 
Kapacita prachu:   23 kg 
Kapacita vody:   13,5 l 
Průměr hadice:   36 mm 
Max. tlak odsávání:   220 mbar 
Výkon (max.):    1.2 kW 
Délka hadice:    4650 mm 
 
9.17 Pila ALLIGATOR 430 mm DeWALT DW397 
 

Pila ALLIGATOR bude použita pro řezání cihelných bloků HELUZ. Je vybavena 
dvěma protiběžnými řeznými listy, pohybující se proti sobě, díky čemuž zamezují pohybu 
cihelných bloků při řezání. 

 
Obr. 45 – Pila ALLIGATOR 430 mm DeWALT DW397 [59] 



 

Parametry pily: 
 
Rozměry (d x v):   
Hmotnost:    
Výkon:     
Příkon pily:     
Délka řezného listu:    
Délka zdvihu:     
 
 
9.18 Benzinová řetězová pila Husqvarna
 

Motorová pila Husqvarna345 bude použita k
 
 

Obr. 46 – Benzinová et zo
 
Parametry motorové pily: 
 
Hmotnost bez lišty a řetězu   
Objem válce     
Výkon     
Otáčky při max. výkonu   
Rychlost řetězu na max. výkon 
Délka vodicí lišty    
Objem palivové nádrže  
Objem olejové nádrže   
 
9.19 Pojízdné lešení HAKI 
 
Lešení bude užíváno při zdění druhé výšky zd ní (nad 1,5 m). Bude sestaven z
rozměry 1,25 x 3,05 m. 
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   490 x 210 mm 
   4, 3 kg 
   700 W 
   1350 W 
   425 mm 
   38 mm 

inová et zová pila Husqvarna 450 e-series 

Motorová pila Husqvarna345 bude použita k úpravě řeziva, při zhotovování bedn ní. 

 
Benzinová řetězová pila Husqvarna 450 e-series [60

   4, 8 kg 
   45 cm3 
   2,2 kW 
   9000 ot/min 

Rychlost et zu na max. výkon    17,3 m/s 
   33–45 cm 
   0,5 l 
   0,25 l 

i zdění druhé výšky zdění (nad 1,5 m). Bude sestaven z

úprav eziva, p i zhotovování bednění.  

0] 

i zd ní druhé výšky zd ní (nad 1,5 m). Bude sestaven z dílců s 



93 
 

 
Obr. 47 – Pojízdné lešení HAKI [61] 

 
9.20 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 

Tento stavební výtah bude zajišťovat přístup do druhého nadzemního podlaží. Plocha 
výtahu umožňuje naložení dvou palet, díky montážnímu můstku nebude potřeba použití 
lešení. 

 

 
Obr. 48 – Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP [62] 

 
Parametry stavebního výtahu: 
 
Zastavěná plocha     3,3 x 3,6 m 
Max. výška      100 m 
Napájení      400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice      16 A (pětikolík) 
Rozměr klece (d x š x v)    1,6 x 1,4 x 1,1 m 
Nosnost     850 kg (náklad) 

500 kg (osoby) 
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Rychlost zdvihu    24 m/min (náklad) 
12 m/min (osoby) 
 

9.21 Vyrovnávací souprava Wienerberger PTH Profi 
 

Vyrovnávací souprava a hliníková lať délky minimálně dva metry bude sloužit k 
zajištění maximální rovinnosti zakládací vrstvy malty. 

 

 
Obr. 49 – Vyrovnávací souprava Wienerberger PTH Profi [63] 

 
9.22 Nivelační sada PENTAX AP-224 
 

Pro výškové zaměření základové desky v místech, kde se budou vyzdívat stěny, 
poslouží nivelační sada. S její pomocí se určí nejvyšší bod základů, z kterého se pak vychází 
při zakládání první vrstvy cihel. Sada obsahuje nivelační přístroj PENTAX AP-224, hliníkový 
nivelační stativ s rovnou hlavou a odolnou teleskopickou nivelační lať délky 5 m. 
 

 
Obr. 50 – Nivelační sada PENTAX AP-224 [64] 
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9.23 Staveništní rozvaděče RES 
 

K rozvodu elektrické energie na zařízení staveniště bude použit hlavní rozvaděč RES 
1.0.0.1 IP44 a dva podružné rozvaděče RS 0.0,2.3 IP44. 

 

 
Obr. 51 – Staveništní rozvaděč RES [65] 

 
9.24 Svítilna LUX.PRO 50W LED 
 

Poslouží k osvětlení staveniště. 
 

 
Obr. 52 – Svítilna LUX.PRO 50W LED [66] 
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Parametry svítidel: 
 
Provozní napětí:     AC220V-AC240V 
Výkon:      50 W 
Svítivost:      2500 lm (min.) 
Barevná teplota:     4000–4500K (bílá) 
Úhel:       120 ° 
Provozní teplota:     -20 ° až +50 ° 
Výška včetně stojanu:    1000–1900mm 
Délka kabelu:      1000 mm 
Hmotnost:      3 kg 
Rozměry reflektoru:     290x240x140 mm 
 
9.25 Paletový vozík Einhell TC-PT 2500 

 
Bude sloužit k přepravě palet se stavebním materiálem ve vodorovném směru. 

Přeprava paletovým vozíkem je možná po dostatečně pevných površích. 
 

 
Obr. 53 – Paletový vozík Einhell TC-PT 2500 [67] 

 
Parametry paletového vozíku: 
 
Materiál:   Ocel 
Max. nosnost:   2 500 kg 
Délka:    1 520 mm 
Šířka:    540 mm 
Výška:    440 mm 
Hmotnost:   62 kg 
Výška vidlice:   80-190 mm 
Délka vidlice:   1 150 mm 
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10.1 Kontrolní a zkušební plán pro provětrávanou fasádu 
10.1.1 Vstupní kontrola  
 
10.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

SV a TDI provedou kontrolu úplnosti a správnosti projektové dokumentace (dále jen 
PD), která musí být zpracována odpovědným projektantem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
(novela vyhláška č. 405/2017 Sb.) [7], zákona č. 183/2006 Sb. (novela zákon č. 225/2017 Sb.) 
[8] a normy ČSN 01 3481 [21]. V případě nejasností v PD se vyčká na jejich nápravu. Dále 
bude provedena kontrola správnosti podmínek pro nakládání s odpady, odvod 
kontaminovaných a dešťových vod a ochranu životního prostředí. 
 
10.1.1.2 Kontrola převzetí a připravenosti pracoviště 
 Před realizací provětrávané fasády je nejdříve nutné zkontrolovat připravenost 
podkladních konstrukcí. Správné umístění otvorů, rovinnost zděných a železobetonových 
konstrukcí dle normy ČSN 73 0212-3 [17] a ČSN EN 13 670 [18] a technologickými předpisy 
danými výrobcem fasády, jejich čistota a neporušenost. Rozhodující pro dodržení konstrukční 
tloušťky fasády je max. odchylka od celkové rovinatosti celených ploch obvodového pláště, 
která činí 9 mm/2 m latě. Dále musí být zkontrolováno, jestli stavební otvory pro okna a dveře 
splňují požadované rozměry, polohu ve zdivu a svislost a rovinnost ostění a nadpraží. 
 Dále bude provedena kontrola lešení. Lešení musí být provedeno v souladu s normou 
ČSN 73 8101[22], která udává technické požadavky na konstrukce lešení. Kontrole podléhá 
montáž a založení lešení a následná demontáž. Lešení musí být vnitřním lícem vzdáleno od 
plánované konstrukce minimálně 200 mm. Požadavky na rozměry pracovního lešení udává 
ČSN EN 12811-1. [23] 
 

10.1.1.3 Kontrola dodávky materiálu 
Kontrola obsahuje především druh dodaného výrobku, označení palety a množství 

dodaného materiálu, aby nedocházelo k záměně při montáži konstrukce. Parametry a 
vlastnosti dodaných produktů použitých při zhotovování provětrávané fasády musí být dle 
zákona doloženy certifikátem či osvědčením kvality vydané výrobcem a prohlášením o shodě. 
Především se jedná o mechanické vlastnosti, akustické a požární vlastnosti, tepelně technické 
vlastnosti dodávaného výrobku.  

 
10.1.1.4 Kontrola skladování materiálu 
 Fasády prvky je nutné před jejich montáží chránit před povětrnostními vlivy a 
mechanickým poškozením. Dílčí profily nosné podkonstrukce dodané ve svazcích je nutné 
uskladnit na podkladky ve vodorovné poloze na odvodněné ploše. Osové vzdálenosti 
prokladů by měly být menší než 2 m. Všechny svazky je nutné označit štítkem se specifikací 
druhu materiálu – typ a množstvím. 

Minerální tepelná izolace musí být skladována vodorovně na místě chráněném před 
UV zářením a tak aby nedošlo ke kontaktu s vodou, mechanickému poškození a působení 
organických rozpouštědel.  

Keramické obklady opláštění budou skladovány ve vodorovné poloze v balících na 
paletách. Palety nelze uskladňovat na sebe. Obklady díky jejich odolnosti vůči povětrnostním 
podmínkám lze skladovat ve venkovních prostorách musí však být kryty folií bránící jejich 
znečištění. 
 Všechny ostatní materiály musí být skladovány ve vnitřních prostorách, kde nebudou 
vystaveny povětrnostním vlivům a UV záření a tak, aby nedošlo k jejich deformaci nebo 
kontaminaci. Prostředky určené k lepení fasády musí být skladovány v teplotách v rozmezí 
10-25°C. 
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10.1.1.5 Kontrola BOZP 
Veškerý personál bude proškolen o BOZP. Bude provedena kontrola veškerých 

bezpečnostních opatření zpracovaných v kapitole - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
10.1.1.6 Kontrola Podkladu 

Podklad musí být čistý, bez mastnoty a prachu, soudržný a pevný a nesmí mít na 
povrchu stojatou vodu. V případě zděných konstrukcí – minimálně 2 dny od zdění. 
 
10.1.2 Mezioperační kontrola  
 
10.1.2.1 Kontrola strojů a nářadí 

Stroje, zvedací mechanismy a pracovní nářadí musí být před začátkem užívání 
zkontrolovány z ohledu technického stavu, jako je např. hladina provozních kapalin, zda el. 
přístroje neprobíjejí či zda jsou součástky řádně ošetřeny promazáním. Je kontrolován počet 
strojů dle PD. Kontrola bude provedena mistrem a bude zaměřená především u zvedacích 
mechanismů na očividné vnější poškození či poruchy, jako např. obnažené kabely apod. 
Stroje a mechanismy, které jsou pravidelně servisovány, musí mít o prohlídce platný záznam. 
V případě zvedacích mechanismů je nutné ověřit jejich nosnost. 
 
10.1.2.2 Kontrola povětrnostních podmínek 
 Povětrnostní podmínky jsou kontrolovány mistrem po příchodu na staveniště, případně 
před začátkem prací a bude proveden každodenní záznam do SD a to ráno, v poledne a 2x 
vpředvečer. Technologický předpis určuje, za jakých podmínek není povoleno pracovat, nebo 
která opatření je nezbytné učinit pro další pokračování prací. Práce nesmí být prováděny za 
deště, bouřky, sněžení či tvorbě námrazy. Rychlost větru nesmí překročit limit 8 m/s, nesmí se 
pracovat za snížené viditelnosti a za teplot nižších než +10°C a vyšších než 35°C. Maximální 
vlhkost vzduchu při lepení fasádního obkladu je 75%. 
 
10.1.2.3 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Mistr nebo stavbyvedoucí zkontrolují u všech pracovníků stavby, zda byli obeznámeni 
s postupem prací a proškoleni o BOZP na stavbě. O zaškolení pracovníků se uvede záznam do 
SD podepsaný zúčastněnými osobami. Pracovníci vykonávajících práce požadující příslušné 
certifikace, budou tato oprávnění dokládat certifikátem, platným průkazem či jiným dokladem 
opravňujícím provádět konkrétní montážní práce. U pracovníků mohou být prováděny 
zkoušky na hladinu alkoholu v dechu. Bude prováděna průběžná kontrola pracovníků, zda 
používají ochranné pracovní pomůcky. 
 
10.1.2.4 Kontrola vytýčení nosného roštu 
 Kontrola obnáší zaměření pozice kotev nosné podkonstrukce a jejich druh. 
Zkontrolovány budou rozteče svislého roštu a osovou vzdáleností kotev 1000 mm. Dále bude 
provedena kontrola roztečí kotev ve vodorovném směru, které jsou stanoveny na 300 mm. 
Kontroluje se i typ spojovacích materiálů, zda byly pod kotvy uloženy tepelně izolační 
podložky a dotažení šroubových spojů na požadovaný moment. Tolerance momentů nosné 
podkonstrukce je ve svislém i vodorovném směru určena maximální odchylkou 2 mm na 2 m 
lati. Kontrola bude provedena stavbyvedoucím či technickým dozorem investora za případné 
přítomnosti geodeta. 
 
10.1.2.5 Kontrola montáže nosného roštu 
 Kontroluje se především svislost hliníkových profilů nosného roštu s maximální 
odchylkou 10 mm na výšku podlaží. Dále se bude kontrolovat prostorová poloha profilů roštu, 
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která musí být v souladu s PD, upevnění na kotvy v podkladním rastru správným šroubovým 
spojem (posuvný nebo pevný, dostatečně dotažený) a jejich počet. 
 
10.1.2.6 Kontrola tepelné izolace 
 Před vsunutím každé desky mezi profily nosného roštu se kontroluje, zda nejsou 
poškozené, mokré nebo znečištěné a zda jsou správně osazeny na sraz mezi svislé profily 
nosného roštu. Desky musí být uloženy tak, aby vyplňovali celý prostor mezi profily nosného 
roštu ve stanovené tloušťce 160 mm. Kontroluje se kotvící materiál, který musí být v souladu 
s navrženým technologickým předpisem. Desky minerální izolace jsou kotveny do 
výplňového keramického zdiva talířovými hmoždinkami v minimální hloubce 30 mm do 
zdiva, jak udává výrobce. Talířové hmoždinky budou umístěny vždy v místě srazu desek, jak 
udává technologický předpis (viz kapitola 5 – Technologický předpis provětrávané fasády). 
 
10.1.2.7 Kontrola oplechování atiky, parapetů, ostění a ochranné lišty 
 U atiky a parapetů se kontroluje především správné osazení oplechování, jeho 
ukotvení, dodržení sklonu a přesah přes fasádu určené detaily v PD. Kotvení atiky bude 
provedeno dle normy ČSN 73 3610[24]. Déle bude provedena kontrola montáže ostění a to 
zda jsou správně svisle a vodorovně umístěny v hliníkovém profilu a zda jsou nýtové spoje 
pevné a rozteče mezi spoji ve vzdálenosti 250 mm, jak udávají technické listy výrobce. Stejný 
postup bude uplatněn v případě ochranných perforovaných lišt. 
 
10.1.2.8 Kontrola upevnění keramického opláštění 
 Před lepením keramického obkladu je nutné zkontrolovat, jestli je povrch profilů 
nosného roštu očištěn a odmaštěn. Prostředky určené k lepení obkladů musí být nanášeny 
v časových intervalech zadaných technickými listy dodavatele stejně jako postup a 
vzdálenosti mezi nanášenými prostředky (5 mm). U obkladu musí být zkontrolováno, aby byl 
správně zbaven všech nečistot a mastnoty před vlepením na nosný rošt. Dle normy ČSN 73 
0210-1[16], bude provedena kontrola obkladu, zda byla dodržena tolerance rovinnosti 
obkladové konstrukce, která činí 3mm na 2m měřící lati (max. 12mm na 10m). Dále musí být 
zkontrolováno, aby byly obklady umístěny ve správné pozici svisle a vodorovně na rovině 
nosného roštu a jestli byly dodrženy spáry mezi obklady 10 mm. 
 
10.1.3 Výstupní kontrola 
 
10.1.3.1 Kontrola barvy a celkového vzhledu fasády 
  Tento bod obsahuje kontrolu vizuálního vzhledu fasády, jestli skladba obkladů 
odpovídá kladečskému plánu v jednotlivých barvách a převazbě řad obkladů. Dále se 
zkontroluje kompletnost konstrukce provětrávané fasády. 
 
10.1.3.2 Kontrola rozměrů, rovinnosti, svislosti, sklonů a šířky spár 
 Kontrolovány budou odchylky od rovinnosti a svislosti povrchu obvodového pláště dle 
normy ČSN 73 0210-1[16]. Dodržení šířky spár mezi obkladovými prvky a sklonů parapetů a 
atik daných projektovou dokumentací. Dále musí být zkontrolováno, zda obvodový plášť 
splňuje požadavek na jeho rozměry daný PD. 
 
10.1.4 Tabulka KZP 
 Tabulka KZP pro provětrávaný obvodový plášť, je zpracována v programu Excel a je 
uvedena jako příloha č. 13. 
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10.2 Kontrolní a zkušební plán pro zděné konstrukce 
 
10.2.1. Vstupní kontrola  
 
10.2.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

SV a TDI provedou kontrolu úplnosti a správnosti projektové dokumentace (dále jen 
PD), která musí být zpracována odpovědným projektantem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
(novela vyhláška č. 405/2017 Sb.) [7], zákona č. 183/2006 Sb. (novela zákon č. 225/2017 Sb.) 
[8]a normy ČSN 01 3481 [21]. V případě nejasností v PD se vyčká na jejich nápravu. Dále 
bude provedena kontrola správnosti podmínek pro nakládání s odpady, odvod 
kontaminovaných a dešťových vod a ochranu životního prostředí. 
 
10.2.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novela NV č. 136/2016 Sb.), [4] o vybudování 
souvislého oplocení vymezující hranici pozemku ve výšce min. 1,8m, provedou 
stavbyvedoucí (dále jen SV) a technický dozor investora (dále jen TDI) kontrolu. Zkontrolují 
rovněž zajištění vjezdů a výjezdu ze staveniště, cedulí o zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
Dále bude provedena kontrola přístupových cest, zda nejsou nijak blokovány. Provede se 
kontrola stavu zpevněných ploch, skládek materiálu, odpadů, mísícího centra a zázemí 
pracovníků. Musí být zajištěno napojení na IS staveništními přípojkami. 
 
10.2.1.3 Kontrola přesnosti podkladních konstrukcí  

Před započetím procesu zdění musí být provedena SV a TDI kontrola základových a 
stropních konstrukcí, na které bude zdivo prováděno. Tato kontrola bude provedena v souladu 
s normami ČSN 73 0212-3 [17] a ČSN 73 0210-1[16]. Budou zkoumány odchylky od 
projektové dokumentace, a to vizuálně a měřením. Kontroluje se vyzrálost podkladu 
(minimálně 70% požadované pevnosti základové desky), rovinnost podkladu (± 15 mm na 2 
m délky) a čistota podkladu (bez hrubých i jemných částic či ropných látek). Kontrola se 
provádí dle normy ČSN EN 13 670[18], z tabulky 9-1 dovolených geometrických odchylek. 
 
10.2.1.4 Kontrola kvality dodaného materiálu  

Kontrola materiálu zdících prací musí být provedena v souladu s normami ČSN EN 
772-16 [25] a ČSN EN 771-1+A1[26], která specifikuje mezní odchylky. Dle PD musí být 
dodrženo hlavně množství, druh a kvalita dílčích materiálů. Kontrola je provedena vizuálně a 
měřením. Kontrola zahrnuje nepoškozenost prvků a dodávku obsahující certifikát výrobce. 
Soulad s certifikátem a dodacími listy se kontroluje náhodným výběrem několika prvků a 
jejich přeměřením. Prvky musí být rozměrů daných tolerancí odchylek a počtu dodaných 
kusů. Měření překladů je prováděno v souladu s ČSN EN 846-11[27] a jejich mezní odchylky 
jsou dány normou ČSN EN 845-2+A1. [28] 
 
10.2.1.5 Kontrola skladování materiálů  

Materiál musí být skladován dle normy ČSN 26 9030 [29]. Primárně jsou předmětem 
kontroly palety se zdícími prvky, suché maltové směsi, výztuže do betonových konstrukcí, 
překlady a hydroizolační materiály. Veškerý materiál musí být uskladněn dle požadavků 
zmíněných v technologickém předpisu a skladovacích podmínek daných výrobcem.  

Zdící tvarovky je nezbytné ukládat na nepoškozené palety rozměrů 1180 x 1000 mm a 
uchovávat až do chvíle před použitím zabaleny do fólie, která zamezuje snížení kvality prvků 
důsledku povětrnostních vlivů. Mezi paletami uskladněných zdících prvků musí být dodržena 
průchozí šířka minimálně 600 mm. 
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Překlady HELUZ 23,8musí být uskladněny ve vodorovné poloze na dřevěných 
hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm. Takto uskladněné překlady musí být sepnuty 
paletovací páskou. Rozmístění podkladních hranolů musí být takové, aby nedocházelo 
k nadměrnému průhybu překladů.  

Ukládání suchých maltových směsí je nezbytné provádět na paletách, aby nedocházelo 
k pronikání vlhkosti ze země do pytlů. Skladovat se musí v zastřešených prostorách v suchém 
prostředí. Směsi skladované v otevřených prostorech je nutné zakrýt fólií, která je ochrání 
proti vlivy povětrnosti. 

Betonářské výztuže musí být skladovány na zpevněném a odvodněném podkladu. 
Ocelová výztuž bude na staveniště dovážena nanejvýš den před uložením do bednění, proto 
bude v případě zvýšené povětrnosti překrývána plachtami. Kari sítě a pruty výztuže je nutné 
podkládat dřevěnými podkladky, aby nedocházelo k nadměrným průhybům výztuží. Veškerou 
betonářskou výztuž musí pracovníci řádně označit, aby nedocházelo k záměně 
zabudovávaných výztuží.  

Role hydroizolačních fólií budou na staveništi skladovány nastojato v uzamykatelných 
stavebních buňkách, aby nedocházelo ke kontaktu s přímým slunečním svitem. Minimální 
teplota pro skladování hydroizolací je 10°C. 
 
10.2.1.6 Kontrola nářadí a strojů  

Stavbyvedoucí a strojník jsou odpovědní za kontrolu způsobilosti strojů 
vykonávajících dané procesy. Kontrola zahrnuje zjištění technického stavu (např. celistvost 
ocelových zvedacích lan, promazání namáhaných součástek, hladina provozních kapalin, 
funkčnost výstražné signalizace atd.). Stroje mimo provoz musí být odstaveny a zajištěny 
brzdou, uzamčeny. Musí být stabilně stojící a provozní kapaliny z nich nesmějí volně vytékat. 
Zhotovitel je povinen zajistit způsobilost strojníka pro obsluhu stroje a obeznámit jej 
s podmínkami BOZP podle NV č. 591/2006 Sb. (novela NV č. 136/2016 Sb). [4] 
 
10.2.1.7 Kontrola pracovníků  

Kontrola je prováděna stavbyvedoucím nebo mistrem na začátku každé směny. 
Důležitá je v tomto bodě kontrola zdravotního stavu pracovníků a odborná způsobilost pro 
provádění daného procesu. Minimální požadovaná kvalifikace pro provádění dané práce 
určuje výuční list v konkrétním oboru. SV je také oprávněn v průběhu prací zkontrolovat dle 
vlastního uvážení, zda nejsou pracovníci pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. 
 
10.2.1.8 Kontrola BOZP  

Veškerý personál bude proškolen o BOZP. Bude provedena kontrola veškerých 
bezpečnostních opatření zpracovaných v kapitole BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI. 
 
10.2.2 Mezioperační kontrola 
 
10.2.2.1 Kontrola povětrnostních podmínek  

Klimatické podmínky při zdění bude kontrolovat stavbyvedoucí. Teplota prostředí 
v exteriéru bude čtyřikrát a denně měřena a hodnoty budou dokumentovány ve stavebním 
deníku. Penetrační nátěr nesmí být aplikován, má-li podklad teplotu nižší než +5 °C. Při zdění 
nosného zdiva nesmí klesnout teplota pod +5 °C, aby nedocházelo u malty ke změnám 
chemických vlastností. Pro provádění prací je nejvyšší dovolená teplota 30 °C. Zdící prvky a 
překlady do konstrukce nesmí být zabudovány zanesené od nečistot, namrzlé nebo mokré. V 
případě sněžení nebo zvýšených srážek se nedozděná konstrukce zakryje fólií, aby 
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nedocházelo k zatékání vody do dutin ve zdícím prvku. Práce ve výškách musí být přerušeny, 
pokud rychlost větru přesáhne hodnotu 8 m/s a za snížené viditelnosti. 
 
10.2.2.2 Kontrola vytyčení zdiva  

V tomto bodě bude provedena kontrola odchylek vzdáleností mezi sloupy skeletu. 
Tolerance odchylek je uvedena v normě ČSN 73 0210 – 1 [16] Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Podmínky tolerování odchylek osových roztečí mezi sloupy skeletu jsou v délce 
rozteče do 4 m ± 15 mm a do 8 m ± 20 mm. 
 
10.2.2.3 Kontrola pokládání hydroizolace  

Kontrolována bude kvalita provádění a natavení hydroizolačních pásů, zdali místo 
uložení odpovídá pozici budoucího zdiva. Před pokládkou pásů hydroilozace musí být 
aplikován na podklad penetrační nátěr. Podklad musí být zbaven nečistot, suchý a rovný, aby 
nedošlo k protržení asfaltových pásů. Kvalita provedení je podmíněna splněním minimálních 
přesahů izolačních pásů, a to 150 mm pro příčný spoj a 100 mm pro spoj podélný 
 
10.2.2.4 Kontrola založení první řady  

U založení první řady zdiva do zakládací malty se kontroluje vodorovnost ve dvou 
směrech a výšková rovinnost osazení jednotlivých prvků v úsecích zdění. Na podkladu se určí 
nejvyšší bod budoucí stěny a v tomto místě musí mít zakládací malta minimální tloušťku 10 
mm. První řada zdiva je zakládána na vápenocementové maltě, nanesené na podkladu pod 
celou plochou zdících prvku. Malty by se neměla neroztékat a její konzistence by měla 
umožnit blokem po osazení pohybovat. Kontroluje se správné napnutí zednické šňůry, do níž 
se zdivo vyrovnává. 
 
10.2.2.5 Kontrola vyzdívání dalších řad zdiva  

Před nanášením tenkovrstvé zdící malty další řady musí pracovník navlhčit horní cíl 
tvarovek poslední vyzděné řady. Vyzdění dalších řad zdiva bude provedeno s převazbou 
zdících prvků o vzdálenost 125 mm oproti již vyzděné řadě. Kontroluje se osazení tvarovek 
ve svislé vodorovné poloze pomocí vodováhy. Kontroluje se také nanášení tenkovrstvé malty 
v ložných spárách, které neprovádí pomocí hřebenového hladítka. Mezní odchylky od 
svislosti je při délce do 2,5 m 5 mm, od 2,5 m do 4 m 8 mm a nad 4 m 12 mm. Zajištěno musí 
být také správné směrování per a drážek prvku ve styčných spárách, u kterých se neprovádí 
promaltování. 
 
10.2.2.6 Kontrola zdění vnitřního zdiva  

Zdění nenosného vnitřního zdiva se provádí stejným způsobem jako vyzdívání 
nosných zděných konstrukcí. Kontroluje se správné svázání vnitřního zdiva s nosným, které je 
provedeno do kapes ob jednu řadu do hloubky ¼ tloušťky nosného zdiva, nebo pomocí 
nerezových kotev vložených do spár v nosném zdivu. Mezera mezi stropní konstrukcí a 
poslední řadou příčkového zdiva se při kratším rozpětí stropu než 3,5 m vyplní maltou, při 
větším rozpětí je mezera vyplněna montážní pěnou. 
 
10.2.2.7 Kontrola otvorů  

U příčkového zdiva se nejdříve osadí dveřní zárubně a následně se vyzdí přilehlé 
zdivo. Bude provedena kontrola zajištění zárubní ve svislé a vodorovné poloze pomocí 
dřevěných vzpěr a klínů a kotvení ke zdivu pomocí zdící malty. Kontrolují se pravoúhlost 
otvoru a jeho rozměry dle PD, který musí odpovídat velikosti rámu budoucího okna. Kontrola 
geometrické přesnosti a její tolerance jsou popsány v ČSN 74 6077 [30] a nejvyšší dovolené 
odchylky rovinnosti nadpraží, parapetů a ostění jsou popsány v ČSN EN 1996-2. [31] 
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10.2.2.8 Kontrola ukládání překladů  
Kontroluje se kombinace sestavení překladů a tepelné izolace na překladišti a svázání 

rádlovacím drátem. Překlady jsou osazeny do maltového lože, dle šipek uvedených na prvcích 
překladu, které stanovují, jak má být překlad uložen. Osazení překladu se pohybuje podle jeho 
délky v rozmezí do 125 do 250 mm. Požadované délky uložení překladů jsou uvedeny 
v technických listech výrobce. Překlady musí být osazeny na celé nebo speciální poloviční 
tvarovky dodané výrobcem. 
 
10.2.3 Výstupní kontrola 
 
10.2.3.1 Kontrola geometrické přesnosti  

Náplní tohoto bodu je ověření svislosti a rovinnosti konstrukcí. Kontrolována musí být 
také osová souměrnost konstrukcí vyzděných nad sebou v jednotlivých podlažích. Tuto 
kontrolu provede geodet se stavbyvedoucím pomocí nivelačního přístroje. Zaměření bude 
provedeno v souladu s normou ČSN EN 1996-2 [31] a normou ČSN 73 0205 [19] stanovuje 
mezní odchylky přesnosti zdění. 
 
10.2.3.2 Kontrola provedení konstrukce  

Kontroluje se vizuálně a měřením provedení konstrukcí, poloha, velikost otvorů a 
umístění překladů a celistvost konstrukce dle projektové dokumentace. Kontrolována bude 
také neporušenost, bezpečnost a čistota celé konstrukce. Odchylky od PD, datum a způsob 
jejich odstranění budou evidovány ve stavebním deníku stavbyvedoucím. 
 
10.2.4 Tabulka KZP 
 Tabulka KZP pro keramické zdivo HELUZ, je zpracována v programu Excel a je 
uvedena jako příloha č. 14. 
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11.1 Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě, důležité předpisy  
 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá zaměstnavatel pracovníků dle 
nařízení a předpisů o práci na stavbě. Pro zhotovitele je dodržování zákonů, norem, vyhlášek 
a předpisů stavby závazné. Předpisy zabývající se zajištěním bezpečnosti při práci jsou 
především tyto:  
 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; [5] 

 
- 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; [3]  
 

- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [11] 

 
- Zákon č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; [6] 

 
- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích [4] 

 
- zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.; 
[12] 

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

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony; [8] 

 
- Zákon č. 181/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon; [14] 

Zhotovitel je povinen zajistit ochranné pomůcky všem pracovníkům stavby a vybavení 
pro zajištění první pomoci při úrazu. Hlavní dodavatel musí zajistit, v rámci přípravy stavby, 
vybavení pro zajištění první pomoci při úrazu a zpracovat organizační opatření, které při 
realizaci budou respektovat důležité bezpečnostní předpisy pro práce na stavbě. Podmínky 
zajišťující bezpečnost při realizaci stavebních prací musí být tvořeny již při vypracovávání 
projektové dokumentace. Součástí takové projektové dokumentace je i technologický postup, 
který musí být pracovníkům stavby neustále k dispozici. Veškerý pracovní personál má právo 
být chráněn proti bezpečnostním rizikům zdraví při práci, být informován o nevyhnutelných 
rizicích při pracovních úkonech a o preventivních opatřeních z nich vyplývající. Znalost všech 
nezbytných bezpečnostních předpisů musí být nedílnou a stálou součástí kvalifikačních 
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předpokladů. V následujících kapitolách je uveden výčet hlavních předpisů, zásadních rizik a 
navrhovaných opatření proti nim. Citované zákony a nařízení jsou po jednotlivých kapitolách 
psány kurzívou a pod nimi bude uvedeno opatření pro problematiku dané stavby.  
 
11.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. měněné nařízením vlády č. 136/2016 Sb. [4] 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. s platností od 1. ledna 2007; O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 
Novela NV č. 136/2016 Sb. s platností od 1. Května 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 
 
11.2.1 Příloha č. 1 NV č. 591/2006 Sb. [4] 
 
Další požadavky na staveniště  
 
Obecné požadavky  
 
I. Požadavky na zajištění staveniště  
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  

a) staveniště v zastavěném území musí být na hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 
Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,  

b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na 
místní provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 
části III., bodu 2. k tomuto nařízení,  

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,  

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny dle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány.  
 
2.  Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou.  
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupových 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i 
zrakovým postižením.  
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4.  Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveniště. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.  
 
6.  Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní předpis.  
 
7.  Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb na této ploše.  
 
8.  Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Opatření:  

Po obvodu staveniště bude zřízeno mobilní oplocení výšky 2,0 m, aby bylo zabráněno 
vniku neoprávněných osob na pozemek stavby. Vjezd a zároveň vstup na pozemek stavby, 
bude mýt zamykatelnou bránou, na níž bude připevněna výstražná cedule s nápisem „Zákaz 
vstupu na staveniště“. Na mobilním oplocení budou po obvodu pozemku stavby upevněny 
cedule s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Komunikace, napojená na výjezd ze 
staveniště, bude opatřena informační cedulí „Výjezd vozidel ze stavby“. Dále bude na bráně 
oplocení stavby připevněna cedule pro zaměstnance „Pracuj jen v ochranné přilbě“ a „Vstup 
jen s reflexní vestou“.  
 
II. Zařízení pro rozvod energie  
 
1.  Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny.  
 
2.  Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrbována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci.  
 
3.  Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
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strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 
vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.  
 
 
Opatření:  

Na pozemku stavby budou vybudovány přípojky inženýrských sítí a staveništní 
přípojky. Jedná se o elektrickou energii a vodovodní přípojku a přívod kanalizace. Rozvod 
elektrické energie bude zpřístupněn pomocí staveništního rozvaděče, který bude přivádět 
elektřinu ke staveništním buňkám a dále k mísícímu centru. Všechny uvedené rozvody budou, 
v místě vnitrostaveništní dopravy, vedeny pod zemí a opatřeny chráničkou z PVC trubky, aby 
nedocházelo k jejich přerušení.  
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
 
1.  Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na 
 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,  
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  

 
2.  Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  
 
3.  Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
 
4.  Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části 7.2.9. k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí.  
 
5.  Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem.  
 
6.  Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
 
7.  Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
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bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  
 
8.  V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu 
pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Opatření:  

Před začátkem stavebních prací jsou všichni zaměstnanci obeznámeni se zařízením 
staveniště a možným vznikem rizik při konkrétních úkonech. Všechny práce během etapy 
realizace hrubé vrchní stavby bude probíhat ve venkovním prostoru. Zdící práce budou 
provedeny buďto ze stropní konstrukce nebo ze systémového lešení. V případě, že se jedná o 
lešení pojízdné, musí mít před začátkem prací zajištěny kola proti posunu. Všechny lešení je 
nezbytné opatřit zábradlím, aby se zamezilo riziku pádu pracovníků z výšky. Pokud je 
zjištěno nebezpečí, zapříčiněné poruchou strojů, únavou kotevního materiálu, nebo vlivem 
nepříznivých klimatických podmínek, musí být práce okamžitě zastaveny. Podmínky, za 
kterých je nutné zastavit práce ve výškách vlivem povětrnostních podmínek, jsou uvedeny v 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 
11.2.2 Příloha č. 2 k NV č. 591/2006 Sb. [4] 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi  
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
 
1.  Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.  
 
2.  Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění.  
 
3.  Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.  
 
4.  Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  
 
5.  Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle 
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okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 
pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů.  
 
6.  Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Opatření:  

Provoz všech strojů a mechanismů bude výlučně na staveništi, které je zřetelně 
ohrazeno mobilním oplocením. Obsluha strojů bude důsledně proškolena a obeznámena 
s podmínkami provozu strojů, zároveň bude seznámena s podmínkami na staveništi, jako jsou 
pozice vjezdu a výjezdu nebo parkovací a skladovací plochy. Před začátkem práce se 
strojními mechanismy bude provedena kontrola technického stavu strojů a v případě, že bude 
zjištěna závada, bude stroj odstaven, dokud nebude závada odstraněna.  
 
III. Míchačky  
 
1.  Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze.  
 
2.  Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.  
 
3.  Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu.  
 
4.  Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.  
 
Opatření:  

Míchačka bude na staveništi situována pouze do míchacího centra na pevném 
podkladu z betonových panelů a její obsluha, bude důsledně obeznámena s podmínkami 
bezpečného provozu míchačky. Míchačka bude na konci každého pracovního dne řádně 
vyčištěna od složek směsí, které v ní byly míseny.  
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
 
1.  Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí.  
 
2.  Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
Opatření:  

V průběhu betonáže bude autodomíchávač stát na staveništní komunikaci, zpevněné 
kamenivem různých frakcí uvedených ve výkrese zařízení staveniště a musí mít zataženou 
ruční brzdu. Autodomíchávač se musí, v případě potřeby, po staveništi pohybovat za asistence 
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pracovníka, který bude řidiče navigovat z viditelné pozice. Po skončení pracovní směny musí 
obsluha stroje provést jeho celkovou kontrolu.  
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky  
 
1.  Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 
namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby.  
 
2.  Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem.  
 
3.  Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno.  
 
4.  Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla.  
 
5.  Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem.  
 
6.  Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel.  
 
7.  Při provozu čerpadel není dovoleno  

 
a) přehýbat hadice,  
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány,  
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.  

 
8.  Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci.  
 
9.  Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek.  
 
10.  V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje.  
 
11.  Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  
 
12.  Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání.  
 
13.  Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
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Opatření:  
Pro betonáž bude autočerpadlo důkladně stabilizováno pomocí výsuvných podpěr před 

zahájením prací. Před stabilizací se nesmí provádět jakékoliv práce spojené s čerpáním 
betonu. Ve výkresu zařízení staveniště je umístění autočerpadla v místě kde se nachází pozice 
autojeřábu. Musí být brán ohled na pracovní rádius výložného ramena.  
 
IX. Vibrátory  
1.  Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 
napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.  
 
2.  Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Opatření:  

Příložný vibrátor a vibrační lišta bude obsluhován pracovníkem, který je seznámen 
s požadavky na bezpečné používání a zásadami při manipulaci se přístrojem v provozu.  
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  
 
1.  Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha.  
 
2.  Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 
nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním parkovací brzdy. Rovněž při 
přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabržděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.  
 
3.  Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání.  
 
4.  Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 
uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.  
 
5.  Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
Opatření:  

Obsluha strojů provede každý den vizuální kontrolu na začátku a na konci pracovní 
směny. Pokud je zjištěna závada na strojních mechanismech, musí být konkrétní závady 
zaznamenány do stavebního deníku a zajištěno jejich odstranění. Po skončení pracovního dne 
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musí být stroje očištěny, umístěny na stanovená parkovací místa a důkladně zajištěné proti 
pohybu brzdou a k neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob do strojů uzamčením. 
 
XV. Přeprava strojů  
 
1.  Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup 
při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise.  
 
2.  Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky.  
 
3.  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není 
v návodech k používání stanoveno jinak. 
 
4.  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a 
spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti 
převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně.  
 
5.  Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.  
 
6.  Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při 
pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě.  
 
7.  Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje.  
 
8.  Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
Opatření:  

Autodomíchávač a autočerpadlo jsou pojízdné a tedy schopné samostatně překonávat 
velké vzdálenosti a proto není nezbytné navrhovat další stroje a mechanismy určené pro 
přepravu.  
 
11.2.3 Příloha č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. [4] 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
 
1.  Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby.  
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2.  Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
 
3.  Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.  
 
4.  Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.  
 
5.  Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více 
prvky volně položenými na sebe.  
 
6.  Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-
li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu 
použitého nakládacího stroje. 
 
7.  Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 
2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m.  
 
8.  Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru.  
 
9.  Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu.  
 
10.  Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 
proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích 
zajišťujících jejich stabilitu.  
 
11.  Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení.  
 
12.  Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů.  
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13.  Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení.  
 
14.  Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  
 
15.  Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu.  
 
16.  S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
Opatření:  

Skladovací plochy, na které bude materiál ukládán, jsou navrženy se zpevněným a 
odvodněným povrchem. Jsou to skládky betonářských výztuží, zdících prvků a materiálů pro 
fasádní obklad. Pro skladování materiálů na skladovací plochy je určen nákladní automobil s 
hydraulickou rukou, obsluhovaná kvalifikovaným pracovníkem. Na staveništi bude vedle 
skládky umístěn jeden odpadní kontejner na komunální odpad a jeden na plasty. Nakládání 
s odpady je specifikováno v technologických předpisech v odstavci - katalog odpadů.  
 
IX. Betonářské práce a práce související  
 
1. Bednění  
 
1.  Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině.  
 
2.  Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.  
 
3.  Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.  
 
4.  Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole povede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
Opatření:  

Na stavbě bude použito bednění pouze při realizaci stropní konstrukce a to v místech, 
kde budou prostupy stropní konstrukcí a v místě budoucí konstrukce schodiště. Bednění bude 
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prováděno z řeziva a jeho montáž budou provádět proškolení pracovníci. Před zahájením 
betonáže a během jejího průběhu bude kontrolována těsnost bednění.  
 
2. Přepravy a ukládání betonové směsi  
 
1.  Při čerpání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 
a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš.  
 
2.  Pro přístup a pro ruční dopravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, 
aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži.  
 
3.  Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  
4.  Dopravuje-li se betonová směs do místa určení čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
Opatření:  

Stropní konstrukce bude prováděna betonáží do bednění za pomocí autočerpadla a 
autodomíchávače, která bude realizována z manipulačních podest zbudovaných před betonáží, 
aby se pracovníci nepohybovali po betonářské výztuži.  
 
3. Odbedňování  
 
1.  Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn 
fyzické osoby určené zhotovitelem.  
 
2.  Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní 
podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stability 
žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
 
3.  Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob.  
 
4.  Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovali konstrukci. 
 
Opatření:  

Pro bezpečné odbednění konstrukce je nutné dodržovat technologické přestávky, 
během kterých konstrukce dosáhne požadovaných pevností. S bednícím materiálem bude po 
odbednění konstrukce nakládáno dle katalogu odpadů.  
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4. Práce železářské  
 
1.  Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.  
 
2.  Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky.  
 
3.  Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Opatření:  

Vazačské práce a ukládání výztuží do bednění budou provádět výhradně proškolení a 
kvalifikovaní pracovníci. Pracovníci jsou povinni se řídit pokyny, při práci se stříhačkou a 
ohýbačkou, danými výrobcem.  
 
5. Zednické práce  
 
1.  Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  
 
2.  Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla.  
 
3.  Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách.  
 
4.  Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.  
 
5.  K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  
 
6.  Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.  
 
7.  Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.  
 
8.  Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě 
nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších 
požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
 
9.  Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
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Opatření:  
Na staveništi bude míchačka umístěna na zpevněné ploše mísícího centra. Obsluha 

míchačky proškolena o bezpečnosti a bude používat osobní ochranné pomůcky. Zdící prvky 
bude na místo spotřeby dopravován pomocí autojeřábu, který je umístěn na místě daném 
výkresem zařízení staveniště. K místu určení bude rozmístěn zdicí materiál paletovým 
vozíkem, tak jak stanovuje schéma pro provádění zdění v příloze 15. Musí být dodrženy 
pracovní a skladovací prostory a v případě druhého nadzemního podlaží musí být palety 
s materiálem uloženy tak, aby nedocházelo k přetížení stropní desky. Zdění musí být 
prováděno v souladu s technologickým předpisem. Veškerý personál stavby je povinen 
používat osobní ochranné pomůcky.  
 
11.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
(1)  Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 
zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění  

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 
nad vodou nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.  

(2)  Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení 
nebo pracovní plošiny.  
 
(3)  Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany 
nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný 
rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na 
bezpečnost zaměstnance dostatečné.  
 
(4)  Ochranu proti pádu není nutné provádět  

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"),  
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m,  
c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi.  

 
(5)  Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly 
zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. 
Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 
m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.  
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(6)  Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně 
na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. 
přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa 
práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému 
použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).  
 
(7)  Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.  
 
(8)  Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti 
nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou 
ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat 
bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 
zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
 
11.4 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
 
1.  Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musejí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 
použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 
evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 
ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet zdání rizika pádu.  
 
2.  V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na 
zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 
přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.  
 
3.  Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci.  
 
4.  Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní 
větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s 
ohledem na místní a provozní. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 
1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.  
 
5.  Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 
příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.  
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Opatření:  
Na volných okrajích stropní desky, budou pro ochranu proti pádu opatřeny provizorní 

dřevěnou zábranou. Toto zábradlí bude zbudováno ze svislých hranolů a vodorovných prken 
ve výšce 0,15 m a 1,1 m nad úrovní stropní konstrukce.  
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
 
1.  Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení.  
 
2.  Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravená pracovní oděv.  
 
3.  Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 
Opatření:  

Nářadí a pracovní pomůcky musí být odkládány v dostatečné vzdálenosti od volných 
okrajů, aby nedocházelo k jejich pádu z výšky. Při práci na lešení bude pádu či sklouznutí 
bránit lišta zábradlí ve spodní úrovni.  
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
 
1.  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit.  
 
2.  Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  

a) Vyloučení provozu  
b) Konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce  
c) Ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotkovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo  
d) Dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou  
dobu ohrožení.  

 
3.  Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce.  
 
4.  Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu.  
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5.  S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem 
celého obvodu paty objektu.  
 
6.  Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
Opatření:  

Volné okraje budou ohrazeny provizorním dřevěným zábradlím. Budou určeny 
potenciálně nebezpečné prostory okolo objektu, ve kterém se musí zaměstnanci pohybovat se 
zvýšenou opatrností a bude určen pracovník pověřen dohledem na rizikový prostor v během 
prací ve výškách.  
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu  
 
1.  Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že  

a) Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu,  
b) Materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
c) Je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiným nežádoucích účinků.  

 
2.  Nelze shazovat předměty a materiály v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. 
 
Opatření:  

V průběhu zdění a prací prováděných na stropní konstrukci není uvažováno se 
shazováním materiálu či předmětů z výšky.  
 
IX. Přerušení práce ve výškách  
 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích považuje:  

a) Bouře, déšť sněžení nebo tvoření námrazy,  
b) Čerstvý vítr o rychlosti nad 8m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) Dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d) Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C. 

 
Opatření:  

Bude prováděna průběžná kontrola výše zmíněných podmínek. Při zjištění zvýšeného 
rizika vlivem výše zmíněných podmínek budou práce přerušeny, dokud nebudou obnoveny 
bezpečné podmínky pro provádění prací.  
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VI. Školení zaměstnanců  
 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.  
 
Opatření:  

Všechen pracovní personál musí být mistrem či stavbyvedoucím důkladně proškolen o 
bezpečnosti a o ochraně zdraví při práci ve výškách před započetím prací. Dále je nutné 
seznámit pracovníky s provozem na staveništi a druhem výstavby. O takovém školení 
proběhne důkladný zápis, do kterého pracovníci svým podpisem stvrzují přijetí podmínek a 
poučení o bezpečnosti. 
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12.A Průvodní zpráva 
12.A.1 Identifikační údaje 
 
12.A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:   novostavba sportovního centra 
 
b) místo stavby:  Parcela č. 1004/13 katastrální území Studénka nad Odrou - 

Butovice 
 
c) předmět PD:  novostavba, trvalá stavba 
 
12.A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) stavebník:   Jan Novák, Sjednocení 624, Studénka 742 13 
 
12.A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
a) sídlo:   Sjednoceni 624, 742 13, Studénka-Butovice 
 
b) zodpovědný projektant: Vít Bartoš, Sjednoceni 624, 742 13, Studénka-Butovice, IČ: 

XXXXXXX, číslo autorizace: ČKA XXXXX 
 
12.A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Novostavba dvoupodlažního nepodsklepeného objektu centra sportovních aktivit 
s technickým zázemím, parkovištěm pro 17 vozů a venkovním workout hřištěm je členěna na 
tyto objekty nebo provozní soubory: 

SO 01 – SPORTOVNÍ CENTRUM + OKOLNI ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 02 – PARKOVIŠTĚ A POZEMNÍ KOMUNIKACE 
SO 03 – VENKOVNÍ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 
IO 01 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
IO 02 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IO 03 – SILOVÁ PŘÍPOJKA 

 IO 04 – PLYNOVÁ PŘÍPOJKA 
 
12.A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
- územní plán obce 
- výpis z katastru nemovitostí – informace o řešené parcele a parcelách sousedních, katastrální 
mapa lokality 
- polohopis a výškopis pozemku (geodetické zaměření) 
- regulační plán lokality 
- inženýrsko-geologický průzkum 
- povodňový plán města 
- urbanistická studie 
- požadavky stavebníka 
- situace inženýrských sítí 
- hydrogeologický a radonový průzkum 
- ČSN, vyhlášky a jiná legislativa vztahující se k dané problematice návrhu u novostavby 
sportovního centra. 
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12.B Souhrnná technická zpráva 
12.B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavební pozemek leží v katastrálním území Studénka nad Odrou na parcele číslo p. č. 
1004/13 v katastrální území Butovice. Stavba bude probíhat v zastavěném území města. V 
okolí pozemku se nachází stávající bytový dům, který svou polohou ani účelem nikterak 
neovlivňuje řešenou stavbu. Z jihu je pozemek vymezen komunikací na ulici Sjednocení. 
Svažitost pozemku je mírná orientovaná k jihu, pozemek se nachází v nadmořské výšce cca 
250 m n. m. 
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Novostavba sportovní centra včetně zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí (dále 
jen IS) je navržena plně v souladu s územně plánovací dokumentací obce Studénka. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na užití území nejsou 
v PD vedeny.   
 
d) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny požadavky dané územním plánem a regulativy města Studénka nad Odrou, 
podmiňující vydání stavebního povolení budou dodrženy a zpracovány do projektové 
dokumentace. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na stavebním pozemku byl proveden radonový průzkum. Zjištěny radonový index 
1(nízká hladina radonu). Není nutná žádná zvláštní protiradonová ochrana. Jako dostatečná 
ochrana proti radonu poslouží navrhovaná hydroizolace spodní stavby z modifikovaného 
asfaltového pásu. Žádné další průzkumy na pozemku nebyly provedeny. Vycházelo se z 
informací investora a z dokumentací okolní zástavby. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na pozemek p. č. 1004/13 v katastrálním území Studénka nad Odrou nezasahuje žádné 
ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

Pozemek p. č. 1004/13 v katastrálním území Studénka nad Odrou se nevyskytuje v 
záplavovém nebo poddolovaném území. 
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Obr. 54 – Mapa záplavové oblasti v blízkosti řešeného objektu [68] 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Řešená stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu během své životnosti. 
Stavba a terénní úpravy kolem ní nebudou narušovat odtokové poměry z pozemku. Srážková 
voda ze střechy objektu a z pozemních komunikací bude odváděna do jednotné kanalizace. 
Srážková voda na pozemku se bude volně vsakovat. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace ani demolice na pozemku nejsou vyžadovány. Bude nutné jen odstranit 
z pozemku drobné náletové křoviny a vzrostlé traviny pomocí křovinořezu před zahájením 
výkopových a vytyčovacích prací. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zábory půdního fondu nebo pozemků k plnění funkce lesa nejsou vyžadovány. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
Dopravní infrastruktura – komunikace 

Pozemek číslo p. č. 1004/13 je umístěn v blízkosti komunikace na ulici Sjednocení. 
Pozemek je na tuto veřejnou komunikaci připojen příjezdovou komunikací, která vede 
k parkovacím místům u hlavního vstupu do objektu. Jedno parkovací místo je určeno pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
Technická infrastruktura – inženýrské sítě 

V komunikaci se nachází tyto inženýrské sítě: vodovod, plynovod, elektrické vedení a 
jednotná kanalizace. Objekt je napojen na tuto technickou infrastrukturu přípojkami 
inženýrských sítí. 

 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcně ani časově, řešený objekt nemá vazby na jiné stavby nebo investice, není nijak 
podmíněna a nevyvolává potřebu žádné další stavby nebo související investice. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
 
Tab. 7 – Seznam pozemků umístění stavby [vytvořil autor] 

Obec Katastrální území Parcelní č. 
Druh pozemku podle 

katastru nemovitostí 
Výměra 

Studénka Butovice [758442] 1004/13 Orná půda 5203 m2 

 
n) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
 Do pozemku stavby nezasahuje žádné ochranné pásmo, tudíž není nutné dbát na 
zvýšenou pozornost při výstavbě. 
 
12.B.2 Celkový popis stavby 
 
12.B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Objekt sportovního centra na parcele č. 1004/13 katastrální území Studénka nad Odrou 
– Butovice je novostavbou. 
 
b) účel užívání stavby 

Stavba je navržena jako sportovní a rekreační centrum se čtyřmi squashovými kurty, 
posilovnou, saunou pro muže a ženy, solnou jeskyní, tělocvičnou pro aerobik, jógu a spinning 
a wellness centrem. Uvažuje se, se dvěma stálými zaměstnanci. Obsluhou recepce a trenérem. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Objekt sportovního centra na parcele č. 1004/13 katastrální území Studénka nad Odrou 
– Butovice je trvalou stavbou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

PD neřeší žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
 
e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Stanoviska dotčených orgánů a jejich zohlednění nejsou předmětem projektové 
dokumentace 
 
g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor apod.) 

Zastavěna plocha stavby:    1735   m2 
Plocha pozemku:     5203   m2 
Užitná plocha celého objektu:   1652   m2 
Užitná plocha 1.NP:     1381,6  m2 
Užitná plocha 2.NP:     461,1   m2 
Obestavěný prostor:    9248,7  m3 
Počet uživatelů:     32  osob 
 
(kapacita klientely podniku 30 osob + 2 zaměstnanci podniku) 

 
h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou 
apod.) 

Spotřeba vody je řešena napojením na místní vodovod. 
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Dešťová voda bude odváděna do veřejné jednotné kanalizace. Jiné hospodaření 
s dešťovou vodou není součástí projektové dokumentace. 

Splaškové vody budou odváděny do veřejné jednotné kanalizace. 
Spotřeba zemního plynu je řešena napojením na místní plynovod. Vytápění objektu je 

zajištěno plynovým kotlem umístěným v technické místnosti a pomocí teplovzdušného 
rozvodu VZT. Projekt vytápění není součástí projektové dokumentace. 

Spotřeba elektrické energie je řešena napojením na elektrické vedení. 
V objektu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude ukládán do kontejnerů a vyvážen 
na skládku. 
 
i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Přibližná doba výstavby je stanovena na 2 roky 5 měsíců. Stavba je rozčleněna na tyto 
etapy: 

1. Příprava území – zařízení staveniště 
2. Shrnutí ornice 
3. Výkopy 
4. Základy 
5. Hrubá stavba 
6. Instalace a rozvody 
7. Dokončovací práce – kompletace 
8. Zbudování zpevněných ploch 
9. Výstavba venkovního workoutového hřiště 
10. Sadové úpravy, oplocení 
11. Likvidace zařízení staveniště 
12. Dokončovací práce – revize 

 
j) orientační náklady stavby 

Orientační cena byla určena na základě zatřízení objektu podle „Jednotné klasifikace 
stavebních objektů“ (JKSO) a určení množství účelových jednotek (m³ obestavěného 
prostoru) a jejich ceny. K tomuto účelů byla použita aplikace „propočet dle THU“ softwaru 
BUILDpower S. Výsledná cena odpovídá částce 126 818 235,00 Kč (viz příloha 10 – 
Propočet dle THU). 
 
12.B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena v souladu s urbanistickými požadavky dané lokality města 
Studénka jeho regulativů a územního plánu. Jedná se o tyto regulativy: dodržení daného typu 
střechy, výškové regulace, uliční čáry, orientace čelního vstupu k přístupové veřejné 
komunikaci. Objekt je navržen na pozemku vedeném v územním plánu jako zastavitelná 
plocha. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Objekt je navržen v souladu s architektonickým konceptem dané části obce a 
koresponduje s okolní zástavbou. Konstrukční systém byl zvolen jako železobetonový 
monolitický skelet, doplněný o výplňové zdivo systému HELUZ UNI 30 broušená s 
kontaktním zateplovacím systémem ISOVER MULTIPLAT 35. Objekt je založen na 
základových patkách a pasech z prostého betonu C30/37, podkladní deska vyztužená kari sítí 
je z betonu třídy C20/25. 
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Prostorově je objekt navržen jako dvoupodlažní kvádr se třemi souvisle vystupujícími 
poli nosného skeletu, kde sloupy nosného systému jednoho pole jsou propojeny obvodovým 
zdivem úhlopříčně pro zajištění tvarové členitosti objektu. Vnitřní dispozice je řešena 
v závislosti na orientaci ke světovým stranám, možnému přístupu z přilehlé komunikace na 
jihovýchodní straně objektu. Vstup do objektu je koncipován ve výše zmíněné úhlopříčné 
stěně, kde se nachází zádveří, na které dále navazuje recepce s přilehlým zázemím pro 
zaměstnance podniku a přístupem jak k dámským, tak i pánským šatnám a dvouramennému 
schodišti. Schodiště propojující první a druhé nadzemní podlaží je řešeno jako železobetonové 
z betonu C30/37 a výztuže B500B.  Dále se v prvním nadzemním podlaží nacházejí 
squashové kurty, posilovna, wellnes centrum, solná jeskyně a sauna. V druhém nadzemním 
podlaží se nachází schodišťová chodba s přístupem k WC a všem užívaným prostorám. 
Místnosti určené pro spinning, jógu a aerobik jsou v tomto podlaží orientovány na jižní a 
jihovýchodní stranu s výhledem na město a přilehlou řeku Odru. Dále se v patře nachází 
kancelář trenéra, sklad vybavení pro tělocvičnu aerobiku a strojovna vzduchotechniky. 

Vnější povrchová úprava fasády se zvolena jako provětrávaná z keramických 
fasádních dílců odstínu RAL 1019 – šedobéžová. Pro výplně otvorů jsou použity okenní a 
dveřní hliníkové rámy barvy RAL 9006 – šedá s oplechovanými parapety. 
 
12.B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Přístup k objektu je zajištěn z ulice Sjednoceni. Do objektu jsou celkem dva vstupy 
jeden hlavní do zádveří následovaného recepcí a chodbou na jihovýchodní straně a druhý 
sekundárně zpřístupňující posilovnu ze severozápadu. Oba vstupy slouží jako únikové 
východy z požárního úseku. Pěší vstup do budovy je po chodníku, který vede od ulice 
Sjednocení. 
  Realizační firma zajišťuje kompletní souhrn prací a služeb pro výstavbu objektu ve 
spolupráci s dodavateli. Tento systém se nazývá „Projektově inženýrská organizace“.  
 

 

Obr. 55 – Způsob organizace výstavby [69] 
 
12.B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba splňuje všechny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na bezbariérové užívaní staveb. [15] Objekt je vybaven jedním parkovacím 
místem pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace. Výškové rozdíly uvnitř budovy 
jsou menší než ±20 mm. Bezbariérový přístup do 2. NP je zajištěn pomocí samoobslužné 
schodišťové plošiny. Minimální světlá šířka všech dveřních otvorů je 900 mm. Bezbariérový 
přístup do objektu je řešen pomocí rampy se spádem 6 %. Sportovní centrum je navrženo tak, 
aby umožňovalo užívání také osobám, se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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12.B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena tak, aby nedocházelo při jejím užívání k riziku úrazu či dokonce 
ztráty na životech v důsledku technologických nedostatků. Jsou dodrženy všechny legislativní 
předpisy a návody na obsluhu technických zařízení a stavby jako takové. Objekt sportovního 
centra je také navržen tak, aby zajišťoval zdravé podmínky pro užívání a neohrožoval životní 
prostředí. 
 
12.2.2.6 Základní charakteristika objektu 
 
a) stavební řešení 
 Nosný systém objektu sportovního centra, se třemi plochými střechami, z nichž jedna 
je pultová, a dvěma nadzemními podlažími bez podsklepení, je řešen jako monolitický 
železobetonový sloupový skelet s lokálně podepřenými deskami. Výplňové zdivo je navrženo 
ze systému keramických tvarovek HELUZ UNI 30 broušená. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce budou zhotoveny dle projektové dokumentace z prostého 
betonu třídy C30/37 ve formě základových pasů a patek. V základech budou zajištěny 
prostupy pro vedení inženýrských sítí vodovodu, kanalizace a plynovodu. Podkladní deska 
bude zhotovena z betonu třídy C20/25 vyztuženého kari sítí s překrytím ok na 150 mm, 
popřípadě na dvě oka. Deska bude opatřena penetračním asfaltovým nátěrem a 
hydroizolačními asfaltovými pásy. 

Stavba je navržena jako železobetonový monoliticky skelet s lokálně podepřenou 
deskou z betonu třídy C30/37 a vyztužovací oceli B500B. Stropní konstrukce nad 1NP je 
monolitická z železobetonu třídy C20/25 a svařovaných vyztužovacích kari sítí. Jako 
výplňové zdivo je použito keramické kusové stavivo typu HELUZ UNI 30 broušená tl. 300 
mm, který je zateplen izolací z minerální vlny systému ISOVER MULTIPLAT 35 tl. 160 mm 
připevněnou kotvícími prvky. Příčkové zdivo je realizováno z kusového cihelného staviva 
HELUZ 14 broušená tl. 140 mm. Fasádní úprava je řešena jako provětrávaná z keramických 
panelů lepených lepidlem a montážní páskou na kotevní konstrukci z hliníkových profilů 
(systém SikaTack Panel). 

Objekt je zastřešen pomocí plochých střech, z nichž jedna je pultová. Hydroizolační 
vrstva plochých střech je tvořena modifikovanými asfaltovými pásy. Hydroizolační vrstva nad 
plochou pultovou střechou je tvořena pomoci foliové krytiny z měkčeného PVC. Nejvyšší 
výška stavby od 0,000 je +9,125 m. Nosnou část ploché pultové střechy tvoří dřevěné lepené 
lamelové plnostěnné vazníky. 

Překlady stavebních otvorů jsou z keramických nosných překladů HELUZ 23,8 
kombinovaných dle projektové dokumentace s tepelnou izolací ESP tl. 90 mm nebo 
válcovaných ocelových nosníků I č. 240 nad nadstandardně širokými otvory. 

Ztužující věnec umístěný v atice je navržen z betonu C20/25 s ocelovou výztuží 
B500B v profilech 4 x Ø 16, s třmínky po 25 cm Ø 8. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby odolávala v průběhu své životnosti působícím zatížením a 
nedošlo tak ke zřícení stavby nebo jejích částí nebo znemožnění užívání objektu či jeho 
součástí přetvořením stavebních konstrukcí. Všechny použité materiály jsou aplikovány dle 
technických předpisů od výrobce a dbá se na jejich správné použití. Pevnosti a odolnosti 
jednotlivých materiálů jsou deklarovány výrobcem, který prováděl zkoušky. Statické 
posouzení není součásti projektové dokumentace. 
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12.B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

Dešťová voda bude odváděna do veřejné jednotné kanalizace. Jiné hospodaření s 
dešťovou vodou tato projektová dokumentace neřeší. Vytápění bude probíhat v objektu 
pomocí plynového kotle umístěného v technické místnosti umístěné v přízemí. Část vytápění 
bude zajištěno pomocí teplovzdušného rozvodu VZT. Projekt vytápění není součástí 
projektové dokumentace. Odvod spalin je zajištěn pomocí komínového systému. 

Objekt bude napojen na nově zhotovené přípojky inženýrských sítí ze stávajících 
rozvodů obce (středotlaký plynovod, vodovod, elektrické vedení a jednotná kanalizace). 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Veškerá zařízení, jako plynovod, rozvod elektřiny, vytápění a zdravotně technické 
instalace, jsou uvedena v projektové dokumentaci. 
 
12.B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečností řešení stavby je zpracováno jako samostatná součást v projektové 
dokumentaci. 
 
12.B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Byl vypracován energeticky štítek obálky budovy, kde byl daný objekt klasifikován ve 
třídě C – úsporná. Podrobnější výpočet viz „Základní posouzení objektu z hlediska stavební 
fyziky“ v projektové dokumentaci.  

Žádné alternativní zdroje energie nebyly pro tuto projektovou dokumentaci 
uvažovány, a tudíž nejsou posuzovány. 
 
12.B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Vytápění objektu a ohřev TUV je řešeno pomocí plynového kotle umístěného 
v technické místnosti v přízemí. Část vytápění je zajištěna pomocí teplovzdušného rozvodu 
VZT. Projekt vytápění není součástí projektové dokumentace.  

Objekt bude odvětráván pomocí systému nuceného odvětrávání vzduchotechnické 
jednotky. Projektová dokumentace neobsahuje projekt řešení vzduchotechniky. Místnosti 
denně využívané personálem jsou příhodně situovány ke světovým stranám, aby bylo 
zajištěno dostatečné osvětlení místnosti denním světlem. (viz základní posouzení z hlediska 
stavební fyziky). Umělé osvětlení je zajištěno pomocí jednotlivých svítidel. Cely objekt je 
napojen na inženýrské sítě (plynovod, vodovod, elektro. vedení, kanalizaci). Návrh stavby 
nevykazuje negativní vlivy na okolní stavby. Omezení se týká pouze doby, po kterou bude 
probíhat realizace stavby (zvýšení prašnosti a hlučnosti). Práce budou probíhat mezi 6:00 a 
22:00 a nebudou přesahovat povolené limity hluku způsobené pracovní činností. Odpady 
vzniklé ze stavby budou tříděny a vyváženy na místa určená k jejich likvidaci. Na pozemku 
budou umístěny nádoby na shromažďování odpadů. 

Objekt bude napojen na rozvody plynovodu v hloubce min. 800 mm, síť elektrického 
vedení a rozvody vodovodu přípojkou vedenou v hloubce min. 1500 mm. Přípojky 
inženýrských sítí budou prováděny specializovanými firmami. 
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12.B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum v půdním podloží. Byl zjištěn radonový 
index 1(nízká hladina radonu). Není tedy nutná žádná zvláštní protiradonová ochrana. Jako 
dostatečná ochrana proti radonu poslouží hydroizolační modifikovaný asfaltový pás, proti 
zemní vlhkosti. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 

Na daném území se nepředpokládá riziko bludných proudů a koroze s nimi spojené. 
Není tedy pro tento případ navrženo žádné ochranné opatření. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí objektu se nepředpokládá vznik dynamických otřesů půdy v důsledku 
seizmicity způsobené například činností strojů či dopravních prostředků nebo pulzujícím 
proudem vody. Není tedy navrženo ochranné opatření pro zajištění statiky objektu. 
 
d) ochrana před hlukem 

Objekt se nachází, v klidné časti obce, kde nejsou zvýšené hladiny hluku. Navržené 
konstrukce vyhovují akustickým požadavkům. Viz základní posouzení objektu z hlediska 
stavební fyziky. 
 
e) protipovodňová opatření 

Objekt se v záplavovém území nenachází. Z tohoto důvodů se s protipovodňovým 
opatřením neuvažuje. 
 
12.B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Připojovací místa jsou uvedena a vyznačena v projektové dokumentaci v části C. 
Situační výkresy, výkres koordinační situace. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Výkonové kapacity nejsou v rámci projektové dokumentace řešeny. Délky 
jednotlivých připojovacích zařízení jsou zaznamenány v projektové dokumentaci v části C. 
Situační výkresy, výkres koordinační situace. 
 
12.B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Pozemek číslo p. č. 1004/13 je umístěn v lokalitě, která je napojena na místní 
obslužnou komunikaci ulice Sjednocení. Pozemek je na tuto komunikaci připojen pomocí 
příjezdové komunikace, která vede na parkoviště v bezprostřední vzdálenosti od hlavního 
vstupu do budovy. Je zde umístěno parkovací místo, vyhrazené osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající místní komunikace ulice Sjednoceni je napojena na silniční síť obce 
Studénka nad Odrou. 
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c) doprava v klidu 
Pro potřeby sportovního centra je na pozemku p. č. 1004/13 navrženo 

16parkovacíchmíst. Z toho jedno parkovací místo je vyhrazeno osobám se sníženou 
schopnosti pohybu a orientace a jedno parkovací místo je vyhrazeno pro zaměstnance 
podniku. Podrobné řešení a umístění parkovacích míst je zaznačeno v projektové 
dokumentaci část C. Situační výkresy, výkres koordinační situace. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Přístup pro pěší je k objektu zajištěn pomocí chodníku na ulici Sjednocení, který bude 
pro jeho potřebu k objektu prodloužen k příjezdové komunikaci. Stávající pěší a cyklistické 
stezky nebudou touto stavbou dotčeny 
 
12.B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

Nejdříve bude ve fázi výkopových prací provedena skrývka ornice v tloušťce 300 mm 
a převezena na deponii na pozemku. Tato úrodná vrstva půdy bude znovu použita pro sadové 
a terénní úpravy v závěru stavby. 
 
b) použité vegetační prvky 
 V prostorách mimo zpevněné plochy bude pozemek zatravněn a bude vysázena zeleň 
dle požadavků investora. Jedná se o jehličnaté dřeviny v severní části pozemku. 
 
c) biotechnická opatření 

Na pozemku p. č. 1004/13 nejsou navržena žádné biotechnické opatření pro úpravu 
vodního režimu, jež by ovlivnil odtok či retenci vody na pozemku. 
 
12.B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým provozem a užíváním nebude nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky 
a životní prostředí. Všechny použité konstrukce a materiály budou vyhovovat požadavkům na 
hygienické vlivy emisí a cizorodých látek a jsou tedy zdravotně nezávadné. Vytápění pomocí 
plynového kotle je pro ovzduší nezávadné a vzhledem k charakteru provozu nebude 
vykazovat nadměrné hladiny hluku. Jediná omezení mohou probíhat v průběhu realizace 
objektu, kdy může být v okolí zvýšena prašnost a hlučnost. Pro tyto případy budou zavedena 
eliminační opatření (snížení prašnosti kropením a omezením provozu stavby na dobu mezi 
22:00 a 6:00). Vozidla opouštějící území stavby budou zbavována nečistot, aby 
neznečišťovali komunikace mimo stavbu. Vzhledem k charakteru území v obci nebudou mít 
vozidla opouštějící stavbu výrazný vliv na plynulost provozu na veřejných komunikacích. 
Stavba svým řešením nijak neovlivní odtokové poměry. Dešťové vody budou přes odtokové 
žlaby ze zpevněných ploch a splaškové přes přípojku kanalizace odváděny do veřejné 
jednotné kanalizace obce. Během provozu objektu bude vznikat komunální odpad, který bude 
pravidelně vyvážen. Odpady ze stavební činnosti budou likvidovány a tříděny podle vyhlášky 
ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. [9] a dle zákona č. 185/2001 (novela zákon č. 
223/2015 Sb.) [1]. 
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Zařazení dle katalogu odpadů: 
Tab. 8 – Katalog odpadů pro technologickou etapu [9] 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 

odpadu 
Způsob likvidace Místo likvidace 

170504 zemina z výkopů a kamení O vlastní pozemek 
V místě stavby a OZO 
Ostrava s.r.o. 

170405 železo a ocel O kovošrot PARTR spol. s.r.o. 

170201 dřevo O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170202 sklo, skelná vata O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170204 papír O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170903 

jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně 
směsných a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

N 
skládka 
nebezpečného 
odpadu 

OZO Ostrava s.r.o. 

170904 směsné stav. odpady O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170102 cihly O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170101 beton O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170107 

směsi nebo oddělené fr. bet., cihel 
a jiné 
keramiky 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170203 plasty, izol. fólie O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170103 tašky a keramické výrobky O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

200127 barvy, lepidla O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170301 asfaltové směsi obsahující dehet O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170302 
asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 170301 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170603 jiné izolační materiály O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170407 směsné kovy O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

170411 kabely O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150110 obaly na barvy O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150101 papírové a lepenkové obaly O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150102 plastové obaly O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150103 dřevěné obaly O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

030105 

jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené 
pod číslem 03 01 04 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

080111 

odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

skládka 
nebezpečného 
odpadu 

OZO Ostrava s.r.o. 

080112 

jiné odpadní barvy a laky 
neuvedené pod 
číslem 08 01 11 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

150110 

obaly obsahující zbytky 
nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 
skládka 
nebezpečného 
odpadu 

OZO Ostrava s.r.o. 

150202 
absorpční činidla, filtrační 
materiály (vč. 

N 
skládka 
nebezpečného 

OZO Ostrava s.r.o. 
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olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

odpadu 

200201 biologicky rozložitelný odpad O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

200301 směsný komunální odpad O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

200399 
komunální odpady jinak blíže 
neurčené 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

1301 odpadní hydraulické oleje O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

1302 

odpadní motorové, převodové a 
mazací 
oleje 

O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

1305 odpady z odlučovačů olejů O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

1307 odpady kapalných paliv O skládka inert. odp. OZO Ostrava s.r.o. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)  

Účelem stavby je sport a rekreace, tudíž její provoz nemá negativní vliv na okolní 
pozemky a životní prostředí. V krajině zůstanou všechny ekologické vazby a funkce 
zachovány. Na řešeném území se nevyskytují ohrožené či zákonem chráněné rostliny či 
živočichové, nejsou zde v blízkosti památné stromy.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude stavbou nijak dotčena, jelikož se 
v tomto chráněném území nenachází. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Zjišťovací řízení se na tento typ stavby, vzhledem k jejímu rozsahu a účelu, 
nevyžaduje. 
 
e) (v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci) základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Integrovaná prevence není pro tuto stavbu požadována. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
 Nově navržená ochranná a bezpečnostní pásma kolem přípojek inženýrských sítí byla 
stanovena příslušnými správci IS. 
 
12.B.7 Ochrana obyvatelstva 

Řešený objekt není určen k ochraně obyvatelstva. Pro případ ohrožení bude využit 
místní systém ochrany obyvatelstva. 
 
12.B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba bude napojena na jednotlivé inženýrské sítě (vedení NN, plynovod, vodovod) 
z veřejných zdrojů, které se již nachází v dosahu objektu. Na přípojky IS pro provoz 
sportovního centra se v rámci realizace, dočasně napojí přípojky pro ZS s měřící jednotkou 
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pro každé médium. Materiály pro potřebu stavby budou dopravovány a uskladněny na 
zpevněném podkladu skládky pro ně určené. 
 
b) odvodnění staveniště 
 Odvodnění ploch staveniště je řešeno gravitačně, tedy přirozeným vsakem. Dešťová 
kanalizace v rámci realizace objektu není nutná. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno pomocí provizorních přípojek vody a 
el. energie. 

Napojeni na dopravní infrastrukturu je řešeno provizorní příjezdovou cestou 
z nasypaného zhutněného kameniva frakce 32-64, která bude napojena na komunikaci 
Sjednocení. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během realizace objektu bude stavebními pracemi ovlivněna např. dopravní 
infrastruktura a dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti v okolí stavby. 

Budou proto zavedena eliminační opatření, jako např. používání uzavřených 
kontejnerů na odpadní materiály, zkrápění vodou při pracích produkující prachy a práce na 
stavbě budou zastaveny v době tzv. nočního klidu (mezi 22:00 a 6:00). Vozidla stavby budou 
před odjezdem ze stavby na veřejnou komunikaci očištěny od nečistot, abychom zabránili 
jejímu zanášení. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude ohraničeno plotem minimální výšky 1,8 m opatřený uzamykatelnou 
bránou, aby byl prostor stavby oddělen od okolí. Na pozemku se nenachází žádná konstrukce, 
která by měla být asanována či demolována. Před započetím realizace objektu budou z 
pozemku odstraněny drobné křoviny a vzrostlé traviny. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalý zábor území bude vyhrazen oplocením staveniště, jež odpovídá hranicím 
pozemku. Dočasné zábory vzniknou pouze pro napojení přípojek inženýrských sítí. Zábory 
budou provedeny v minimálním přípustném rozsahu a budou schváleny příslušným 
vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou pro tuto stavbu požadovány. 
 
h) maximální produkovaná množství a druh odpadu a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Tuhé odpady, vzniklé při výstavbě budou skladovány v uzavíratelných nádobách a 
podle zákona č. 154/2006 Sb. o odpadech budou likvidovány příslušnou organizací, jež bude 
likvidací pověřena. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací. Deponie ornice 
bude ukládána na pozemku. Nepředpokládá se potřeba přísunu zemin na pozemek. Po 
dokončení stavby bude deponovaná ornice rozprostřena po pozemku a případné zbytky se 
odvezou na určené místo po dohodě s investorem. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Daný objekt se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v jiné důležité lokalitě 

z hlediska ochrany přírody. Není tedy nutné dbát zvýšené pozornosti na ochranu životního 
prostředí. Veškeré odpady vznikající na stavbě budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech (novela zákon č. 223/2015 Sb.). [1] 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavební práce v celém rozsahu výstavby technologické etapy hrubé vrchní stavby, musí 
být prováděny podle požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novela NV č. 136/2016 Sb.) 
[4] a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Dodavatel stavebních prací je povinen předložit systém ochrany bezpečnosti práce a 
požární ochrany, vést evidenci pracovníků ve směně a vybavit je příslušnými osobními 
ochrannými prostředky, zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně 
technologických postupů, předat a odevzdat staveniště (pracoviště) zápisem; v případě zjištění 
závažných nedostatků z bezpečnosti práce přerušit stavební práce. 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni v daném oboru; musí být proškoleni 
v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany, vybaveni ochrannými prostředky a pomůckami. 
Všem osobám na staveništi je zakázáno požívat alkoholické nápoje. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo v případě nepříznivých 
klimatických podmínek řádně osvětleno. Na místě stavby musí být viditelně vyvěšen seznam 
důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasičský záchranný sbor, policie, plynárna, 
vodárna, energetika a spoje). Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími 
prostor staveniště. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba nebude mít vliv na okolí tak, aby bylo nezbytné zřizovat bezbariérové 
přístupy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V důsledku zásobovaní staveniště, nebude nutné zavádět zvláštní dopravně inženýrská 
opatření z důvodu omezení provozu na komunikaci Sjednocení ani na jiných komunikacích. 
Zásobování stavby bude respektovat provoz veřejné dopravy a pohyb chodců. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není nutné stanovovat žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Hrubý odhad délky trvaní výstavby je od dubna 2019 do července 2019. Časový 
harmonogram bude zpracován jako příloha 5 ve specializovaném programu CONTEC. 
 
etapy výstavby: 

1. Příprava území – zařízení staveniště 
2. Výkopy 
3. Základy 
4. Hrubá stavba 
5. Instalace a rozvody 
6. Dokončovací práce – kompletace 
7. Sadové úpravy, oplocení 
8. Likvidace zařízení staveniště 
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9. Dokončovací práce – revize 
10. Kolaudace 

 
Důležité termíny výstavby: 
 
Zahájení stavby: 29.4.2019 
Ukončení stavby: 11.7.2019 

 
12.B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Řešení vodovodních a kanalizačních přípojek, případně způsob likvidace dešťových a 
odpadních vod jsou uvedeny v předchozí kapitole, např. B.2.7 a). 
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12.C Propočet dle THU 
 
 Propočet stavby dle THU je pracován pomocí programu BULIDpower S a je uveden 
jako příloha č. 15. 
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12.D Schéma kotvení provětrávaného obvodového pláště v místě soklu 
 
 Schéma kotvení fasády v místě soklu je zpracováno v programu AutoCAD 2019 a je 
uvedeno jako příloha č. 16. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo navržení vhodného stavebně technologického řešení 
vybraných technologických procesů pro realizaci hrubé vrchní stavby centra sportovních 
aktivit v Butovicích a realizovat jejich optimalizaci na základě ideálního návrhu strojní 
sestavy, počtu pracovníků a časového harmonogramu. Jednalo se o technologické procesy 
provádění svislých nosných a nenosných zděných konstrukcí a lepeného provětrávaného 
obvodového pláště.  

V rámci navrhování technologie pro provádění provětrávané fasády jsem byl 
obeznámen se specializovaným systémem SikaTack Panel, pro jehož volbu jsem byl 
inspirován vedoucím mé práce, který se tímto systémem zabýval. Postupně jsem ale došel k 
závěru, že bez dostatečného finančního zajištění investora nelze systém efektivně aplikovat, a 
tudíž je jeho užití, obzvláště v dnešní tržní ekonomice, nevýhodné. Systém však dosahuje, 
oproti jiným dosud aplikovaným metodám kotvení provětrávaných fasád, vysoké odolnosti 
proti degradaci v čase a zajišťuje, kotevním systémem nenarušený, vzhled.  

Položkový rozpočet jsem zpracoval v programu BUILDpowerS od brněnské firmy 
RTS, a. s. Časový plán a plán potřeby finančních nákladů a personálního obsazení jsem 
zpracovával v programu CONTEC.  

Díky této práci jsem načerpal nové vědomosti a znalosti z provádění především 
provětrávaných fasád a získal komplexnější představu o tom, co taková realizace většího 
objektu všechno obnáší. Také jsem se naučil pracovat v nových programech pro časové 
plánování a přípravu rozpočtu či výkazu výměr, které při dalším studiu na VUT a v případné 
budoucí kariéře přípraváře staveb bezesporu zužitkuji. 
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