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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu 
1. etapy stavby „Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“. Jedná se o 4 dvojdomky, celkem tedy 
8 RD. Práce řeší technologické předpisy pro vrchní stavbu vč. zastřešení, studii realizace 
stavebně technologického projektu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
a kontrolní a zkušební plán. Dále je pro celou stavbu zpracován časový a finanční plán ve dvou 
variantách, a to pro postupnou a proudovou metodu výstavby, a podrobný časový 
harmonogram pro jeden dvojdomek. Pro stavbu je dále zpracována technická zpráva zařízení 
staveniště doplněna o výkresovou část, položkový rozpočet stavební části RD, hluková studie 
a specializace zaměřená na fotovoltaický systém, který je navržený v PD, s alternativním 
řešením použití solárních kolektorů. Součástí DP je také případová studie postupu výstavby 
zaměřená na postupnou a proudovou metodu výstavby.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

rodinný dům, dvojdomek, vrchní stavba, střecha, monolitický železobetonový strop, plochá 
střecha, zařízení staveniště, strojní sestava, zvedací mechanismus, kontrolní a zkušební plán, 
fotovoltaický systém, fotovoltaické panely, solární kolektor, postupná metoda, proudová 
metoda, hluková studie, certifikace udržitelnosti, systém LEED 2009, bednění 

ABSTRACT  

The subject of the diploma thesis is the solution of chosen parts of the construction technology 
project of the 1st phase of the construction „Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“. These 
are 4 semi-detached houses, overall 8 family houses. The work deals with technological 
regulations for the superstructure including roof, study of the realization of the construction 
technology project, design of the main construction machines and mechanisms and control 
and test plan. For the whole construction is elaborated time and financial plan in two variants, 
namely the gradual and current method of construction, and a detailed schedule for one semi-
detached house. The technical report of the building site equipment is completed with the 
drawings, itemized budget of the building part of the house, noise study and specialization 
focused on the photovoltaic system, with an alternative solution to use solar collectors. The 
thesis also includes a case study of construction methods focused on the gradual and current 
method of construction. 

KEYWORDS  

detached house, semi-detached house, superstructure, roof, monolithic reinforced 
concrete ceiling, flat roof, building site equipment, machine assembly, lifting 
mechanism, control and test plan, photovoltaic system, photovoltaic panels, solar 
collector, gradual method, current method, noise study, sustainability certification, 
LEED system 2009, formwork 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je stavebně technologický projekt stavby „Komplex RD Slavkov, Pod 
Zlatou horou“. Jedná se o novostavbu 8 rodinných dvojdomků a jednoho samostatně stojícího RD. 
Celkem se tedy jedná o 17 RD vč. zpevněných ploch a souvisejících inženýrských objektů. Proces 
výstavby je rozdělen na 2 etapy, přičemž v první etapě bude realizováno 8 RD a ve druhé etapě 9 RD. 
DP práce se zabývá pouze stavebně technologickým řešením výstavby 1. etapy. Cílem práce je najít 
optimální postup výstavby z časového, technologického a ekonomického hlediska za respektování 
kvalitativních a legislativních požadavků. Diplomová práce se detailně zabývá vrchní stavbou vč. 
zastřešení, fotovoltaickým systémem navrženým na střeše a různými metodami postupů výstavby, 
obecněji pak zbylými hlavními etapami. Obsahem diplomové práce je studie realizace stavebně 
technologického projektu, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán, technická zpráva 
zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, návrh a posouzení zvedacího 
mechanismu, hluková studie staveniště, časové plány a další. Textovou část doplňuje část s přílohami, 
která obsahuje rozpočet, časové plány a schémata a výkresy pro provedení prací. 
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1. ÚVOD 

Předmětem této kapitoly je studie realizace stavebně technologického projektu 1. etapy 
stavby „Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“.  

Jedná se o předběžnou studii, která byla zpracována v rámci magisterského studia a sloužila 
ke zpracování koncepce a orientaci v PD. Nejsou zde zapracována navržená řešení a závěry 
následujících kapitol, a proto může být studie s těmito následujícími kapitolami v rozporu. Jedná 
se např. o návrhy nasazení pracovníků, použitých strojů atd., které budou v průběhu zpracování 
této DP konkretizovány.  

Jednotlivé kapitoly byly zpracovány na základě podkladů zapůjčené PD. Jedná se o zdroj [1]. 

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

1. etapa 

Pozemní stavební objekty 

SO.01.01 – SO.01.08  Novostavba RD  

Inženýrské objekty 

SO.02.01 – SO.02.08  Zpevněná a nezpevněná plocha, sjezd 

SO.03.01 – SO.03.08  Oplocení pozemku 

SO.04.01 – SO.04.08  Přípojka vody 

SO.05.01 – SO.05.08  Přípojka kanalizace 

SO.06.01 – SO.06.08  Přípojka plynu 

SO.07.01 – SO.07.08  Přípojka NN 

SO.08.01 – SO.08.08  Přípojka datového kabelu 

SO.09.01 – SO.09.08  Retenční jímka, vsakovací objekt a drenážní systém 

3. POSTUP VÝSTAVBY CELÉHO KOMPLEXU RD 

Na počátku realizace 1. etapy stavby „Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“ bude 
provedena skrývka ornice z celé plochy staveniště. Poté budou provedeny veškeré přípojky 
technické infrastruktury pro všechny hlavní stavební objekty SO.01, vodovodní a kanalizační 
šachta a plynoměrná skříň pro stávající vedení veřejných inženýrských sítí. Dále bude zřízena 
hlavní staveništní komunikace. Stávající místní komunikace končí v úrovni SO.01.04. Tato 
komunikace ovšem nesplňuje parametry nově navržené komunikace, která se má v tomto místě 
nacházet. Proto bude vybourán její asfaltový kryt a bude dosypána její štěrková vrstva tak, aby 
splňovala požadované parametry. Ze stejného štěrku bude zřízena hlavní staveništní komunikace, 
která je prodloužením komunikace stávající. Ke konci výstavby bude tato dočasná staveništní 
komunikace sloužit jako podkladní vrstva komunikace trvalé. Po zřízení staveništní komunikace 
budou provedeny výkopy hlavních stavebních jam hlavních investičních objektů SO.01.01 – 
SO.01.08 Novostavba RD. Dále bude provedena realizace RD. Vždy budou realizovány 2 sousedící 
RD společně. Ke konci výstavby budou provedeny retenční jímky a vsakovací objekty, terénní 
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úpravy, sjezdy k objektům, oplocení pozemků a další související práce. Na závěr výstavby bude 
provedena hlavní společná komunikace.  

4. POPIS STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora. Seznam parcel viz 
kapitola č. 2. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. Terén staveniště je mírně 
svažitý se sklonem cca 5 % od západu k východu. Na pozemcích se, kromě části asfaltové 
komunikace, nenachází žádné stávající stavební objekty. Stávající plynovod, vodovod, datový 
kabel, kabel VO a kanalizace končí u úrovně budoucího SO.01.08. Cca o 15 m dále končí stávající 
kabel NN. Stávající komunikace končící v úrovni budoucího SO.01.04 bude upravena 
a prodloužena a bude sloužit pro účely výstavby.  

5. POPIS HLAVNÍCH STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

5.1. SO.01.01 – SO.01.08 Novostavba RD  

Objekt RD má zděný konstrukční systém z keramických tvárnic. Stropní konstrukce 
a schodiště jsou ŽB monolitické. Objekt je dvoupodlažní a nepodsklepený. Ke straně objektu, 
která nesousedí s dalším RD, je přisazena garáž. Obytná část objektu RD je od garáže a od 
sousedního objektu RD oddilatována i přes základy. Zastavěná plocha RD je 70 m2 a zastavěná 
plocha garáže je 25 m2. Vždy bude probíhat výstavba 2 sousedících RD současně.  

5.2. SO.02.01 – SO.02.08 Zpevněná a nezpevněná plocha, sjezd 

Zpevněné plochy před objekty, tj. sjezdy, budou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou. 
Terasa při objektu bude mít nášlapnou vrstvu z dřevěných terasových prken na podkladních 
dřevěných trámcích. Terasy RD budou odděleny zídkou ze ztraceného bednění. RD bude po 
obvodě olemován betonovým okapovým chodníkem z prefabrikovaných betonových dlaždic. 
Nezpevněné plochy budou po dokončení stavebních prací a hrubých terénních prací upraveny 
zhutněním, ohumusováním a osetím travní směsí.  

5.3. SO.03.01 – SO.03.08 Oplocení pozemku 

Nově navržené oplocení je z ocelového poplastovaného pletiva výšky 1,8 m kotveného přes 
ocelové sloupky do betonových patek. V uliční části bude osazeno kovovou jednokřídlou brankou 
s výškou dle plotu. 

5.4. SO.04.01 – SO.04.08 Přípojka vody  

Přípojky vody jsou navrženy z HDPE Ø 32 × 3,0 mm a budou vedeny od hlavního řadu kolmo 
na RD. Napojení na vodovodní řad DN 100 HDPE, vedený ve vozovce, bude navrtávacím pasem 
s šoupětem. 
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Tab. 1.1: Přípojky vody  

Označení 
objektu 

Délka veřejné části 
přípojky vody po 

vodoměrnou šachtu [m] 

Délka domovní přípojky 
vody od vodoměrné 

šachty po RD [m] 

Délka 
přípojky 

celkem [m]   

SO.04.01  16,5 1,0 17,5 
SO.04.02 16,1 1,0 17,1 
SO.04.03 14,7 1,0 15,7 
SO.04.04 14,5 1,0 15,5 
SO.04.05 14,0 1,0 15,0 
SO.04.06 13,9 1,0 14,9 
SO.04.07 13,4 1,0 14,4 
SO.04.08 13,2 1,0 14,2 

5.5. SO.05.01 – SO.05.08 Přípojka kanalizace 

Splaškové kanalizační přípojky jsou navrženy z plastových trub (PP, PVC) min. SN10 o profilu 
DN 150 s integrovanými spoji. Přípojky budou napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci DN 300 
z kameniny, která je vedena ve vozovce. Napojení bude provedeno navrtávkou do potrubí 
kanalizační stoky s osazením příslušné odbočné tvarovky.  

Tab. 1.2: Přípojky kanalizace  

Označení 
objektu 

Délka veřejné části 
přípojky vody po 

kanalizační šachtu [m] 

Délka domovní přípojky 
od kanalizační šachty po 

RD [m] 

Délka 
přípojky 

celkem [m]   

SO.05.01  3,3 8,7 12,0 
SO.05.02 3,3 8,5 11,8 
SO.05.03 3,5 8,0 11,5 
SO.05.04 3,5 7,8 11,3 
SO.05.05 3,6 7,2 10,8 
SO.05.06 3,6 7,0 10,6 
SO.05.07 3,7 6,5 10,2 
SO.05.08 3,7 6,3 10,0 

5.6. SO.06.01 – SO.06.08 Přípojka plynu 

Přípojky plynu budou napojeny na středotlaký plynovod PE DN 63, který je veden po druhé 
straně ulice v zeleném pásu. Napojení bude navrtávkou. Veřejné části přípojek plynu po HUP 
(středotlaké) jsou navrženy z plastu z PE Ø 25 × 3,0 mm (SDR 11). Domovní části přípojek plynu od 
HUP po RD (nízkotlaké) jsou navrženy z plastu z HDPE Ø 32 × 3,0 mm (SDR 11), případně z PE 
Ø 40 × 3,7 mm (SDR 11) dle skutečného výkonu plynových spotřebičů. 
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Tab. 1.3: Přípojky plynu  

Označení 
objektu 

Délka veřejné části 
plynové přípojky po HUP 

[m]  

Délka domovní části 
plyn. přípojky od HUP po 

RD [m]   

Délka 
přípojky 

celkem [m]   

SO.0.6.01 16,2 1,8 18,0 
SO.0.6.02 16,3 1,8 18,1 
SO.0.6.03 14,6 1,8 16,4 
SO.0.6.04 14,5 1,8 16,3 
SO.0.6.05 14,0 1,8 15,8 
SO.0.6.06 13,9 1,8 15,7 
SO.0.6.07 13,0 1,8 14,8 
SO.0.6.08 13,2 1,8 15,0 

5.7. SO.07.01 – SO.07.08 Přípojka NN 

Na hranicích parcel mezi dvěma RD budou vybudovány kabelové rozvody NN a osazeny 
typové kabelové skříně SS200. Bude provedeno osazení typových dvousazbových 
elektroměrových rozvaděčů v pilířcích vedle navržených kabelových skříní SS200. Elektroměrové 
rozvaděče budou napojeny kabelem CYKY-J 4 × 10 z kabelových skříní SS200. Z elektroměrových 
rozvaděčů RE budou připojeny napájecími kabely CYKY-J 4 × 10 a rezervními ovládacími kabely 
CYKY-J 5 × 1,5 rozvaděče rodinných domů. Kabely budou uloženy venku v kabelových chráničkách 
Kopoflex 50 v hloubce 800 mm a zakryty výstražnou fólií. 

Tab. 1.4: Přípojky NN 

Označení 
objektu 

Délka veřejné části 
přípojky NN po 

elektroměrový rozvaděč 
[m] 

Délka domovní přípojky 
NN od elektroměrového 
rozvaděče po rozvaděč 

RD [m] 

Délka 
přípojky 

celkem [m]   

SO.07.01 
SO.07.02  

5,1 1,5 6,6 

SO.07.03 
SO.07.04 

4,5 1,4 5,9 

SO.07.05 
SO.07.06 

3,8 1,3 5,1 

SO.07.07 
SO.07.08 

3,2 1,5 4,7 

5.8. SO.08.01 – SO.08.08 Přípojka datového kabelu 

Informace o přípojkách datových kabelů nejsou součástí poskytnuté PD, která slouží jako 
podklad ke zpracování této DP. Z výkresu koordinační situace byla odměřena délka navržených 
datových kabelů 1 m pro každou dvojici RD.   
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5.9. SO.09.01 – SO.09.08 Retenční jímka, vsakovací objekt a drenážní 
systém 

Drenážní systém, který lemuje základy objektu a svody dešťových vod, je zaústěn do 
retenční jímky AS-REWA ECO 4 EO. Jedná se o válcovou samonosnou nádrž, která bude postavena 
na betonovou podkladní desku a obsypána zeminou. Průměr nádrže je 1,975 m a výška 2 m. 
Hmotnost nádrže je 220 kg a objem 4,21 m3. Z retenční jímky je navržen přepad do vsakovacího 
objektu AS-KRECHT. Jedná se o akumulační a drenážní systém tunelového tvaru skládající se 
z lehkých, plastových, půlkruhových schránek uzavřených z obou stran plastovými čely.  Tím je 
vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování 
srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. Vsakovací tělo tunelu je navrženo 
z komponentů AS KRECHT – T 1600 o rozměrech 2 300 × 1 300 × 810 mm, tj. 1 600 l na kus. 

6. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Rozdělení  SO 01.01 – SO.01.08 Novostavba RD na dílčí technologické etapy: 

0. zemní práce; 
1. základy; 
2. vrchní stavba; 
3. zastřešení; 
4. provádění příček a rozvodů instalací; 
5. provádění vnitřních omítek a podkladních vrstev podlah; 
6. provádění podlah, kompletace povrchů a technologie; 
7. kompletace rozvodů instalací a vnitřních prací; 
8. vnější úpravy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že budou vždy realizovány 2 sousedící RD současně, je v této 
kapitole uveden stručný výkaz výměr pro dvojici RD. Podrobný výkaz výměr pro 1 RD je uveden 
v příloze č. 7. Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. Personální 
obsazení pro jednotlivé pracovní procesy je vždy uvedeno jako skladba 1 pracovní čety. Ve 
skutečnosti bude práce provádět více čet současně. Návrh počtu pracovních čet bude proveden 
až v příloze č. 3. Bilance nasazení pracovníků pro realizaci hlavního stavebního objektu. 
Technologické přestávky mezi vybetonováním ŽB konstrukcí a dalšími pracovními procesy zde 
nejsou konktrétně uvedeny, a to z důvodu, že se betonáže pro každou dvojici RD předpokládají 
v jiném časovém období, tzn. za různých teplot. Proto se budou doby těchto technologických 
přestávek lišit. V odstavcích „Základní body kontroly kvality prací“ jsou uvedeny pouze vybrané 
kontroly týkající se konkrétního pracovního procesu. V závorkách jsou uvedeny měřící parametry, 
tj. max. dovolené geometrické odchylky atd.   

OOPP pro veškeré pracovní procesy: 

Pracovní oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní rukavice. Při 
práci s nástroji mohou být OOPP rozšířeny o další dle návodu (např. holínky, klapky na uši, 
ochranné brýle, respirátor). Povinnost pracovníků používat výše uvedené OOPP platí po celou 
dobu realizace stavby.  
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6.1. Zemní práce  

6.1.1. Popis 

a)  Skrývka ornice 

Bude provedena skrývka ornice z celé plochy staveniště v mocnosti 300 mm. Tato mocnost 
byla stanovena na základě geologického průzkumu. Při provádění skrývky ornice v místě vedení 
stávajících inženýrských sítí bude skrývka prováděna se zvýšenou opatrností.  

b)  Stavební jámy a rýmy 

Stavební jáma pro jednu dvojici RD bude mít půdorysné rozměry 11,3 × 15 m a její dno bude 
v úrovni −0,980 m od referenční nuly objektu. Po stranách této jámy budou stavební jámy 
přisazených garáží o půdorysných rozměrech 8,2 × 3,7 m se dnem v úrovni −0,510 m. Pro 
základové pásy garáží budou provedeny rýhy šířky 0,5 m do hloubky −1,180 m. Zeminy v řešené 
oblasti na základě geologického průzkumu spadají do třídy těžitelnosti 3. Zatřídění bylo 
provedeno dle již neplatné ČSN 73 1001 Zakládání staveb. 

6.1.2. Výkaz výměr 

Tab. 1.5: Výkaz výměr – zemní práce   

Materiál 
Množství v rostlém 

stavu [m3] 
Množství v nakypřeném 

stavu [m3] 

Ornice s celé plochy staveniště 1655 2234 
Výkopek ze stavební jámy 183 247 
Výkopek z rýh 16 22 

Pozn.: Pro výpočet objemu zeminy v nakypřeném stavu je uvažován koeficient nakypření 1,35. 
Tento koeficient byl určen na základě již neplatné ČSN 73 3050 Zemní práce [2]. 

6.1.3. Technologický postup provádění 

a)  Vytyčení hranic staveniště, polohy inženýrských sítí 

Nejprve bude provedeno vytyčení a vyznačení hranic staveniště a stávajících inženýrských 
sítí, které procházejí přes staveniště, včetně ochranných pásem těchto sítí. K měření bude použit 
nivelační přístroj. Zaměřené body budou vyznačeny dřevěnými kolíky a reflexním sprejem. 

b)  Odstranění křovin  

K odstranění křovin ze staveniště bude použit pásový dozer. Křoviny budou odvezeny na 
skládku nákladním automobilem. 

c)  Sejmutí ornice 

Bude provedena skrývka ornice o mocnosti 300 mm po celé ploše staveniště. Skrývka bude 
provedena pásovým dozerem. Část ornice bude uskladněna v západní části staveniště a část bude 
odvezena na skládku mimo staveniště na nákladním automobilu.  

d)  Příprava zařízení staveniště, přípojky 

Nejprve bude odstraněn asfaltový kryt stávající části komunikace, která se nachází na  
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staveništi. Poté budou provedeny veškeré trvalé přípojky inženýrských sítí pro všech 8 RD, 
vodovodní šachta a plynoměrná skříň pro veřejný vodovodní řad a plynovod. Poté bude 
provedena staveništní komunikace ze štěrku a ŽB silničních panelů. Štěrková vrstva stávající 
komunikace bude dosypána, aby splňovala požadované parametry a bude využívána jako součást 
staveništní komunikace.  

e)  Výkopy stavebních jam 

Budou provedeny výkopy stavebních jam a jam vsakovacích objektů pro všech 8 RD. Dno 
výkopu stavební jámy pro RD je v úrovni −0,980 m, dno výkopu garáže −0,510 m. Hloubky jsou 
vztaženy k relativní výšce 0,000 m. Při strojní těžbě bude u všech výkopů ponechána vrstva zeminy 
tl. 50 mm, která bude odstraněna ručně. Zemina bude těžena rýpadlo-nakladačem a poté bude 
na nákladním automobilu odvezena na mimostaveništní skládku. Část výkopku bude uložena na 
deponii v západní části staveniště a ke konci výstavby bude použita pro terénní úpravy. Dno 
stavební jámy bude zhutněno vibračním válcem.   

Po provedení výkopů stavebních jam všech hlavních stavebních objektů se bude realizace 
soustředit vždy na dva hlavní stavební objekty, tj. jednu dvojici RD.  

f)  Výkopy stavebních rýh 

Stavební rýhy pro základové pasy garáže budou hloubeny strojně do hloubky 0,670 m od 
dna stavební jámy, tzn. do úrovně −1,180 m od referenční nuly. Rýhy budou šířky 0,5 m. Opět 
bude při strojním hloubení ponechána vrstva zeminy tl. 50 mm, která bude odstraněna ručně. 
Dno rýh bude zhutněno vibračním pěchem. Rýhy budou hloubeny pásovým minirýpadlem a poté 
bude vykopaná zemina odvezena na nákladním automobilu na mimostaveništní skládku. 

6.1.4. Použité stroje, nářadí a pomůcky 

Stroje: 

 Pásový dozer; 
 rýpadlo-nakladač; 
 pásové minirýpadlo; 
 vibrační pěch;  
 vibrační válec; 
 nákladní automobil – třístranný sklápěč; 
 dodávkový vůz – valník;  
 dodávkový vůz. 

Pracovní pomůcky: 

Lopaty, krumpáče, palice, kotouče, rýč, sekera, kladiva. 

Měřící pomůcky: 

Nivelační přístroj, olovnice, hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, výtyčka, 
metr svinovací nebo skládací, pásmo 100 m, stavební provázek. 
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6.1.5. Personální obsazení 

Vytyčovací práce 

 1× geodet (vedoucí pracovní čety); 
 1× asistent geodeta. 

Odstranění křovin 

 1× obsluha dozeru (vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník. 

Sejmutí ornice 

 1× obsluha dozeru (vedoucí pracovní čety); 
 1× obsluha nakladače; 
 2× pomocný dělník. 

Přípojky inženýrských sítí 

 1× obsluha rýpadlo-nakladače (zároveň vedoucí pracovní čety); 
 1× instalatér; 
 3× pomocný dělník. 

Výkopy stavebních jam  

 1× obsluha rýpadlo-nakladače (zároveň vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník. 

Výkopy stavebních rýh 

 1× obsluha pásového minirýpadla (zároveň vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník.  

6.1.6. Základní body kontroly kvality prací  

Odstranění křovin, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedení skrývky ornice 
(tl. 300 mm), provedení přípojek inženýrských sítí, vytýčení výkopů, půdorysné rozměry a hloubka 
stavebních jam a rýh, rovinnost základové spáry a svislost stěn výkopů, dostatečné zhutnění 
základové spáry. 

6.2. Základy  

6.2.1. Popis 

a)  Základy RD 

RD bude plošně založen na ŽB monolitické desce tl. 250 mm z betonu třídy C20/25 a výztuže 
tvořenou kombinací svařované Kari sítě a betonářské oceli B500B. ŽB deska bude provedena na 
deskách tepelné izolace Styrodur 5000CS tl. 100 mm kladených ve třech vrstvách. Pod deskami je 
navržen podsyp složený z kameniva fr. 32–63 mm tl. 250 mm, kameniva fr. 16–32 mm tl. 50 mm 
a štěrkopísku fr. 0–8 mm tl. 30 mm. 
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b)  Základy garáže 

Garáž bude založena plošně na základových pasech z prostého betonu třídy C16/20. Nad 
základovými pasy je navržena jedna vrstva zdiva z tvárnic ztraceného bednění šířky 300 mm, které 
budou zality betonem C16/20. Na tomto základovém zdivu bude provedena základová deska 
garáže tl. 160 mm z betonu třídy C20/25, která bude vyztužena svařovanou Kari sítí. Pod ŽB 
základovou deskou je navržen podsyp z kameniva fr. 16–63 mm tl. 250 mm. 

Na ŽB základových deskách je navržena hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového 
pásu tl. 5 mm. 

6.2.2. Výkaz výměr 

Tab. 1.6: Výkaz výměr – základy   

Materiál Množství [MJ] MJ 
Kamenivo fr. 32–63 mm 42 m3 
Kamenivo fr. 16–32 mm 19 m3 
Kamenivo fr. 16–63 mm 10 m3 
Štěrkopísek fr. 0–8 mm 10 m3 
Beton C20/25 45 m3 
Beton C16/20 17 m3 
Betonářská ocel B500B 3 t 
Kari-síť, Ø 6 mm, oka 150/150 mm 1 t 
Betonové tvárnice ztraceného bednění tl. 30 cm 11 m2 
Deska Styrodur 5000 CS  tl. 100 mm 500 m2 
Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral 240 m2 

Asfaltová penetrační emulze 240 m2 

6.2.3. Technologický postup provádění 

a)  Základové pasy  

Bude provedena betonáž základových pasů garáže z prostého betonu C16/20. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se v řešeném území nachází soudržná zemina, bude betonáž základových pásů 
garáže provedena přímo do vykopaných rýh bez použití bednění. Beton bude během ukládání 
hutněn ponorným vibrátorem. Po uplynutí technologické pauzy betonáže, kdy bude mít beton 
dostatečnou pevnost, bude na základové pasy garáže vyzděna 1 vrstva zdiva z betonových tvárnic 
ztraceného bednění a zalita betonem C16/20.  

b)  Podkladní polštáře  

Pod základovou desku RD bude proveden podsyp ze štěrku fr. 32–63 mm v tl. 250 mm, na 
něj podsyp ze štěrku fr. 16–32 mm v tl. 50 mm a poté poslední vrstva podsypu ze štěrkopísku 
fr. 0–8 mm v tl. 30 mm. Pod základovou desku garáže bude proveden podsyp ze štěrku fr. 16–
63 mm v tl. 250 mm. Dorovnání všech vrstev podsypů bude provedeno ručně. Všechny vrstvy 
podsypů budou průběžně hutněny vibračním válcem a pěchem.  



24 
 

c)  Tepelně izolační desky základů RD 

Na podsyp ze štěrkopísku v části RD budou kladeny tepelně izolační desky Styrodur 5000CS 
ve třech vrstvách po 100 mm. Spodní vrstva desek bude v horizontálním směru přesahovat 
následující vrstvu vždy o 150 mm. Celková tloušťka tepelné izolace bude 300 mm. 

d)  ŽB základové desky  

Nejprve bude zřízeno bednění pro základové desky RD i garáže. Na podkladní podsyp 
garáže bude vybetonována vrstva podkladního betonu C20/25 tl. 100 mm. Dále bude provedeno 
vyztužení základových desek, přičemž výztuž desky RD bude prováděna přímo na tepelně izolační 
desky a výztuž desky garáže na podkladní beton. Výztuž desky garáže bude ze svařované Kari sítě. 
Základová deska RD bude při spodním a horním povrchu vyztužena Kari sítí a uprostřed pruty 
z betonářské oceli B500B. Dále bude provedena betonáž základových desek z betonu C20/25. RD 
bude založen na ŽB základové desce tl. 250 mm a garáž na ŽB základové desce tl. 160 mm. Beton 
bude během ukládání hutněn ponorným vibrátorem a povrch desek bude srovnán vibrační latí. 
Po uplynutí cca 5 hod od betonáže bude povrch desek upraven hladičkou betonu.  

e)  Hydroizolace spodní stavby 

Po odbednění základových desek bude na jejich očištěný povrch provedena penetrace 
asfaltovou penetrační emulzí DEKprimer. Na penetrovaný povrch budou uloženy a přivařeny 
hydroizolační modifikované pásy Glastek 40 Special Mineral. ŽB desky objektu budou těmito pásy 
zboku olemovány a na lem bude napojeno vytažení pásů 350 mm nad horní hrany desek.  

6.2.4. Použité stroje, nářadí a pomůcky 

Stroje: 

 Čerpadlo s domíchávačem betonu; 
 nákladní automobil – třístranný sklápěč;  
 nákladní automobil – valník s hydraulickou rukou; 
 dodávkový vůz – valník;  
 dodávkový vůz; 
 ponorný mechanický vibrátor; 
 hladička betonu;  
 plovoucí vibrační lišta; 
 spádová stavební míchačka; 
 vibrační pěch;  
 vibrační válec; 
 elektrická řetězová pila; 
 přímočará pila; 
 kotoučová pila; 
 vrtací a sekací kladivo; 
 úhlová bruska; 
 excentrická bruska. 

Pracovní pomůcky: 

Lopaty, krumpáče, palice, kotouče, rýč, sekera, kladiva, ruční pila na dřevo, kleště štípací 
a vázací, pákové nůžky na ocelové pruty, štětka, koště, hrablo na beton, zednická lžíce, dřevěné 
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hladítko, ocelové hrábě, vodováha, strhávací latě. 

Měřící pomůcky: 

Nivelační přístroj, olovnice, hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, výtyčka, 
metr svinovací nebo skládací, pásmo 100 m, pásmo 50 m, stavební provázek, vodováha (pracovní 
měřidlo s kalibrací), křída na značení, prodlužovací kabel, hliníková lať, ocelový úhelník, ocelová 
planžeta, vlhkoměr, teploměr. 

6.2.5. Personální obsazení  

Betonáž základových pasů a desek  

 1× betonář (vedoucí pracovní čety); 
 2× pomocný dělník. 
 1× obsluha čerpadla s domíchávačem; 

Štěrkové podkladní vrstvy  

 2× pomocný dělník.  

Zdivo ztraceného bednění 

 1× zedník (vedoucí pracovní čety); 
 1× betonář; 
 1× pomocný dělník. 

Tepelná izolace a hydroizolace spodní stavby 

 1× izolatér (vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník. 

Bednění základových desek 

 1× tesař (vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník. 

Armování 

 1× železář (vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník. 

6.2.6. Základní body kontroly kvality prací  

Podkladní polštáře: hutnění štěrkových podsypů, správná tloušťka. 

Tepelně izolační desky základů RD: převázání spár. 

ŽB a betonové konstrukce: provedení armatury, krycí vrstva armatury, betonáž, hutnění betonu. 

Hydroizolace spodní stavby: spojení a stabilita pásů, překrytí a spoje, poškození pásů špatným 
natavováním, kvalita spojů a detailů asfaltových pásů. 



26 
 

6.3. Vrchní stavba 

6.3.1. Popis 

a)  Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU P15 na M10 
a Porotherm 24 P+D P15 na M10. Nadpraží dveřních otvorů v nosných zdech budou z keramických 
vysokých překladů Porotherm 7.  ŽB sloupy a okenní parapety ve 2. NP jsou z betonu C20/25 
a betonářské oceli B500B. Ve 2. NP jsou mezi příčkami navrženy 3 ks ocelových sloupů 
čtvercového průřezu 80 × 80 mm z oceli S235. 

b)  Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako křížem vyztužené ŽB monolitické desky z betonu 
třídy C20/25. Výztuž desek je tvořena kombinací svařované Kari sítě a betonářské oceli B500B. 
Deska nad 1. NP je navržena tl. 160 mm a deska nad 2. NP, která zároveň plní nosnou funkci 
střešního pláště, je navržena tl. 140 mm. Schodiště spojující úroveň 1. NP a 2. NP bude ŽB 
monolitické, z betonu C20/25 a výztuže tvořenou kombinaci svařované Kari sítě a betonářské oceli 
B500B. 

c)  Vnější výplně otvorů 

Vnější výplně otvorů budou s plastovým rámem. Okenní rámy budou vyplněny izolačním 
trojsklem. Veškeré výplně otvorů (mimo fixní neotevíravé části) budou opatřeny kováním 
s možností ventilace. Vstupní dveře budou bezpečnostní a spolu s dveřmi do garáže budou 
provedeny s odpovídající požární odolností, vzduchotěsné a tepelněizolační. 

6.3.2. Výkaz výměr 

Tab. 1.7: Výkaz výměr – vrchní stavba   
Materiál Množství [MJ] MJ 
Zdivo POROTHERM 24 P+D P10  18 m2 
Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15  374 m2 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70/238/1500 mm 7 ks 
Betonářská ocel B500B 9 t 
Kari-síť Ø 8 mm, oka 150/150 mm  2 t 
Beton C20/25 79 m3 
Deska EPS 70 F tl. 300 mm 51 m2 
Deska EPS 70 F tl. 50 mm 67 m2 
Ocelový sloupek 80 × 80 mm z oceli S235 6 ks 
Dveře vstupní plastové 1000/2150 mm 1 ks 
Okno plastové 2275/500 mm 1 ks 
Sekční garážová vrata 2500/2400 mm 1 ks 
Okno plast. francouzské s dveřmi 3110/2150 mm 1 ks 
Okno plast. francouzské 1500/2400 mm 1 ks 
Okno plastové 3185/1250 mm 1 ks 
Okno plastové 3290/1250 mm 1 ks 
Okno plastové 2890/1250 mm 1 ks 
Dveře HPL 1100/2120 mm 1 ks 
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6.3.3. Technologický postup provádění 

a)  Nosné zdivo 1. NP 

Bude provedeno vyzdění obvodových a vnitřních nosných stěn 1. NP RD i garáží. Obvodové 
zdivo bude z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU P15 na M10. Vnitřním nosným zdivem jsou 
dvě stěny v 1. NP, na které bude uloženo ŽB monolitické schodiště. Tyto stěny budou 
z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU P15 na M10 a Porotherm 24 P+D P10 na MVC 5. 
Současně se zděním budou provedeny překlady nad dveřními otvory v nosných zdech 
z keramických vysokých překladů Porotherm 7. Během zdění bude prováděna dilatace mezi 
dvěma RD, která je navržena z desek EPS 70 tl. 50 mm a mezi RD a garáží, která je navržena z desek 
EPS 70 tl. 300 mm.  

b)  Stropní konstrukce nad 1. NP 

Nejprve bude provedena montáž systémového nosníkového bednění Peri Multiflex pro 
stropní konstrukce nad 1. NP. Součástí stropní konstrukce budou i ŽB průvlaky nad okenními 
a dveřními otvory v 1. NP. Dále bude provedena výztuž těchto konstrukcí. Armatura stropních 
desek bude tvořena kombinací svařované Kari sítě a betonářské oceli B500B. Armatura průvlaků 
bude z betonářské oceli B500B. Poté bude provedena jejich betonáž z betonu C20/25. Beton bude 
během ukládání hutněn ponorným vibrátorem a povrch desek bude srovnán vibrační latí. Po 
uplynutí cca 5 hod od betonáže bude povrch desek upraven hladičkou betonu. Podrobný postup 
provádění stropní konstrukce nad 1. NP je zpracován v kapitole č. 4. Technologický předpis pro 
provádění železobetonové stropní konstrukce.    

c)  Schodiště  

Nejprve bude zřízeno jednorázové bednění schodišť. Dále bude provedeno jejich vyztužení, 
a to kombinací betonářské oceli B500B a svařované Kari sítě. Následně bude provedena betonáž 
z betonu C20/25.  

d)  Svislé ŽB konstrukce 2. NP 

Po uplynutí technologické přestávky od betonáže stropů nad 1. NP mohou být započaty 
práce na ŽB svislých konstrukcích ve 2. NP. Těmito konstrukcemi budou rohové sloupy a okenní 
parapety jižní části RD. Bude provedena montáž bednění svislých konstrukcí ze systémového 
stěnového rámového bednění. Dále budou provedeny jejich armatury z betonářské oceli B500B 
a betonáž z betonu C20/25. Beton bude během ukládání hutněn ponorným vibrátorem. 

e)  Nosné zdivo 2. NP 

Bude provedeno vyzdění obvodových nosných stěn 2. NP RD z keramických tvárnic 
Porotherm 19 AKU P15 na M10. Během zdění bude opět prováděna dilatace mezi dvěma RD, která 
je navržena z desek EPS 70 tl. 50 mm. 

f)  Stropní konstrukce nad 2. NP  

Postup provádění stropní konstrukce nad 2. NP bude stejný, jako při provádění stropu nad 
1. NP.  

g)  Atiky 

Po uplynutí technologické přestávky od betonáže stropů nad 2. NP, které současně plní 
funkci nosné konstrukce střešního pláště, budou provedeny střešní atiky. Bude provedena 
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montáž bednění atik ze systémového stěnového rámového bednění, jejich armatury z betonářské 
oceli B500B a betonáž z betonu C20/25. 

h)  Ocelové sloupky 2. NP 

Bude provedena montáž 3 ks ocelových sloupků čtvercového průřezu 80 × 80 mm z oceli 
S235.  

i)  Vnější výplně otvorů 

Vnější výplně otvorů budou osazeny předsazenou montáží. Nejprve budou osazeny rámy 
oken bez křídel. Na vnitřní stranu obvodu rámu se nalepí parotěsná páska a na vnější 
paropropustná páska. Do obvodového rámu se zacvaknou kotevní pásky. Okno se vyrovná 
pomocí montážních klínů. Kotvy se následně přivrtají do ostění pomocí hmoždinek. K ostění se 
přilepí vnější paropropustná páska. Ostění v okolí rámu se vyplní PUR pěnou. Poté se přilepí 
parotěsná páska. Po vytvrdnutí PUR pěny se osadí křídla oken. Na závěr bude provedena montáž 
kování a ostatních doplňků. 

6.3.4. Použité stroje, nářadí a pomůcky 

Stroje: 

 Čerpadlo s domíchávačem betonu; 
 nákladní automobil – valník s hydraulickou rukou; 
 dodávkový vůz – valník;  
 dodávkový vůz; 
 ponorný mechanický vibrátor; 
 hladička betonu;  
 plovoucí vibrační lišta; 
 elektrická řetězová pila; 
 přímočará pila; 
 kotoučová pila; 
 stolová pila; 
 vrtací a sekací kladivo; 
 úhlová bruska; 
 excentrická bruska 
 čistič bednění. 

Pracovní pomůcky: 

Truhlík na maltu, vědro, vozík na kusová staviva, stavební kolečko, zednické kladívko, 
sekáč, palička, pila, nádoba na promíchání zdících tmelů, lehké pracovní lešení, ruční pila na dřevo, 
tesařské kladivo, kladivo, štípací kleště, kovové hrábě, páčidlo, koště, žebříky, sekera, lopaty, 
pákové nůžky na betonářskou výztuž, ocelová špachtle, smeták, hliníkové latě, špachtle, vrtačka, 
křížový šroubovák, gumová palička, vodováha, plastové páčidlo, pistole na PUR pěnu, štafle. 

Měřící pomůcky: 

Nivelační přístroj, olovnice, hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, 
výtyčka, metr svinovací nebo skládací, pásmo 100 m, pásmo 50 m, stavební provázek, vodováha 
(pracovní měřidlo s kalibrací), křída na značení, prodlužovací kabel, hliníková lať, ocelový úhelník, 
ocelová planžeta, vlhkoměr, teploměr, laserový měřič vzdáleností. 
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6.3.5. Personální obsazení 

Zdění  

 2× zedník (z nich 1 vedoucí pracovní čety); 
 2× pomocný dělník. 

Bednění  

 1× tesař (vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník. 

Armování 

 1× železář (vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník. 

Betonáž  

 1× betonář (vedoucí pracovní čety); 
 2× pomocný dělník; 
 1× obsluha čerpadla s domíchávačem. 

Výplně otvorů 

 1× montážní dělník (vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník. 

6.3.6. Základní body kontroly kvality prací  

Zdění: vyrovnání podkladu (±15 mm/2 m), vytyčení zdiva, založení zdiva, vyzdívání následujících 
vrstev zdiva (převázání tvárnic min. 100 mm, svislost ±20 mm, rovinnost ±10 mm/1 m), otvory ve 
zdivu (rovinnost ostění ±10 mm/1 m, šířka otvoru ±20 mm). 

ŽB konstrukce: kvalita betonové směsi (zkouškou rozlití kužele), bednění (pevnost, těsnost, 
rovinnost), pevnost betonu před odbedněním (min. 70 % předepsané pevnosti v tlaku), rovinnost 
povrchu (±15 mm/2 m), vyčnívající výztuž svislých ŽB konstrukcí (±15 mm). 

Vnější výplně otvorů: osazení do svislé a vodorovné roviny, pravoúhlost, ukotvení výplně otvoru, 
provedení připojovací spáry před jejím zakrytím, pohyblivost otevíravých částí, prohnutí ve svislém 
i vodorovném směru (±2 mm/1 m). 

6.4. Zastřešení  

6.4.1. Popis 

Objekt RD i garáže je zastřešen jednoplášťovou plochou nevětranou nepochozí střechou. 
Nosnou konstrukci střech tvoří ŽB monolitické stropní desky nad 2. NP. Nad RD je navržena 
skladba střešního pláště R1 a nad garáží skladba R2. Výpis skladeb je uveden níže.  

Dále je na střeše garáže i RD navržen záchytný systém v podobě nerezového lana 
a lanových úchytů. Technologický postup montáže záchytného systému zde není uveden. Montáž 
bude provádět odborná firma.   
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Tab. 1.8: Skladba střešního pláště R1 

Vrstva Tloušťka vrstvy [mm] 
Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76 1,5 
FILTEK 300 g/m2 netkaná geotextilie 5 
Izolační desky ISOVER EPS Grey 100,  λD = 0,031 W/m.K 2 × 220 
Spádové klíny ISOVER EPS Grey 100,  λD = 0,031 W/m.K 60–190 
Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 5 
Asfaltová penetrace DEKPRIMER  - 

Tab. 1.9: Skladba střešního pláště R2 

Vrstva Tloušťka vrstvy [mm] 
Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76 1,5 
FILTEK 300 g/m2 netkaná geotextilie 5 
Spádové klíny EPS 100 S Stabil,  λD=0,037 W/m.K 60–260 
Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
Asfaltová penetrace DEKPRIMER  - 

6.4.2. Výkaz výměr 

Tab. 1.10: Výkaz výměr – zastřešení   

Materiál Množství [MJ] MJ 

Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76  252 m2 
FILTEK 300 g/m2 netkaná geotextilie 252 m2 
Izolační desky ISOVER EPS Grey 100, tl. 220 mm 257 m2 
Izolační desky STYROTHERM PLUS 70, tl. 100 mm 44 m2 
Izolační desky SD Plus 200, tl. 100 mm 46 m2 
Spádové klíny ISOVER EPS Grey 100 5 m3 
Spádové klíny EPS 100 S Stabil 7 m3 
Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL  264 m2 
Asfaltová penetrace DEKPRIMER  264 m2 
OSB desky tl. 25 mm 45 m2 
Plech s lakem tl. 0,8 mm, r.š. 410 mm 42 m 
Montážní úchyt záchytného systému 34 ks 
Nerezové lano 88 m 

6.4.3. Technologický postup provádění 

a)  Střešní plášť R1 nad RD 

Na ŽB stropní desku nad 2. NP, tj. na nosnou konstrukci střešního pláště, bude nanesena 
asfaltová penetrační emulze. Poté bude provedena parotěsná vrstva z hydroizolačního 
asfaltového pásu. Následuje zateplení vnitřních svislých stran atiky z tepelně izolačních desek 
Styrotherm Plus 70 tl. 100 mm a zhlaví atik z desek SD Plus tl. 100 mm. Na asfaltové pásy budou 
uloženy spádové klíny ISOVER EPS Grey a na spádové klíny izolační desky ISOVER EPS Grey 100 ve  
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dvou vrstvách po 220 mm. Na vrstvu tepelné izolace bude provedena separační geotextilie Filtek 
300 a na geotextilii hydroizolační folie PVC-P DEKPLAN.  

b)  Střešní plášť R2 nad garáží 

Skladba střešního pláště garáže a technologie jeho provedení bude téměř stejná, jako 
u střešního pláště RD, s tím rozdílem, že tepelně izolační vrstva bude provedena pouze ze 
spádových klínů EPS 100 S Stabil a nebude provedena tepelná izolace atik.  

Současně s prováděním střešních plášťů bude provedeno i obložení zhlaví atik z OSB desek 
a jejich oplechování. Dále budou provedeny i atikové střešní vpustě. Podrobný postup provádění 
střešního pláště R1 a R2 je zpracován v kapitole č. 5. Technologický předpis pro provádění ploché 
střechy včetně popisu montáže fotovoltaických panelů.     

6.4.4. Použité stroje, nářadí a pomůcky 

Stroje: 

 Nákladní automobil – valník s hydraulickou rukou; 
 dodávkový vůz – valník;  
 dodávkový vůz; 
 elektrická řetězová pila; 
 přímočará pila; 
 kotoučová pila 
 stolová pila; 
 vrtací a sekací kladivo; 
 úhlová bruska; 
 excentrická bruska. 

Pracovní pomůcky: 

Ruční pila na dřevo, tesařské kladivo, štípací kleště, sekera, kladivo, lopaty, koště, váleček, 
štětky, stěrka hladká, stěrka zubová, mosazný kartáč, kleště, ocelová špachtle, hliníkové latě, 
silikonový přítlačný váleček, mosazný přítlačný váleček na detaily, izolatérský nůž s rovnou 
a háčkovou čepelí, ruční drážkovací nůž, kladečský nůž, nůžky, nůžky na plech, ocelová jehla 
s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů, smeták, hadr, nádoba na odpad. 

Měřící pomůcky: 

Nivelační přístroj, olovnice, hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, 
výtyčka, metr svinovací nebo skládací, pásmo 50 m, stavební provázek, vodováha (pracovní 
měřidlo s kalibrací), křída na značení, prodlužovací kabel, hliníková lať, ocelový úhelník, ocelová 
planžeta, vlhkoměr, teploměr. 

6.4.5. Personální obsazení 

Střešní plášť  

 1× izolatér (vedoucí pracovní čety); 
 1× pomocný dělník. 

Záchytný systém 

 2× montážní pracovník. 
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6.4.6. Základní body kontroly kvality prací  

Podklad (pevnost min. 70 % výsledné pevnosti betonu, vlhkost povrchu max. 6 %, místní 
rovinnost ±5 mm/2 m), přesahy jednotlivých povlakových vrstev ve spojích, těsnost spojů. 
Podrobný kontrolní a zkušební plán pro střešní plášť je zpracován v kapitole č. 6. Kontrolní 
a zkušební plán pro provádění ploché střechy a montáž fotovoltaických panelů.  

6.5. Provádění příček a rozvodů instalací 

6.5.1. Popis 

a)  Příčky 

Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry. 
Překlady příček tvoří ploché překlady POROTHERM 11,5. 

b)  Vytápění / chlazení 

Vytápění objektu bude teplovodní. Otopná soustava v RD bude dvoutrubková, s nuceným 
oběhem vody a standardním teplotním spádem pro radiátory. Voda pro vytápění bude ohřívána 
v plynovém kondenzačním kotli o výkonu 9,5 kW, který bude umístěn v technické místnosti, 
a zároveň bude zdrojem ohřevu teplé užitkové vody.  

c)  Elektroinstalace 

Ve vstupní chodbě 1. NP bude osazen rozvaděč RH, který bude v celoplastové skříni. Od 
rozvaděče budou kabely rozvedeny k jednotlivým spotřebičům. Přívod do rozvaděče bude 
proveden ze spodní strany a veškeré vývody budou provedeny shora. Na přívodu bude osazen 
hlavní vypínač QM. V rozvaděči budou osazeny jisticí a spínací prvky a zařízení pro připojení 
elektroinstalace. Na přívodu FVE bude před elektroměrem osazena přepěťová ochrana a přívod 
bude připojen na RH. Veškeré elektroinstalace stavby budou vedeny celoplastovými vodiči CYKY 
pod omítkou. Spínače a ovladače budou umístěny ve výšce cca 1,2 m nad úrovní podlahy. Zásuvky 
budou umístěny ve výšce 0,3 m nad úrovní podlahy v obytných místnostech a 1,2 m nad úrovní 
podlahy v sociálních prostorách. Dále bude proveden přívod pro elektrický pohon vrat. Součástí 
instalace bude také osvětlení vstupu a vývody pro zahradní osvětlení a rezervní vývod pro bazén. 
V objektu budou osazeny autonomní kouřové hlásiče dle požadavku PBŘ. 

d)  Vzduchotechnika 

Nucené větrání bude zajištěno rovnotlakým vzduchotechnickým systémem s kompaktní 
rekuperační jednotkou v technické místnosti. Čerstvý vzduch bude přiváděn do obytných 
místností pomocí nástěnných elementů SHH a stěnovým difuzorem. Každá obytná místnost bude 
oddělena od ostatních místností samostatným telefonním tlumičem hluku. Odvod odpadního 
vzduchu přes ostatní místnosti jako WC, kuchyň, sociální zázemí a technické místnosti bude 
zajištěn pomocí talířových ventilů. Rozvody vzduchu budou provedeny z potrubí SPIRO, které 
bude umístěno mezi stropní konstrukcí a SDK podhledem. Nasávání čerstvého vzduchu je řešeno 
nasávací protidešťovou žaluzií, která bude umístěna ze spodní hrany převislého stropu RD. Na 
rozvod bude osazena těsná regulační klapka. Pro odvod znehodnoceného vzduchu bude osazena 
odvodní hlavice nad střechu objektu. Pod střechou bude osazena těsná uzavírací klapka. V patě 
této stoupačky bude umístěn kondenzátní límec pro odvod případného kondenzátu, který bude  
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napojen na kanalizaci přes suchý protizápachový uzávěr. Přívodní potrubí čerstvého vzduchu 
a odvod znehodnoceného vzduchu bude od stěny po jednotku izolováno tepelnou izolací 
z kamenné vlny tl. 60 mm. Vnitřní rozvody v technické místnosti budou izolovány od jednotky po 
tlumič hluku protihlukovou izolací tl. 25 mm. 

e)  Vodovod 

Přívod vody pro RD bude zajištěn z nově navržené přípojky vody. Bude provedena venkovní 
část vnitřního vodovodu z PE trub DN32, které budou uloženy do pískového lože. Vodovod bude 
napojen na kondenzační kotel, umístěný v technické místnosti, se zásobníkem teplé vody. Kotel 
bude sloužit i k ohřevu vody. Odtud budou zřízeny vnitřní rozvody, které se napojí na navržené 
zařizovací předměty a na topnou soustavu.  

f)  Vnitřní kanalizace – splašková 

Odpadní vody budou od zařizovacích předmětů odvedeny soustavou vnitřní splaškové 
kanalizace do hlavního kanalizačního svodu. Kanalizační svod zaústí do revizní šachty kanalizační 
přípojky, která bude umístěna před objektem. Vnitřní kanalizace je navržena z odpadního systému 
Pipe Life Fatra, odpady z trub HT, svody z trub PVC-KG. 

6.5.2. Výkaz výměr 

Tab. 1.11: Výkaz výměr – příčky   

Materiál Množství [MJ] MJ 
Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm 198 m2 
Překlad POROTHERM plochý 115/71/1250 mm 18 ks 

Pozn.: PD poskytnutá pro zpracování této DP neobsahuje informace o vnitřních instalacích. 
Z tohoto důvodu zde pro vnitřní instalace není uveden výkaz výměr. V této části DP jsou 
zpracovány pouze informace, které bylo možné vyčíst z textové a výkresové PD. 

6.5.3. Technologický postup provádění 

a)  Příčky 

Zdění příček bude v 1. NP probíhat na hydroizolaci spodní stavby a ve 2. NP na zhotovenou 
stropní konstrukci nad 1. NP. První vrstva cihel bude vždy uložena do maltového lože min. 
tl. 10 mm, které bude naneseno na pružnou podložku. Mezera mezi poslední vrstvou příček 
a stropem bude z důvodu možného průhybu stropu vyplněna minerální vatou. Příčky budou mezi 
sebou spojovány na vazbu a do nosných stěn budou kotveny speciálními systémovými 
nerezovými plochými kotvami. Do příček budou v místě otvorů osazeny ploché keramické 
překlady dle předepsané délky uložení. Zdění příček bude prováděno ve 2 zdících výškách, a to 
z úrovně podlahy a z pojízdného lešení.  

b)  Vnitřní rozvody instalací 

Pro provádění vnitřních instalací nejsou uvedeny technické postupy. Jejich realizaci budou 
provádět odborné firmy. Tyto pracovní postupy by bylo nutno konzultovat s odborníkem.  
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6.5.4. Použité stroje, nářadí a pomůcky 

Stroje: 

 Nákladní automobil – valník s hydraulickou rukou; 
 dodávkový vůz – valník;  
 dodávkový vůz; 
 přímočará pila; 
 kotoučová pila; 
 stolová pila; 
 vrtací a sekací kladivo; 
 úhlová bruska; 
 excentrická bruska. 

Pracovní pomůcky: 

Ruční pila, tesařské kladivo, kladivo, štípací kleště, kovové hrábě, páčidlo, koště, žebříky, 
sekera, lopaty, kleště, ocelová špachtle, smeták, hliníkové latě, svorky, váleček, štětky. 

Měřící pomůcky: 

Nivelační přístroj, olovnice, hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, 
výtyčka, metr svinovací nebo skládací, pásmo 50 m, stavební provázek, vodováha (pracovní 
měřidlo s kalibrací), křída na značení, prodlužovací kabel, hliníková lať, ocelový úhelník, ocelová 
planžeta, vlhkoměr, teploměr. 

6.5.5. Personální obsazení 

Zdění příček 

 2× zedník; 
 2× pomocný dělník. 

Vytápění / chlazení 

 3× topenář; 
 1× pomocný dělník. 

Elektroinstalace 

 3× elektrikář; 
 1× pomocný dělník. 

Vzduchotechnika 

 3× vzduchař; 
 1× pomocný dělník. 

Vnitřní kanalizace – splašková 

 3× instalatér; 
 1× pomocný dělník. 
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6.5.6. Základní body kontroly kvality prací 

Zdění: vyrovnání podkladu (±15 mm/2 m), vytyčení zdiva, založení zdiva, vyzdívání následujících 
vrstev zdiva (převázání tvárnic min. 100 mm, svislost ±20 mm, rovinnost ±10 mm/1 m), otvory ve 
zdivu (rovinnost ostění ±10 mm/1 m, šířka otvoru ±20 mm), napojení na nosné zdivo. 

6.6. Provádění vnitřních omítek a podkladních vrstev podlah 

6.6.1. Popis  

a)  Vnitřní omítky 

Zděné konstrukce budou z interiérové strany opatřeny dvouvrstvou omítkou. Jádrová vrstva 
bude vápenocementová tl. 10 mm a druhá vrstva vápenosádrový štuk tl. 5 mm. Na ŽB svislé 
konstrukce a podhledy bude proveden pouze vápenosádrový štuk tl. 5 mm.  

b)  Podkladní vrstvy podlah 

V RD jsou navrženy plovoucí podlahy. Kročejová izolace mezi roznášecí vrstvou a nosnou 
konstrukcí podlahy bude z desek Styrofloor T4, tl. 40 mm v 1. NP a tl. 50 mm ve 2. NP. Roznášecí 
vrstva podlah bude provedena jako anhydritový potěr tl. 40 mm. Anhydritové vrstvy podlah 
budou od kročejové izolace odděleny PE folií. Podkladní vrstva podlahy garáže bude provedena 
jako betonová mazanina tl. 80 mm, vyztužena svařovanou Kari sítí. 

6.6.2. Výkaz výměr 

Tab. 1.12: Výkaz výměr – omítky, podkladní vrstvy podlah   

Materiál Množství [MJ] MJ 
Cementový postřik 1025 m2 
Jádrová omítka, tl. 10 mm 1025 m2 
Vápenosádrový štuk, tl. 5 mm 950 m2 
Litý samonivelační potěr – anhydrit, tl. 40 mm 263 m2 
Separační LDPE folie 295 m2 
Kročejová izolace Styrofloor T4, tl. 40 mm 108 m2 
Kročejová izolace Styrofloor T4, tl. 50 mm 116 m2 
Beton C20/25 4 m3 
Kari síť, Ø 8 mm, oka 150/150 mm  0,3 t 

6.6.3. Technologický postup provádění 

a)  Vnitřní omítky 

Před prováděním omítek budou výplně otvorů zakryty ochrannými fóliemi. Povrch zdiva 
a ŽB konstrukcí bude před nanesením omítek zbaven případných nečistot a prachu. Dále budou 
vápenocementovou maltou zapraveny drážky a otvory po instalacích. Na navlhčené zdivo se 
provede cementový postřik. Poté budou omítané rohy konstrukcí po celé výšce vyztuženy 
omítkovými rohovými lištami. V místech stykování svou materiálů, tj. beton a zdivo, budou rohy 
vyztuženy skelnou tkaninou. Na takto připravený podklad se nanese jádrová omítka a vyrovná se 
hladítkem. Po uplynutí technologické pauzy potřebné k vyzrání jádrové vrstvy se nanese štuková  
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vrstva, která se přebrousí a vyhladí pomocí filcového hladítka. V částech, kde jsou navrženy 
keramické obklady, bude provedena pouze jádrová omítka.   

b)  Podkladní vrstvy podlah 

Na hydroizolační asfaltový pás v 1. NP a na ŽB stropní konstrukci ve 2. NP budou položeny 
desky kročejové izolace. Po obvodu podlah bude provedena montáž pružné dilatační pásky, která 
zabrání styku roznášecí vrstvy se stěnami. Na kročejovou izolaci bude uložena separační LDPE 
folie. Dále bude proveden litý anhydritový samonivelační potěr. Tuto monolitickou vrstvu je nutné 
dilatovat v plochách max. 5 × 5 m. V garáži bude na asfaltový pás provedena betonová mazanina, 
která bude vyztužena Kari sítí. Po 5 hodinách bude tato vrstva přebroušena hladičkou betonu. 

6.6.4. Použité stroje, nářadí a pomůcky 

Stroje: 

 Nákladní automobil – valník s hydraulickou rukou; 
 čerpadlo s domíchávačem betonu; 
 dodávkový vůz – valník;  
 dodávkový vůz; 
 hladička betonu; 
 ruční míchadlo; 
 plovoucí vibrační lišta 
 kotoučová pila; 
 úhlová bruska. 

Pracovní pomůcky: 

Nůž, špachtle, dřevěné hladítko, kotouč, zednická lžíce, filcové hladítko, strhávací hliníková 
lať, natahovací nerezové hladítko, kalfas, lopata, štípací kleště, zednická štětka, koště, pila, kladivo. 

Měřící pomůcky: 

Nivelační přístroj, olovnice, hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, výtyčka, 
metr svinovací nebo skládací, pásmo 50 m, stavební provázek, vodováha (pracovní měřidlo 
s kalibrací), křída na značení, prodlužovací kabel, hliníková lať, ocelový úhelník, ocelová planžeta, 
vlhkoměr, teploměr. 

6.6.5. Personální obsazení 

Vnitřní omítky 

 1× omítkář (vedoucí pracovní čety); 
 2× pomocný dělník. 

Podkladní vrstvy podlah 

 1× betonář, železář (vedoucí pracovní čety); 
 2× pomocný dělník. 
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6.6.6. Základní body kontroly kvality prací 

Vnitřní omítky: čistota podkladu, rovinnost podkladu (±10 mm/2 m), předepsaná tloušťka vrstev 
omítky, vyztužení perlinkou a omítkovými lištami, rovinnost omítky (±5 mm/2 m). 

Podkladní vrstvy podlah: provedení separace od stěn, provedení tepelné a kročejové izolace 
a separační PE folie, postup ukládání anhydritové směsi, místní rovinnost (pobytové místnosti 
±2 mm/2 m, ostatní místnosti ±3 mm/2 m). 

6.7. Provádění podlah, kompletace povrchů a technologie 

6.7.1. Popis 

a)  Keramické obklady 

V hygienických místnostech budou stěny obloženy keramickými obklady do výšky 
2100 mm. Keramický obklad bude proveden i mezi pracovní deskou kuchyňské linky a zavěšenými 
skříňkami. 

b)  Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah v pokojích a šatnách jsou řešeny vinylem se systémovým soklíkem. 
Ve všech ostatních místnostech RD včetně garáže je navržena keramická dlažba. V koupelnách je 
pod dlažbou navržen hydroizolační nátěr. Keramická dlažba bude slinutá neglazovaná s matným 
povrchem. 

c)  SDK podhledy 

V některých místnostech objektu jsou navrženy nerozebíratelné zavěšené sádrokartonové 
podhledy na dvojité ocelové konstrukci zavěšené na systémových kovových závěsech, jednoduše 
opláštěné sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm s napojením na stěny pomocí systémového 
úhelníku. V místnostech namáhaných vlhkostí (sociální zázemí, prostor kuchyně budou osazeny 
sádrokartonové desky do vlhkého prostředí v provedení Green. Spodní hrana bude opatřena 
trvale pružným tmelem. SDK podhledy budou splňovat stupeň kvality Q2.  

d)  Malby 

Na veškeré stěny a SDK podhledy budou provedeny malby vodou ředitelnou nátěrovou 
nestíratelnou omyvatelnou bílou barvou. 

e)  Fotovoltaický systém 

Na střechu RD budou osazeny 4 ks solárních fotovoltaických panelů produkujících 
elektrickou energii. Podrobný popis systému a postupu montáže viz kapitola č. 5. Technologický 
předpis pro provádění ploché střechy včetně popisu montáže fotovoltaických panelů.  

6.7.2. Výkaz výměr 

Tab. 1.13: Výkaz výměr – nášlapné vrstvy podlah, kompletace povrchů a technologie  

Materiál Množství [MJ] MJ 
Vinyl 93 m2 
Keramická dlažba 189 m2 
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Tab. 1.14: Výkaz výměr – nášlapné vrstvy podlah, kompletace povrchů a technologie  
Materiál Množství [MJ] MJ 
Keramický obklad 75 m2 
Malba  1032 m2 
SDK podhled  65 m2 
SDK podhled do vlhkého prostředí 17 m2 
FTV panel 8 ks 

6.7.3. Technologický postup provádění 

a)  Keramické obklady 

Obklady budou prováděny na podklad s jádrovou omítkou. Podklad bude napenetrován. 
Lepidlo bude nanášeno na obkladačky i na podklad. Obkladačky budou vyrovnávány a mezi spáry 
budou vkládány klínky. Po min. 2 dnech bude provedeno vyspárování spár. Spáry budou očištěny, 
klínky odstraněny a do spár bude nanášen a zatlačován spárovací tmel. Spodní řada obkladů bude 
vynechána a provedena až zároveň s keramickou dlažbou.  

b)  Keramická dlažba 

Vyschlý a únosný podklad bude napenetrován a po obvodu místností budou místa styku 
stěny a podlahy opatřeny dilatačním páskem. V místnostech s vlhkým provozem (WC, koupelna) 
budou místo dilatačního pásku použity systémové nerezové lišty. Poté bude na penetrovaný 
povrch v místnostech s vlhkým provozem (WC, koupelna) aplikována ochranná hydroizolační 
hmota. Dále bude na povrch hrubé podlahy nanášeno lepidlo, které bude nanášeno i na dlaždice. 
Dlaždice budou ukládány do lepidla, vyrovnávány a mezi spáry budou vkládány klínky. Po 
zatvrdnutí dlažby budou po obvodu místnosti na stěny nalepeny keramické soklíky výšky 100 mm. 
V místnostech s keramickými obklady budou zaklopeny spodní řady obkladů. Po min. 2 dnech 
bude provedeno vyspárování spár.  

c)  Vinyl 

Na dostatečně vyschlý a únosný podklad budou systémovým lepidlem lepeny vinylové 
lamely.  Po položení první řady lamel budou zafixovány mezery mezi stěnou a podlahou 
zarážecími klínky. Mezery budou šířky 10 mm. Poté bude uložen zbytek lamel s vzájemným 
přesahem min. 200 mm. Zakončovací lišty výšky 100 mm, které tvoří sokl, budou seříznuty v úhlu 
45° a přilepeny na stěnu. Mezery u dveří budou vyplněny silikonem a zahlazeny gumovou stěrkou. 

d)  SDK podhledy 

Před prováděním podhledů budou dokončeny veškeré instalace. Před montáží nosných 
profilů ocelové konstrukce provedeme vyměření podhledů a vyznačení polohy montáže. Nosná 
konstrukce podhledu bude dvojitá, vytvořena z obvodových systémových úhelníků a z nosného 
roštu z montážních profilů CD 60/27. Obvodové systémové úhelníky, které slouží k napojení 
podhledu na stěny, se ke stěnám připevní plastovými natloukacími hmoždinkami. Pomocí 
ocelových hmoždinek budou do stropní konstrukce upevněny systémové kovové závěsy, na které 
se připevní dvojitý nosný rošt z montážních profilů CD 60/27. Současně se v patřičných místech 
vyvedou instalace, např. kabely pro napojení osvětlení, vyústění vzduchotechniky apod. Následně 
bude provedena instalace SDK desek tl. 12,5 mm pomocí vrutů. Na SDK desky bude provedeno 
standardní tmelení za účelem srovnání spárovaných ploch s povrchem desek bez stupňovitých  
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přechodů. Bude provedeno zaplnění spár SDK desek, překrytí viditelných částí upevňovacích 
prostředků a zakrytí výztužných pásek. Přebytečný spárovací tmel bude odstraněn. Poté bude 
provedeno dodatečné tmelení, tj. finální přetmelení. Při tomto stupni jakosti nesmí zůstat 
viditelné otisky po zpracování nebo stopy po nářadí. Po dokončení tmelení je doporučeno 
případné nerovnosti přebrousit. 

e)  Malby 

Před nanášením maleb budou omítky dostatečně vyzrálé, suché, rovné a očištěné. Na 
omítky a SDK podhledy bude nanesena jednovrstvá penetrace, která zpevní a optimalizuje savost 
podkladu. Po vyschnutí penetrace bude proveden první nátěr malířským válečkem a štětcem. Po 
zaschnutí prvního nátěru bude provedena finální vrstva maleb. Během provádění omítek budou 
místnosti dostatečně větrány. 

6.7.4. Použité stroje, nářadí a pomůcky 

Stroje: 

 Nákladní automobil – valník s hydraulickou rukou; 
 čerpadlo s domíchávačem betonu; 
 dodávkový vůz – valník;  
 dodávkový vůz; 
 ruční míchadlo; 
 kotoučová pila; 
 úhlová bruska. 

Pracovní pomůcky: 

Šroubovák, momentový klíč, lámačka, nádoby na zamíchání tekutých hmot, stěrky, 
seřezávací nůž, ruční drážkovací nůž, kladečský nůž, štětce, smeták, nádoba na odpad 
podlahoviny, dřevěné latě, japonka, nářadí dlaždiče, ocelové hladítko, špachtle pro celoplošné 
tmelení, kladívka, zednické lžíce, nůžky na plech, řezačka, lámací nůž, hoblík na hrany, montážní 
kleště, zásobník na tmely. 

Měřící pomůcky: 

Nivelační přístroj, olovnice, hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, výtyčka, 
metr svinovací nebo skládací, pásmo 50 m, stavební provázek, vodováha (pracovní měřidlo 
s kalibrací), křída na značení, prodlužovací kabel, hliníková lať, ocelový úhelník, ocelová planžeta, 
vlhkoměr, teploměr. 

6.7.5. Personální obsazení 

Vinyl 

 1× podlahář; 
 1× pomocný dělník. 

Dlažby, obklady 

 2× obkladač; 
 1× pomocný dělník. 
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SKD podhledy 

 1× montážní dělník; 
 1× pomocný dělník. 

Malby 

 1× malíř. 

Fotovoltaický systém 

 2× montážní dělník. 

6.7.6. Základní body kontroly kvality prací 

Vinyl: místní rovinnost podkladu a výsledné podlahy (pobytové místnosti ±2 mm/2 m, ostatní 
místnosti (±3 mm/2 m), ukládání a spojování podlahových prvků, přímost spár. 

Keramická dlažba a keramické obklady: místní rovinnost (pobytové místnosti ±3 mm/2 m, ostatní 
místnosti ±4 mm/2 m), vymezení spár, provedení spár, přídržnost obkladu.  

SDK podhledy: provedení nosného roštu, rozteče mezi profily, výšková úroveň, stabilita, rovinnosti 
podhledu (±2 mm/2 m), vyspárování a zatmelení všech spár. 

6.8. Kompletace rozvodů instalací a vnitřních prací 

6.8.1. Popis 

Vnitřní dveře budou plné a prosklené s pískovaným sklem, s povrchovou úpravou CPL 
s polodrážkou, osazené do obložkové zárubně včetně silikonového těsnění. V rámci zámečnických 
výrobků bude osazeno dřevěné madlo s ocelovými kotvícími profily pro schodiště do 2. NP. Dále 
budou v rámci vnitřních prací osazeny vnitřní okenní parapety, otopná tělesa, zařizovací předměty 
ZTI, montáž kuchyňské linky atd.  

Tyto práce budou provádět odborné firmy. Pracovní postupy by bylo nutno konzultovat 
s odborníkem, a proto zde nejsou uvedeny. Stejně tak zde není popsána kontrola kvality, použité 
stroje a nářadí a personální obsazení.  

6.8.2. Výkaz výměr 

Tab. 1.15: Výkaz výměr – kompletace rozvodů instalací a vnitřních prací 

Materiál Množství [MJ] MJ 
Dveře int. jednokřídlé, 700/1 970 mm, povrch CPL 10 ks 
Dveře int. jednokřídlé, 800/1 970 mm, povrch CPL 10 ks 
Obložková zárubeň 20 ks 
Dřevěné schodišťové madlo, dl. 4,5 m, vč. kotev 2 ks 
Plastová vana 2 ks 
Závěsné WC 4 ks 
Umyvadlo 2 ks 
Umývátko 2 ks 
Otopné těleso Radik VK 20 ks 
Poplastovaný vnitřní okenní parapet 10 ks 
Kuchyně  2 kpl 
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6.8.3. Personální obsazení 

Truhlářské a zámečnické výrobky, kuchyně 

 1× montážní dělník (vedoucí čety); 
 1× pomocný dělník. 

Kompletace ZTI 

 1× instalatér (vedoucí čety); 
 1× pomocný dělník. 

6.9. Vnější úpravy 

6.9.1. Popis 

a)  Fasáda 

Na fasádě bude proveden vnější kontaktní zateplovací systém. Funkci tepelné izolace fasády 
plní tepelně izolační Styrotherm Plus 70 tl. 300 mm. Na vnějším kontaktním zateplovacím systému 
bude provedena silikonová tenkovrstvá omítka. V části soklu jsou navrženy tepelně izolační desky 
Styro SD Plus 200 a mozaiková omítka. 

b)  Klempířské prvky 

Klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,8 mm. 
Součástí klempířských výrobků jsou podkladní plechy a příponky. 

6.9.2. Výkaz výměr 

Tab. 1.16: Výkaz výměr – vnější úpravy 

Materiál Množství [MJ] MJ 

Silikátová omítka 215 m2 

Mozaiková omítka 18 m2 

Penetrační nátěr 430 m2 

Perlinka 215 m2 

Lepící tmel 215 m2 

Izolační desky Styrotherm plus 70, tl. 300 mm 215 m2 

Izolační desky Styro SD Plus 18 m2 
Pozinkovaný plech, r.š. 250 mm 23 m 

6.9.3. Technologický postup provádění 

a)  Fasáda 

Na keramické zdivo a ŽB konstrukce se nanese penetrační nátěr. Na penetrovaný povrch 
budou  pomocí lepícího tmelu lepeny TI desky Styrotherm Plus 70. V části soklu bude tato izolace 
z desek Styro SD Plus 200, a to do výšky 600 mm od horní hrany TI desek spodní stavby. Desky 
budou tl. 300 mm a ke svislým nosným konstrukcím budou kotveny mechanicky pomocí 
systémových plastových kotev. Tyto desky budou použity i jako izolace vnějšího ostění a nadpraží 
okenních a dveřních otvorů. Na desky se opět nanese penetrační nátěr. Poté se povrch opatří 
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lepícím tmelem, do kterého bude uložena skleněná síťovina. Nakonec bude na fasádu provedena 
silikátová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm a v části soklu bude provedena mozaiková omítka tl. 3 mm.  

b)  Klempířské prvky 

Budou provedeny žlabové kotlíky, dešťové svody a oplechování parapetů. 

6.9.4. Použité stroje, nářadí a pomůcky 

Stroje: 

 Nákladní automobil – valník s hydraulickou rukou; 
 dodávkový vůz – valník;  
 dodávkový vůz; 
 ruční míchadlo 
 přímočará pila; 
 kotoučová pila; 
 vrtací a sekací kladivo; 
 úhlová bruska; 
 excentrická bruska. 

Pracovní pomůcky: 

Kolečka, kladiva, pily, vruty, hřebíky, tuby a aplikátory tmelu, nůž, pila, špachtle, natahovací 
hladítko, kotouč, zednická lžíce, koště, míchací nástavec, nůžky na plech, ruční řezačka izolantu, 
škrabka, vytlačovací pistole, štětec. 

Měřící pomůcky: 

Nivelační přístroj, olovnice, hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, 
výtyčka, metr svinovací nebo skládací, pásmo 50 m, stavební provázek, vodováha (pracovní 
měřidlo s kalibrací), křída na značení, prodlužovací kabel, hliníková lať, ocelový úhelník, ocelová 
planžeta, vlhkoměr, teploměr. 

6.9.5. Personální obsazení 

Fasáda 

 1× izolatér; 
 1× pomocný dělník. 

Klempířské prvky 

 1× klempíř; 
 1× pomocný dělník. 

6.9.6. Základní body kontroly kvality prací 

Fasáda: rovinnost podkladu (±20 mm/1 m), dokončení hydroizolace v části soklu, plocha nanášení 
lepícího tmelu na desky tepelné izolace, vazby desek v ploše, kotvení izolantu (výtažné zkoušky, 
rozmístění kotev), přesahy pásů perlinky, vyztužení rohů perlinkou, tloušťky jednotlivých vrstev 
(lepící tmel, omítka), výsledná rovinnost (±2 mm/1 m). 

Klempířské prvky: výsledné prvky (stabilita, shoda s PD). Mezioperační kontroly bude provádět 
odborná firma.  
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7. BOZP 

Stavební činnost s sebou nese rizika úrazů a ohrožení života osob pohybujících se na 
staveništi. Proto je velmi důležité na staveništi dodržovat opatření BOZP. Tato opatření se řídí 
právní legislativou. V této kapitole jsou uvedena pouze opatření, která se obecně týkají zajištění 
staveniště, práce se stavebními stroji a opatření proti pádu osob z výšky. Dále je BOZP řešeno pro 
provoz konkrétních strojů a provádění pracovních procesů v kapitole č. 4. Technologický předpis 
pro provádění železobetonové stropní konstrukce a kapitole č. 5. Technologický předpis pro 
provádění ploché střechy včetně popisu montáže fotovoltaických panelů. V textu vycházím z 
právní legislativy, přičemž výňatky z textu legislativy jsou psané kurzívou a vlastní opatření 
vztahující se k jednotlivým bodům legislativy jsou psané kolmým písmem. 

Výchozí legislativa: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění zákon č. 88/2016 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); 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

7.1. Zajištění BOZP na staveništi 

Během výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci všech fyzických obob 
pohybujících se po staveništi. Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni o BOZP dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. Proškolení provede dodavatel před započetím jednotlivých pracovních 
procesů. Dále budou pracovníci vybaveni OOPP. OOPP zajistí pro své zaměstnance jednotliví 
dodavatelé. Pracovníci budou splňovat dostatečnou kvalifikaci a budou proškoleni o používání 
OOPP. Dále budou pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, 
pracovní době, povinných přestávkách a PD. O proškolení zaměstnanců bude sepsán protokol, do 
kterého každý zaměstnanec svoji účast potvrdí podpisem. Tento protokol bude součástí 
stavebního deníku. 

V následujících částech této kapitoly jsou zpracovány vybrané legislativní předpisy 
s požadavky na BOZP na stavbě. 
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7.2. Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákon č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění zákon č. 88/2016 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) 

HLAVA I 

POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 

§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  

(1) Pracoviště budou konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro 
zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním 
a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. 

a) prostory určené pro práci, schodiště a jiné komunikace budou mít vyhovující rozměry a povrch 
a budou vybaveny pro činnosti zde vykonávané 

b) pracoviště budou v případě potřeby uměle osvětlena a budou dostatečně větrána  

c) hygienické kontejnery a šatny budou mít vyhovující rozměry 

d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest budou stále 
volné, 

e) ve všech prostorách bude zajištěn pravidelný úklid  

f) pracoviště budou vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání 
poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 

§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

(1) Zaměstnavatel, tj. hlavní dodavatel stavby a poddodavatelé, zajistí v součinnosti se 
zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce budou 
zahájeny pouze tehdy, pokud bude staveniště náležitě zajištěno a vybaveno.  

(2) Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
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které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat 
na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

§ 4 – Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, 
technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být 

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli 
vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

§ 5 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus.  

b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud 
jejich ochranu nezajistí jinak, 
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f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. 

§ 6 – Bezpečnostní značky, značení a signály 

(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi 
zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo 
světelné. 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba nebude realizována pouze zaměstnanci jednoho 
hlavního zhotovitele, ale i poddodavateli, bude zadavatel povinen určit koordinátora BOZP na 
staveništi. 

7.2.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

7.2.1.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Další požadavky na staveniště  

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. a) Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob tím způsobem, že 
bude po celém svém obvodu oploceno. Bude použito plné mobilní oplocení výšky 2 m v kombinaci 
s dočasným oplocením z ocelového pletiva výšky 1,8 m.  

2. Staveništní vstup/výstup a vjezd/výjezd budou vybaveny zámky a budou vyznačeny 
bezpečnostní značkou, informující o zákazu vstupu nepovolaným fyzickým osobám.  

4. Vjezd na staveniště pro vozidla bude označen dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen 
bezpečnostní značkou. 

5. Provádění skrývky ornice v místech vedení stávajících inženýrských sítí bude prováděno se 
zvýšenou opatrností.  

6. Staveniště bude v případě potřeby osvětleno.   

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. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Staveništní rozvaděče elektrické energie budou používány v souladu s návodem a pokyny 
výrobce. Stávající rozvody energie budou identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Staveništní rozvaděče elektrické energie budou pravidelně kontrolovány. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení bude umístěn tak, aby byl snadno přístupný, bude označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním budou seznámeny všechny fyzické osoby 
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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. 

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. Po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit stabilitu a pevnost 
pracovišť, budou tato pracoviště odborně prohlédnuta.  

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. 

7.2.1.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

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, 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; prostor 
ohrožený činností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující 
kopuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
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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. 

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 zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj 
zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 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. 

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. 

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. 

7.2.1.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

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. 
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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. 

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. 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability.  

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. 

7.2.2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

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 

Veškerá pracoviště, která se nachází ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud 
je pod nimi volná hloubka více než 1,5 m, se označují jako pracoviště s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Tato pracoviště musí být zajištěna proti pádu osob a předmětů z výšky, popř. do 
hloubky. V případě řešené stavby se budou pracovníci pohybovat ve výšce přesahující 1,5 m nad 
okolní úrovní terénu při provádení těchto pracovních procesů: 

 Zdění 2. výšky zdiva 1. NP, tj. zdivo výšky nad 1,5 m, a zdění 2. NP; 
 provádění stropní konstrukce nad 1. NP a 2. NP; 
 provádění zastřešení; 
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 montáž fotovoltaického systému; 
 provádění fasády a vnějších klempířských prvků. 

Při provádění 2. výšek zdiva se pracovníci budou pohybovat po pojízdném lešení. Ochrana 
proti pádu z výšky při provádění vrchní stavby bude vždy řešena dočasným zábradlím výšky 1,1 m, 
které bude zřízeno vždy současně s bedněním stropních konstrukcí po obvodu stropu a ve 
schodišťovém prostoru. Přístup na pracoviště bude v této době zajištěn schodišťovou věží 
umístěnou vně objektu.  

Před prováděním střešní konstrukce bude provedena montáž fasádního lešení s výškou 
zábradlí 1,1 m po celém obvodu dvojice RD. Toto lešení bude během provádění střechy sloužit 
jako ochrana proti pádu z výšky a zároveň jako přístup na střechu. Lešení bude demontováno po 
dokončení fasády a vnějších klempířských prvků. Ke konci výstavby, kdy bude provedena montáž 
fotovoltaických systémů pro všechny RD, bude přístup na střechu zajištěn opět schodišťovou věží. 

7.2.2.1. Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

2. 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. 

4. Veškerá zábradlí budou složena z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
min. 0,15 m. Prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy bude zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí. Výška zábradlí bude 1,1 m. 

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. 

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 
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postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 
m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

3. Min. šířka ohroženého prostoru 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 

6. Práce nad sebou nebudou prováděny  

VII. Dočasné stavební konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci 
a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných 
doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, 
používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve 
shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 
osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. 
O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 
dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce.  

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly 
mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná 
prohlídka provedena bezodkladně. 

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 ve výškách 
považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.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. 
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XI. 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.  

7.2.3. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších právních předpisů 

7.2.3.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců 

Pro splnění dalších požadavků na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
a zaměstnanců budou provedeny následující opatření:  

1. K vertikální přepravě břemen bude využíván nákladní automobil s hydraulickou rukou. Jeho 
únosnost a dosah odpovídá vzdálenosti a hmotnosti zdvihaných břemen. Stroj bude během 
přemisťování břemen řádně stabilizován pomocí stabilizátorů.  

2. Obsluha hydraulické ruky (dále HR) bude s HR manipulovat tak, aby nedošlo k případnému 
zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance.  

3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 

5. Bude provedeno vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 
každou pracovní polohu zařízení.  

6. Vázací prostředky budou označeny, aby bylo možné určit, pro která břemena budou použita.  

7. S břemeny nebude manipulováno nad sousedními pozemky ani nad veřejnou komunikací. Nad 
stavebními kontejnery, bude HR manipulovat s břemeny se zvýšenou opatrností. Při manipulaci 
HR s břemenem se pod břemenem nebudou pohybovat fyzické osoby.  

8. Pro přepravu břemen se budou používat jen takové vázací prostředky, které jsou pro jednotlivá 
břemena určena. Druh vázacích prostředků bude specifikován v technologických předpisech, 
nebo v technologických listech výrobce přepravovaných výrobků.  

9. Závěsné prostředky budou skladovány na zpevněné ploše a budou označeny tak, aby nedošlo 
k jejich záměně nebo poškození.  

10. HR bude zřetelně označena popisem stroje, aby obsluha mohla určit její charakteristiku a bylo 
tak zajištěno její bezpečné používání.  

11. HR nebude používána pro zdvihání zaměstnanců. 

7.2.3.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených 
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břemen 

Pro splnění dalších požadavků na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen budou provedeny následující opatření:  

1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana 
zdraví zaměstnanců.  

2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná kontrola 
a údržba zařízení.  

3. Pod zvedaným břemenem se nebudou zdržovat žádné fyzické osoby. Obsluha HR bude mít při 
manipulaci s břemenem vždy dostatečný výhled na přemisťované břemeno.  

4. Vázání a odvazování břemen budou provádět pracovníci, kteří budou pro tuto práci řádně 
proškoleni. Břemena se budou vázat a odvazovat vždy za plné součinnosti s obsluhou HR.  

7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným zaměstnavatelem, pokud 
není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu 
zajištěno.  

8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu břemene.  

9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní podmínky 
zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí 
odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

8. Ekologie 

Stavba nebude mít nijak výrazný negativní vliv na životní prostředí. Během realizace stavby 
bude dodržována veškerá platná legislativa v oblasti životního prostředí. Podrobnější řešení viz 
kapitola č. 11. Certifikace udržitelnosti – systém LEED 2009. 

Pracovní doba 

Během realizace stavby bude dodržována délka pracovní doby dle zákona č. 262/2006 Sb., 
v aktuálním znění zákon č. 32/2019 Sb., zákoník práce. Na stavbě bude probíhat jednosměnný 
pracovní režim. Délka pracovní směny bude 8 hodin s přestávkou 30 min. Práce na stavbě budou 
probíhat od 7:00 do 15:30. Délka stanovené týdenní pracovní doby pracovníků činí 40 hodin týdně.  

Klimatické podmínky 

Opatření k ochraně zdraví zaměstnance je nezbytné poskytnou v případě, že teplota 
vzduchu na pracovišti přesáhne 36 °C. Pak je nutné zavést režimová opatření a poskytovat 
ochranné nápoje [3]. Pokud při práci venku klesne venkovní teplota pod +4 °C, je zaměstnavatel 
povinen poskytnout pracovníkům teplé pracovní oděvy, vč. rukavic a obuvi chránící před chladem. 
V případě takto nízkých teplot budou mít pracovníci možnost ohřátí v šatnách, které budou 
vybaveny radiátory a budou jim pravidelně poskytovány ochranné nápoje chránící před zátěží 
chladem. V případě, že venkovní teplota klesne pod −4°C, budou práce na stavbě přerušeny. Dále 
budou přerušeny veškeré venkovní práce při bouři, námraze, sněhu, nebo silném dešti.  
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Nakládání s odpady  

Během stavby budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 45/2019 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů a související platnou legislativou. Odpovědnost za evidenci odpadů a nakládání s odpady 
má zhotovitel stavby, který toto zajistí odborně způsobilou osobou. Veškeré odpady budou 
tříděny, nakládány do přistavených kontejnerů, odváženy a odstraňovány u konečných příjemců 
s příslušným oprávněním. Pracovníci budou seznámeni se způsobem nakládání s odpady a budou 
je dodržovat. [4] 
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1. ÚVOD 

DP se zabývá technologickým řešením výstavby 1. etapy stavby „Komplex RD Slavkov, Pod 
Zlatou horou“. Jedná se o trvalou novostavbu osmi zděných dvoupodlažních pasivních RD včetně 
zpevněných ploch, oplocení pozemku, inženýrských objektů a hlavní příjezdové komunikace. Jedná 
se o 4 levé a 4 pravé domky, přičemž vždy 2 objekty spolu sousedí jednou obvodovou stěnou a tím 
vznikne spojení do tzv. dvojdomků. Celkem se jedná o výstavbu 4 dvojdomků. Všechny objekty jsou 
shodné, přičemž levý domek má zrcadlový půdorys pravého domku. 

Tato část dokumentace byla zpracována na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění 
vyhlášky 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, přílohy č. 13., rozsah a obsah projektové dokumentace 
pro provádění stavby, konkrétně části D.1 – Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu.  

2. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

S ohledem na ochranu osobních údajů nejsou uvedena konkrétní jména. Byl však udělen 
souhlas s poskytnutím projektové dokumentace pro studijní účely. 

Stavebník:   XXX                    
Adresa:   XXX 
Projektant:   XXX 
IČ:    XXX 
Název stavby:   Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou. 
Místo stavby:   Obec:   Slavkov u Brna [593583]  

Katastrální území:  Slavkov u Brna [750301] 

Tab. 2.1: Seznam stavebních parcel [5] 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2] Číslo LV Druh pozemku 

Stavební 
objekt  

3750/1 260 6008 Zahrada SO.01.01  
3750/77 3163 10001 Ostatní plocha komunikace 

3750/125 184 5826 Zahrada SO.01.02 
3750/126 185 6009 Zahrada SO.01.03 
3750/127 185 6012 Zahrada SO.01.04 
3750/128 186 6014 Zahrada SO.01.05 
3750/129 187 6013 Zahrada SO.01.06 
3750/130 188 6002 Zahrada SO.01.07 
3750/131 189 6015 Zahrada SO.01.08 
3750/147 96 6015 Zastavěná plocha a nádvoří SO.01.08 
3750/148 96 6002 Zastavěná plocha a nádvoří SO.01.07 
3750/149 96 6013 Zastavěná plocha a nádvoří SO.01.06 
3750/150 96 6014 Zastavěná plocha a nádvoří SO.01.05 
3750/151 96 6012 Zastavěná plocha a nádvoří SO.01.04 
3750/152 96 6009 Zastavěná plocha a nádvoří SO.01.03 
3750/153 96 5826 Zastavěná plocha a nádvoří SO.01.02 
3750/154 96 6008 Zastavěná plocha a nádvoří SO.01.01 



58 
 

I. etapa 

Pozemní stavební objekty 

SO.01.01 – SO.01.08  Novostavba RD  

Inženýrské objekty 

SO.02.01 – SO.02.08  Zpevněná a nezpevněná plocha, sjezd 
SO.03.01 – SO.03.08  Oplocení pozemku 
SO.04.01 – SO.04.08  Přípojka vody 
SO.05.01 – SO.05.08  Přípojka kanalizace 
SO.06.01 – SO.06.08  Přípojka plynu 
SO.07.01 – SO.07.08  Přípojka NN 
SO.08.01 – SO.08.08  Přípojka datového kabelu 
SO.09.01 – SO.09.08  Retenční jímka, vsakovací objekt a drenážní systém 

3. CHARAKTER A FUNKČNÍ NÁPLŇ OBJEKTU 

Jedná se o trvalou novostavbu osmi zděných dvoupodlažních pasivních RD včetně zpevněných 
ploch a oplocení pozemku. Rodinné domky jsou navrženy za účelem bydlení a nejsou řešeny jako 
bezbariérové. 

4. SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ 

 Geodetické zaměření;  
 navržená dopravní a technická infrastruktura;  
 zpráva o  inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém průzkumu;  
 snímky z katastrální mapy; 
 platný územní plán obce; 
 parcelní čísla dotčených a sousedních pozemků; 
 normy a zákonné předpisy potřebné pro návrh a realizaci stavby; 
 podklady z map; 
 údaje o území;  
 souhlasné stanovisko stavebního úřadu Odboru stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí města Slavkov u Brna; 
 studie v měřítku 1:350, 1:100 (půdorys základů, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řez A – A´, řez 

B – B´, půdorys stropní konstrukce nad 1. NP, půdorys stropní konstrukce nad 2. NP, 
půdorys střešního pláště, pohledy, koordinační situace). 

5. POPIS ÚZEMÍ 

5.1. Charakteristika území 

Navržený komplex RD se nachází na okraji severní části města Slavkov u Brna. Pozemky určené 
k výstavbě jsou ve vlastnictví stavebníka, nachází se v katastrálním území Slavkov u Brna [750301] 
a jsou nezastavěné. Veškeré stavební parcely a většina sousedních parcel jsou podle územního plánu 
města Slavkov u Brna určeny pro bydlení. Na severní straně se nachází rodinné domy a většina 
sousedních parcel na jižní straně jsou nezastavěné. Sousední parcely na jihozápadní straně jsou dle 
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územního plánu vedeny jako plochy občanského vybavení a nachází se na nich administrativní 
budova a zdravotní středisko. Řešená stavba je tedy navržena v souladu s platným územním plánem 
města Slavkov u Brna. Staveniště má celkovou rozlohu 5 846 m2 a je ve svažitém terénu se sklonem 
cca 5 % od západu k  východu. Pozemky jsou v nadmořské výšce 217,000 – 227,000 m n.m. (Bpv). 

 

Obr. 2.1: Územní plán města Slavkov u Brna [6 – upraveno] 

 

Tab. 2.2: Seznam výstavbou dotčených parcel [5] 

Parcelní číslo 
dotčené parcely 

Sousedící stavební 
parcela 

Objekt na parcele Druh pozemku 

3750/29 3750/1 Veřejná komunikace Ostatní plocha 

3750/103 
3750/1, 3750/125, 

3750/126 
Nezastavěno  Orná půda 

3750/102 
3750/126, 3750/127, 

3750/128 
Nezastavěno  Orná půda 

3750/101 3750/128 Garáž  Orná půda 

3750/124 3750/128, 3750/129 Garáž  Zastavěná plocha 
a nádvoří 

3750/99 3750/129, 3750/130 Garáž  Orná půda 

3750/92 
3750/130, 3750/131, 

3750/132 Nezastavěno  Orná půda 
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5.2. Průzkumy a rozbory 

Na řešených pozemcích byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. 
Z geologického průzkumu byla zjištěna mocnost ornice 300 mm. Zemina nacházející se na řešených 
parcelách byla identifikována jako jemnozrnná třídy F5 (hlína s nízkou plasticitou a hlína se střední 
plasticitou) a třídy F6 (jíl s nízkou plasticitou a jíl se střední plasticitou), konkrétně jíl prachovitý a hlína 
jílovito-prachovitá. Konzistence zeminy byla identifikována jako pevná. Zemina spadá do třídy 
těžitelnosti 3. Zatřídění bylo provedeno dle již neplatné ČSN 73 1001 Zakládání staveb [9]. Jílové vrstvy 
třídy F6 vytvářejí mělký svrchní horizont podzemní vody. Po intenzivních srážkách může hladina 
vystoupit až do hloubky −3 m pod terénem. Hlubší nepažené nebo nevysvahované výkopy mohou 
způsobit sesuvné pohyby. Hydrogeologický průzkum byl proveden třemi sondami do hloubky 4 m. 
Hladina podzemní vody nebyla zjištěna žádnou z těchto sond. Radonový průzkum byl proveden na 
parcelách č. 3750/1 – 125. Ze zjištěných poznatků tohoto průzkumu byl stanoven nízký index 
radonového rizika. 

5.3. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Nejbližší záplavové 
území se nachází cca 1 km od staveniště směrem na jih.   

 

Obr. 2.2: Mapa záplavových území [7 – upraveno] 

5.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající plynovod, vodovod, datový kabel, kabel VO a kanalizace končí u úrovně 8. RD. Cca 
o 15 m dále končí stávající kabel NN. Před zahájením výstavby objektů RD a před vybudováním 
staveništní komunikace budou v předstihu zřízeny veškeré přípojky technické infrastruktury. Budou 
zřízeny přípojky vody, kanalizace, plynu, NN a datového kabelu. Přípojky vody a NN budou využity 
pro účely výstavby. Stávající místní komunikace končí v úrovni SO.01.04. Tato komunikace bude 
v rámci výstavby 1. etapy stavby rozšířena a prodloužena k úrovni SO.01.08. Sjezdy k jednotlivým RD 
budou napojeny na tuto nově vybudovanou komunikaci. Vstupy do objektů RD a sjezdy do garáží 
budou z jižní strany a jsou navrženy z betonové zámkové dlažby.  
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6. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

6.1. Kapacitní údaje 

Kapacitní údaje jsou uvedeny pro 1 RD. Pro všech osm objektů SO.01.01 – SO.01.08 Novostavba 
RD jsou tyto údaje totožné. 

Podlaží      2 nadzemní, 0 podzemních 
Počet bytových jednotek    1 
Zastavěná plocha RD (bez konzoly 2. NP) 70,00 m2 
Zastavěná plocha garáž    25,37 m2 
Zastavěná plocha celkem    95,37 m2 
Obestavěný prostor RD   526,75 m3 
Obestavěný prostor garáž    115,18 m3 
Obestavěný prostor celkem    641,93 m3 
Podlahová plocha RD    116,51 m2 
Podlahová plocha garáž   21,50 m2 
Podlahová plocha celkem   138,0 m2 

6.2. Základní předpoklady výstavby  

Stavba je členěna na 2 etapy. První etapa výstavby zahrnuje 8 RD včetně souvisejících objektů. 
Druhá etapa zahrnuje 9 RD včetně souvisejících objektů. Tato DP se zabývá řešením výstavby pouze 
první etapy. 

1. etapa 

Předpokládané zahájení výstavby:  březen 2020  
Předpokládané dokončení výstavby:  leden 2021 
Předpokládaná doba výstavby 1. etapy je 11 měsíců od jejího zahájení. 

Orientační náklady stavby jsou 39 648 495,- Kč bez DPH. Odhad nákladů byl proveden na 
základě cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2019 [8]. 

6.3. Urbanistické a architektonické řešení 

6.3.1. Urbanistické řešení 

Navržené objekty svým umístěním, objemem i výškou splňují všechny příslušné regulativy 
platného územního plánu města Slavkov u Brna a svým architektonickým řešením nijak nenarušují 
okolní ráz zástavby. Popis území viz odstavec č. 5.1. Charakteristika území. 

6.3.2. Architektonické řešení 

Hlavní stavební objekt SO.01 – Novostavba RD má obdélníkový půdorys. Půdorys 1. NP má 
rozměry  7,0 × 10,0 m. Půdorys 2. NP má rozměry  7,0 × 11,5 m, přičemž je o 1,5 m předsazen oproti 
1. NP směrem na jih tak, že stropní konstrukce nad 1. NP plní zároveň funkci přístřešku nad hlavním 
vchodem do objektu. Ke straně objektu, která nesousedí s dalším RD, je přisazena garáž 
o půdorysných rozměrech 3,7 × 6,90 m. Obytná část objektu RD je od garáže a od sousedního 
objektu RD oddilatována. RD i garáž jsou zastřešeny plochou střechou. 
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Povrchy částí stavby, které jsou rovnoběžné s uliční frontou, jsou v šedé barvě. Části 
orientované kolmo k uliční frontě jsou v bílé barvě. Okna jsou umístěna v souladu s využitím vnitřního 
prostoru. Mezi jednotlivými dvojicemi RD jsou dodrženy požadované odstupové vzdálenosti. 

6.4. Provozní řešení, technologie výroby 

V 1. NP objektu se nachází komunikační chodba, kuchyně, jídelna, šatna, technická místnost, 
spíž a WC. Z komunikační haly je přístup na terasu. Dále se v 1. NP nachází garáž pro jedno osobní 
vozidlo. Garáž je funkčně propojena s objektem přes vstupní chodbu. Ve vstupní chodbě se nachází 
schodiště, které vede do chodby 2. NP. Z chodby 2. NP jsou přístupné dva pokoje, koupelna, WC, 
šatna a sklad.  

6.5. Konstrukční a stavebně technické řešení  

Objekt RD je dvoupodlažní, nepodsklepený a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. 
Svislý nosný systém objektu je zděný z keramických tvárnic Porotherm. Stropní konstrukce 
a schodiště jsou ŽB monolitické. V jižní a severní fasádě budou široká okna. V severní části objektu 
se bude v 1. NP nacházet terasa. 

6.6. Základní charakteristika hlavního stavebního objektu 

SO.01.01 – SO.01.08 Novostavba RD (popis jednoho RD) 

6.6.1. Konstrukční řešení   

Objekt RD je navržen jako zděný konstrukční systém, je dvoupodlažní, nepodsklepený a je 
zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Svislé nosné konstrukce tvoří zdivo tl. 190 mm 
a 240 mm z keramických tvárnic Porotherm, které je ve 2. NP doplněno o ocelové sloupy. Vodorovné 
nosné konstrukce tvoří křížem vyztužené spojité monolitické ŽB stropní desky. Schodiště je ŽB 
monolitické. 

Garáž je navržena jako zděný konstrukční systém, je jednopodlažní, nepodsklepená a je 
zastřešena plochou jednoplášťovou střechou. Svislé nosné konstrukce garáže tvoří zdivo tl. 190 mm 
z keramických tvárnic Porotherm a vodorovnou nosnou konstrukci tvoří křížem vyztužená 
monolitická ŽB stropní deska. 

Založení objektu RD je plošné na ŽB monolitické základové desce, která je uložena na vrstvě 
Styroduru 5000CS tl. 300 mm. Garáž je založena plošně na základových pasech z prostého betonu.  

6.6.2. Konstrukční prvky 

Nosné konstrukce 

ŽB nosné konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C20/25 a oceli B500B v kombinaci se 
svařovanou Kari sítí. Konstrukce z prostého betonu, tj. základové pasy garáže, budou provedeny 
z betonu třídy C16/20. Ocelové sloupky ve 2. NP budou z oceli S235. Svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU P15 na M10 a Porotherm 24 P+D P15 na M10. 
Nadpraží dveřních otvorů v nosných zdech budou z keramických vysokých překladů Porotherm 7. 
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Příčky 

Příčky a instalační předstěny jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi na 
maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Překlady příček tvoří ploché překlady Porotherm 11,5. 

Podhledy 

V některých místnostech jsou navrženy nerozebíratelné SDK podhledy na dvojité ocelové 
konstrukci zavěšené na systémových kovových závěsech, jednoduše opláštěné sádrokartonovými 
deskami tl. 12,5 mm. V místnostech namáhaných vlhkostí budou osazeny SDK desky do vlhkého 
prostředí. V ostatních místnostech jsou podhledy řešeny systémovými omítkami. 

Střecha 

Konstrukce ploché střechy nad 2. NP RD a nad garáží budou jednoplášťové a nevětrané. Funkci 
hydroizolace budou ve skladbě střechy plnit hydroizolační fólie PVC-P DEKPLAN 76, tl. 1,5 mm. 
Tepelně izolační funkci budou plnit desky Styro EPS 100. Nosnou konstrukcí střech budou ŽB 
monolitické stropní desky.  

Hydroizolace 

Jako hydroizolace spodní stavby je použit hydroizolační modifikovaný pás Glastek 40 Special 
Mineral. V místnostech s vlhkým provozem bude pod keramickou dlažbou i obkladem aplikován 
stěrkový hydroizolační systém na bázi cementu. Pro hydroizolaci střešních plášťů je ve skladbě 
navržena folie PVC-P DEKPLAN 76. Skladba bude doplněna o pojistnou parotěsnou vrstvu AMP 
Glastek 40 Special mineral. 

Tepelné a zvukové izolace, dilatace konstrukcí 

Pod základovou deskou RD jsou navrženy tepelně izolační desky Styrodur 5000 CS, 
λD = 0,035 W/(m.K), tl. 100 mm, kladeny ve třech vrstvách. Na fasádě bude proveden kontaktní 
zateplovací systém ETICS s použitím tepelně izolačních desek Styrotherm Plus 70, λD = 0,032 W/(m.K), 
tl. 300 mm. Tento materiál bude použit i pro izolaci vnějších ostění, nadpraží a atiky. V soklové části 
budou použity desky SD Plus 200, λD = 0,030 W/(m.K), tl. 300 mm. Střecha RD a garáže je zaizolována 
deskami Styro EPS 100, λD =  0,037 W/(m.K). Jako akustická izolace ve skladbách podlah nad 1. NP 
jsou navrženy desky  Styrofloor T4, λD = 0,042 W/(m.K) tl. 40 mm. Garáž bude od RD oddilatována 
pomocí dilatační vrstvy z desek Styro EPS S, tl. 50 mm, λD = 0,042 W/(m.K). V místech napojení budou 
osazeny systémové dilatační prvky.  

Podlahy 

Roznášecí vrstvy podlah tvoří anhydritové potěry. V koupelnách bude potěr doplněn 
hydroizolačním nátěrovým systémem. Keramické dlažby budou pokládány do systémového lepícího 
tmelu. Součástí keramických podlah bude keramický soklový pásek výšky 100 mm. Vinyl bude 
tloušťky 2 mm a bude kotven systémovým lepidlem. Sokl bude vytažen do výšky 100 mm. Pro útlum 
kročejového hluku je do skladeb podlah vložena vrstva z kročejové izolace Styrofloor T4, 
λD = 0,042 W/(m.K) tl. 40 mm.  

Obklady 

Stěny v hygienickém zázemí budou obloženy keramickými obklady. Keramické obklady stěn 
budou lepeny na podklad srovnaný jádrovou omítkou a lepícím tmelem. V místnostech s vlhkým 
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provozem bude pod obkladem stěrkový hydroizolační systém na bázi cementu. Obklady 
v hygienických místnostech budou provedeny do výšky 2100 mm. Keramický obklad bude proveden 
i mezi pracovní deskou kuchyňské linky a zavěšenými skříňkami. 

Omítky 

Na vnější kontaktní zateplovací systém bude provedena silikonová tenkovrstvá omítka. Vnitřní 
omítky budou dvouvrstvé. Jádrová omítka bude vápenocementová tl. 10 mm a na ni bude nanesen 
vápenosádrový štuk tl. 5 mm. Omítky budou provedeny na všech svislých konstrukcích, a to i nad 
případnými sádrokartonovými podhledy. Na sádrokartonových podhledech budou zatmeleny 
a přebroušeny spáry a povrchy budou opatřeny malbou.  

Malby 

Na vnitřní povrchy bude použita jednovrstvá penetrace. Vnitřní malby budou provedeny 
vodouředitelnou nátěrovou nestíratelnou omyvatelnou bílou barvou.  

Klempířské výrobky 

Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm.  

Truhlářské výrobky 

Vnitřní dveře budou plné a prosklené s pískovaným sklem. Madlo u zábradlí schodiště, 
obložkové zárubně a dveřní křídla vnitřních dveří budou ze smrkového dřeva.  

Plastové výrobky 

Vnější výplně otvorů budou s plastovým rámem. Okenní rámy budou vyplněny izolačním 
trojsklem. Veškeré výplně otvorů budou opatřeny kováním s možností ventilace. Vstupní dveře spolu 
s dveřmi do garáže budou provedeny jako bezpečnostní vzduchotěsné a tepelněizolační 
s odpovídající požární odolností. 

Zámečnické výrobky 

Pro kovové konstrukce objektu budou použity prvky z oceli S235. Vnitřní schodiště bude 
doplněno dřevěným madlem s ocelovými kotvícími profily. 

6.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Oddílná kanalizace 

Okolo objektu bude proveden drenážní systém, který bude zaústěn do retenční jímky. Ke 
každému objektu SO.01.01 – SO.01.08 Novostavba RD bude zřízen vlastní objekt SO.09.01 – SO.09.08 
Retenční jímka, vsakovací objekt a drenážní systém. Dešťová voda bude využívána k zálivce zeleně. 

Splašky budou od zařizovacích předmětů odvedeny soustavou kanalizačních odpadů a svodů. 
Koncové kanalizační odpady budou vyvedeny nad střechu RD. Splaškové vody budou samospádem 
zaústěny do revizní šachty na přípojce splaškové kanalizace. Kanalizace je navržena z odpadního 
systému PIPE LIFE Fatra, kanalizační svody  z trub PVC KG odpady a připojovací potrubí z HT trub.  
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Vnitřní vodovod 

Přívod vody do RD bude zajištěn přípojkou veřejného vodovodu, která bude ukončena 
ve vodoměrné šachtě před RD. Vnitřní rozvod se napojí ve vodoměrné šachtě. V místě vstupu do RD 
bude osazen hlavní domovní uzávěr. Na vnitřní rozvod vody budou napojeny zařizovací předměty 
v RD. Příprava teplé užitkové vody bude centrální v zásobníkovém ohřívači, který bude umístěn 
v technické místnosti v 1. NP. Rozvod teplé užitkové vody bude opatřen nucenou cirkulací, čerpadlem 
osazeným do potrubí cirkulace. Vnitřní vodovod je navržen z PP trub vícevrstvých, izolovaných 
trubicemi z pěnového PE. 

Domovní plynovod 

Před fasádou RD bude osazen HUP a za něj bude osazen plynoměr. Rozvod plynu je navržen 
z vícevrstvých trub ALPEX-GAS a je veden v chráničce. Chránička bude ukončena v pilířku pro 
plynoměr. Napojení spotřebičů bude provedeno kulovým uzávěrem s požární a nerezovou hadicí. 

Ústřední vytápění 

V objektu je navržen teplovodní systém s nuceným oběhem a tepelným spádem 70/55 °C pro  
radiátorové vytápění. Zdrojem tepla bude závěsný teplovodní kondenzační kotel na zemní plyn. 
Rozvod potrubí je navržen z měděného materiálu jako dvoutrubkový, horizontální, protiproudý. 
Topný rozvod k tělesům povede v jednotlivých podlažích v podlaze. Potrubí do 2. NP povede v drážce 
ve zdi stoupačkami. Vytápění koupelny je řešeno otopným žebříkem.  

Vzduchotechnika  

Výměna vzduchu v objektu RD bude zajištěna kombinací přirozeného a nuceného větrání. 
Nucené větrání bude rovnotlaké a bude zajištěno kompaktní rekuperační jednotkou umístěnou 
v technické místnosti. Čerstvý vzduch bude přiváděn do obytných místností pomocí nástěnných 
elementů a stěnovým difuzorem. Odvod odpadního vzduchu je řešen přes ostatní místnosti za 
pomocí talířových ventilů. Pohyb vzduchu mezi jednotlivými místnostmi je zajištěn mezerou mezi 
dveřmi a podlahou. Rozvody vzduchu jsou řešeny potrubím umístěným nad sádrokartonovou 
konstrukcí stropu. Nasávání čerstvého vzduchu je řešeno nasávací protidešťovou žaluzií z fasády 
objektu. Pro odvod znehodnoceného vzduchu je osazena odvodní hlavice nad střechu objektu.  

Elektroinstalace 

Z přípojkové skříně umístěné na hranici pozemku povede přívod do nového elektroměrového 
rozvaděče umístěného v pilíři vedle přípojkové skříně. Na objektu RD bude osazena fotovoltaická 
výrobna elektrické energie. Elektroměrový rozvaděč bude osazen hlavním jističem před 
elektroměrem. Z elektroměrového rozvaděče se provede domovní vedení kabelem v zemi do 
rozvaděče v objektu. V objektu se osadí rozvaděč RH v celoplastové skříni. Přívody do rozvaděče 
budou provedeny ze spodní strany, veškeré vývody shora. Od rozvaděče bude elektroinstalace 
rozvedena k jednotlivým místům odběru.  

6.8. Hygienické požadavky na stavby 

Oslunění 

Všechny obytné místnosti budou osvětleny a osluněny okny. Osvětlení a oslunění obytných 
místností je navrženo tak, aby splňovalo požadavky norem a vyhlášky č. 268/2009 Sb., v aktuálním 
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znění vyhláška č. 323/2017 Sb.,  o technických požadavcích na stavby. Odstupy stínících objektů jsou 
navrženy tak, aby splňovaly požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., v aktuálním znění vyhláška 
č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Vnitřní osvětlení 

Přirozené osvětlení obytných místností bude zajištěno okny. Umělé osvětlení je navrženo tak, 
aby byly dodrženy požadované hodnoty osvětlenosti a odpovídající normy a předpisy, které souvisí 
s umělým a nouzovým osvětlením.  

Hluk a vibrace 

Stavba bude realizována tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb byla 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění nařízení vlády č. 241/2018 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Během výstavby může být v průběhu 
provádění stavebních prací okolí staveniště zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanismů. 
Z hlediska hlučnosti může stavební činnost probíhat pouze v době od 6:00 do 22:00 hodin. V ranních 
a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude vyloučen provoz stavební dopravy 
a hlučných stavebních mechanismů. Posouzení výstavby z hlediska hlučnosti viz kapitola č. 10. 
Hluková studie. 

7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Napojení zařízení staveniště na zdroj elektřiny a vody bude řešeno v předstihu vybudovanými 
trvalými přípojkami inženýrských sítí. Dešťové vody budou odváděny odvodňovacím příkopem do 
veřejné kanalizace. Napojení staveništní komunikace na veřejnou komunikaci bude zajištěno bránou 
ve východní části staveniště. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky se může projevit 
zvýšenou prašností a hlučností v době výstavby. Dodavatel bude nepříznivé dopady v maximální 
možné míře eliminovat. Zásady organizace výstavby jsou podrobně řešeny  v kapitole č. 3. Technická 
zpráva zařízení staveniště. 
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1. ÚVOD 

Předmětem této kapitoly je návrh zařízení staveniště (dále ZS) realizace 1. etapy stavby 
„Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“. Při návrhu ZS uvažuji postup výstavby proudovou metodou. 
Zpráva obsahuje strukturování projektu ZS do fází, popis jednotlivých objektů ZS a výpočty jejich 
dimenzí.  

2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÍ STAVBY 

Řešená stavba se nachází v Jihomoravském kraji, okrese Vyškov, ve městě Slavkov u Brna. Jedná 
se o novostavbu osmi zděných dvoupodlažních pasivních RD včetně zpevněných ploch, oplocení 
pozemků, inženýrských objektů a hlavní příjezdové komunikace. Jedná se o 4 levé a 4 pravé RD, 
přičemž vždy 2 RD spolu sousedí jednou obvodovou stěnou a tím vznikne spojení do tzv. dvojdomků. 
Celkem se jedná o výstavbu 4 dvojdomků. Všechny objekty jsou shodné, přičemž levý domek má 
zrcadlový půdorys pravého domku. Objekt SO.01 Novostavba RD sestává z části RD a z garáže, která 
je k RD přistavěna. Zastavěná plocha jednoho objektu SO.01 Novostavba RD je 95,37 m2 a jeho výška 
je 6,35 m. Objekt je nepodsklepený. Část RD má 2 NP a část garáže má 1 NP. Konstrukční systém 
objektu je stěnový zděný z keramických tvárnic s ŽB monolitickými stropními konstrukcemi.  

3. INFORMACE O STAVENIŠTI  

Areál staveniště je přístupný přes stávající sjezd z místní komunikace ve východní části, na 
které se nachází ul. Slunečná. Po této komunikaci bude na stavbu dopravena veškerá mechanizace 
a materiály potřebné pro výstavbu. Tato stávající komunikace má dostatečnou únosnost pro 
hmotnost navržených strojů. Staveniště je v současné době zatravněná plocha, která se dosud 
využívala jako louka. Kromě části asfaltové komunikace, která je prodloužením ul. Slunečná, se na 
staveništi nenachází žádné stávající stavby ani významné porosty. Stávající asfaltová komunikace, 
končící v úrovni budoucího SO.01.04, bude prodloužena a bude sloužit pro účely výstavby.  Staveniště 
se nachází na pozemcích 18 parcel. Seznam stavebních parcel a parcel využívaných pro účely stavby 
viz kapitola č. 2. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. Terén staveniště je mírně 
svažitý se sklonem cca 5 % od západu k východu. Částí staveniště prochází některé inženýrské sítě. 
Na jižním okraji staveniště se jedná o vedení vodovodu DN 100 HDPE, elektrického vedení NN, 
středotlakého plynovodu PE DN 63, datového kabelu, kabelu veřejného osvětlení a splaškové 
kanalizace DN 300 z kameniny. Na tyto inženýrské sítě budou napojeny přípojky inženýrských sítí pro 
jednotlivé RD. Na obrázku níže je zobrazeno řešené území. 

Legenda barevného značení oblastí: 

ČERVENÁ  – pozemky ve vlastnictví investora 

FIALOVÁ  – areál staveniště pro 1. etapu výstavby 

MODRÁ  – řešené stavební objekty SO.01.01 – SO.01.08 Novostavba RD  
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Obr. 3.1: Schéma staveniště [10] 

3.1. Předání a převzetí staveniště  

Předání staveniště investorem zhotoviteli proběhne v den uvedený ve smlouvě o dílo, tedy 
1. 3. 2020. Staveniště bude předáno jako celek bez nároků třetích osob. Předávané staveniště bude 
zřetelně vytyčené a vyznačené. Před předávkou staveniště budou vyznačeny inženýrské sítě na 
staveništi včetně jejich ochranných pásem, hlavní polohová čára a hlavní výškové body. Součástí 
předávky bude také předání platného stavebního povolení, rozhodnutí o umístění stavby a schválené 
projektové dokumentace a případně dalších dokumentů. Současně se stavebním povolením bude 
povolováno umístění zařízení staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven předávací protokol 
a výsledek předání bude zapsán do stavebního deníku. 

3.2. Zábory pozemků 

Veškeré parcely, které nejsou stavebními parcelami, ale jsou využívány k účelům výstavby, 
jsou ve vlastnictví investora. Během výstavby nebude nutno vyřizovat žádné zábory pozemků. 

4. STRUKTUROVÁNÍ PROJEKTU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1.1. Fáze zemních prací a zřízení přípojek (1. fáze) 

Zahájení první fáze ZS se předpokládá od 1. do 7. týdne výstavby. Celá stavba začíná na tzv. 
zelené louce. V severní části staveniště se nachází stávající část asfaltové komunikace. Po délce v jižní 
části staveniště jsou již zřízeny inženýrské sítě. Nejprve budou ze staveniště odstraněny veškeré 
křoviny. Poté bude provedena skrývka ornice po celé ploše staveniště. V tomto okamžiku se budou 
na staveništi nacházet 2 mobilní WC a 1 stavební skladový kontejner. Po obvodu staveniště bude 
zřízeno mobilní oplocení a ve východní části se bude nacházet vjezd a vstup pro pěší. Dále bude 
zřízeno zázemí staveniště, a to v následujícím složení: 

 2× stavební buňka kancelářská – stavbyvedoucí, mistr; 
 1× stavební buňka sanitární – umývárna; 
 1× stavební buňka skladová – šatna; 
 1× stavební buňka skladová – sklad; 
 1× stavební buňka – vrátnice. 

Stavební buňky budou situovány do jižní části staveniště. Budou se zde nacházet i kontejnery 
na odpad.  
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S ohledem na plán zástavby bude odstraněn asfaltový kryt stávající komunikace. Podkladní 
vrstva štěrku této komunikace bude ponechána. Dále budou zřízeny veškeré přípojky inženýrských 
sítí, kanalizační a vodovodní šachta a plynoměrná skříň pro stávající vedení veřejných inženýrských 
sítí. Nejprve však budou zřízeny přípojky pro objekty SO.01.03, aby mohlo být provedeno napojení 
stavebních buněk na zdroj elektrické energie a vody. Přivedení elektrické energie do buněk bude 
řešeno napojením na nově zřízený elektro rozvaděč objektu SO.07.03 Přípojka NN. Přivedení vody do 
sanitární buňky bude řešeno napojením na objekt SO.04.03 Přípojka vody přes vodoměrnou šachtu. 
Do této doby budou na staveništi nacházet 2 ks mobilních WC a stavební buňky budou využívány bez 
elektřiny.  

Po zřízení přípojek bude vybudována hlavní staveništní komunikace ze štěrku a ŽB silničních 
panelů vč. parkoviště, odvodňovacího příkopu a chodníku pro chodce. Podkladní vrstva stávající 
komunikace bude dosypána do požadované šířky a tloušťky a bude zhutněna, stejně jako nově 
zřízená část staveništní komunikace. Dále budou provedeny výkopy stavebních jam.  

4.1.2. Fáze realizace SO.01.08 a SO.01.07 (2. fáze) 

Zahájení druhé fáze ZS se předpokládá od 8. do 12. týdne výstavby. V tomto období bude 
prováděna spodní stavba a část vrchní stavby vč. zastřešení objektů SO.01.08 a SO.01.07. Skladba 
zázemí staveniště bude stejná jako jako v 1. fázi. V blízkosti budovaných objektů budou zřízeny 
zpevněné plochy, které budou plnit funkci skládek a výroben. Jedná se o následující využití: 

 Skladování prvků bednění; 
 čištění a ošetřování bednících dílců; 
 výroba doplňkového bednění a řezání keramických tvárnic; 
 skladování ocelových prutů; 
 skladování výrobků Porotherm; 
 míchací centrum. 

Podle účelu využití bude k těmto plochám přivedena elektrická energie a voda, a to 
napojením na trvalé přípojky inženýrských sítí RD.  

4.1.3. Fáze realizace všech RD (3. fáze) 

Zahájení třetí fáze ZS se předpokládá od 13. do 33. týdne výstavby. V tomto období budou 
postupně prováděny všechny RD. Skladba zázemí staveniště bude následující: 

 2× stavební buňka kancelářská – stavbyvedoucí, mistr; 
 2× stavební buňka sanitární – umývárna; 
 4× stavební buňka skladová – šatna; 
 3× stavební buňka skladová – sklad; 
 1× stavební buňka – vrátnice. 

Při provádění spodních staveb a vrchních staveb vč. zastřešení budou vždy u aktuálně 
realizované dvojice RD zřízeny zpevněné plochy ve stejném složení, jako je popsáno u 2. fáze. 
Napojení na zdroj elektřiny a vody bude vždy řešeno napojením na trvalé přípojky inženýrských sítí. 
Při provádění dokončovacích prací dvojice RD budou zpevněné plochy ponechány, jen nebudou plně 
využívány. Teprve před zahájením provádění zpevněných ploch a sjezdů budou některé části 
odstraněny a v místě budoucích zpevněných ploch a sjezdů budou ponechány a použity jako 
podkladní vrstva. 
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4.1.4. Fáze dokončovacích prací SO.01.01 a SO.01.02 (4. fáze) 

Zahájení čtvrté fáze ZS se předpokládá od 34. do 45. týdne, tj. po konec výstavby. V tomto 
období budou prováděny dokončovací práce na SO.01.01 a SO.01.02. Budou také prováděny sjezdy 
a trvalá oplocení.  Skladba zázemí staveniště bude následující: 

 2× stavební buňka kancelářská – stavbyvedoucí, mistr; 
 1× stavební buňka sanitární – umývárna; 
 2× stavební buňka skladová – šatna; 
 2× stavební buňka skladová – sklad; 
 1× stavební buňka – vrátnice. 

  V této fázi bude na staveništi již jen jedna zpevněná plocha, která bude využívána ke 
skladování stavebního materiálu – viz výkres č. 9. Zařízení staveniště – dokončovací práce SO.01.01 
a SO.01.02, SO.02 – zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy, SO.03 – oplocení pozemků. 

5. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5.1. Provozní objekty zařízení staveniště 

5.1.1. Oplocení  

Staveniště bude z důvodu zabránění vstupu neoprávněných osob oploceno po celém svém 
obvodu. Z důvodu vytvoření clony, která bude chránit sousední objekty před zvýšenou hlučností ze 
stavební činnosti, bude po většině obvodu použito mobilní plné oplocení výšky 2 m do betonových 
patek (návrh rozmístění clon viz kapitola č. 10. Hluková studie). V částech, kde plné oplocení není 
nutné, bude provedeno dočasné oplocení z ocelového pletiva výšky 1,8 m, které bude kotveno do 
sloupků z dřevěných hranolů.  

Ve východní části staveniště bude umístěn vjezd a výjezd šířky 4 m, který bude vytvořen ze 
dvou dílců  průhledného mobilního oplocení. Vedle vjezdu bude vstup a výstup pro pěší šířky 2 m 
z jednoho plotového dílce. Tyto dílce mobilního oplocení budou vybaveny kolečky, které umožní 
otvírání a zavírání vjezdu a vstupu. Vjezd a vstup budou doplněny zámky. Na oplocení budou 
umístěny výstražné tabulky „Nepovolaným vstup zakázán“. V místě vjezdové brány bude dále 
umístěno rozhodnutí o povolení stavby společně s kontakty na investora a zhotovitele. V blízkosti 
vjezdu a vstupu bude umístěná vrátnice s výhledem na vstupní a vjezdovou bránu. 

  

Obr. 3.2: Plné mobilní oplocení  [12] Obr. 3.3: Oplocení z ocelového pletiva 
(ilustrační) [11] 
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Tab. 3.1: Technické parametry mobilného plného oplocení [12] 

Průměr trubky  42 mm vertikálně 
Rozměr pole 2 160 × 2 000 mm 
Hmotnost 38,5 kg 

5.1.2. Požární bezpečnost 

Na staveništi budou umístěny 4 přenosné pěnové hasicí přístroje. Jeden bude zavěšen na boční 
stěně sanitárního kontejneru, druhý na stěně vrátnice a zbylé 2  budou umístěny v 1. NP budovaných 
RD.  

5.1.3. Osvětlení staveniště 

Vnitřní osvětlení stavby bude v případě potřeby řešeno přenosnými halogenovými reflektory. 
Vnější osvětlení bude řešeno halogenovými reflektory na stabilním stojanu. Na staveništi se budou 
nacházet 3 ks přenosných halogenových reflektorů a 3 ks halogenových reflektorů na stabilním 
stojanu. 

Tab. 3.2: Technické parametry halogenových reflektorů [13, 14] 

Parametr Vnitřní halogenový reflektor Vnější halogenový reflektor 
Příkon 0,5 kW 0,5 kW 
Stupeň krytí IP54 IP44 
Napětí 220 – 240 V 220 – 240 V 
Rozměry (v × š × d)  315 × 183 × 206 mm 1800 × 800 × 800 mm 

 

 

 

Obr. 3.4: Reflektor na stativu 500W x1 
R6501-CR přenosný [13] 

Obr. 3.5: Reflektor 500W ELIOT ZW3-
L500P-B přenosný [14] 
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5.1.4. Vnitrostaveništní komunikace   

Hlavní staveništní komunikace bude obousměrná, šířky 5,5 m. Komunikace bude končit cca 
30 m za SO.01.08 Novostavba RD, tj. v západní části staveniště. V této části bude zřízeno i obratiště 
a parkovací stání pro účely výstavby s osmi parkovacími místy. Podél jižní strany komunikace bude 
chodník s obousměrným provozem šířky 1 m. Komunikace i chodník budou s jednostranným 
příčným sklonem 3 % směrem do podélného odvodňovacího příkopu. Veškeré oblouky na vozovce 
budou splňovat doporučený poloměr pro pojíždění nákladního automobilu a ostatní těžké 
mechanizace, tj. min. 10 m. Max. dovolená rychlost vozidel pojíždějících po staveništní komunikaci 
bude 10 km/h a v místech práce 5 km/h. Vozovka, chodník a parkoviště budou ze štěrkopísku frakce 
0–32 mm, tl. 300 mm. Na závěr výstavby bude provedena trvalá hlavní příjezdová komunikace 
k úrovni objektu SO.01.08 Novostavba RD. Vzhledem k tomu, že dočasná staveništní komunikace 
a budoucí příjezdová trvalá komunikace spolu částečně splývají, bude štěrkopísková vrstva dočasné 
komunikace v těchto místech ponechána jako podkladní vrstva komunikace trvalé. V místech, kde 
bude po skončení výstavby dočasná komunikace odstraněna, musí být pod štěrkovou vrstvu použita 
geotextilie. 

Vozovka bude v místech vedení inženýrských sítí doplněna ŽB silničními panely, které budou 
tyto sítě chránit před poškozením od pojíždění těžké mechanizace.  

Před zřízením vozovky bude pod tělesem vozovky z předchozího pracovního procesu sejmuta 
vrstva ornice v tl. 300 mm a podloží bude vyrovnáno, vyspádováno do požadovaného sklonu 
a dostatečně zhutněno. V místech přechodu z vozovky na chodník budou přes odvodňovací příkop 
osazeny provizorní lávky šířky 1 m z dřevěných prken. Vzhledem ke skutečnosti, že hloubka 
odvodňovacího příkopu bude cca 500 mm, nebudou lávky vybaveny ochranným zábradlím. Veškeré 
zpevněné plochy využívané pro účely staveniště budou mít dostatečnou únosnost. 

 Tab. 3.3: Popis ŽB silničních panelů [15] 

Název Silniční panel 
Značka IZD 200/10/15 JP 6 tun 
Skladebné rozměry (d/š/v) 2000/1000/150 mm 
Hmotnost 1 ks 750 kg 

 

 

Obr. 3.6: ŽB silniční panel [15] 
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5.1.5. Stávající zpevněné plochy na staveništi 

Ve východní části staveniště se nachází část asfaltové komunikace, která je prodloužením 
komunikace z ul. Slunečná. Šířka této komunikace však neodpovídá návrhu nové komunikace, která 
má být v tomto místě zřízena. Z toho důvodu bude na začátku výstavby odstraněn asfaltový kryt této 
komunikace a doplněna štěrková vrstva na požadovanou tloušťku a šířku. Dále bude tato vrstva 
vyrovnána, zhutněna a využívána jako část hlavní staveništní komunikace. Po skončení výstavby 
investičních objektů bude tato komunikace doplněna o nový asfaltový kryt v požadované šířce 
a využívána jako příjezdová cesta k vybudovaným objektům RD.   

5.1.6. Skladovací plochy 

Na staveništi budou zřízeny otevřené skládky pro dočasné skladování materiálu a manipulaci 
s ním. Plochy skládek budou zpevněné, rovné a odvodněné. Postup zřízení skládek bude takový, že 
se povrch s odstraněnou ornicí zhutní, položí se na něj separační vrstva, tj. netkaná geotextilie, 
a zpevní se štěrkem tl. 100 mm, frakce 4 – 8 mm. Vzhledem k tomu, že skladovací plochy částečně 
splývají s plochami budoucích sjezdů, bude geotextilie použita pouze v částech, kde má být 
v budoucnu zatravněný povrch. Tím bude zajištěno snadné odstranění štěrku. Části zpevněných 
ploch v místech, kde jsou navrženy sjezdy, budou na staveništi ponechány i době, kdy už se 
nepředpokládá jejich využití. Při následné realizaci sjezdů k objektům budou sloužit jako podkladní 
vrstva jejich skladby.   

Tab. 3.4: Přehled skladovacích ploch  

Označení Skladovaný materiál 
Plocha 

[m2] 
Potřeba 

inženýrských sítí 

ZP1 Zpevněná plocha pro skladování materiálu bednění  22 Žádné 

ZP4 Zpevněná plocha pro uskladnění ocelových prutů 34 Elektřina 

ZP5 Zpevněná plocha pro skladování výrobků Porotherm a 
dalšího stavebního materiálu 

18 Žádné 

ZP6 Zpevněná plocha pro skladování stavebního materiálu 43 Žádné 

5.1.7. Skladové kontejnery 

Na jižní straně staveniště budou umístěny uzamykatelné skladové kontejnery LK1 od firmy 
TOI TOI s rozměry 2 591 × 2 438 × 6 058 mm (v × š × d) o užitné ploše 15 m2. Tyto kontejnery budou 
sloužit ke skladování nářadí, pracovních pomůcek a materiálů, které je potřeba chránit před 
klimatickými vlivy. Vstupní dveře kontejnerů zaujímají celou jejich šířku. Uložení kontejnerů bude na 
zpevněné a odvodněné ploše vedle vjezdové brány. Max. odchylka rovinnosti plochy pro uložení 
bude ±10 mm. Podkladní plocha bude ze štěrku frakce 0–32 mm v tloušťce 300 mm. Ke kontejnerům 
bude přivedeno elektrické vedení NN. Doprava kontejnerů na staveniště bude zajištěna firmou TOI 
TOI. Navržený počet skladových kontejnerů se odvíjí od fází ZS, tj. 1–3 ks (viz odstavec 4. 
Strukturování projektu zařízení staveniště). 
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Obr. 3.7: Skladový kontejner LK1 [16] Obr. 3.8: Skladový kontejner LK1 [16] 

5.1.8. Kontejnery na odpad 

Na staveništi bude 1 ocelový vanový kontejner na stavební odpad o rozměrech  
1 000 × 2 100 × 3 400 mm (v × š × d) a objemu 5 m3. Dále zde budou 4 plastové kontejnery 
o rozměrech 1 470 × 1 060 × 1 380 mm (v × š × d) a objemu 1100 l na tříděný odpad, tj. plasty, papír, 
sklo a směsný odpad. Odpadní kontejnery budou jasně rozlišeny barvou a popisem a budou 
umístěny na zpevněné ploše vždy naproti aktuálně realizovaným objektům tak, aby byly přístupné 
vozidlu, které zajistí jejich vývoz. Do kontejnerů bude odpad tříděn dle druhu v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.  

 

 

 

 

Obr. 3.9: Ocelový vanový kontejner [20] Obr. 3.10: Plastový kontejner [21] 

5.1.9. Kanceláře 

Jako kanceláře vedoucích pracovníků budou sloužit mobilní obytné kontejnery 
s kancelářským vybavením. Návrh je proveden pro 1 stavbyvedoucího a 1 mistra. Celkem tedy budou 
na staveništi 2 ks kancelářských obytných kontejnerů BK1 o ploše jednoho kontejneru 15 m2. K těmto 
kontejnerům bude přivedeno elektrické vedení NN. Jejich umístění je takové, aby byl zajištěn 
dostatečný výhled na staveniště.  Max. odchylka rovinnosti plochy pro uložení bude ±10 mm.  
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Podkladní plocha bude ze štěrku frakce 0–32 mm v tloušťce 300 mm. Doprava kontejnerů na 
staveniště bude zajištěna firmou TOI TOI.   

Technická data [18]: 

 Rozměry 2 438 × 6 058 × 2 800 mm (š × d × v); 
 elektrická přípojka 380 V/32 A. 

Vybavení kontejneru [18]:  

 1 × elektrické topidlo; 
 3 × elektrická zásuvka 230 V; 
 okna s plastovou žaluzií; 
 stoly, židle, skříně, věšáky. 

5.1.10. Vrátnice 

V blízkosti vjezdu a vstupu bude umístěna vrátnice. Jedná se o mobilní kontejner. K vrátnici 
bude přivedeno elektrické vedení NN. Max. odchylka rovinnosti plochy pro uložení bude ±10 mm. 
Podkladní plocha bude ze štěrku frakce 0–32 mm v tloušťce 300 mm. Doprava vrátnice na staveniště 
bude zajištěna firmou TOI TOI.   

Technická data [17]: 

 Rozměry 1 980 × 1 980 × 2 800 mm (š × d × v); 
 elektrická přípojka 380 V/32 A. 

Vybavení kontejneru [17]:  

 1 × elektrické topidlo; 
 3 × okno včetně pokladního okénka a žaluzie; 
 1 × zářivka; 
 kancelářský nábytek pro 1 osobu. 

 

5.1.11. Schodiště, pochoz  

Vzhledem ke skutečnosti, že mobilní kontejnery budou poskládány na sebe do dvou pater, je 
nutné zajistit přístup do druhého patra zázemí stavby. Tento přístup bude zajištěn pomocí mobilního 
ocelového schodiště. Schodiště bude mít šířku ramene 1 m a bude z obou stran opatřeno zábradlím 
výšky 1 m. 

Vstup do kontejnerů ve 2. patře bude z pochozu šířky 1 m, který vznikne odsazením 
kontejnerů ve 2. patře oproti kontejnerům v 1. patře. Pochoz bude opatřen zábradlím výšky 1,1 m.   

5.1.12. Fasádní lešení 

Po celém obvodu aktuálně realizované dvojice RD bude vždy před prováděním střešní 
konstrukce a fasády zřízeno modulové fasádní lešení typu PERI UP Flex. Modulová délka lešení je 
250 mm. Montáž lešení bude provádět jeho poddodavatel. Konstrukce lešení bude v souladu 
s požadavky 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. Zábradlí lešení bude složeno 

Obr. 3.11: Obytný kontejner BK1 [18] 

Obr. 3.12: Vrátnice [17] 
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z horní tyče (madla), střední tyče a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 150 mm. Výška zábradlí 
bude 1,1 m. Šířka lešení bude 1 m. Podlaha bude v protiskluzovém provedení (viz obr. 3.13). 

5.1.13. Schodišťová věž 

V době výstavby, kdy nebude okolo aktuálně realizované dvojice RD postaveno fasádní lešení, 
bude k přístupu na pracoviště do 2. NP a na střechu sloužit hliníková schodišťová věž PERI UP Rosett 
Flex 75. Jedná se o čtyřsloupkovou věž s protisměrným schodištěm šířky 750 mm. Výška věže bude 
6,5 m. Schodišťová ramena na konzolách budou zavěšeny z vnější strany. Výška zábradlí 
u mezipodest bude 1,1 m.  

  

Obr. 3.13: Fasádní lešení PERI UP Flex [23] Obr. 3.14: Schodišťová věž PERI UP Rosett 
[22] 

5.1.14. Zásobování elektrickou energií 

Přípojným místem elektrické energie pro stavební účely bude nově osazený elektroměrový 
rozvaděč objektů SO.01.03 a SO.01.04 Novostavba RD, který bude později sloužit i pro přívod 
elektřiny pro RD. Na tento trvalý rozvaděč bude napojen hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem. 
Na hlavní staveništní rozvaděč budou dále napojeny sekundární staveništní rozvaděče. Počet 
sekundárních rozvaděčů pro realizaci bude vždy volen podle aktuálně realizované dvojice RD 
a realizovaného stupně rozestavěnosti. Počet sekundárních rozvaděčů bude podle realizovaných 
stupňů rozestavěnosti následující: 

 Spodní stavba – 2 ks; 
 vrchní stavba vč. zastřešení – 2 ks; 
 hrubé vnitřní práce 2 ks; 
 dokončovací práce 1 ks.  

Z časového a finančního objektového plánu vyplývá, že max. počet sekundárních rozvaděčů na 
stavbě bude v 28. týdnu výstavby. Jedná se o 7 ks sekundárních staveništních rozvaděčů. V případě 
vedení elektrických rozvodů přes staveništní komunikaci budou rozvody vedeny pod ŽB silničními 
panely v chráničce.  
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Hlavní staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4 IP44  

Zásuvky: 

 2 × 5k/32A/400V 

 2 × 5k/16A/400V 

 4 × 16A/230V 

 

 

Sekundární staveništní rozvaděč FSR/DCA/165-6 

Tab. 3.5: Technické parametry rozvaděče [24] 

Rozměry (š/v/d) 320/240/120 mm 
Zásuvky 1 × 400V/16A/5 

  6 × 230V 
Jističe 1 × jistič S-303 B 16 A 

  6 × jistič S-301 B 16 A 

 

Obr. 3.16: Stavební rozvaděč FSR/DCA/165-6 [24] 

Obr. 3.15: Staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4 IP44 [25] 
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Výpočet spotřeby elektrické energie 

Výpočet je proveden pro max. spotřebu elektrické energie, tedy když je zapojen max. počet 
strojů používaných současně, je zapnuto osvětlení a je plně využívána elektrická energie v mobilních 
kontejnerech. 

Tab. 3.6: Příkon pro mechanizaci  

Název Napájení [V] Příkon [kW] Počet [ks] 
Celkový 

příkon [kW] 
 

Ponorný mechanický vibrátor PVE 230 2,30 1 2,30  
Plovoucí vibrační lišta Barikell 230 1,00 1 1,00  
Ruční míchadlo Battipav MINI MIX 1000 230 1,00 1 1,00  
Elektrická řetězová pila CS40SB 230 1,90 1 1,90  
Stolová pila Norwit SPK 400 230 2,20 1 2,20  
Přímočará pila Hitachi CJ90VST 230 0,71 1 0,71  
Kotoučová pila C7MFA 230 1,01 1 1,01  
Vrtací a sekací kladivo Hitachi DH26PC  230 0,83 1 0,83  
Úhlová  bruska Hitachi G23MRUNB 230 2,50 1 2,50  
Excentrická bruska SV13YAWB 230 0,23 1 0,23  
   P1 = 13,68 kW 

Tab. 3.7: Příkon osvětlení vnitřních a vnějších prostorů na staveništi  

Název Napájení [V] Příkon [kW] Počet [ks] 
Celkový 

příkon [kW] 
 

Skladový kontejner LK1 380 0,12 3 0,36  
Kancelář BK1 380 0,12 2 0,24  
Šatna BK1 380 0,12 4 0,48  
Vrátnice 380 0,12 1 0,12  
Sanitární kombinovaný kontejner SK1 380 0,12 2 0,24  
Vnitřní halogenový reflektor 240 0,50 3 1,50  
Vnější halogenový reflektor 240 0,50 3 1,50  
   P2 = 4,44 kW 

Tab. 3.8: Příkon přímotopů  

Název Příkon [kW] Počet [ks] 
Celkový 

příkon [kW] 
 

Kancelář BK1 2,00 2 4,00  
Šatna BK1 2,00 4 8,00  
Vrátnice 2,00 1 2,00  
Sanitární kombinovaný kontejner SK1 3,50 2 7,00  
  P3 = 21,00 kW 
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Výpočet: 

S = 1,1× [(β1× P1 + β2 × P2 + β3 × P3)2 + (β1 × P1)2]1/2 

S = 1,1× [(0,5 × 13,68 + 0,8 × 4,44 + 1,0 × 21,00)2 + (0,7 × 13,68)]1/2 

S = 36,80 kW  

Vysvětlivky: 

β1 – koeficient současnosti elektromotorů = (0,5; 0,7) 

β2 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení = 0,8 

β3 – koeficient současnosti přímotopů = 1,0 

P1 – příkon pro mechanizaci 

P2 – příkon osvětlení vnitřních prostorů na staveništi 

P3 – příkon přímotopů 

Výsledný příkon pro zařízení staveniště je 36,80 kW. 

5.1.15. Zásobování vodou 

Odběr vody pro účely výstavby a vody pro sociálně hygienické účely bude zajištěn napojením 
na vodovodní přípojku SO.04.03, která bude vybudována v předstihu. Z vodoměrné šachty povede 
po povrchu terénu tlaková hadice, která bude přivedena k jednotlivým odběrným místům na 
staveništi. Vodovodní potrubí nacházející se v místě staveništní komunikace bude umístěno 
v chráničce a před poškozením od pojíždění těžké mechanizace bude chráněno ŽB silničními panely 
(viz odstavec 5.1.4. Vnitrostaveništní komunikace).  

Tab. 3.9: Technické parametry chráničky [26] 

Hmotnost 0,25 kg/m 
Materiál HDPE 
Teplotní odolnost, rozsah použití   
Skladování  −45°C až +60 °C 
Montáž −5°C až +60 °C 
Mechanická odolnost 450 N/20 cm 
Vnější průměr 40 mm 
Vnitřní průměr 32 mm 

 

 

 

 

Obr. 3.17: Tuhá dvouplášťová 
korugovaná chránička [26] 



82 
 

Výpočet spotřeby vody pro potřeby zařízení staveniště 

Výpočet je proveden pro realizaci objektů SO.01.03 a SO.01.04 Novostavba RD. Pro výpočet 
max. spotřeby vody uvažuji situaci, kdy bude probíhat čištění bednění stopních konstrukcí nad 1. NP, 
ošetřování čerstvě vybetonovaných svislých nosných konstrukcí ve 2. NP a budou plně využívány 
sanitární kontejnery.  

Tab. 3.10: Potřeba vody pro výrobní účely  

Využití vody MJ Počet MJ/den 
Norma 

spotřeby 
Celková 

potřeba [l/den] 

Ošetřování betonu m3 21 200 4200 
Čištění bednění  m2 190 60 m²/h; 600 l/h 1900 

  A ∑ 6100 
   kn=1,5   

Tab. 3.11: Potřeba vody pro sociálně hygienické účely  

Využití vody MJ Počet MJ/den 
Norma 

spotřeby 
Celková 

potřeba [l/den] 

Hygiena osoba 42 30 l/os 1260 
Sprchy osoba 42 45 l/os 1890 

  B ∑ 3150 
   kn=2,7   

Výpočet: 

Qn = (kn × A + kn × B) / (t × 3600) 

Qn = (1,5 × 6 100 + 2,7 × 3 150) / (8 × 3600) 

Qn = 0,61 l/s 

Vysvětlivky: 

A – voda pro stavební účely 

B – voda pro sociální účely 

kn – součinitel nerovnoměrnosti, pro technické a hygienické potřeby 

t – doba odběru vody; pracovní směna; t = 8 h 

3 600 – koeficient (sekund v hodině) 
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Tab. 3.12: Dimenzování vodovodního potrubí [27] 

 

Na základě výpočtu a dle normové tabulky navrhuji průměr potrubí pro účely stavby DN 25 
s průtokem Q = 0,65 l/s. 

5.1.16. Odvedení odpadních vod 

Splaškové vody, které vzniknou využíváním sanitárních kontejnerů, budou svedeny do 
fekálních tanků, na kterých budou tyto kontejnery umístěny. Fekální tanky budou pravidelně 1× za 
týden (v případě potřeby častěji) vyváženy pronajímatelem kontejnerů, kterým je společnost TOI TOI 
s.r.o. 

Dešťová voda bude v průběhu výstavby svedena do příkopu podél staveništní komunikace 
a odtud do veřejného kanalizačního řádu. 

Na zpevněné ploše ZP2 pro čištění a ošetřování prvků bednění bude umístěna plastová 
sedimentační jímka, do které bude odtékat odpadní voda vzniklá při čištění bednění a ošetřování 
bednění odbedňovacím prostředkem. Po naplnění jímky bude jímka vyprázdněna a vyčištěna. 

Tab. 3.13: Technické parametry sedimentační jímky [28] 

Typ SJ 1 
Hmotnost 415 kg 
Rozměry ( š × d × v ) 1,00 × 4,50 × 2,10 m 
Pracovní objem 6 m3 

 

 

Obr. 3.18: Sedimentační jímka SJ1 [28] 
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5.2. Výrobní objekty zařízení staveniště 

Plochy sloužící k výrobním účelům budou zpevněné, rovné a odvodněné. Materiál ploch bude 
štěrk v tl. 50 mm, frakce 4 – 8 mm. V částech, kde  má být v budoucnu zatravněný povrch, bude pod 
štěrk položena geotextilie. Tím bude zajištěno snadné odstranění štěrku.  

Tab. 3.15: Přehled výrobních ploch  

Označení Využití 
Plocha 

[m2] 
Potřeba 

inženýrských sítí 

ZP2 Čištění a ošetřování prvků bednění vč. sedimentační jímky 22 Voda, elektřina 

ZP3 
Tesárna – výroba doplňkového bednění, řezání 
keramických tvárnic 19 Elektřina 

MC Míchací centrum 18 Voda, elektřina 

5.3. Sociální a hygienické objekty  zařízení staveniště 

Funkci zázemí pro pracovníky budou plnit mobilní kontejnery od firmy TOI TOI. Tyto kontejnery 
budou uloženy na zpevněné a odvodněné ploše ze štěrku frakce 0–32 mm v tloušťce 300 mm. Max. 
dovolená odchylka rovinnosti podkladu je ±10 mm. Ke  všem kontejnerům bude přivedeno elektrické 
vedení NN. K sanitárním kontejnerům bude přivedena pitná voda. 

5.3.1. Šatny 

Při dimenzování šaten vycházím z úvahy, že šatny budou využívány pouze pracovníky hlavního 
zhotovitele. Návrh je proveden pro 3. fázi výstavby při uvažování počtu 30 pracovníků.  Konkrétně se 
jedná o 23. týden výstavby, kdy na staveništi budou probíhat následující práce s následujícím počtem 
pracovníků: 

Tab. 3.16: Stanovení max. počtu pracovníků  

Stavební objekt Práce 
Počet 

pracovníků 
SO.01.05, SO.01.06 Truhlářské práce 4 
SO.01.03, SO.01.04 Střešní plášť, omítky vnitřní 17 
SO.01.03, SO.01.04 Svislé ŽB konstrukce ve 2. NP – bednění a výztuž 6 
SO.01.01, SO.01.02 Výkop rýh a betonáž základových pásů 3 

 Celkem pracovníků 30 

 

Pozn.: Jedná se pouze o práce, které vykonávají zaměstnanci hlavního zhotovitele. 

Funkci šaten pro pracovníky dělnických profesí budou plnit mobilní obytné kontejnery BK1. Pro 
návrh počtu kontejnerů uvažuji min. plochu pro jednoho pracovníka 1,75 m2. 
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Tab. 3.17: Návrh počtu šaten  

Údaj Nejvyšší vytíženost 
Počet pracovníků [os] 30 
Nutná plocha pro 1 pracovníka [m2] 1,75 
Nutná plocha celkem [m2] 52,50 
Plocha 1 šatny [m2] 15,00 
Počet šaten [ks] 4 

Technická data [18]: 

 Rozměry 2 438 × 6 058 × 2 800 mm (š × d × v); 
 elektrická přípojka 380 V/32 A. 

Vybavení kontejneru [18]:  

 1 × elektrické topidlo; 
 3 × elektrická zásuvka 230 V; 
 okna s plastovou žaluzií; 
 stoly, židle, skříně, věšáky. 

 

 

 

 

5.3.2. Sanitární kontejner  

Hygienické zázemí stavby zahrnuje WC a sprchy. Toto zázemí bude vytvořeno sanitárními 
kombinovanými kontejnery SK1. Sanitární kontejnery budou uloženy na fekálních tancích, do kterých 
bude odváděna splašková voda. Návrh je proveden pro 40 pracovníků, 1 stavbyvedoucího a 1 mistra. 
Celkem tedy pro 42 osob.  

Tab. 3.18: Návrh počtu sanitárních kontejnerů  

Údaj Nejvyšší vytíženost 
Počet pracovníků [os] 42 
1 umývadlo pro 10 osob 5 
1 sprcha na 15 osob 4 
2 WC na 11 – 50 osob 2 
Počet sanitárních kontejnerů [ks] 2 

Technická data [19]: 

 Rozměry 2 438 × 6 058 × 2 800 mm (š × d × v); 
 elektrická přípojka 380 V/32 A; 
 přívod vody 3/4"; 
 odpad – potrubí DN 100. 

Obr. 3.19: Obytný kontejner BK1 [18] 
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Vybavení kontejneru [19]: 

 2 × elektrické topidlo; 
 2 × sprchová kabina; 
 3 × umývadlo; 
 2 × pisoár; 
 2 × toaleta; 
 1 × boiler 200 litrů. 

6. ZÁVĚR 

V této kapitole byl proveden návrh zařízení staveniště pro realizaci 1. etapy stavby „Komplex 
RD Slavkov, Pod Zlatou horou“, při uvažování postupu výstavby proudovou metodou. Bylo provedeno 
strukturování projektu zařízení staveniště do 4 fází. Dále zde byly specifikovány jednotlivé objekty 
zařízení staveniště pro provozní, výrobní a sociálně hygienické účely a navrženy jejich dimenze na 
základě výpočtů.  

Obr. 3.20: Sanitární kombinovaný kontejner SK1 [19] 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Identifikační údaje 

Viz kapitola č. 2. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 

1.2. Obecné informace o stavbě  

Viz kapitola č. 2. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 

1.3. Obecné informace o procesu 

Předmětem tohoto technologického procesu je montáž bednění, armování a betonáž 
monolitických ŽB stropních konstrukcí nad 1. NP dvou sousedících objektů SO.01.07 a SO.01.08 
Novostavba RD. Jedná se o stropy nad částmi RD i nad přisazenými garážemi, které jsou součástí 
těchto objektů. Práce zahájíme montáží bednění, poté provedeme armování výztuže a betonování. 
Dále následuje technologická pauza, během které bude  beton ošetřován a následné odbednění. 
Nosnou konstrukci stropu nad částí RD tvoří křížem vyztužená deska tl. 160 mm, která je uložena na 
nosném obvodovém zdivu z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU P15 a v místě schodišťového 
prostoru na nosné zdivo z keramických tvárnic  Porotherm 24 P+D P15. Nosnou konstrukci stropu 
nad garážemi tvoří křížem vyztužená deska tl. 140 mm, která je uložena na nosném obvodovém zdivu 
z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU P15. Řešené stropní konstrukce jsou navrženy z betonu 
třídy C20/25. Výztuž bude tvořena kombinací svařované Kari sítě, ∅ drátu 8 mm, oka 150/150 mm, 
a betonářské oceli B500B. Krytí výztuže bude 20 mm. Součástí stropních desek jsou průvlaky nad 
okenními a dveřními otvory, které současně plní funkci ztužujícího pozedního věnce. Pro bednění 
stropů a průvlaků bude použito systémové nosníkové bednění Multiflex od firmy PERI.   

2. MATERIÁL 

Dodavatel bednění:  
FoxDen s.r.o. 
625 00 Brno – Starý Lískovec 
www.pujcovnabedneni.cz  

Dodavatel betonu: 
STAPPA mix Brno, spol. s r.o. 
Heršpická 993/11b, 639 00 Brno – střed – Štýřice 
www.stappa.cz 

Dodavatel oceli: 
Ferostal a.s. – dodavatel hutního materiálu 
Zaoralova 2911/15, 628 00 Brno – Líšeň 
www.ferostal.cz 

2.1. Hlavní materiál 

Podrobný výkaz výměr je uveden v příloze č. 7. Položkový rozpočet hlavního stavebního 
objektu s výkazem výměr. Uvedené množství materiálu je uvažováno na 1 RD. 

Tab. 4.1: Množství Kari sítě na 1 RD 

Hmotnost sítě [kg/m2] 5 
Plocha D101 a D102 [m2] 98 
Hmotnost sítě na plochu desek [kg] 530 
Hmotnost sítě celkem vč. přesahů 20 % [kg] 636 
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Tab. 4.2: Množství betonářské oceli B500B na 1 RD 
Prvek  Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 

D101 

120 

1 304 
T101 76 
T102 38 
D102 426 
T105 21 

Celkem  1 865 

Tab. 4.3: Množství betonu C20/25 –  XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S4 na 1 RD 

Prvek Objem [m3] 
Objem vč. ztratného 

15 % [m3] 
Hmotnost [kg] 

Nad RD 
D101 10,87 12,50 31 240 
T101 0,63 0,73 1 823 
T102 0,32 0,36 912 

Nad garáží 
D102 3,55 4,08 10 211 
T105 0,18 0,20 504 

Celkem 15,54 17,88 44 689 

2.2. Doplňkový materiál 

Tab. 4.4: Doplňkový materiál na 1 RD  

Název prvku  Počet MJ MJ 
Systémové bednění 

Nosník VT 20K, L = 1,45 m 39 ks 
Nosník VT 20K, L = 2,15 m 43 ks 
Nosník VT 20K, L = 2,65 m 7 ks 
Nosník VT 20K, L = 3,30 m 35 ks 
Nosník VT 20K, L = 3,60 m 2 ks 
Nosník VT 20K, L = 4,50 m 9 ks 
Nosník VT 20K, L = 4,90 m 8 ks 
Stropní stojka PEP 30–250, l = 1,46–2,50 m 82 ks 
Univerzální trojnožka 60 ks 
Křížová hlava 20/24 60 ks 
Přímá hlava 16/20 22 ks 
Upevňovací třmen 16–25 82 ks 
Čep Ø 14 × 107  82 ks 
Závlačka 4/1 82 ks 
Základní rám AW 39 ks 
AW svorka 8–10 39 ks 
Držák zábradlí GT 24 / VT 20 22 ks 
Vřeteno bednícího sloupku 105 35 ks 
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Tab. 4.5: Doplňkový materiál na 1 RD 
Název prvku  Počet MJ MJ 

Betonářské desky 
Třívrstvá deska 21 mm, 2500 × 500 mm 39 ks 
Třívrstvá deska 21 mm, 1500 × 500 mm 5 ks 

Zábradlí  
Sloupek zábradlí HSGP-2 22 ks 
Bednící sloupek 105 35 ks 
Dřevěná lať 40/60  128 m 

Řezivo 
Dřevěné prkno 560/21 mm 7 m 
Dřevěné prkno 500/21 mm 14 m 
Dřevěné prkno 300/21 mm 11 m 
Dřevěné prkno 230/21 mm 17 m 
Dřevěný hranolek 50/60 15 m 
Kombinované závěsy - 2 TRIO 3 ks 
Pracovní vidlice 24 4 ks 
Dřevěná deska tl. 21 mm 18 m2 

 
 Plastové distanční kroužky; 
 vázací drát, hřebíky; 
 dřevěné betonářské lávky; 
 separační prostředek PERI BIO Clean; 
 OSB desky 625 × 1 500 mm, tl. 22 mm;  
 plastové bezpečnostní krytky, PE fólie. 

2.3. Doprava materiálu 

2.3.1. Primární doprava 

Pro primární dopravu bednění, betonářské oceli a Kari sítí bude použit nákladní automobil 
MAN 26.414 FNLLW 6×2 – valník s hydraulickou rukou Palfinger PK 18002 EH HIGH PERFORMANCE 
C. Bednění bude přepravováno na sloupkových a mřížových paletách a paletových příložkách TRIO, 
které budou opatřeny kombinovanými závěsy-2 TRIO. Beton bude na stavbu dopraven pomocí 
čerpadla s domíchávačem betonu Schwing Stetter FBP 26 na automobilovém podvozku. Doplňkový 
materiál a sudy s odbedňovacím přípravkem PERI BIO Clean budou na staveniště dopraveny 
dodávkou Peugeot Boxer 2.0 HDi 4 × 2 – valník s valníkovou nástavbou a dodávkou Transit Maxi – 
L2H3. 

2.3.2. Sekundární doprava 

Přeprava palet s bedněním, betonářské oceli a Kari sítí z ložné plochy nákladního automobilu, 
popř. ze skládky na pracoviště, bude zajištěna hydraulickou rukou Palfinger PK 18002 EH HIGH 
PERFORMANCE C, která bude namontována v zadní části nákladního automobilu. Doprava betonové 
směsi na určené místo v ŽB konstrukci bude zajištěna pomocí čerpadla s domíchávačem betonu 
Schwing Stetter FBP 26. Veškerý další stavební materiál bude na pracoviště přepravován pracovníky 
ručně. 
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2.4. Skladování materiálu  

Pruty betonářské oceli a Kari sítě budou uskladněny na zpevněné a odvodněné ploše ZP4 na 
dřevěných prokladcích. Každý celek výztuže bude označen identifikačním štítkem. Materiál 
systémového bednění a materiál pro doplňkové bednění bude uskladněn na zpevněné a odvodněné 
ploše ZP1. Stojky uskladněny na sloupkové paletě, kde budou dostatečně upevněny a zajištěny 
pásem.  

3. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
K převzetí pracoviště mezi stavbyvedoucím a vedoucím čety pro provádění stropních 

konstrukcí nad 1. NP dojde ve stanoveném termínu dle časového plánu, po provedení svislých 
nosných konstrukcí 1. NP. Před započetím prací provede stavbyvedoucí za přítomnosti technického 
dozoru stavebníka a geodeta kontrolu pracoviště. Budou provedeny všechny požadované kontroly 
(viz odstavec 8. Kontrola kvality). Pracoviště musí být vyklizeno. O jednotlivých kontrolách bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. Klimatické podmínky 

Betonování a vyztužování se nesmí provádět za nepříznivých klimatických podmínek. 
Provádění betonáže a vyztužování není vhodné, pokud je venkovní teplota méně jak +5 °C, nebo více 
jak +30 °C. Ani následujících 7 dní od betonáže by venkovní teplota neměla klesnout pod +5 °C. 
Teplota pracovní spáry nesmí být méně jak 0 °C. Pokud se bude venkovní teplota pohybovat mimo 
tyto uvedené meze, je nutné zajistit zvláštní opatření. Tato opatření by při nízkých teplotách spočívala 
např. v zajištění teploty čerstvého betonu ohřevem záměsové vody nebo kameniva, úpravou složení 
betonu, zakrytí vybetonované konstrukce fólií, nebo ohřevem vybetonovaných konstrukcí. Naopak, 
při příliš vysokých teplotách by byla provedena opatření jako např. úprava složení betonu přidáním 
přísad zpomalujících tuhnutí betonu. Vzhledem ke skutečnosti, že se provádění objektů SO.01.07 
a SO.01.08 Novostavba RD dle přílohy č. 5. Časový a finanční plán stavby – proudová metoda výstavby 
předpokládá na přelomu května a června, je nepravděpodobné, že by se venkovní teplota 
pohybovala mimo určené meze. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o práce, při nichž jsou fyzické osoby vykonávající práce 
vystaveny nebezpečí pádu z výšky, je dále nutné přerušení veškerých prací ve výškách, pokud 
nastane alespoň jedna z těchto situací: 

 Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy; 
 silný vítr o rychlosti nad 11 m/s; 
 dohlednost v místě práce menší než 30 m; 
 teplota prostředí během provádění prací nižší než −10 °C. 

4.2. Připravenost staveniště 

Staveniště bude po obvodu oploceno plným mobilním oplocením výšky 2 m v kombinaci 
s dočasným oplocením z ocelového pletiva výšky 1,8 m. Toto oplocení bude plnit funkci zajištění proti 
neoprávněnému vstupu cizích osob. Vjezd a výjezd na staveniště je zajištěn vjezdovou bránou z ulice 
Slunečná. Staveništní komunikace je dostatečně široká pro vjezd všech stavebních vozidel. Na 
staveništi bude zřízeno zázemí stavby z mobilních kontejnerů v podobě kanceláří, vrátnice, šaten 
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a koupelny s WC. Budou zde také uzamykatelné skladové kontejnery a zpevněné plochy, které budou 
využívány jako otevřené skládky (podrobný popis viz kapitola č. 3. Technická zpráva zařízení 
staveniště). Přívod vody, elektrické energie pro účely stavby bude zajištěn napojením na v předstihu 
vybudované přípojky inženýrských sítí investičních objektů. Zařízení staveniště bude zřízeno již 
z předchozích technologických etap.  

4.3. Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP. Proškolení zajistí zhotovitel před započetím 
provádění stropních konstrukcí a vybaví pracovníky OOPP. Všichni pracovníci budou splňovat 
potřebnou kvalifikaci a budou proškoleni o nošení a používání OOPP. Také budou seznámeni se 
základními informacemi o provozu na staveništi, o pracovní době a o povinných přestávkách. Dále 
budou všichni pracovníci seznámeni s PD a tímto TePř. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na činnost pracovní čety bude dohlížet vždy vedoucí pracovní čety. Všichni pracovníci budou 

držiteli požadovaných oprávnění pro příslušné práce. 

Tab. 4.6: Složení 1 pracovní čety 

Montáž bednění 
1× tesař, vedoucí čety 
1× pomocný dělník 
Armování 
1× železář, vedoucí čety 
1× pomocný dělník 
Betonáž 
1× betonář (vedoucí pracovní čety) 
2× pomocný dělník 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Podrobný popis viz kapitola č. 7. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

6.1. Velké stroje 
 Čerpadlo s domíchávačem betonu Schwing Stetter FBP 26; 
 nákladní automobil MAN 26.414 FNLLW 6×2 – valník s hydraulickou rukou Palfinger PK 

18002 EH HIGH PERFORMANCE C; 
 Peugeot Boxer 2.0 HDi 4 × 2 – valník; 
 dodávka Ford Transit Maxi – L2H3. 

6.2. Elektrické stroje 
 Elektrická řetězová pila CS40SB; 
 přímočará pila Hitachi CJ90VST; 
 kotoučová pila C7MFA; 
 úhlová bruska Hitachi G23MRUNB; 
 excentrická bruska SV13YAWB; 
 čistič bednění Igel Clean; 
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 ponorný mechanický vibrátor PVE; 
 plovoucí vibrační lišta Barikell; 
 jednorotorová hladička betonu Barikell 4–80/H. 

6.3. Ruční nářadí a pracovní pomůcky  
 Ruční pila na dřevo; 
 tesařské kladivo, kladivo; 
 štípací kleště, kovové hrábě; 
 páčidlo, koště, žebříky, sekera, lopaty; 
 pákové nůžky na betonářskou výztuž; 
 kleště, ocelová špachtle; 
 smeták, hliníkové latě. 

6.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky  

Pracovní oděv, pevná pracovní obuv, holínky, reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní rukavice. 
Při práci s nástroji mohou být OOPP rozšířeny o další dle návodu (např. klapky na uši, ochranné brýle, 
respirátor). 

6.5. Měřící pomůcky  

 Nivelační přístroj; 
 hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, výtyčka, olovnice; 
 pásmo 50 m, svinovací metr 5 m, provázek délky 50 m; 
 vodováha (pracovní měřidlo s kalibrací); 
 křída na značení, prodlužovací kabel; 
 hliníková lať 2 m; 
 ocelový úhelník, ocelová planžeta, tužka; 
 vlhkoměr, teploměr. 

7. PRACOVNÍ POSTUP 
Veškeré pracovní procesy budou prováděny pro 2 sousedící RD současně. Nejprve bude 

zřízeno bednění stropních desek v RD a poté bednění stropních desek nad garážemi. Dále bude 
provedena armatura stropních desek, betonáž, ošetřování vybetonovaných konstrukcí a po 
technologické pauze jejich odbednění.  

7.1. Bednění 

Postup montáže bednění bude následující: 

 Průvlak (věnec) T102 a T105 v místě dveřního a okenního otvoru (ozn. A, I); 
 průvlak (věnec) T101 v místě dveřního a okenního otvoru (ozn. D); 
 průvlak (věnec) T101 v místě napojení průvlaku na stěnu (ozn. E); 
 převis stropní desky D101 (ozn. F);  
 čela stropních desek, napojení desek na stěny (ozn. B, H) a schodišťový prostor; 
 čelo stropní desky D101, okenní otvor (ozn. C);  
 stropní deska nad částí RD D101; 
 stropní deska nad garáží D102. 
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Během montáže bednění budeme postupovat dle výrobní PD – viz výkres č. 11 Půdorys 
bednění stropu nad 1. NP – nosníky, výkres č. 12 Půdorys bednění stropu nad 1. NP – desky a výkres 
č. 13 Detail bednění průvlaku garáže – I. Z tohoto výkresu je také patrné označení jednotlivých 
průvlaků.   

Pro bednění stropní konstrukce bude použito systémové nosníkové stropní bednění PERI 
MULTIFLEX. Stropní deska RD bude mít tloušťku 160 mm a stropní deska garáže tloušťku 140 mm. 
Vzdálenost mezi spodním povrchem stropních desek a horním povrchem základových desek bude 
vždy 2,75 m. Při montáži bednění stopních desek budeme postupovat od severní části objektu k jižní 
části.  

Základní postup sestavení bednění bude vždy stejný. Na stojky osadíme křížové popř. přímé 
hlavy, které zajistíme západkovým rychlouzávěrem. Stojky s křížovou hlavou vytáhneme do potřebné 
výšky a postavíme do trojnožek na základovou desku, popř. na terén (viz obr. 4.1). Polohu stojek 
odměříme dle PD a stojky rozmístíme. V případě postavení stojek na terén budou stojky podloženy 
dvěma OSB deskami. Terén pod těmito deskami musí být nejprve řádně zhutněn.   

 

Obr. 4.1: Postavení stojek [29] 

Na stojky v trojnožkách osadíme spodní nosníky VT20 pomocí pracovní vidlice. Přesah nosníků 
musí být min. 150 mm od středu křížové hlavy. Konce nosníků budou vždy podepřeny stojkou 
s křížovou hlavou umístěnou v trojnožce. Navazující nosníky budou nad stojkou převázány vždy min. 
o 300 mm. Kolmo na spodní nosníky osadíme horní nosníky VT20. Rozmístění horních nosníků bude 
dle PD takové, aby vždy konce betonářských desek ležely přímo na nosníku, což bude u okrajů 
bednících desek zajištěno zdvojením nosníků. Osová vzdálenost mezi horními nosníky bude max. 
500 mm (viz obr. 4.2). 

 

Obr. 4.2: Osazení nosníků [29] 
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Po osazení nosníků v prostoru schodiště připevníme na nosníky držáky zábradlí GT 24 / VT 20. 
K bednění vodorovných částí použijeme betonářské třívrstvé desky a jejich dořezy. Tyto desky před 
osazením ošetříme separačním prostředkem PERI BIO Clean, který zajistí snadné odbedňování. Dále 
desky připevníme k horním nosníkům pomocí hřebíků (viz obr. 4.3). 

 

 
Obr. 4.3: Položení bednících desek; postavení mezilehlých stojek [vlastní] 

 

Bednění průvlaků, čela převisu stropní desky nad 1. NP a prostupu stropní konstrukcí v místě 
schodiště bude řešeno pomocí základních rámů AW s dřevěnými hranoly a dřevěných desek 
tl. 21 mm.  

Dále je podrobně rozepsán postup montáže bednění problémových části konstrukce. 

7.1.1. Průvlak (věnec) T102 a T105 v místě dveřního a okenního otvoru (ozn. A, I) 

Rozměry průvlaku T102: 190 × 3 110 × 250 mm (š × v × d) 

Rozměry průvlaku T105: 190 × 350 × 3 310 mm (š × v × d) 

Stojky vytáhneme do výšky 2 080 mm, osadíme je do trojnožek a rozmístíme na základovou 
desku dle PD. Na stojky osadíme spodní nosníky rovnoběžně s nosnou stěnou. Na spodní nosníky 
osadíme horní nosníky, které budou procházet otvorem ve zdivu. Z vnitřní strany budoucího 
průvlaku připevníme svorkami k horním nosníkům základní rámy AW s max. osovou vzdáleností 
2,1 m. Na horní nosníky mezi otvor připevníme desku š. 230 mm, která bude plnit funkci bednění 
vodorovné spodní hrany průvlaku. O základní rámy AW opřeme desku š. 230 mm, která bude plnit 
funkci bednění svislé vnitřní hrany průvlaku. Z vnější strany budoucího průvlaku připevníme ke 
koncům horních nosníků držáky zábradlí GT 24 / VT 20 po vzd. max. 2,1 m, tzn. 3 ks držáků. O tyto 
držáky opřeme desku š. 560 mm, která bude plnit funkci bednění svislé vnější hrany průvlaku (viz 
obr. 4.4). 
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Obr. 4.4: Bednění průvlaku T102, část A [vlastní] 

7.1.2. Průvlak (věnec) T101 v místě dveřního a okenního otvoru (ozn. D) 

Rozměry průvlaku T101: 190 × 6 675 × 500 mm (š × v × d)  

Stojky vytáhneme do výšky 1 830 mm a 2 040 mm, osadíme je do trojnožek a rozmístíme na 
základovou desku a na OSB desky na terénu dle PD. Na stojky osadíme spodní nosníky rovnoběžně 
se stěnou. Na spodní nosníky osadíme horní nosníky, které budou procházet otvorem ve zdivu. Na 
všechny horní nosníky připevníme z obou stran budoucího průvlaku základní rámy AW a nasuneme 
do nich dřevěné hranoly. Na horní nosníky mezi otvor připevníme desku š. 230 mm, která bude plnit 
funkci bednění vodorovné spodní hrany průvlaku. K dřevěným hranolům v AW rámech připevníme 
z obou stran budoucího průvlaku dřevěné desky š. 500 mm, které budou plnit funkci bednění svislých 
hran průvlaků (viz obr. 4.5). 

 

Obr. 4.5: Bednění průvlaku T101, část D a bednění čela převisu, část F [vlastní] 
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7.1.3. Průvlak (věnec) T101 v místě napojení průvlaku na stěnu (ozn. E) 

Postup zřízení bednění v místě napojení průvlaku na stěnu (ozn. E) bude skoro stejný, jako 
v místě dveřního otvoru (ozn. D). Rozdíl bude pouze ten, že spodní nosníky budou zvlášť pro část 
v interiéru RD a zvlášť pro převis stropu (viz obr. 4.6).   

 
Obr. 4.6: Bednění průvlaku T101, část E a bednění čela převisu, část F [vlastní] 

7.1.4. Převis stropní desky D101, čelo rovnoběžně s průvlakem T101 (ozn. F) 

Rozměry desky D101: 1 500 × 160 × 6 675 mm (š × v × d) 

Stojky vytáhneme do výšky 2 530 mm a postavíme je na terén na zdvojené OSB desky. Na 
stojky osadíme spodní nosníky, které budou rovnoběžně se stěnou. Kolmo na spodní nosníky 
osadíme horní nosníky. V místě čela stropní desky připevníme k horním nosníkům základní AW rámy, 
do kterých zasuneme dřevěné hranoly. O tyto hranoly opřeme desku š. 300 mm, která bude plnit 
funkci bednění čela desky (viz obr 4.5 a 4.6).   

7.1.5. Převis stropní desky D101, čelo kolmo k průvlaku T101 (ozn. F) 

Bednění čel bočních stran převisu provedeme až po osazení betonářských desek. Základní AW 
rámy připevníme k betonářským deskám. Do rámů zasuneme dřevěné hranoly. O tyto hranoly 
opřeme desku š. 300 mm, která bude plnit funkci bednění čela desky. 

7.1.6. Čela stropních desek, napojení desek na stěnu (ozn. B, H) a schodišťový prostor 

V místech, kde bude mít ztužující věnec stejnou výšku jako stropní desky, tj. 160 mm, řešíme 
pouze bednění vnějšího čela desky. O vřetena bednících sloupků, která jsou připevněna ke zdivu 
z vnější strany, opřeme desku š. 500 mm, která bude plnit funkci bednění svislé vnější hrany věnce. 
Max. vzdálenost vřeten je 2,1 m (viz obr. 4.7 a 4.8). 
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Obr. 4.7: Bednění čela desky, část B [vlastní] 
Obr. 4.8: Bednění čela desky, část H [vlastní] 

7.1.7. Čelo stropní desky D101, okenní otvor (ozn. C) 

Stojky vytáhneme do výšky 2 330 mm, osadíme je do trojnožek a rozmístíme na základovou 
desku dle PD. Na stojky osadíme spodní nosníky kolmo k otvoru. Na spodní nosníky osadíme horní 
nosníky rovnoběžně s otvorem. Na horní nosníky připevníme betonářské desky a k nim základní 
rámy AW. Do rámů nasuneme dřevěné hranoly a opřeme o ně dřevěnou desku š. 300 mm, která 
bude plnit funkci bednění čela stropu (viz obr. 4.9).  

 

Obr. 4.9: Bednění čela desky, část C [vlastní] 
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7.2. Ochrana proti pádu z výšky 

Ve chvíli, kdy máme hotové bednění celé stropní konstrukce včetně průvlaků, nasuneme do 
držáků zábradlí GT 24 / VT 20 sloupky zábradlí HSGP-2 a do vřeten bednících sloupků 105 bednící 
sloupky 105. Tyto sloupky opatříme dřevěnými latěmi 40/60. Funkci okopové zarážky budou plnit 
dřevěné desky, které zároveň slouží jako bednění vnějších hran průvlaků a čel desek. Toto zábradlí 
bude výšky 1 m a bude plnit funkci ochrany proti pádu fyzických osob z výšky u volných okrajů 
budoucích stropních desek a v prostoru schodiště. 

7.3. Armování 

Armatura ŽB konstrukcí bude z betonářské oceli B500B a Kari sítí, ∅ drátu 8 mm, oka 
150/150 mm. Pruty betonářské oceli a Kari sítě nejprve odmastíme a zbavíme nečistot včetně 
odlupujících se částic. Tyto nečistoty by mohly způsobit horší soudržnost výztuže s betonem. Při 
vyztužování postupujeme dle PD. Nejprve provedeme armatury všech průvlaků a poté armatury 
v plochách stropních desek. K zajištění krycí vrstvy výztuže použijeme plastové distanční kroužky a ke 
spojování jednotlivých prutů výztuže mezi sebou použijeme vázací dráty. Na konce výztuže, která je 
vyvedená směrem nahoru pro napojení výztuže ŽB svislých konstrukcí ve 2. NP, osadíme plastové 
bezpečnostní krytky. 

7.4. Betonáž  
Před započetím betonáže uložíme na provedenou armaturu dřevěné betonářské lávky, po 

kterých se budou pracovníci během betonáže pohybovat. Pomocí těchto prken rozložíme zatížení 
stropu, utlumíme možné otřesy a zabráníme deformacím armatury. Zkontrolujeme rozměry bednění 
přímých částí desek, čel i průvlaků, jeho výšku, pevnost, těsnost a prostorovou tuhost. U výztuže 
zkontrolujeme rozměry a shodu s PD. Pro dopravu čerstvého betonu na staveniště a na místo uložení 
v konstrukci použijeme čerpadlo s domíchávačem betonu. K betonáži použijeme beton C20/25.  

Při betonáži stropů objektu SO.01.07 začneme od východní části garáže a budeme postupovat 
k západní části, tzn. směrem k RD. Poté se přesuneme na bednění stropní desky RD. Zde budeme 
s betonáží postupovat od obvodu konstrukce směrem ke středu. Průvlaky a stropní desky se budou 
betonovat současně. Stejný postup bude při betonáži stropů objektu SO.01.08. Betonovou směs 
ukládáme a hutníme v jedné vrstvě. Beton budeme rozlévat z betonovací hadice čerpadla 
a rozprostírat hráběmi. Max. výška shozu betonu na bednění bude 1,5 m. K hutnění stropní desky 
použijeme ponorný vibrátor. Při hutnění budeme dbát na to, aby nedošlo k poškození armatury. 
Zhutněný beton budeme hladit pomocí plovoucí vibrační lišty. Až beton nabude dostatečné tuhosti, 
aby bylo možné se po něm pohybovat, tj. cca po 5 hodinách od betonáže, provedeme jeho finální 
úpravu pomocí hladičky betonu. V průběhu betonáže budeme kontrolovat stabilitu bednění a jeho 
případné průhyby.  

7.5. Ošetřování betonu 

Čerstvě vybetonované ŽB konstrukce je potřeba ošetřovat, aby nedocházelo k plastickému 
smršťování betonu. S ošetřováním začneme cca po 12 hodinách. Po uplynutí této doby nehrozí 
nebezpečí vyplavování cementu z povrchu betonu. Ošetřování budeme provádět pravidelným 
mlžením vodou v krátkých intervalech podle doby potřeby. V případě deště povrch ŽB konstrukcí 
překryjeme po celé ploše PE fóliemi. Beton nemusíme ošetřovat, pokud jsou vnější klimatické 
podmínky takové, že nedochází k rychlému vypařování vody, nebo je vlhké a deštivé počasí, které 
zajistí dostatečnou vlhkost. 
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7.6. Odbednění 

Odbednění stropních konstrukcí provedeme při dosažení 70% zaručené pevnosti betonu 
v tlaku, které bude dosaženo po 2 dnech od betonáže. Stanovení potřebné doby tuhnutí betonu viz 
odstavec 11. Výpočet doby tvrdnutí betonu. Tuto pevnost betonu ověříme nedestruktivní zkouškou 
pomocí Schmidtova kladívka. S odbedňováním začneme až po vydání pokynu odpovědného 
technického pracovníka zhotovitele. Během odbedňování dodržujeme veškerá bezpečnostní 
opatření a požadavky na BOZP. Při odbedňování dáváme pozor na to, aby nedošlo k poškození 
odbedňovaných ploch a hran. Bednící materiál po odbednění uložíme na určená místa tak, aby 
nepřekážel a nepřetěžoval konstrukci. V místě odbedňování se budou zdržovat jen pracovníci, kteří 
budou těmito pracemi pověřeni.  

Nejprve provedeme částečné odbednění stropní konstrukce, kdy odstraníme nosníky, bednící 
desky a stojky s přímými hlavami. Při odbedňování průvlaků odstraníme základní rámy AW a dřevěné 
bednící desky. Dále snížíme stojky s přímými hlavami cca o 150 mm a odebereme je. Stojky 
i s hlavami uložíme na palety. Poté spustíme všechny stojky s křížovou hlavou o cca 40 mm. 
Spuštěním stojek vytvoříme dostatečný prostor pro sklopení a odebrání horních nosníků (viz 
obr. 4.10).  

 

Obr. 4.10: Odstranění a snížení stojek [29] 

Odebereme všechny horní nosníky, kromě nosníků pod styky betonářských desek. Pracovními 
vidlicemi odebereme betonářské desky a zbytek horních nosníků, které uložíme na palety (viz obr. 
4.11). Palety s betonářskými deskami pomocí jeřábu přemístíme na zpevněnou plochu ZP2, kde 
betonářské desky očistíme vodou a ošetříme odbedňovacím přípravkem PERI BIO Clean. Poté 
odebereme spodní nosníky a uložíme je na palety. U ponechaných stojek nahradíme křížové hlavy 
přímými hlavami a vytáhneme je na takovou délku, aby podpíraly stropní konstrukce. Tyto stojky 
budou takto ponechány až do doby dosažení max. pevnosti betonu, která se předpokládá cca po 28 
dnech od betonáže.  

 

Obr. 4.11: Odebrání desek a nosníků [29] 
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8. KONTROLA KVALITY 
8.1. Vstupní kontrola 

 Kontrola vybavení staveniště a přístupu na něj – oplocení, vstupy, vjezdy, staveništní 
komunikace, zázemí stavby, přípojná místa inženýrských sítí; 

 kontrola PD a souvisejících dokumentů – správnost, aktuálnost, úplnost, soulad 
s požadavky příslušné legislativy; 

 kontrola připravenosti pracoviště – dokončenost svislých nosných konstrukcí 1. NP; 
 kontrola dodávky materiálu – shoda dodacích listů a objednávek, shoda s PD, kvalita, 

množství, u každých 100 m3 dodané betonové směsi kontrola konzistence zkouškou 
sednutí kužele;  

 kontrola skladování materiálu a nářadí – podmínky dle TePř, TL a doporučení výrobce; 
 kontrola nářadí a strojů – technický stav, typ, počet.  

8.2. Mezioperační kontrola 
 Kontrola způsobilosti pracovníků – průkazy, certifikáty, proškolení o BOZP, seznámení s PD 

a TePř, vybavení OOPP, fyzický stav pracovníků; 
 kontrola klimatických podmínek; 

o teplota vzduchu – denně měření 1× v 7 h a 13 h, 2× ve 21 h, rozmezí +5 °C až +30 °C; 
o rychlost větru max. 11 m/s; 
o dohlednost v místě práce nesmí být méně než 30 m; 

 kontrola vyklizenosti pracoviště; 
 kontrola montáže bednění – rozměry, shoda s PD, rozmístění stojek, vzdálenosti nosníků, 

vodorovnost, stabilita, pevnost, těsnost, čistota, ošetření odbedňovacím přípravkem; 
 kontrola armování – poloha výztuže, shoda s PD, krytí výztuže, čistota, zabezpečení proti 

posunutí; 
 kontrola provádění betonáže – postup dle TePř, max. dovolená výška shozu betonu 1,5 m; 
 kontrola ošetřování vybetonovaných konstrukcí – mlžením vodou; 
 kontrola odbednění – pevnost odbedňovaných konstrukcí min. 70 % výsledné pevnosti 

betonu. 

8.3. Výstupní kontrola 
 Kontrola trnů ocelové výztuže pro navázání výztuže ŽB svislých konstrukcí 2. NP;  
 kontrola geometrie, shody s PD – max. odchylka rovinnosti povrchu stropních desek 

±5 mm/2 m latě, max. odchylka polohy a rozměru prostupů ±25 mm; 
 kontrola vyklizení pracoviště; 
 kontrola likvidace odpadu. 

O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku pověřenou osobou, která bude 
kontrolu provádět. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
V tomto odstavci se zabývám způsoby zajištění BOZP, které se týkají pouze pracovního procesu 

realizace stropních ŽB monolitických konstrukcí nad 1. NP. Jedná se tedy pouze o zajištění během 
montáže bednění, armování, betonáže a odbedňování. Dále se jedná o zajištění při obsluze čerpadla 
s autodomíchávačem a ponorného vibrátoru. Komplexní BOZP vč. zajištění osob a předmětů proti 
pádu z výšky je řešena v kapitole č. 1. Studie realizace stavebně technologického projektu. Vycházím 
zde z právní legislativy, přičemž výňatky z textu legislativy jsou psané kurzívou a vlastní opatření 
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vztahující se k jednotlivým bodům legislativy jsou psané kolmým písmem. Jedná se o nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Veškeré práce na stavbě budou provádět osoby s potřebnou kvalifikací. Všichni pracovníci na 
stavbě budou proškolení o BOZP dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a budou vybaveni ochrannými 
pracovními pomůckami, které budou používat. OOPP pro pracovníky zajistí jednotliví dodavatelé. 
Pracovníci budou proškoleni o způsobu používání OOPP a budou seznámeni se základními 
informacemi o provozu na staveništi, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci nesmí během 
pracovní doby užívat nebo být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Proškolení pracovníků 
a zápis do stavebního deníku provede stavbyvedoucí. [4] 

9.1. Zajištění BOZP na staveništi  

9.1.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [30] 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

A. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi 

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 manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. Potrubí čerpadla betonové směsi musí být vedeno a zajištěno tak, aby nezpůsobilo přetížení, nebo 
nadměrné namáhání například bednění, nebo konstrukčních částí stavby. 

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. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

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. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
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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. 

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. 

B. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.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 
provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1., 2.  Při ukládání betonové směsi do konstrukce se budou pracovníci pohybovat po lávkách 
z dřevěných prken uložených na armatuře. Bude tak 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. Zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání 
betonové směsi a obsluhou čerpadla. 

IX.3 Odbedňování 
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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. 

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 nepřetěžovaly konstrukci. 

9.1.2. Další vlastní opatření 

Během armování stropní desky bude vyčnívající výztuž zabezpečena proti zranění osob, která 
by mohla vzniknout napíchnutím na výztuž. Na konce prutů výztuže vyčnívající do volného  prostoru, 
u kterých by k tomuto mohlo dojít, budou osazeny plastové ochranné krytky. Během manipulace 
s pruty výztuže a s KARI sítí budou pracovníci projevovat zvýšenou opatrnost a pozornost.  

10. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Stavba nebude mít nijak výrazný negativní vliv na životní prostředí. Během realizace stavby 

bude dodržována veškerá platná legislativa v oblasti životního prostředí. Podrobnější řešení viz 
kapitola č. 11. Certifikace udržitelnosti – systém LEED 2009. 

10.1.  Nakládání s odpady  

Během stavby budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 45/2019 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů a související platnou legislativou. Odpovědnost za evidenci odpadů a nakládání s odpady má 
zhotovitel stavby, který toto zajistí odborně způsobilou osobou. Veškeré odpady budou tříděny, 
nakládány do přistavených kontejnerů, odváženy a odstraňovány u konečných příjemců s příslušným 
oprávněním. Pracovníci budou seznámeni se způsobem nakládání s odpady a budou jej dodržovat. 
[4]  

Druhy odpadů vzniklých na stavbě, jejich zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů a způsob jejich odstranění:  

Tab. 4.7: Druhy hlavních odpadů vzniklých na stavbě, jejich zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů a způsob jejich odstranění [31] 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Kategorie 
odpadu Název - druh odpadu 

Způsob 
odstranění Společnost 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
SAKO Brno, 

a.s. 

15 01 02 O Plastové obaly 
Skládka S-

OO, 
recyklace 

SAKO Brno, 
a.s. 

15 01 06 O Směsné obaly Skládka S-OO 
SAKO Brno, 

a.s. 
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Tab. 4.8: Druhy hlavních odpadů vzniklých na stavbě, jejich zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů a způsob jejich odstranění [31] 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Kategorie 
odpadu Název - druh odpadu 

Způsob 
odstranění Společnost 

15 02 02 N 

Absorpční   činidla, filtrační   materiály  
(včetně olejových filtrů  blíže neurčených), 
čisticí tkaniny    a ochranné   oděvy 
znečištěné  nebezpečnými   látkami 

Skládka S-NO 
RESPONO, 

a.s. 

15 02 03 O 
Absorpční  činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a   ochranné oděvy 
neznečištěné  nebezpečnými  látkami 

Skládka S-OO 
SAKO Brno, 

a.s. 

17 01 01 O Beton Skládka S-OO, 
recyklace 

DUFONEV 
R.C., a.s. 

17 01 07 O 
Směsi nebo  oddělené  frakce   betonu, 
cihel, tašek a  keramických   výrobků 
neobsahující nebezpečné látky 

Skládka S-OO, 
recyklace 

DUFONEV 
R.C., a.s. 

17 02 01 O Dřevo Skládka S-OO 
SAKO Brno, 

a.s. 

17 02 03 O Plasty 
Skládka S-OO, 

recyklace 
SAKO Brno, 

a.s. 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 
ELG LEGIMA, 

spol. s r.o. 

17 04 07 O Směsné kovy 
Skládka S-OO, 

recyklace 
ELG LEGIMA, 

spol. s r.o. 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neobsahující nebezpečné látky 

Skládka S-OO SAKO Brno, 
a.s. 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka S-OO 
SAKO Brno, 

a.s. 

Poznámka: 

Kategorie odpadů:  ostatní odpad – O 
nebezpečný odpad – N 

Uložení na skládku:  Odpady kat. O – skládka tuhého komunálního odpadu S-OO  
    Odpady kat. N – skládka nebezpečného odpadu S-NO 

V případě dostupnosti spalovny v místě stavby je možné odpady odstranit ve spalovně místo 
uložení na skládku S-OO.  

Přehled nejdůležitějších zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí:  

 Zákon č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 45/2019 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů; 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., v aktuálním znění vyhláška 
č. 200/2019 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 
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 Zákon č. 201/2012 Sb., v aktuálním znění zákon č. 172/2018 Sb., o ochraně ovzduší; 

 Zákon č. 254/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 113/2018 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon); 

 Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., v aktuálním znění zákon č. 183/2017 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny; 

 Zákon č. 17/1992 Sb., v aktuálním znění zákon č. 183/2017 Sb., o životním prostředí; 

 Zákon č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 225/2017 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí). 

11. VÝPOČET DOBY TVRDNUTÍ BETONU 
Níže je uveden výpočet stanovení doby odbednění ŽB stropních monolitických konstrukcí nad 

1. NP SO.01.07 a SO.01.08 Novostavba RD. 

Předpoklad laboratorních podmínek t = 20 oC 

1. Výpočet potřebného času d pro laboratorní podmínky, odvozením ze vzorce 

𝑅 = 𝑅 × (0,28 + 0,5 × 𝑙𝑜𝑔𝑑) [𝑀𝑃𝑎]  

Rbd – požadovaná pevnost betonu v tlaku v čase d [MPa] 

Rb28d – pevnost betonu v tlaku po 28 dnech [MPa] 

d – čas odbednění [den] 

2. Faktor zrání 

𝑓 = (𝑡 + 10) × 𝑑 [ 𝐶. 𝑑𝑛𝑦] 

t – předpokládaná teplota prostředí [oC] 

d – čas odbednění [den] 

3. Výpočet průměrné denní teploty v době betonáže tprům 

𝑡 ů =  :   :    × :  [ 𝐶]  

a) Známé informace 

beton C20/25  Rb28d = 25 MPa 

potřebná pevnost pro odbednění Rbd = 10 MPa (protože tprům = −1,2 oC < +5 oC, jinak 70 % z  Rb28d ) 

laboratorní teplota t = 20 oC 

den betonáže: 25. květen 

b) Výpočet 

𝑅 = 𝑅 × (0,28 + 0,5 × 𝑙𝑜𝑔𝑑)  

𝑑 = 10
  ,

, =  10
  ,

, = 1,7 dnů = 2 𝑑𝑛𝑦 
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Laboratorní podmínky: 

𝑓 = (𝑡 + 10) × 𝑑 = (20 + 10) × 2 = 60 𝐶 × 𝑑𝑛ů 

𝑡 ů =  :   :    × : =  
,   ,  × ( , )

= −1,2 𝐶   

Pro výpočet použiji tprům = +16 oC 

Skutečné podmínky: 

𝑓 = (𝑡 + 10) × 𝑑 ≫ 𝑑 =  
𝑓

(𝑡 + 10)
=

60

16 + 10
= 2 𝑑𝑛𝑦 

Závěr: Požadované pevnosti betonu bude dosaženo po 2 dnech od betonáže.  
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. Identifikační údaje 

Viz kapitola č. 2. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 

1.2. Obecné informace o stavbě  

Viz kapitola č. 2. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 

1.3. Obecné informace o procesu 

Předmětem tohoto technologického předpisu je provádění skladby střešní konstrukce R1 a R2 
a montáž fotovoltaických panelů. Skladba R1 je navržena nad částí RD a skladba R2 nad garáží. 
Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří monolitické ŽB stropy. Konstrukce ploché střechy R1 i R2 
bude jednoplášťová, nevětraná. Fotovoltaické panely budou umístěny nad částí RD, tzn. na skladbě 
střechy R1. Jedná se o 4 ks polykrystalických FTV modulů IBC PolySol model 255 VM, které budou 
umístěny na samonosné hliníkové konstrukci IBC Solar AeroFix 15 S kits bez potřeby ukotvení 
do podkladu. Panely budou mít sklon 15° od roviny střechy.  

Tab. 5.1: Skladba střešního pláště R1  

Skladba R1 Tl. [mm] 
Hydroizolační fólie PVC-P DEKPLAN 76  1,5 
Separační geotextilie Filtek 300 5 
Izolační desky ISOVER EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K) 220 
Izolační desky ISOVER EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K) 220 
Spádové klíny ISOVER EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K) 60–190 
Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  4 
Asfaltová penetrace DEKPRIMER – 
ŽB stropní konstrukce 140 
Systémová omítka – jádro, vápennosádrový štuk, malba 15 

Tab. 5.2: Skladba střešního pláště R2 

Skladba R2 Tl. [mm] 
Hydroizolační fólie PVC-P DEKPLAN 76  1,5 
Separační geotextilie Filtek 300 5 
Spádové klíny EPS 100 S Stabil,  λD = 0,037 W/(m.K) 60–260 
Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  4 
Asfaltová penetrace DEKPRIMER – 
ŽB stropní konstrukce 140 
Systémová omítka – jádro, vápennosádrový štuk, malba 15 
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2. MATERIÁL 

Dodavatel stavebního materiálu:
  

Stavebniny DEK a.s. Vyškov 
Brněnská 366/25, 682 01 Vyškov 
www.dek.cz 

Dodavatel FTV systému: TREALS MP, s.r.o. 
Niva 295, 664 52 Sokolnice 
www.treals.cz 

2.1. Hlavní materiál 

Podrobný výkaz výměr je uveden v příloze č. 7. Položkový rozpočet hlavního stavebního 
objektu s výkazem výměr. Uvedené množství materiálu je uvažováno na 1 RD.  

Tab. 5.3: Hlavní materiál střechy R1 a R2 

Materiál Počet MJ MJ MJ v balení 
Počet 
balení 

Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76 k 
mechanickému kotvení, tl. 1,5 mm, šíře 1,6 m 

151 m2 24 7 

FILTEK 300 g/m2 netkaná geotextilie 
(role/100m2) tavený, tl. 5 mm 

151 m2 100 2 

Izolační desky ISOVER EPS Grey 100,                   
λD = 0,031 W/(m.K), tl. 220 mm 

216 m2 1 216 

Spádové klíny ISOVER EPS Grey 100,                           
λD = 0,031 W/(m.K) 5 m3 0,14 35 

Spádové klíny EPS 100 S Stabil,   
λD = 0,037 W/(m.K) 4 m3 0,25 15 

Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2) 

158 m2 7,5 22 

Asfaltová penetrace DEKPRIMER (bal/25l) 55 m2 25 3 

Izolační desky Styrotherm Plus 70,                                    
λD = 0,032 W/(m.K), tl. 100 mm 

25 m2 2,5 10 

Izolační desky SD Plus 200, λD = 0,030 W/m.K              
ve spádu 3 %, tl. 100 mm 

23 m2 2,5 10 

OSB desky tl. 25 mm 23 m2 44 1 

Atikový klín z minerální vaty 80 / 80 mm 53 m 24 3 

Tab. 5.4: Materiál FTV systému 

FTV systém Počet MJ MJ 
Základní kolejnice dl. 3,1 m s ochrannými podložkami  3 ks 
Spodní podpora 6 ks 
Horní podpora 6 ks 
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Tab. 5.5: Materiál FTV systému 

FTV systém Počet MJ MJ 
Ztužidlo kolejnic 2 ks 
Kabelová svorka 12 ks 
FTV panel – IBC PolySol model 255 VM 4 ks 
Koncová svorka G3 31mm 8 ks 
Středová svorka G3 30–50mm 4 ks 
Závětrná deska 4 ks 
Šrouby M8 × 16  1 bal 

Tab. 5.6: Materiál elektroinstalací související s montáží FTV systému 

Materiál / výrobek Počet MJ MJ 
Mikrostřídače typu Sunny Boy 240 4 ks 
Střídač typu Sunny Multigate 1 ks 
Kabely CYKY 3 × 4 mm2 – m 
Kabely IBC Flexi Sun 1 × 4 mm2 – m 
Jistič 16 A/1 1 ks 
Rozvaděč přepěťové ochrany 1 ks 

Pozn.: PD poskytnutá pro zpracování této DP neobsahuje informace o elektroinstalacích. Výpis 
materiálu je pouze orientační, na základě informací z poskytnuté PD, která slouží jako podklad ke 
zpracování této DP. 

2.2. Doplňkový materiál 

 PU lepidlo, EPDM páska;  
 vnitřní a vnější koutové lišty pro kotvení tepelné izolace; 
 šrouby do betonu, mechanické kotvy – kotvení TI a PVC; 
 průchodky instalací, lemování apod. vč. poplastovaných plechů. 

2.3. Doprava materiálu 

2.3.1. Primární doprava 

Pro primární dopravu stavebního materiálu ze skladu na staveniště bude použit nákladní 
automobil MAN 26.414 FNLLW 6 × 2 – valník s hydraulickou rukou Palfinger PK 18002 EH HIGH 
PERFORMANCE C, dodávka Peugeot Boxer 2.0 HDi 4 × 2 – valník s valníkovou nástavbou a dodávka 
Transit Maxi – L2H3. 

2.3.2. Sekundární doprava 

Přeprava rolí asfaltového pásu z ložné plochy nákladního automobilu, popř. ze skládky na 
pracoviště, bude zajištěna hydraulickou rukou Palfinger PK 18002 EH HIGH PERFORMANCE C, která 
bude namontována v zadní části nákladního automobilu. Veškerý další stavební materiál bude na 
pracoviště přepravován pracovníky ručně. 
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2.4. Skladování materiálu  

Pro skladování materiálu budou využity zpevněné skladovací plochy a skladové kontejnery. 
Veškerý materiál musí být skladován dle pokynů výrobce.  

2.4.1. Způsob skladování a skladovací podmínky stavebního materiálu 

Penetrační nátěr: Ve skladovém kontejneru na úkapové vaně s roštem. V originálních řádně 
uzavřených obalech. V suchu. Chránit před vodou, vlhkem a mrazem. 

Hydroizolační asfaltový pás: Ve skladovém kontejneru. Role pásu skladovat ve svislé poloze a chránit 
před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. 

Tepelná izolace: Na skládce. V originálním obalu. Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci.  

PVC fólie: Ve skladovém kontejneru. Skladovat horizontálně, v originálních obalech, v suchu. Sklad je 
potřeba dobře větrat. Pokud jsou teploty materiálu nebo prostředí pod +5 °C, je nutné role před 
aplikací skladovat v temperovaných skladech o teplotě cca +15 °C. 

FTV systém: FTV panely a veškeré prvky nosné konstrukce panelů budou skladovány v krytém skladu. 
Prvky budou během skladování zakryty PE fólií. Fólie bude odstraněna až bezprostředně před jejich 
instalací, aby nedošlo ke znečištění a znehodnocení prvků částmi prachu ze stavby. Prvky nebudou 
umístěny bezprostředně na zemi, ale např. na dřevěných paletách nebo na obdobné konstrukci. 

3. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

K převzetí pracoviště mezi stavbyvedoucím a vedoucím čety pro provádění střešní konstrukce 
dojde ve stanoveném termínu dle časového plánu a po provedení stropních konstrukcí, které budou 
plnit funkci nosné vrstvy střešního pláště. Před započetím prací provede stavbyvedoucí za 
přítomnosti technického dozoru stavebníka a geodeta kontrolu pracoviště. Budou provedeny 
všechny požadované kontroly (viz kapitola č. 6. Kontrolní a zkušební plán pro provádění ploché 
střechy a montáž fotovoltaických panelů). Pracoviště musí být vyklizeno. Za stejných podmínek 
proběhne předání pracoviště mezi stavbyvedoucím a vedoucím čety pro montáž FTV systému. 
O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1. Klimatické podmínky 

S ohledem na druh použitých materiálů ve skladbě střechy budou práce probíhat pouze při 
venkovní teplotě +5 °C až +25 °C.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o práce, při nichž jsou osoby vystaveny nebezpečí pádu 
z výšky, je nutno přerušit provádění veškerých prací ve výškách, pokud nastane jakákoliv z těchto 
situací: 

 Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy; 
 silný vítr o rychlosti nad 11 m/s; 
 dohlednost v místě práce menší než 30 m; 
 teplota prostředí během provádění prací nižší než −10 °C. 
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4.2. Připravenost staveniště 

Staveniště bude po obvodu oploceno plným mobilním oplocením výšky 2 m v kombinaci 
s dočasným oplocením z ocelového pletiva výšky 1,8 m. Toto oplocení bude plnit funkci zajištění proti 
neoprávněnému vstupu cizích osob. Vjezd a výjezd na staveniště je zajištěn vjezdovou bránou z ulice 
Slunečná. Staveništní komunikace je dostatečně široká pro vjezd všech stavebních vozidel. Na 
staveništi bude zřízeno zázemí stavby z mobilních kontejnerů v podobě kanceláří, vrátnice, šaten 
a koupelny s WC. Budou zde také uzamykatelné skladové kontejnery a zpevněné plochy, které budou 
využívány jako otevřené skládky (podrobný popis viz kapitola č. 3. Technická zpráva zařízení 
staveniště). Přívod vody a elektrické energie pro účely stavby bude zajištěn napojením na přípojky 
inženýrských sítí, které byly vybudovány v předstihu. Vše bude zřízeno již z předchozích 
technologických etap. Materiál, který bude umístěn na zpevněných skladovacích plochách, bude 
zakryt plachtou z důvodu jeho ochrany před nepříznivými klimatickými vlivy.  

4.3. Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP. Proškolení zajistí dodavatel před započetím 
provádění střešního pláště a vybaví pracovníky OOPP. Všichni pracovníci budou splňovat potřebnou 
kvalifikaci a budou proškoleni o nošení a používání OOPP. Také budou seznámeni se základními 
informacemi o provozu na staveništi, o pracovní době a povinných přestávkách. Dále budou všichni 
pracovníci seznámeni s PD a tímto TePř. Proškolení pracovníků provádějících montáž FTV systému 
a jejich vybavení OOPP zajistí poddodavatel FTV systému. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Na činnost pracovní čety bude dohlížet vždy vedoucí pracovní čety. Všichni pracovníci budou 
držiteli požadovaných oprávnění pro příslušné práce.“ 

Tab. 5.7: Složení 1 pracovní čety 

Provádění střešní konstrukce 
1× izolatér, vedoucí čety 
1× pomocný dělník 
Montáž FTV systému 
2× montážní pracovník (z nich 1 vedoucí čety) 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Podrobný popis viz kapitola č. 7. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

6.1. Velké stroje 

 Nákladní automobil MAN 26.414 FNLLW 6 × 2 – valník s hydraulickou rukou 
Palfinger PK 18002 EH HIGH PERFORMANCE C; 

 Peugeot Boxer 2.0 HDi 4 × 2 – valník; 
 dodávka Ford Transit Maxi – L2H3. 
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6.2. Elektrické stroje 

 Elektrická řetězová pila; 
 přímočará pila; 
 kotoučová pila; 
 vrtací a sekací kladivo; 
 úhlová bruska; 
 excentrická bruska 
 čistič bednění; 
 ruční horkovzdušný přístroj.   

6.3. Ruční nářadí a pracovní pomůcky  

 Ruční pila na dřevo, tesařské kladivo, štípací kleště, sekera; 
 kladivo, lopaty; 
 koště, váleček, štětky, stěrka hladká, stěrka zubová, mosazný kartáč; 
 kleště, ocelová špachtle, hliníkové latě; 
 silikonový přítlačný váleček, mosazný přítlačný váleček na detaily; 
 izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí; 
 ruční drážkovací nůž, kladečský nůž, nůžky, nůžky na plech; 
 ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů;  
 držák bitů 300 mm;  
 šroubovák Torx TX40, momentový klíč; 
 smeták, hadr, nádoba na odpad. 

6.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky  

Pracovní oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní rukavice. Při 
práci s nástroji mohou být OOPP rozšířeny o další dle návodu (např. klapky na uši, ochranné brýle, 
respirátor). 

6.5. Měřící pomůcky  

 Nivelační přístroj; 
 hliníkový stativ, hliníková teleskopická nivelační lať 5 m, výtyčka; 
 pásmo 50 m, svinovací metr 5 m, provázek délky 50 m; 
 vodováha (pracovní měřidlo s kalibrací); 
 křída na značení, prodlužovací kabel; 
 montážní systémový přípravek; 
 hliníková lať 2 m; 
 ocelový úhelník, ocelová planžeta, tužka; 
 vlhkoměr pro betonové povrchy, teploměr. 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1. Příprava podkladu 

Podkladem pro skladbu střešního pláště bude v případě skladby R1 ŽB stropní deska nad 2. NP 
části RD a v případě skladby R2 ŽB stropní deska nad 1. NP garáže. Před prováděním střešního pláště 
bude zkontrolována připravenost tohoto podkladu. Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a bez 
ostrých výčnělků. Nesoudržné části a výčnělky budou odstraněny.  

7.2. Penetrace podkladu 

Na připravený podklad bude provedena penetrace, která bude zvyšovat přilnavost k podkladu 
pro následující vrstvu. Pro  penetraci bude použita  za studena zpracovatelná asfaltová emulze 
DEKPRIMER bez obsahu rozpouštědel. Emulze bude nanášena rovnoměrně koštětem, štětkou, nebo 
válečkem. Vrstva bude provedena i na stěny a zhlaví atiky.  

7.3. Parotěsná vrstva 

Po zaschnutí vrstvy penetrace bude provedena parotěsná vrstva. Pro tuto vrstvu bude použit 
hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm s výztužnou 
vložkou ze skelné tkaniny.  

Všechny pásy budou kladeny jedním směrem a budou vůči sobě posunuty tak, aby spoje 
nebyly nad sebou. Pásy budou kladeny na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního 
a čelního spoje měl tvar písmene T.  Spoje pásů budou orientovány po směru toku vody (viz obr. 5.1).  

Tato vrstva bude k nosnému povrchu kotvena bodovým natavením. Přesahy této vrstvy budou 
v podélném spoji min. 80 mm a v příčném spoji min. 100 mm. Asfaltové pásy budou vytaženy až na 
atiku. Vzhledem k tomu, že je v ploše navržena hydroizolace pouze z jedné vrstvy asfaltového pásu, 
budou detaily opracovány dvěma pásy vzájemně celoplošně svařenými. Po provedení parotěsné 
vrstvy bude před dalším postupem prací provedena její kontrola. 

 

Obr. 5.1: Klad pásů [32] 
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7.4. Zateplení stěn a zhlaví atik 

7.4.1. Skladba R1 

Po provedení parotěsné vrstvy následuje tepelně izolační vrstva. Nejdříve bude provedeno 
zateplení stěn atik a poté zateplení zhlaví atik. Stěny atik budou z vnitřní strany zaizolovány tepelně 
izolačními deskami Styrotherm Plus 70, λD = 0,032 W/m.K, tl. 100 mm. Zhlaví atik bude zaizolováno 
tepelně izolačními deskami SD Plus 200, λD = 0,030 W/m.K ve spádu 3 %, tl. 100 mm. 

Použitá tepelná izolace nesmí být poškozená nebo zdegradovaná vlivem klimatických jevů. 
V případě zateplení stěn atik bude tepelná izolace k podkladu kotvena lepením polyuretanovým 
lepidlem. Každá deska bude dále přikotvena vnitřní koutovou lištou ve spodní části a vnější koutovou 
lištou ve vrchní části. Případné spáry či nerovnosti budou doplněny PU pěnou. 

V případě zateplení zhlaví atik bude izolace k podkladu kotvena zároveň s vrchní OSB deskou 
tl. 25 mm šroubem do betonu, kdy kotevní krok bude střídavě po 200 mm. Tyto desky budou 
spojovány na sraz.  

7.5. Spádová tepelně izolační vrstva 

7.5.1. Skladba R1 

V ploše střechy bude po zateplení stěn a zhlaví atik na parotěsnou vrstvu provedena spádová 
vrstva z tepelně izolačních spádových klínů ISOVER EPS Grey 100, λD = 0,031 W/m.K, tl. 60–190 mm. 
Takto bude vytvořen spád střešní roviny 2 %. Použitá tepelná izolace nesmí být poškozená nebo 
zdegradovaná vlivem klimatických jevů. 

7.5.2. Skladba R2 

V případě skladby R2 budou pro vytvoření spádové vrstvy použity spádové klíny EPS 
100 S Stabil, λD = 0,037 W/m.K, tl. 60–260 mm. Způsob provedení bude obdobný jako u skladby R1. 
Takto bude vytvořen spád střešní roviny 2 %. 

7.6. Tepelně izolační vrstva 

7.6.1. Skladba R1 

Na spádovou vrstvu bude provedena tepelně izolační vrstva z desek ISOVER EPS Grey 100, 
λD = 0,031 W/m.K, tl. 220 mm. Tyto desky budou kladeny ve 2 vrstvách a budou k podkladu kotveny 
mechanicky, 2 ks kotev na 1 m2, popř. bude tepelná izolace montážně lepena PU pěnou. Celková 
tloušťka této vrstvy bude 440 mm. Desky budou kladeny takovým způsobem, aby mezi jednotlivými 
vrstvami nevznikla průběžná spára. Použitá tepelná izolace nesmí být poškozená nebo zdegradovaná 
vlivem klimatických jevů. V místech přechodu z vodorovné konstrukce na svislou, tj. ve vnitřních 
rozích atik, budou položeny atikové klíny z minerální vaty, které budou k podkladu lepeny PU pěnou.  

7.7. Separační vrstva  

Na tepelnou izolaci bude provedena separační vrstva ze separační geotextilie Filtek 300, 
300 g/m2, tl. 5 mm. Tato vrstva bude vytažena až na zhlaví atik. Přesahy geotextilie ve spojích budou 
min. 100 mm ve svislé i vodorovné části. Standardní přesah je 100–150 mm. Spoje budou po celé své  
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délce lepeny  EPDM páskou. Použitý materiál separační vrstvy nesmí být poškozen nebo 
znehodnocen klimatickými vlivy.  

7.8. Hydroizolační vrstva 

Dále bude provedena krytina střechy z hydroizolační folie PVC-P DEKPLAN 76, tl. 1,5 mm. Tato 
vrstva bude k nosnému podkladu kotvena mechanicky pomocí kotev ve spojích. Kotvení bude 
provedeno dle kotevního plánu, který bude vypracován na základě výtažné zkoušky. Fóliová izolace 
bude vytažena až pod oplechování atiky na vnější líc. Fólie se budou spojovat svařováním pomocí 
horkovzdušného přístroje. Jedná se nahřátí povrchu fólií do plastického stavu a následné stlačení. 
Svařované plochy musí být suché a čisté. Přesahy fólie ve spojích budou min. 110 mm. Min. šířka 
svaru je 30 mm.  

Současně s hydroizolační vrstvou v ploše střechy budou provedeny prostupy ze systémových 
tvarovek. Jedná se o průchodky instalací, lemování apod. vč. poplastovaných plechů pro ukončení 
hydroizolace. Dále budou prováděny střešní zaatikové chrliče (viz výkres č. 14. Detail atiky). Postup 
provádění chrličů není předmětem řešení tohoto TePř. 

 

Obr. 5.2: Podélný spoj fólie s kotvením [33] 

7.9. Klempířské práce 

Dále budou provedeny klempířské práce související se střešní konstrukcí. Jedná se 
o oplechování atiky, žlabové kotlíky a dešťové svody. Veškeré klempířské prvky budou provedeny 
z pozinkovaného plechu s lakem tl. 0,8 mm. Podrobné řešení klempířských prací není předmětem 
řešení tohoto TePř ani této DP.  

7.10. FTV panely 

Jako nosná konstrukce pro polykrystalické fotovoltaické panely bude využita samonosná 
hliníková konstrukce se sklonem 15° od roviny střechy. Jedná se o typizovaný prvek IBC Solar AeroFix 
15 S kits. Na tuto konstrukci budou namontovány 4 ks FTV panelů ve dvou řadách.  

7.10.1. Základní kolejnice s integrovanými ochrannými podložkami 

Nejprve provedeme zaměření umístění základních kolejnic s integrovanými ochrannými 
podložkami. Jejich budoucí polohu vyznačíme barevným sprejem. Podle rozměření tyto kolejnice  
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umístíme na plochu střechy. K vyrovnání jejich polohy použijeme montážní systémový přípravek. 
Budou použity 3 základní kolejnice dl. 3,1 m. Kolejnice budou vůči sobě kladeny rovnoběžně a ve 
směru sklonu střechy dle PD. 

 

Obr. 5.3: Rozměření poloh základních kolejnic [34] 

7.10.2.  Podpory 

Na základní kolejnice přišroubujeme pomocí jednoho šroubu přední spodní podpory. Od 
polohy těchto podpor vyměříme pomocí svinovacího metru polohy zadních spodních podpor 
a vyznačíme je tužkou. Poté na kolejnice tyto podpory také přišroubujeme. Od poloh spodních 
podpor rozmístíme za použití montážního systémového přípravku horní podpory a přišroubujeme 
je ke kolejnici dvěma šrouby. Min. dovolená vzdálenost podpory od konce kolejnice je 100 mm. 

 

  

Obr. 5.4: Montáž předních spodních podpor [34] Obr. 5.5: Montáž zadních spodních podpor 
[34] 
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Obr. 5.6: Rozměření polohy horních podpor [34] 

7.10.3. Připevnění ztužidla kolejnic 

V horní části kolejnic přišroubujeme mezi horní a spodní podpory v blízkosti horních podpor 
ztužidla kolejnic. Stabilitu tohoto nosného rámu dočasně zajistíme pomocí závaží, např. betonových 
dlaždic. 

  
Obr. 5.7: Montáž ztužidla kolejnic [34] Obr. 5.8: Zatížení nosné konstrukce [34] 

7.10.4.  Kabelové svorky 

Na podpory připevníme kabelové svorky pro upevnění kabelů. 
 

  
Obr. 5.9: Kabelová svorka [34] Obr. 5.10: Kabelová svorka [34] 
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7.10.5. Montáž FTV panelů  

Nejprve na podpěry uložíme pravé panely tak, aby byly ve spodní části opřeny o zarážku 
spodních podpor. Vzdálenost mezi rámem panelu a hranou horní podpory bude 65 mm. Polohu 
panelů zajistíme pomocí koncových a středových svorek, které přišroubujeme ke spodním a horním 
podporám. Nejprve přišroubujeme svorky koncové a poté svorky středové. 

  

Obr. 5.11: Uložení panelu na spodní podpoře 
[34] 

Obr. 5.12: Uložení panelu na spodní podpoře 
[34] 

  

Obr. 5.13: Uložení panelů [34] Obr. 5.14: Uložení panelů [34] 

 

 

Obr. 5.15: Koncová svorka [34] 
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7.10.6. Závětrná deska 

Na zadní stranu horních podpor osadíme levou závětrnou desku, do které z pravé strany 
zasuneme pravou závětrnou desku. Desky poté přišroubujeme ve spodní části k základním 
kolejnicím a v horní části k horním podporám. 

  

Obr. 5.16: Spojení závětrných plechů [34] Obr. 5.17: Umístění závětrného plechu [34] 

 

Obr. 5.18: Přišroubování závětrných plechů [34] 

7.11. Elektroinstalace 

Elektroinstalace bude provádět odborná firma. Pracovní postupy jsou vypsány pouze stručně. 
Podrobné pracovní postupy by bylo nutno konzultovat s odborníkem. 

7.11.1. Mikrostřídače 

Na zadní stranu každého panelu budou umístěny a vzájemně propojeny mikrostřídače typu 
Sunny Boy 240. Celkem se tedy jedná o 4 ks mikrostřídačů. Tyto mikrostřídače budou sloužit 
k přeměně stejnosměrného napětí na střídavé.   
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7.11.2. Střídač 

V technické místnosti v 1. NP RD bude umístěn 1 ks střídače typu Sunny Multigate. Do střídače 
bude sveden střídavý výstup z mikrostřídačů. Střídač přizpůsobí střídavé napětí a frekvenci lokální 
síti v místě připojení.  

7.11.3. Elektroinstalační rozvody 

Budou provedeny jednofázové střídavé obvody z kabelů CYKY 3 × 4 mm2. Pro propojení 
stejnosměrné části budou použity kabely IBC Flexi Sun 1 × 4 mm2. Připojení výrobny k lokální síti 
bude chráněno jističem 16 A/1.  

7.11.4. Ochrana před bleskem a přepětím 

U vstupu do střídače bude provedena přepěťová ochrana pro FV systémy. Na výstupu bude 
osazena kombinovaná přepěťová ochrana typ 1 + 2. Vnější ochrana před úderem blesku bude řešena 
společně s ochranou RD. Jímací soustava na ochranu bude provedena jako oddálená. [1] 

7.11.5. Revize a uvedení do provozu 

Po kompletní instalaci systému bude provedena výchozí revize zařízení, zaškolení 
provozovatele výrobny a bude zahájen zkušební provoz. 

8. KONTROLA KVALITY 

Podrobný popis jednotlivých kontrol viz samostatná kapitola č. 6. Kontrolní a zkušební plán pro 
provádění ploché střechy a montáž fotovoltaických panelů. 

8.1. Vstupní kontrola 

 Kontrola vybavení staveniště a přístupu na něj – oplocení, vstupy, vjezdy, staveništní 
komunikace, zázemí stavby, přípojná místa inženýrských sítí; 

 kontrola PD a souvisejících dokumentů – správnost, aktuálnost, úplnost, soulad 
s požadavky příslušné legislativy; 

 kontrola připravenosti pracoviště – dokončenost ŽB stropních konstrukcí vč. atik; 
 kontrola dodávky materiálu – shoda dodacích listů a objednávek, shoda s PD, kvalita, 

množství,  
 kontrola skladování materiálu a nářadí – podmínky dle TePř, TL a doporučení výrobce; 
 kontrola nářadí a strojů – technický stav, typ, počet.  

8.2. Mezioperační kontrola 

 Kontrola způsobilosti pracovníků – průkazy, certifikáty, proškolení o BOZP, seznámení s PD 
a TePř, vybavení OOPP, fyzický stav pracovníků; 

 kontrola klimatických podmínek; 
o teplota vzduchu – denně měření 1× v 7 h a 13 h, 2× ve 21 h, min. +5 °C; 
o rychlost větru max. 11 m/s; 
o dohlednost v místě práce nesmí být méně než 30 m; 
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 kontrola vyklizenosti pracoviště; 
 kontrola podkladu – místní rovinnost povrchu ±5 mm/2 m, min. 70 % výsledné pevnosti 

betonu, vlhkost povrchu max. 6 %; 
 kontrola provedení jednotlivých vrstev skladby střechy – přesahy ve spojích, kvalita spojů. 

8.3. Výstupní kontrola 

 Kontrola FVE – stabilita, zapojení elektroinstalací, funkčnost; 
 kontrola kompletnosti provedení, shody s PD; 
 kontrola vyklizení pracoviště. 

O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku pověřenou osobou, která bude 
kontrolu provádět. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

V tomto odstavci se zabývám způsoby zajištění BOZP, které se týkají pouze pracovního procesu 
provádění střešního pláště a FVS. Jedná se tedy pouze o ochranu pracovníků před zásahem 
elektrickým proudem. Komplexní BOZP vč. zajištění osob a předmětů proti pádu z výšky fasádním 
lešením je řešena v kapitole č. 1. Studie realizace stavebně technologického projektu. Vycházím zde 
z právní legislativy, přičemž výňatky z textu legislativy jsou psané kurzívou a vlastní opatření vztahující 
se k jednotlivým bodům legislativy jsou psané kolmým písmem. Jedná se o vyhlášku č. 48/1982 Sb., 
v aktuálním znění vyhláška č. 192/2005 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  

Veškeré práce na stavbě budou provádět osoby s potřebnou kvalifikací. Montážně instalační 
práce FVS budou prováděny odbornou firmou, tj. poddodavatelem. Všichni pracovníci na stavbě 
budou proškoleni o BOZP dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb.,  a budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, které budou používat. OOPP 
pro pracovníky zajistí jednotliví dodavatelé. Pracovníci budou proškoleni o způsobu používání OOPP 
a budou seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, o pracovní době, přestávkách 
apod. Pracovníci nesmí během pracovní doby užívat nebo být pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek. Proškolení pracovníků a zápis do stavebního deníku provede stavbyvedoucí. [4] 

9.1. Zajištění BOZP na staveništi  

9.1.1. Vyhláška č. 48/1982 Sb. [35] 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., v aktuálním znění vyhláška č. 192/2005 Sb., Českého úřadu bezpečnosti 
práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

Elektrická zařízení 

§ 194 – Společná ustanovení 

(1) Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

(2) Elektrická zařízení se smějí používat (provozovat) jen za provozních a pracovních podmínek, pro které 
byla konstruována a vyrobena. 

(3) Všechny části elektrického zařízení musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí 
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ovlivňovat nepříznivě jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových 
proudů a přetížení. 

(4) Části elektrických zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiž protéká elektrický proud, 
nemohlo za obvyklých podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů. 

(5) Elektrická zařízení musí být upravena tak, aby je bylo možno podle potřeby vypnout. 

(6) Elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí mít nehotové části zařízení spolehlivě odpojeny 
a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím 
nedošlo k ohrožení osob. 

(7) Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena 
a zajištěna. 

§ 195 – Elektrická vedení 

(1) Elektrická vedení musí být uložena a provedena tak, aby byla přehledná, co nejkratší a aby se křižovala 
jen v odůvodněných případech. 

(2) Průchody elektrických vedení stěnami a konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nebylo ohrožováno 
elektrické vedení, podklady, ani okolní prostory. 

(3) Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí budov, od nosných a jiných konstrukcí, musí být voleny 
podle druhu izolace a způsobu jejich uložení. 

(4) Spoje, jimiž se izolovaná elektrická vedení spojují nebo připojují, nesmějí snižovat stupeň izolace 
elektrického vedení. V trubkách a podobném úložném materiálu nesmějí být vodiče spojovány. 

§ 199 – Ochranná opatření 

Elektrická zařízení musí být ve všech svých částech konstruována, vyrobena, montována a provozována 
s přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla při obvyklém používání zdrojem úrazu, požáru nebo 
výbuchu. 

Zejména se musí učinit opatření: 

a) proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým částem), 

b) proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých neživých částech (například obalech, 
pouzdrech, krytech a konstrukcích), 

c) proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů, 

d) proti nebezpečí vyplývajícímu z nábojů statické elektřiny, 

e) proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku, 

f) proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického zařízení. 
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10. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Stavba nebude mít nijak výrazný negativní vliv na životní prostředí. Během realizace stavby 
bude dodržována veškerá platná legislativa v oblasti životního prostředí. Podrobnější řešení viz 
kapitola č. 11. Certifikace udržitelnosti – systém LEED 2009. 

10.1.  Nakládání s odpady  

Během stavby budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 45/2019 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů a související platnou legislativou. Odpovědnost za evidenci odpadů a nakládání s odpady má 
zhotovitel stavby, který toto zajistí odborně způsobilou osobou. Veškeré odpady budou tříděny, 
nakládány do přistavených kontejnerů, odváženy a odstraňovány u konečných příjemců s příslušným 
oprávněním. Pracovníci budou seznámeni se způsobem nakládání s odpady a budou jej dodržovat. 
[4]  

Druhy odpadů vzniklých na stavbě, jejich zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů a způsob jejich odstranění:  

Tab. 5.8: Druhy hlavních odpadů vzniklých na stavbě, jejich zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů a způsob jejich odstranění [31] 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Kategorie 
odpadu Název – druh odpadu 

Způsob 
odstranění Společnost 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
SAKO Brno, 

a.s. 

15 01 02 O Plastové obaly 
Skládka S-

OO, 
recyklace 

SAKO Brno, 
a.s. 

15 01 06 O Směsné obaly Skládka S-OO 
SAKO Brno, 

a.s. 

15 02 03 O 
Absorpční  činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a   ochranné oděvy neznečištěné  
nebezpečnými  látkami 

Skládka S-OO SAKO Brno, 
a.s. 

16 02 10 O 
Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo 
těmito látkami znečištěná neuvedená pod 
číslem 16 02 09 

Skládka S-OO 
SAKO Brno, 

a.s. 

17 01 01 O Beton 
Skládka S-

OO, 
recyklace 

DUFONEV 
R.C., a.s. 

17 02 01 O Dřevo Skládka S-OO 
SAKO Brno, 

a.s. 

17 02 03 O Plasty 
Skládka S-

OO, 
recyklace 

SAKO Brno, 
a.s. 
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Tab. 5.9: Druhy hlavních odpadů vzniklých na stavbě, jejich zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů a způsob jejich odstranění [31] 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název – druh odpadu 
Způsob 

odstranění 
Společnost 

17 03 02 O 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem            
17 03 01 

Skládka S-
OO, 

recyklace 
GEEMAT a.s. 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 
ELG LEGIMA, 

spol. s r.o. 

17 04 07 O Směsné kovy 
Skládka S-

OO, 
recyklace 

ELG LEGIMA, 
spol. s r.o. 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neobsahující nebezpečné látky 

Skládka S-OO 
SAKO Brno, 

a.s. 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka S-OO 
SAKO Brno, 

a.s. 

Poznámka: 

Kategorie odpadů:  ostatní odpad – O 

nebezpečný odpad – N 

Uložení na skládku:  Odpady kat. O – skládka tuhého komunálního odpadu S-OO  

    Odpady kat. N – skládka nebezpečného odpadu S-NO 

V případě dostupnosti spalovny v místě stavby je možné odpady odstranit ve spalovně místo 
uložení na skládku S-OO.  

Přehled nejdůležitějších zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí:  

 Zákon č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 45/2019 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů; 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; 
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., v aktuálním znění vyhláška 

č. 200/2019 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 
 Zákon č. 201/2012 Sb., v aktuálním znění zákon č. 172/2018 Sb., o ochraně ovzduší; 
 Zákon č. 254/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 113/2018 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon); 
 Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., v aktuálním znění zákon č. 183/2017 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny; 
 Zákon č. 17/1992 Sb., v aktuálním znění zákon č. 183/2017 Sb., o životním prostředí; 
 Zákon č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 225/2017 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí). 
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 

1.1. Kontrola vybavení staveniště a přístupu na něj 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP  

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly:  jednorázově  

Popis kontroly: 

Kontrolujeme celkový stav předávaného staveniště. Kontrolujeme oplocení, tj. jeho výšku, 
neporušenost, zda je řádně označen vstup a vjezd na staveniště a zda je správně umístěna výstražná 
tabule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Dále kontrolujeme rozměry a polohu vstupu 
a vjezdu, parametry staveništní komunikace a dopravní značení. U zpevněných ploch se dále 
zkontrolují rozměry, únosnost, pevnost, odvodnění a jejich poloha dle PD. Podle PD také 
zkontrolujeme polohu stavebních buněk, rozvodů staveništních sítí a jejich přípojných míst. Dále 
kontrolujeme, zda stav staveniště odpovídá požadavkům nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a zda je s odpadem, který je vyprodukován stavební výrobou, nakládáno 
v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolujeme opatření proti 
pádu osob z výšky a zajištění bezpečného přístupu na pracoviště. V době realizace střechy bude 
zabezpečení proti pádu osob z výšky řešeno fasádním lešením okolo objektu a lokálně dočasným 
zábradlím. V době, kdy okolo aktuálně realizované dvojice RD nebude zřízeno fasádní lešení, bude 
přístup na pracoviště zajištěn schodišťovou věží. U fasádního lešení, schodišťové věže a zábradlí bude 
kontrolována dostatečná únosnost, pevnost a stabilita. 

Záznam o kontrole:  stavební deník, protokol o předání a převzetí pracoviště 

Zdroj:  

 Zákon č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 45/2019 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů; 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb., v aktuálním znění vyhláška č. 84/2016 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích; 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; 
 Projektová dokumentace. 

1.2. Kontrola PD a souvisejících dokumentů 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly:  jednorázově  

Popis kontroly: 

Nejprve provedeme kontrolu správnosti vyplnění dokumentů týkajících se předání staveniště. 
Kontrolujeme úplnost PD, její aktuálnost, zda je stavebně technicky správná a zda je vypracována dle 
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vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolujeme především výkresovou 
dokumentaci týkající se realizovaných konstrukcí. Dále kontrolujeme správnost technologického 
předpisu, platnost stavebního povolení a všechny ostatní související dokumenty. Jedná se o omezující 
nařízení týkající se ochrany životního prostředí nebo nakládání s odpady a stavební povolení. Dále je 
potřeba kontrolovat stavební deník a průběžné zapisování do něj. [4] 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 Zákon č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění zákon č. 169/2018 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb; 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., v aktuálním znění vyhláška č. 323/2017 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

1.3. Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly:  jednorázově  

Popis kontroly: 

Při přejímce pracoviště musí být dokončeny všechny předchozí pracovní procesy a pracoviště 
musí být vyklizeno. Předchozími pracovními procesy se myslí celá hrubá vrchní stavba vč. ŽB 
stropních konstrukcí a atik nad posledními podlažími RD a garáže. Tyto konstrukce budou plnit 
nosnou funkci jednoplášťových plochých střech R1 a R2. Nad částí RD je stropní deska D201 a skladba 
střešního pláště R1. Nad částí garáže je stropní deska D101 a skladba střešního pláště R2.   

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj: 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

1.4. Kontrola dodávky materiálu 

Kontrolu provede:   stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly:  každá dodávka 

Popis kontroly:  

Při každé dodávce materiálu bude provedena jeho kontrola. Kontrolujeme shodu specifikace 
materiálu na dodacím listu s objednávkou, výkresovou i textovou částí projektové dokumentace 
a rozpočtem. Dále kontrolujeme jeho kvalitu, množství dle objednávky a nepoškozenost obalu. 
Kontrolovaným materiálem se myslí i FTV panely a jejich příslušenství. 
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Záznam o kontrole: stavební deník 

Zdroj:  

 Projektová dokumentace; 
 dodací listy; 
 objednávky; 
 TL výrobců. 

1.5. Kontrola skladování materiálu a nářadí 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly:  průběžně 

Popis kontroly: 

Kontrolujeme skladování materiálu a nářadí podle TePř, TL a doporučení výrobce. Dále 
kontrolujeme povrch skládek, jejich rovinnost, požadovaný sklon a odvodnění. Veškerý materiál pro 
realizaci střešní konstrukce a FTV systému, kromě tepelné izolace, bude skladován v uzamykatelných 
skladových kontejnerech. Desky tepelné izolace z EPS budou skladovány na skládce v původních 
obalech. Drobný doplňkový stavební materiál, ruční nářadí a menší přístroje budou uskladněny 
v uzamykatelných skladových kontejnerech. 

Tab. 6.1: Skladovací podmínky materiálu 

Materiál Místo skladování 
Klimatické podmínky 
skladování 

Další podmínky 
skladování 

Penetrační nátěr 
Skladový 
kontejner 

V suchu, chránit před 
vodou, vlhkem a mrazem 

V originálních řádně 
uzavřených obalech 

Hydroizolační 
asfaltový pás 

Skladový 
kontejner 

Chránit před větrem a UV 
zářením 

Role ve svislé poloze 

Tepelná izolace Skládka Chránit před UV zářením V originálních obalech 

PVC fólie 
Skladový 
kontejner 

V suchu, sklad větrat, min. 
teplota vzduchu +15 °C   

Role horizontálně, v 
originálních obalech 

FTV systém 
Skladový 
kontejner 

V suchu 
Zakryto PE fólií, na 
dřevěných paletách 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 Technologický předpis pro provádění ploché střechy včetně popisu montáže FTV; 
 TL výrobků; 
 projektová dokumentace. 
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1.6. Kontrola nářadí a strojů  

Kontrolu provede:  mistr, vedoucí pracovní čety 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly: jednorázově 

Popis kontroly: 

Kontrolujeme ochranné a bezpečnostní opatření, proškolení obsluhy, technický stav, počet, typ 
a technické listy mechanizace, strojů, nářadí a pomůcek používaných při realizaci konstrukce střechy.   

Záznam o kontrole:  stavební deník, protokol stroje 

Zdroj:  

 Technické listy strojů. 

2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

2.1. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly:  vizuálně, měřením – alkohol tester 

Četnost kontroly: průběžně 

Popis kontroly: 

Kontrolujeme způsobilost pracovníků vykonávat jim přidělené pracovní činnosti. Pracovníci 
svoji způsobilost prokáží platnými průkazy, certifikáty a pracovním povolením. Stavbyvedoucí nebo 
mistr zajistí proškolení pracovníků o BOZP, seznámení s riziky stavby, pracovními postupy a TePř. Dále 
kontrolujeme, zda je oděv, vybavení a fyzický stav pracovníků v souladu s ustanoveními předpisů 
BOZP. Kontrolujeme, zda pracovníci během vykonávání prací používají předepsané OOPP. V průběhu 
prací mohou být pracovníci kontrolováni, zda nejsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
Pracovníci, kteří nebudou splňovat tyto požadavky, budou vykázáni z prostoru staveniště.  

Záznam o kontrole:  stavební deník, záznam o školení BOZP 

Zdroj: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., v aktuálním znění zákon č. 32/2019 Sb., zákoník práce; 
 Zákon č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění zákon č. 88/2016 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); 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v aktuálním znění nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; 

 průkazy, licence, certifikáty, pracovní povolení. 
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2.2. Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 

Četnost kontroly:  každodenně, 1× v 7 h a 13 h, 2× ve 21 h 

Popis kontroly: 

Kontrolujeme teplotu vzduchu, rychlost větru a stav pracoviště vzhledem ke klimatickým 
podmínkám. Kontrolu teploty vzduchu musí zajistit stavbyvedoucí nebo mistr cejchovaným 
teploměrem. Průměrná denní teplota se stanoví výpočtem podle naměřených hodnot ve výšce 
1000 mm nad hrubou podlahou, tj. nad horní hranou stropu. Vzorec pro výpočet je tento: 

                                                   Tc =  (  T7 +  T13  +  2 × T21  )  :  4 

     Kde Tc je hledaná průměrná denní teplota prostředí; 

    T7 je teplota vzduchu v 7.00 hod; 

     T13 je teplota vzduchu ve 13.00 hod; 

  T21 je teplota vzduchu ve 21 hod. 

Kontrolu relativní vlhkosti vzduchu změříme vlhkoměrem. Pokud je hodnota alespoň jedné 
z měřených veličin mimo požadované meze, nesmí dát stavbyvedoucí nebo mistr pokyn k provádění 
prací.  

Měřící parametr: 

S ohledem na kvalitu provádění střešní konstrukce musí být během prací teplota vzduchu, 
podkladu i materiálu min. +5 °C. Doporučená relativní vlhkost vzduchu je max. 85 %. Práce nebudou 
prováděny při sněžení nebo dešti, jinak by hrozilo nekvalitní provedení střešní konstrukce nebo 
nebezpečí úrazu pracovníků.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o práce, při nichž jsou osoby vystaveny nebezpečí pádu 
z výšky, je nutno přerušit provádění veškerých prací ve výškách, pokud nastane jakákoliv z těchto 
situací: 

 bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy; 
 silný vítr o rychlosti nad 11 m/s;  
 dohlednost v místě práce menší než 30 m; 
 teplota prostředí během provádění prací nižší než −10 °C. 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení; 
 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; 
 TL použitých materiálů. 
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2.3. Kontrola vyklizenosti pracoviště 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, vedoucí pracovní čety 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly:  průběžně 

Popis kontroly:  

Každá pracovní četa provede úklid pracoviště ihned po skončení prací. Úklid provádíme 
i v průběhu práce, aby nedošlo k ohrožení BOZP. Stavební odpad budeme uklízet do kontejnerů na 
tříděný stavební odpad, které budou následně vyvezeny na předem určenou skládku. 

Zdroj:  

 Zákon č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 45/2019 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 

2.4. Kontrola podkladu 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, vedoucí pracovní čety 

Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 

Četnost kontroly:  jednorázově před započetím prací 

Popis kontroly:  

Kontrolujeme podklad pro položení asfaltového pásu, tj. ŽB monolitické stropní desky D101 
a D201 a atiky A101 a A201. Podklad musí být soudržný, bez hran a ostrých výstupků. Dále musí být 
zbaven prachu, úlomků a dalších nečistot. Beton konstrukcí musí být dostatečně vyzrálý. Vyzrálost 
betonu kontrolujeme nedestruktivní tvrdoměrnou zkouškou odrazovým tvrdoměrem, 
tzv. Schmidtovým kladívkem. Dále kontrolujeme místní rovinnost podkladu hliníkovou latí. Případné 
výstupky se musí odsekat, prohlubně zapravit samonivelační rychleschnoucí cementovou stěrkou. 
Před provedením penetrace kontrolujeme vlhkost povrchu podkladu pomocí příložného vlhkoměru 
určeného pro betonové povrchy. Před pokládáním asfaltového pásu zkontrolujeme, zda je podklad 
dostatečně opatřen penetračním nátěrem. 

Postup zkoušky tvrdosti: 

Před sérií zkoušek na povrchu betonu se očistí úderná plocha na kalibrační kovadlině a razník. 
Provede se min. 5 úderů na referenční kovadlině a zaznamená se čtení příštích 5 úderů. Pokud čtení 
z posledních 5 úderů jsou větší než ±3 od hodnoty uvedené výrobcem, vyčistí se a nastaví se razník 
podle pokynů výrobce a zkouška se opakuje.  

Tvrdoměr se přiloží na zkušební plochu tak, aby se razník opřel kolmo na zkoušený povrch 
betonu. Plynule zvyšujeme tlak na razník, dokud ocelový beran nevyvodí ráz. Po každém úderu se 
zaznamenává velikost odrazu úderného beranu a vynaložená energie, nebo rychlosti před a po 
nárazu beranu. Vyšetří se každý vtisk na povrchu po úderu. Jestliže je povrch porušen nebo poškozen 
v důsledku póru v blízkosti povrchu, vyloučí se čtení. Na každé zkušební ploše se provede min. 9 
platných čtení. Každý zkušební bod musí být vzdálen od sousedního min. 25 mm a min. 25 mm od 
hrany konstrukce. Výsledkem zkoušky je střední hodnota ze všech čtení. [36] 
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Postup měření místní rovinnosti povrchu: 

Místní rovinnost povrchu kontrolujeme na vztažnou vzdálenost 2 m. K měření odchylek místní 
rovinnosti použijeme dvoumetrovou hliníkovou lať délky 2 m. Lať klademe rovnoměrně po 
kontrolované ploše, min. 100 mm od hran kontrolované plochy (viz obr. 6.1). Lať klademe především 
do míst, kde podle vizuálního pozorování předpokládáme největší odchylky. Při každém kladu latě 
provedeme pomocí posuvného měřítka 5 měření rozmístěných po 500 mm. Zjistíme max. a min. 
vzdálenost mezi měřeným povrchem, tj. stropem a atikami  a spodním lícem latě. 

Lať přikládáme na měřený povrch tak, aby se na obou koncích dotýkala povrchu, a měříme 
největší prohlubeň mezi povrchem a spodním lícem latě a tím zjistíme odchylku(y). Pokud přiložíme 
lať k povrchu tak, že uprostřed latě bude vyboulení, měříme odchylku v prostoru mezi dotyky latě 
(odchylka y1). Viz obr. 6.2. [37] 

  

Obr. 6.1: Měření místní rovinnosti povrchu 
[37] 

Obr. 6.2: Měření místní rovinnosti povrchu 
[37] 

Měřící parametr:  

 Tvrdost – konstrukce musí mít min. 70 % výsledné pevnosti betonu; 
 vlhkost povrchu – max. 6 %; 
 místní rovinnost povrchu – max. odchylka ±5 mm/2 m latě. 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 ČSN EN 12504-2  Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení – 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem; 

 ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty; 

 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí; 
 STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY: Montážní návod; 
 Technologický předpis pro provádění ploché střechy včetně popisu montáže FTV; 
 projektová dokumentace. 
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2.5. Kontrola parotěsné vrstvy 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, vedoucí pracovní čety 

Způsob kontroly:  vizuálně, měřením, zkouškou těsnosti spojů 

Četnost kontroly: průběžně 

Popis kontroly: 

Funkci parotěsné vrstvy bude plnit hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. U této vrstvy průběžně kontrolujeme spojení asfaltových pásů mezi sebou 
a připojení asfaltových pásů k podkladu. Pás musí být k podkladu připojen tak, aby nebyla ohrožena 
jeho stabilita v důsledku působení větru. Dále průběžně kontrolujeme šířku vzájemného překrytí 
pásů a to měřením ocelovým metrem. Kontrolujeme také svaření spojů namátkovým proříznutím 
spoje pásů, nebo tažením špachtle po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku můžeme 
provádět pouze při teplotě asfaltového pásu od 10°C do 20°C. Svary musí být jednolité 
a nepřerušené. Dále se vizuálně zkontroluje spojitost vrstvy a to, zda její rozsah a dimenze odpovídá 
projektu. [4] 

Měřící parametr: přesahy pásů v podélném spoji min. 80 mm, v příčném spoji min. 100 mm 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení; 
 STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY: Montážní návod; 
 Technologický předpis pro provádění ploché střechy včetně popisu montáže FTV; 
 projektová dokumentace. 

2.6. Kontrola tepelně izolační vrstvy 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, vedoucí pracovní čety 

Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: průběžně 

Popis kontroly: 

Během provádění tepelně izolační vrstvy z desek EPS kontrolujeme celistvost spojů 
jednotlivých dílců izolantu a tloušťku izolantu. Tloušťku izolantu měříme ocelovým metrem. Změřená 
tloušťka se vždy musí shodovat s požadavkem PD. Kontrolujeme, zda jsou jednotlivé vrstvy izolantu 
kladeny tak, aby mezi nimi nevznikala průběžná spára. Dále kontrolujeme, zda jsou v přechodu 
vodorovné plochy střechy na svislou plochu u atiky umístěny atikové klíny. 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky; 
 Technologický předpis pro provádění ploché střechy včetně popisu montáže FTV; 
 projektová dokumentace. 
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2.7. Kontrola separační vrstvy 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, vedoucí pracovní čety 

Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 

Četnost kontroly: průběžně 

Popis kontroly: 

Funkci separační vrstvy bude plnit separační geotextilie Filtek 300. Kontrolujeme přesahy 
geotextilie ve spojích. Dále kontrolujeme, zda je tato vrstva správně vytažena až na zhlaví atik. 

Měřící parametr: přesahy geotextilie ve spoji min. 100 mm 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 DEKPLAN střešní fólie: Montážní návod; 
 Technologický předpis pro provádění ploché střechy včetně popisu montáže FTV; 
 projektová dokumentace. 

2.8. Kontrola hydroizolační vrstvy 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, vedoucí pracovní čety 

Způsob kontroly:  vizuálně, měřením, zkouškou těsnosti spojů jehlou 

Četnost kontroly: průběžně 

Popis kontroly: 

Funkci hydroizolační vrstvy bude plnit hydroizolační fólie PVC-P DEKPLAN 76. V průběhu 
provádění a po dokončení této vrstvy je nutné kontrolovat, zda nedochází k poškozování nechráněné 
hydroizolace jinými stavebními procesy. Jedná se např. o pohyb osob v nevhodné obuvi nebo 
skladování stavebního materiálu. Dále v průběhu prací kontrolujeme způsob kotvení fólie k podkladu 
a správné rozmístění a počet kotev dle kotevního plánu. Dále kontrolujeme provedení spojů fólie, 
tj. jejich těsnost a přesahy. Těsnost spojů kontrolujeme průběžně vizuálně a namátkově zkouškou 
těsnosti jehlou. Po dostatečném vychladnutí spojů se tažením ostrého hrotu jehly podél svařované 
hrany ověří spojitost a mechanická odolnost provedeného svaru. Šířky svarů a přesahy PVC fólie ve 
spojích kontrolujeme namátkově měřením ocelovým metrem. [5] 

Měřící parametr: přesahy PVC fólie ve spoji min. 110 mm, šířka podélného svaru min. 30 mm 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení; 
 DEKPLAN střešní fólie: Montážní návod; 
 Technologický předpis pro provádění ploché střechy včetně popisu montáže FTV; 
 kotevní plán, projektová dokumentace. 
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3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

3.1. Kontrola fotovoltaického systému 

Montáž FVS se skládá z kroků uvedených v kapitole č. 5. Technologický předpis pro provádění 
ploché střechy včetně popisu montáže FTV a je uvedena ve výstupní kontrole, protože je součástí 
zastřešení celého objektu. 

Kontrolu provede:  mistr, vedoucí pracovní čety 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly: průběžně 

Popis kontroly: 

Po dokončení FV systému zkontrolujeme připojení šroubů a svorek. Dále kontrolujeme celou 
strukturu, pevnost a stabilitu systému a zda jsou všechny mechanické spoje pevně utaženy. U panelů 
kontrolujeme, zda nejsou znečištěné nebo poškozené a zda jsou všechny šroubové spoje dostatečně 
utaženy. U elektrických kabelů kontrolujeme jejich správné připojení.  

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 Installation instructions IBC AeroFix. 

3.2. Kontrola komplexnosti provedení 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly: jednorázově 

Popis kontroly: 

K výstupní kontrole se předloží zápisy ve SD o mezioperační kontrole každé vrstvy střešního 
pláště a FVE a doklady o kvalitě, tj. prohlášení o shodě a certifikáty zabudovaných materiálů. Použité 
materiály musí odpovídat materiálům navržených v PD. Zápis o prověrce dokončení střešní 
konstrukce technickým dozorem stavebníka a doklady o kvalitě zabudovaných materiálů jsou 
nezbytné k přejímacímu řízení.  

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 Projektová dokumentace; 
 prohlášení o shodě a certifikáty zabudovaných materiálů.            



143 
 

3.3. Kontrola vyklizení pracoviště 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly: jednorázově 

Popis kontroly: 

Pochůzkou po prostorách střechy a okolí prováděných prací kontrolujeme, zda-li jsou uklizeny 
všechny zbytkové materiály. 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

3.4. Kontrola charakteristiky viditelného povrchu 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly: jednorázově 

Popis kontroly: 

Pohledem z výšky 1600 mm s odborným posouzením kontrolujeme celkový vzhled dokončené 
povlakové krytiny, který musí být jednolitý. Na dokončeném povrchu hydroizolace nesmí být vzdutiny, 
trhliny a zeslabená místa. 

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení; 
 DEKPLAN střešní fólie: Montážní návod. 

3.5. Kontrola rovinnosti krytiny 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr, vedoucí pracovní čety 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly: jednorázově, měřením 

Popis kontroly: 

Kontrolu provádíme po dešti. Na povlakové krytině se nesmí tvořit louže vody o mezní tloušťce 
10 mm. Toto měříme ocelovým metrem a kovovou libelovou latí. V případě zjištěné neshody musí 
být provedena  pracovní četou oprava.  

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení; 
 DEKPLAN střešní fólie: Montážní návod. 
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3.6. Kontrola likvidace odpadu 

Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 

Způsob kontroly:  vizuálně 

Četnost kontroly: jednorázově 

Popis kontroly: 

Při prohlídce staveniště kontrolujeme, zda byly odpady vzniklé během stavebních prací 
ukládány do odpadních kontejnerů podle druhů a kategorizací odpadů.  

Záznam o kontrole:  stavební deník 

Zdroj:  

 Zákon č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 45/2019 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů; 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
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1. ÚVOD 

Tato kapitola se zabývá návrhem strojní sestavy pro realizaci 1. etapy stavby „Komplex RD 
Slavkov, Pod Zlatou horou“. Jedná se o novostavbu osmi rodinných dvojdomků a jednoho samostatně 
stojícího RD včetně příjezdové komunikace a dalších souvisejících objektů. Jedná se o hlavní stroje 
a mechanismy, které budou použity v rámci realizace stavební části stavebních objektů SO.01.01 – 
SO.01.08 Novostavba RD vč. skrývky ornice a výkopových prací. 

2. POPIS HLAVNÍCH MECHANISMŮ 

2.1. Stroje pro zemní práce 

2.1.1. Pásový dozer CAT D6K2 

Popis stroje 

Jedná se dozer na pásovém podvozku. Podvozek dozeru bude v provedení XL. Stroj je vybaven 
radlicí XL VPAD s proměnným pracovním sklonem a náklonem. Stroj má integrovaný laserový systém 
pro dvojrozměrné měření.  

 

Obr. 7.1: Pásový dozer CAT D6K2 [38] 

Použití stroje 

Odstraňovaní porostů, rozrytí ornice, přesun ornice v rámci staveniště, ukládání části výkopku, 
provádění zásypů, dokončovací práce – srovnání terénu, hrubé terénní úpravy. 

Doprava stroje 

Pásový dozer bude zapůjčen od firmy Zeppelin CZ s.r.o. z pobočky v Brně. Tato firma zabezpečí 
i dopravu stroje na staveniště pomocí tahače s podvalníkem. V rámci této kapitoly bylo provedeno 
ověření dopravy tohoto stroje (viz odstavec č. 3. Posouzení dopravních tras). 
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Tab. 7.1: Technické parametry pásového dozeru [38] 
Celkový výkon  118 kW  
Použitý typ radlice  Sklopná radlice XL VPAT 
Objem radlice  3,07 m3 
Šířka radlice  3 196 mm 
Hmotnost  13 036 kg 
Provozní hmotnost  13 311 kg 
Přepravní hmotnost 13 131 kg 
Šířka stroje bez radlice  2 330 mm 
Délka pásu ve styku se zemí 2 645 mm 
Délka základního stroje 4 354 mm 
Výška stroje  2 958 mm 
Maximální hladina akustického tlaku 109 dB(A) 

2.1.2. Rýpadlo-nakladač CAT 427F2 

Popis stroje 

Jedná se o cyklicky pracující univerzální stroj. V přední části je stroj vybaven nakládací lopatou 
určenou pro nakládání materiálů a v zadní části podkopovým zařízením. Stroj bude na kolovém 
podvozku. 

 

Obr. 7.2: Rýpadlo-nakladač CAT 427F2 [39] 

Použití stroje 

Nakládání výkopku a ornice na nákladní automobil, výkopy stavebních jam, výkopy jam pro 
vsakovací objekty, výkopy rýh pro přípojky inženýrských sítí, hrubé terénní úpravy. 

Doprava stroje 

Rýpadlo-nakladač bude zapůjčen od firmy Zeppelin CZ s.r.o. z pobočky v Brně. Tato firma 
zabezpečí i dopravu stroje na staveniště pomocí tahače s podvalníkem. V rámci této kapitoly bylo 
provedeno ověření dopravy tohoto stroje (viz odstavec č. 3. Posouzení dopravních tras).  
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Tab. 7.2: Technické parametry rýpadlo-nakladače [39] 
Provozní hmotnost 8 108 kg 
Celkový výkon 55,1 kW  
Rozměry stroje (d × š × v) 5704 × 2352 × 3779 mm 
Hladina hlučnosti vně kabiny 100 dB(A) 
Lopata nakládacího zařízení    
Typ  univerzální 
Objem 1,03 m3 
Šířka 2 406 mm 
Hloubkový dosah 61 mm 
Max. provozní výška 4 394 mm 
Podkopové zařízení   
Násada Standardní 4,3 m 
Hloubkový dosah 4 278 mm 
Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu 5 649 mm 
Max. provozní výška 5 691 mm 
Nakládací výška 4 016 mm 
Dosah nakládky 1 669 mm 
Lopata rýpacího zařízení   
Šířka Standardní 610 mm 

2.1.3. Pásové minirýpadlo CAT 301.7D  

Popis stroje 

Jedná se o cyklicky pracující stroj s vlastním pohonem, který je určen pro rozpojování 
a přemisťování výkopku v dosahu pracovního nástroje. Stroj je vybaven pásovým podvozkem. 

 

Obr. 7.3: Pásové minirýpadlo CAT 301.7D [40] 

Použití stroje 

Výkopy rýh pro základové pasy garáží, hrubé terénní úpravy. 
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Doprava stroje 

Hydraulické minirýpadlo bude zapůjčeno od firmy Zeppelin CZ s.r.o. z pobočky v Brně. Tato 
firma zabezpečí i dopravu stroje na staveniště na přívěsu dodávky. V rámci této kapitoly bylo 
provedeno ověření dopravy tohoto stroje (viz odstavec č. 3. Posouzení dopravních tras).  

Tab. 7.3: Technické parametry pásového minirýpadla [40] 

Výkon motoru 13,2  kW 
Provozní hmotnost s kabinou a výsuvným podvozkem 1 845 kg 
Max. hloub. dosah / max. dosah 2,40 / 3,59 m 
Hmotnost 1 850 kg 
Rozměry (d / š / v) 3 850 / 990 / 2 290 mm 
Max. nakládací výška 2 610 mm 
Šířka lopaty 230 – 600 mm 
Objem lopaty 0,03 – 0,06 m3 
Maximální hladina akustického tlaku 93 dB(A) 

2.1.4. Válec vibrační příkopový – ježek 

Popis stroje 

Vibrační válec je vhodný pro hutnění příkopů, zásypů, podkladních vrstev a základů staveb. 
Válec je na dálkové ovládání a je vybaven systémem pro průběžné měření míry zhutnění. 

 

Obr. 7.4: Válec vibrační příkopový – ježek [41] 

Použití stroje 

Hutnění dna stavebních jam, hutnění podkladu pod sjezdy a zpevněné plochy, hutnění 
štěrkopískových podsypů spodní stavby. 

Doprava stroje 

Vibrační válec bude na staveniště dopraven na přívěsu dodávky. 
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Tab. 7.4: Technické parametry vibračního válce [41] 
Typ BOMAG BMP 8500 ECONOMIZER 
Hmotnost 1 595 kg 
Palivo Nafta 
Odstředivá síla 72 kN 
Pracovní rychlost 20 / 45 m/min 
Výkon 14,5 kW 
Pracovní šířka 61 / 85 cm 
Přepravní rozměry (d / š / v) 1 000 / 850 / 1 275 mm 
Stoupavost bez vibrace 55 %, s vibrací 45 %  
Hladina akustického výkonu LWA = 109 dB(A) 
Frekvence 42 Hz 
Amplituda 1/2 1,16 / 0,26 mm 

2.1.5. Vibrační pěch Husqvarna Atlas Copco LT 5005 

Použití stroje 

Zhutnění dna stavebních rýh. 

Tab. 7.5: Technické parametry vibračního pěchu [42] 

Hmotnost 62 kg  
Motor HONDA GXR 120 2,7 kW 
Palivo benzín   
Hutnící síla 13 kN   
Frekvence 12 Hz   
Amplituda 50 – 60 mm   
Pracovní rychlost 15 – 18 m/min    
Rozměry hutnící desky (š × d) 230 × 330 mm   
Vibrace H/A 6,4 m/s2   
Hladina akustického výkonu/tlaku 106 / 92 dB  
Rozměry stroje (d × š × v) 726 × 345 × 1 025 mm   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.5: Vibrační pěch Husqvarna Atlas Copco LT 5005 [42] 
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2.2. Stroje pro výrobu, dopravu a zpracování stavebních směsí 

Primární a sekundární doprava betonové směsi bude časově rozložena do několika dní 
v závislosti na objemech aktuálně betonovaných konstrukcí. Největší objem konstrukcí 
betonovaných v na sobě navazujících časových úsecích bude 15,7 m3. Jedná se o betonáž základové 
desky RD.  

2.2.1. Čerpadlo s domíchávačem betonu Schwing Stetter FBP 26 

Popis stroje 

Jedná se o stroj určený k primární a sekundární dopravě čerstvého betonu, který během 
dopravy zajistí míchání směsi v bubnu. Buben je namontován na automobilovém podvozku 
a nuceným mícháním udržuje betonovou směs v čerstvém stavu.  

Použití stroje 

Primární a sekundární doprava čerstvého betonu. 

Doprava stroje 

Primární a sekundární dopravu betonové směsi čerpadlem s domíchávačem betonu zajistí 
firma STAPPA mix Brno, spol. s r.o., od které bude čerstvý beton odebírán.  

Tab. 7.6: Technické parametry čerpadla s domíchávačem [43] 

Čerpací jednotka   
Typ P1020 
Výškový dosah 25,8 m 
Čerpací výkon 61 m3/h 
Čerpací tlak 71 bar 
Max. počet cyklů za minutu 32 
Dopravní válce 200 x 1 000 mm 
Usměrňovací ventil S-Rock 
Výložník   
Typ FBP 26 
Průměr potrubí DN 100 mm 
Vertikální dosah 25,73 m 
Horizontální dosah 21,58 m 
Počet sekcí 3 
Akční rádius 365° 
Délka koncové hadice 3 m 
Rozbalovací výška 7,65 m 
Podpěry   
Typ H 
Šířka vpředu 3,85 m 
Šířka vzadu 1,05 m 

 



153 
 

Tab. 7.7: Technické parametry čerpadla s domíchávačem [43] 

Buben domíchávače   
Typ AM 7 LL 
Jmenovitý objem bubnu  7 m3 
Geometrický objem bubnu 12,8 m3 
Nádrž na vodu 650 l 
Podvozek   
Typ Mercedes-Benz Arocs 3243 B 
Konfigurace náprav 8 × 4 (2+2) 
Rozvor kol 4 550 mm 
Délka  9 775 mm 
Celková hmotnost 32 t 

 
 
 

 

Obr. 7.6: Schéma umístění čerpadla s domíchávačem [vlastní] 
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Obr. 7.7: Posouzení dosahů čerpadla s domíchávačem [43 – upraveno] 

 

 

Obr. 7.8: Čerpadlo s domíchávačem betonu SCHWING STETTER FBP 26 [43] 
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2.2.2. Ponorný mechanický vibrátor PVE 

Popis stroje 

Jedná se o rotující výstředníkový vibrátor s oddělenou hnací jednotkou s elektrickým motorem. 
Rotační pohyb motoru je do vibrační hlavice s výstředníkem přenášen pomocí ohebné hřídele. Hřídel 
je chráněn pogumovanou spirálovou hadicí. Použití vibrátoru zabraňuje vzniku vzduchových dutin 
během ukládání betonu a zajišťuje přilnutí betonové směsi k ocelové výztuži. 

 

Obr. 7.9: Ponorný mechanický vibrátor PVE [62] 

Použití stroje 

Hutnění čerstvého betonu při provádění ŽB základů, stropů a svislých nosných konstrukcí.  

Tab. 7.8: Technické parametry ponorného vibrátoru [62] 

Napájení  42 V 
Délka ochranné hadice 5 m 
Délka elektrického kabelu 10 m 
Průměr hlavice  38 mm 
Délka  369 mm 
Hutnicí výkon  20 m3/h 
Otáčky 12 000 ot/min 
Frekvence 200 Hz 
Příkon 2,3 kW 

2.2.3.  Plovoucí vibrační lišta Barikell 

Popis stroje 

Jedná se o příložný vibrátor, který slouží ke zhutnění betonových směsí nepřímým způsobem. 
Jeho použitím dojde k potřebnému zhutnění povrchu betonu a vytlačení vzduchových bublin 
z betonové směsi. 

Použití stroje 

Povrchové vibrování a srovnání čerstvé betonové směsi monolitických ŽB stropních konstrukcí 
a základových desek.  
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Tab. 7.9: Technické parametry vibrační lišty [44] 
Délka  2000 mm 
Šírka  230 mm 
Výška  300 mm 
Hmotnost  16 kg 
Motor  HONDA GX 25 
Typ motoru GX 25 
Výkon  1,0 KW 

2.2.4. Jednorotorová hladička betonu Barikell 4-80/H 

Popis stroje 

Jedná se o stroj určený pro konečnou úpravu ploch, jehož pracovním zařízením je křídlový 
kotouč. Stroj je poháněn elektrickým motorem. Stroj je po upravovaném povrchu ručně posouván 
rukojetí, na které je umístěno jeho ovládání.  

 

Obr. 7.11: Jednorotorová hladička betonu Barikell 4-80/H [45] 

Obr. 7.10: Plovoucí vibrační lišta Barikell [44] 
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Použití stroje 

Konečná úprava monolitických ŽB stropních konstrukcí a základových desek. 

Tab. 7.10: Technické parametry hladičky betonu [45] 

Průměr hladících lopatek 800 mm 
Rukojeť Sklopná  
Hmotnost od 58 kg 
Motor HONDA GX 160 
Výkon motoru 4,1 kW 
Výška 1320 mm 

2.2.5. Spádová stavební míchačka  

Popis stroje 

Jedná se o míchačku s možností oboustranného vyklápění a s elektrickým motorem.  

Použití stroje 

Míchání stavebních směsí, malt a jiných materiálů.   

 

Obr. 7.12: Spádová stavební míchačka [46] 

 Tab. 7.11: Technické parametry spádové míchačky [46] 

Objem míchačky 160 l 
Objem bubnu 140 l 
Průměr otvoru bubnu 65 cm 
Průměr kol 20 cm x 4,38 cm 
Napětí 230 V 
Frekvence 50 Hz 
Výkon motoru 650 W 
Hmotnost 58 kg  
Otáčky motoru 2800 ot/min 
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2.2.6. Ruční míchadlo Battipav MINI MIX 1000  

Popis stroje 

Jedná se o elektrické míchadlo s plynulou regulací otáček a dvoustupňovou převodovkou. 
Míchací metla je v základní výbavě. 

Použití stroje 

Ruční míchadlo bude použito pro rozmíchání suché maltové směsi a vody. 
 

Obr. 7.13: Ruční míchadlo Battipav MINI MIX 1000 [47] 

 Tab. 7.12: Technické parametry ručního míchadla [47] 

Objem mokré směsi 25 l 
Objem suché směsi 25 l 
Průměr metla – 120 mm 
Otáčky 1st 180 – 380 / 2 st 300 – 650 ot/min 
Napětí 230 V 
Frekvence 50 Hz 
Příkon 1,0 kW 
Rychlosti 2 rychlosti  
Upínání M14  
Hmotnost 6,8 kg 

2.3. Stroje pro dopravu a manipulaci s materiálem 

2.3.1. Nákladní automobil Tatra 6 × 6, T158-8P6R33.341, třístranný sklápěč 

Popis stroje 

Jedná se o silniční motorové vozidlo. Sklápěč má sklopnou karosérii se sklápěním dozadu i do 
stran a je určen pro dopravu především sypkých materiálů. Podvozek stroje má neodpojitelnou 
karosérii. 

Použití stroje 

Odvoz části ornice a výkopku ze staveniště na skládku. Primární doprava štěrku a štěrkopísku.  
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Obr. 7.14: Nákladní automobil Tatra 6 × 6 [48] 

Tab. 7.13: Technické parametry nákladního automobilu [48] 

Motor 
PACCAR MX-11, EURO 6, 291 kW,                          
1 900 Nm/ 1 000 – 1 450 ot/min 

Výkon 300 kW 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 

Maximální zatížení náprav 9000 + 2 × 11 500 kg 

Max. rychlost 85 km/hod 

Nástavby  
Třístranně sklopná korba VS-mont, s 

hydraulicky ovládanou bočnicí, objem 12 m3 

2.3.2. Nákladní automobil MAN 26.414 FNLLW 6x2 – valník s hydraulickou rukou Palfinger 
PK 18002 EH HIGH PERFORMANCE C 

Tento stroj byl navržen na základě závěru kapitoly č. 8. Návrh a posouzení zvedacího 
mechanismu, ve které je provedeno i jeho posouzení z hlediska potřebného dosahu, únosnosti, 
dopravy na staveniště, finančních nákladů, orientačního časového plánu nasazení a vlivů na životní 
prostředí. Pro účely posouzení byl uvažován pronájem tohoto stroje. V praxi je však běžné, že 
stavební firma nákladní automobil s hydraulickou rukou vlastní. Dále tedy uvažuji, že je tento stroj ve 
vlastnictví dodavatele stavby a bude využíván po celou dobu výstavby i k primární horizontální 
dopravě stavebních materiálů, vybraných strojů a mechanizace. 
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Popis stroje 

Jedná se o nákladní automobil MAN 26.414 FNLLW 6 × 2 se silničním podvozkem a se stálou 
karosérií, tj. valníkem. Nákladní automobil má dieselový motor. V zadní části nákladního automobilu 
je umístěna hydraulická ruka Palfinger PK 18002 EH HIGH PERFORMANCE C. Jedná se o teleskopicky 
vysouvatelný výložník s vlastním hydraulickým agregátem. 

Použití  

Doprava těžkých strojů na staveniště. Primární horizontální a sekundární vertikální doprava 
stavebního materiálu: keramické tvárnice, keramické překlady, systémové bednění, pytlovaná malta 
aj. 

Tab. 7.14: Technické parametry nákladního automobilu [50] 

Nosnost vozidla 12 t 
Celková hmotnost 26 000 kg 
Provozní hmotnost 10 600 kg 
Užitečná hmotnost 15 400 kg 
Povolená hmotnost soupravy 44 000 kg 
Výkon motoru 301 kW 
Celkové rozměry (d × š × v) 9 500 × 2500 × 3 150 mm 
Ložná plocha (d × š × v) 6 150 × 2 420 mm 
Výška bočnic 800 mm 
Rozvor 4 600 – 1 350 mm 
Palivo  nafta 
Zdvihový objem 11 967 cm3 
Nápravy 6 × 2 
Nástavba  valníková 

Tab. 7.15: Technické parametry hydraulické ruky [49] 

Max. zdvihový moment 17,1 mt 
Max. nosnost 6 200 kg 
Max. dosah 12,6 m 
Úhel natočení 420° 
Otočný moment 2 mt 
Tlak 35 MPa 
Min. vyložení 0,99 m 
Skladná šířka 2 510 mm 
Skladná výška 2 270 mm 
Instalační šířka 900 mm 
Vlastní hmotnost 2 147 kg 
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Obr. 7.15: Nákladní automobil – valník s hydraulickou rukou [49] 

2.3.3. Peugeot Boxer 2.0 HDi 4 × 2 – valník 

Použití stroje 

Doprava drobných stavebních materiálů a strojů. 

 

Obr. 7.16: Peugeot Boxer 2.0 HDi 4 × 2 – valník [51] 

Tab. 7.16: Technické parametry dodávky – valníku [51] 

Celková hmotnost 3 500 kg / 3 500 kg 
Provozní hmotnost 1 985 kg 
Užitečná hmotnost 1 515 kg 
Povolená hmotnost soupravy 6 000 kg / 6 000 kg 
Celkové rozměry (d/š/v) 6 328 / 2 100 / 2 254 mm 
Ložná plocha (d/š/v) 3830 / 2 020 / 400 mm 
Rozvor 4 035 mm 
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2.3.4. Dodávka Ford Transit Maxi – L2H3 

Použití stroje 

Doprava pracovníků, drobného nářadí a pracovních pomůcek. 

 

Obr. 7.17: Dodávka Ford Transit Maxi – L2H3 [52] 

Tab. 7.17: Technické parametry dodávky [52] 

Motor / Typ 2.2 TDCI - 81kw 
Užitečné zatížení 1 360 kg  
Objem nákladového prostoru 10,45 m3 
Ložná délka nákladového prostoru 3 229 mm 
Maximální šířka úložného prostoru 1 762 mm 
Nakládací výška úložného prostoru 1 762 mm 
Nakládací výška 538 mm 
Míst k sezení 3 místa 

2.4. Ostatní  elektrické přístroje 

2.4.1. Elektrická řetězová pila CS40SB 

Použití stroje 

Řezání dřeva při výrobě doplňkového bednění, podkladků apod. (viz obr. 7.18). 

Tab. 7.18: Technické parametry řetězové pily [53] 

Příkon 1,9 kW 
Délka vodící lišty 400 mm 
Rychlost řetězu 14,5 m/s 
Rozteč řetězu  3 / 8 
Objem olejové nádrže  200 ml 
Hmotnost  4,9 kg 
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2.4.2. Stolová pila Norwit SPK 400 

Použití stroje 

Řezání keramických tvárnic (viz obr. 7.19).  

Tab. 7.19: Technické parametry stolové pily [63] 

Max. Průměr kotouče 400 
Upínací otvor 25,4 mm 
Max. hloubka řezu 2 × 150 mm 
Max. délka řezu 520 mm 
Elektromotor 2,2 / 230 KW/V 
Délka 1 250 mm 
Šířka  680 mm 
Výška 1 300 mm 
Hmotnost 90 kg 
Rozměry řezného stolu 450 × 500 mm 

 
 
 
 
 

  

Obr. 7.18: Elektrická řetězová pila CS40SB [53] Obr. 7.19: Stolová pila Norwit SPK 400 
[63] 
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2.4.3. Přímočará pila Hitachi CJ90VST 

Použití stroje 

Řezání dřevěných doplňkových částí bednění (viz obr. 7.20). 

Tab. 7.20: Technické parametry přímočaré pily [54] 

Příkon 705 W 
Elektronická regulace rychlosti kmitání Ano 
Hliníkové tělo stroje Ano 
Řezný výkon ve dřevě 90 mm 
Řezný výkon v oceli 8 mm 
Minimální poloměr oblouku 25 mm 
Počet kmitů naprázdno 850 – 3 000 / min 
Šikmý řez 0 – 45 st. 
Rozměry 228 × 66 × 202 mm 
Hmotnost 2,2 kg 

2.4.4. Kotoučová pila C7MFA 

Použití stroje 

Řezání dřevěných doplňkových částí bednění a ocelových prutů (viz obr. 7.21). 

Tab. 7.21: Technické parametry kotoučové pily [55] 

Průměr pilového kotouče 190 mm  
Průměr upínacího otvoru 30 mm 
Hloubka řezu při 90 st. 0 – 68 mm  
Hloubka řezu při 45 st. 0 – 46 mm 
Příkon 1 010 W  
Počet otáček naprázdno 5 500/min  
Šikmý řez do 45 st.  
Hlučnost 86 dB 
Hmotnost 3,6 kg 

 
 

 

Obr. 7.20: Přímočará pila Hitachi CJ90VST [54] Obr. 7.21: Kotoučová pila C7MFA [55] 
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2.4.5. Vrtací a sekací kladivo Hitachi DH26PC  

Použití stroje 

Opracování zdiva a betonu (viz obr. 7.22). 

Tab. 7.22: Technické parametry sekacího kladiva [56] 

Max. vrtací průměr v betonu 26 mm 
Max. vrtací průměr v oceli 13 mm 
Max. vrtací průměr ve dřevě 32 mm 
Příkon 830 W 
Otáčky na prázdno 0 – 1 100min 
Intenzita příklepu 3,2 J 
Hmotnost 2,8 kg 

2.4.6. Úhlová bruska Hitachi G23MRUNB 

Použití stroje 

Úpravy délek ocelových prutů, obroušení  jejich povrchu (viz obr. 7.23). 

Tab. 7.23: Technické parametry úhlové brusky [57] 

Příkon  2 500 W  
Otáčky naprázdno  6 600 ot/min 
Závit na vřetenu  M14  
Průměr kotouče  230 mm  
Hmotnost 5,4 kg 

 
 
 

  

Obr. 7.22: Vrtací a sekací kladivo Hitachi 
DH26PC  [56] 

Obr. 7.23: Úhlová bruska Hitachi 
G23MRUNB [57] 
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2.4.7. Excentrická bruska SV13YAWB 

Obroušení dřevěných a kovových povrchů (viz obr. 7.24). 

Tab. 7.24: Technické parametry excentrické brusky [58] 

Příkon  230 W 
Průměr brusného kotouče 122 mm  
Průměr brusnéhob papíru 125 mm 
Průměr oscilačního pohybu 3,2 mm 
Počet otáček naprázdno 7 000 – 2 000 / min 
Hmotnost 1,4 kg 

2.4.8. Čistič bednění Igel Clean 

Použití stroje 

Ošetření bednění odbedňovacím prostředkem, očištění použitého bednění vodou a ošetřování 
betonových konstrukcí vlhčením. Čistič bude napojen na zdroj vody. Na stavbě se budou k dispozici 
3 ks (viz obr. 7.25). 

Tab. 7.25: Technické parametry čističe [59] 

Nástroj. otáč./min. 480 – 1 670 
Výkon motoru 230 V / 1 000 W 
Hmotnost nástroje 3,4 kg 
Délka stroje – stav zasunutý 105 cm 
Délka stroje – stav vysunutý 155 cm 

 
  
 
 

  

Obr. 7.24: Excentrická bruska SV13YAWB 
[58] 

 

Obr. 7.25: Čistič bednění Igel Clean [59] 
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2.5. Měřící přístroje 

2.5.1. Nivelační přístroj Leica NA 720 

Použití stroje 

Geodetická měření.  

Tab. 7.26: Technické parametry nivelačního přístroje [60] 

Přesnost 2,5 mm/km 
Zvětšení 20× 
Horizontální kruh 400 g 
Obraz vzpřímený 
Průměr objektivu 30 mm 
Min. zaostření 0,5 m 
Násobící konstanta 100 
Rozsah kompenzátoru ± 15´ 
Přesnost kompenzátoru ± 0,5´´ 

 
 
 
 

 

Obr. 7.26: Nivelační přístroj Leica NA 720 [60] 
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3. POSOUZENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 

V této kapitole je provedeno pouze posouzení dopravy strojů, které se z tohoto hlediska jeví 
jako rizikové. U ostatních strojů předpokládám dopravu bez rizika. 

3.1. Stroje pro zemní práce 

Pásový dozer, rýpadlo-nakladač a pásové minirýpadlo budou zapůjčeny od společnosti 
Zeppelin CZ s.r.o. Výchozí místo jejich dopravy se nachází v místě sídla této společnosti, Tuřanka 119, 
627 00 Slatina. Řešená trasa vede po dálnici E50 okolo obce Holubice a odtud do cílového města 
Slavkov u Brna. Dopravu těchto strojů zajistí firma Zeppelin CZ s.r.o. Pásový dozer a rýpadlo-nakladač 
budou na stavbu dopraveny pomocí tahače s podvalníkem. Hydraulické minirýpadlo na stavbu 
dopraveno na přívěsu dodávky.  

 

 
Obr. 7.27: Trasa strojů pro zemní práce [61] 

 

Vozidlo:    tahač s podvalníkem, dodávka s přívěsem 
Výchozí místo:    ZEPPELIN CZ S.R.O., 

Tuřanka 119, 627 00 Slatina 
Délka trasy:    20 km 
Předpokládaná doba cesty:  50 minut 
Posouzení kritických směrových bodů 

Tab. 7.27: Kritické směrové body strojů pro zemní práce 

Bod Typ bodu Název křižujících se ulic 
Vnitřní 

poloměr 
zatáčky 

 

Bod A Křižovatka ul. Tuřanka – ul. Řípská 14 m  
Bod B Křižovatka E50 – ul. Špitálská 22 m  
Bod C Křižovatka ul. Špitálská – ul. Kollárova  25 m  
Bod D Křižovatka ul. Slovákova – ul. Palackého nám. 10 m  
Bod E Křižovatka ul. Palackého nám.  – ul. B. Němcové 10 m  
Bod F Křižovatka ul. B. Němcové  – ul. Lidická 31 m  
Bod G Křižovatka ul. Lidická – ul. Bučovická 11 m  
Bod H Křižovatka ul. Bučovická – ul. Slovanská 11 m  
Bod I Křižovatka ul. Slovanská – ul. Slunečná 10 m  



169 
 

  
Obr. 7.28: Bod A – poloha [61 – úprava] Obr. 7.29: Body B–I – poloha [61 – úprava] 

 

 

Obr. 7.30: Bod A [61 – úprava]  
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část trasy strojů pro zemní práce je stejná, jako trasa 

nákladního automobilu s hydraulickou rukou, nejsou zde obrázky s vyznačením poloměrů zatáček 
bodů B až I, které se nacházejí i na trase nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Posouzení viz 
kapitola č. 8. Návrh a posouzení zvedacího mechanismu. 

Závěr posouzení 

Nejmenší poloměr zatáčky na trase je v bodech D, E a I. Vnitřní poloměry těchto zatáček jsou 
10 m. Min. poloměr zatáčení tahače s podvalníkem je také 10 m. Z těchto informací vyplývá, že 
poloměr zatáček v bodech D, E a I vyhovuje. 

3.2. Čerpadlo s domíchávačem 

Dopravu čerpadla s domíchávačem zajistí firma STAPPA mix Brno, spol. s r.o., od které bude 
čerstvý beton odebírán. Výchozí místo stroje se nachází v místě sídla společnosti STAPPA mix Brno, 
spol. s r.o., Heršpická 993/11b, 639 00 Brno – střed – Štýřice. Řešená trasa vede po dálnici E50 okolo 
obce Holubice a odtud do cílového města Slavkov u Brna.  

 
Obr. 7.31: Trasa čerpadla s domíchávačem [61] 
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Vozidlo:    čerpadlo s domíchávačem betonu Schwing Stetter FBP 26 
Výchozí místo:    STAPPA mix Brno, spol. s r.o. 

Heršpická 993/11b, 639 00 Brno – střed – Štýřice  
Délka trasy:    27 km 
Předpokládaná doba cesty:  60 minut 

Posouzení kritických směrových bodů 

Tab. 7.28: Kritické směrové body čerpadla s domíchávačem 

Bod Typ bodu Název křižujících se ulic 
Vnitřní 

poloměr 
zatáčky 

Bod A Křižovatka ul. Bidláky – ul. Bidláky 17 m 
Bod J Křižovatka ul. Bidláky – ul. Heršpická 15 m 
Bod B Křižovatka E50 – ul. Špitálská 22 m 
Bod C Křižovatka ul. Špitálská – ul. Kollárova  25 m 
Bod D Křižovatka ul. Slovákova – ul. Palackého nám. 10 m 
Bod E Křižovatka ul. Palackého nám.  – ul. B. Němcové 10 m 
Bod F Křižovatka ul. B. Němcové  – ul. Lidická 31 m 
Bod G Křižovatka ul. Lidická – ul. Bučovická 11 m 
Bod H Křižovatka ul. Bučovická – ul. Slovanská 11 m 
Bod I Křižovatka ul. Slovanská – ul. Slunečná 10 m 

 
 

  
Obr. 7.32: Body A a J – poloha  
[61 – úprava] 

Obr. 7.33: Body B–I  – poloha  
[61 – úprava] 
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Obr. 7.34: Bod A [61 – úprava] Obr. 7.35: Bod J [61 – úprava] 

Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část trasy čerpadla s domíchávačem je stejná, jako trasa 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou, nejsou zde obrázky s vyznačením poloměrů zatáček 
bodů B až I, které se nacházejí i na trase nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Tyto zatáčky 
jsou zobrazeny v kapitole č. 8. Návrh a posouzení zvedacího mechanismu. 

Závěr posouzení 

Nejmenší poloměr zatáčky na trase je v bodech D, E a I. Vnitřní poloměry těchto zatáček jsou 
10 m. Min. poloměr zatáčení čerpadla s domíchávačem je také 10 m. Z těchto informací vyplývá, že 
poloměr zatáček v bodech D, E a I vyhovuje. 

4. ZÁVĚR 

V této kapitole byl proveden návrh strojní sestavy pro realizaci 1. etapy stavby „Komplex RD 
Slavkov, Pod Zlatou horou“, konkrétně pro realizaci stavební části stavebních objektů SO.01.01 – 
SO.01.08 Novostavba RD vč. skrývky ornice. Byly zde navrženy stroje těžké stavební mechanizace 
i menší elektrické stroje. U všech strojů byly definovány jejich technické parametry vč. potřebného 
elektrického příkonu tak, aby bylo možno navrhnout potřebný příkon na stavbě. U větších strojů byl 
proveden návrh a posouzení dopravních tras. Veškeré navržené dopravní trasy byly z hlediska 
průjezdnosti shledány za vyhovující.  
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1. ÚVOD 

Tato kapitola se zabývá návrhem zvedacího mechanismu pro výstavbu 1. etapy stavby 
„Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“. Jedná pro realizaci osmi zděných dvoupodlažních pasivních 
RD. Jedná se o 4 levé a 4 pravé domky, přičemž vždy 2 objekty spolu sousedí jednou obvodovou 
stěnou, a tím vznikne spojení do tzv. dvojdomků. Celkem se tedy jedná o výstavbu 4 dvojdomků. 

Budou zde porovnány 3 typy zvedacích mechanismů, a to stacionární věžový jeřáb, autojeřáb 
a nákladní automobil s hydraulickou rukou. Tyto 3 typy budou mezi sebou porovnávány z hlediska 
únosnosti, možnosti dopravy na staveniště, časového plánu nasazení, finančních nákladů a vlivů na 
životní prostředí. Nejvhodnější typ zvedacího mechanismu bude dále uvažován v následujících 
kapitolách této DP. 

V této DP se dále budu zabývat porovnáním možných alternativ metod postupů výstavby 
řešené stavby a jejich následným zhodnocením (viz kapitola č. 9. Případová studie postupu výstavby 
1. etapy Komplexu RD Slavkov, Pod Zlatou horou). V této kapitole bude použita alternativa proudové 
metody výstavby bez ohledu na závěr výše zmíněné kapitoly.  

2. VSTUPNÍ ÚDAJE 

Výběr zvedacího mechanismu je uvažován konkrétně pro realizaci stupňů rozestavěnosti 
vrchních staveb vč. zastřešení. Vždy budou společně realizovány 2 RD. Tato dvojice RD má celkové 
půdorysné rozměry 21,4 m × 10 m a výšku 6,4 m.  

Stavební objekty mají 2 nadzemní podlaží. Za nejtěžší a zároveň nejvzdálenější přepravované 
břemeno uvažuji paletu s keramickými tvárnicemi Porotherm 19 AKU o hmotnosti 1 240 kg 
a vzdálenosti od osy jeřábu 13 m. Paleta bude vždy umístěna na bližší stranu příslušného 
nadzemního podlaží a dále bude na místo pracoviště přesunuta pomocí paletového vozíku. Z těchto 
informací vyplývá, že pro stavbu bude vhodné použít lehký zvedací mechanismus. 

Poloha zvedacího mechanismu bude stejná pro výstavbu všech 4 dvojdomků. Umístění 
zvedacího mechanismu je navrženo na jižní straně budovaných objektů. Při návrhu stacionárního 
jeřábu je jeho umístění uvažováno mezi dvojicí RD a staveništní komunikací. Při návrhu mobilních 
typů ZM je jejich umístění uvažováno přímo na staveništní komunikaci. Osa ZM je uvažována v ose 
dvou RD, aby byl dosah ZM pro oba RD rovnoměrný. V dosahu ZM se budou nacházet skládky 
materiálu. Předpokládá se, že palety s keramickými tvárnicemi a se systémovým bedněním budou 
odebírány převážně z dopravního prostředku a umístěny přímo na pracoviště. Z tohoto důvodu jsou 
velikosti skládek minimální. 

2.1. Variantní řešení hlavního zvedacího mechanismu 

V této kapitole posuzuji 3 varianty návrhu hlavního ZM. Pro posouzení byl vybrán věžový 
stacionární jeřáb, autojeřáb a nákladní automobil s hydraulickou rukou. Byly vybrány takové typy 
strojů, které jsou z hlediska dosahu, únosnosti, dopravy a technických vlastností nejvhodnější.  

2.1.1. Věžový jeřáb typu H-24 MTF  

Jako první varianta ZM pro posouzení byl vybrán věžový jeřáb typu H-24 MTF od výrobce Sáez 
cranes, který bude zapůjčen od společnosti CRANESERVICE BRNO, s.r.o. Jedná se o samostavitelný 
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stacionární otočný věžový jeřáb s dolní otočí. Věž jeřábu je příhradová a výložník je vodorovný. Jeřáb 
je na elektrický pohon. Založení jeřábu bude na základovém kříži 3,6 × 3,6 m, který bude umístěn na 
vřetenových šroubech do základových ŽB desek. Jeřáb bude na staveniště dopraven v celku 
ve smontovaném stavu jako přívěs k nákladnímu automobilu. Maximální nosnost jeřábu je 1 500 kg 
při vyložení 12,3 m. Maximální vyložení je 24 m.  

2.1.2. Autojeřáb 

Jako druhá varianta ZM byl vybrán autojeřáb typu AV 14 s automobilovým podvozkem Tatra 
815, který bude také zapůjčen od společnosti CRANESERVICE BRNO, s.r.o. Jedná se o starší typ 
autojeřábu, který má samostatný dieselový motor pro pojezd a další dieselový motor pro pohon 
jeřábového svršku. Výložník autojeřábu je teleskopický. Maximální vyložení autojeřábu je 20 m. 
 

 

Obr. 8.1: Autojeřáb AV 14 [64] 

2.1.3. Nákladní automobil s hydraulickou rukou  

Jako třetí varianta ZM pro posouzení byl vybrán nákladní automobil MAN 26.414 FNLLW 6 × 2 
– valník s hydraulickou rukou Palfinger PK 18002 HIGH PERFORMANCE C. Nákladní automobil má 
dieselový motor. Hydraulická ruka je teleskopicky vysouvatelný výložník s vlastním hydraulickým 
agregátem. Umístění ruky je na konci ložné plochy nákladního automobilu. Maximální vyložení ruky 
je 12,4 m.  

Pro účel porovnání s ostatními vybranými ZM se předpokládá pronájem nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou od firmy Richter Company, s.r.o. Běžně však stavební firmy ZM 
tohoto typu vlastní, a proto v ostatních kapitolách této DP jeho pronájem neuvažuji. 

 

 

Obr. 8.2: Nákladní automobil s hydraulickou rukou [50] 



177 
 

3. POSOUZENÍ ZVEDACÍCH MECHANISMŮ Z HLEDISKA 
ÚNOSNOSTI 

3.1. Věžový jeřáb H-24 MTF 

3.1.1. Schéma umístění věžového jeřábu 

 

Obr. 8.3: Schéma umístění věžového jeřábu [vlastní] 

 

Obr. 8.4: Stavění věžového jeřábu [65] 
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3.1.2. Posouzení dosahu věžového jeřábu  

 

Obr. 8.5: Posouzení dosahu věžového jeřábu  [65 – úprava] 

Tab. 8.1: Kritická břemena pro věžový samostavitelný jeřáb typu H-24 MTF 

Vyšetřovaná 
břemena 

Ozn. Břemeno Vzdálenost 
[m] 

Hmotnost 
[kg] 

Nosnost 
jeřábu při 

daném 
vyložení [kg] 

Posouzení 

Nejtěžší břemeno A1 
Paleta s 

keramickými 
tvárnicemi  

10,0 1 240 1 305 Vyhovuje 

Nejtěžší břemeno A2 
Paleta s 

keramickými 
tvárnicemi  

14,0 1 240 1 500 Vyhovuje 

Nejbližší břemeno B1 
Paleta s 

betonářskými 
deskami 

5,0 340 1 205 Vyhovuje 

Nejvzdálenější 
břemeno B2 

Paleta s 
betonářskými 

deskami 
15,0 340 1 500 Vyhovuje 

3.1.3. Závěr posouzení 

Při vyložení 24 m bude mít jeřáb nosnost 700 kg. Max. vyložení jeřábu je větší než vzdálenost 
nejvzdálenějšího břemene, která činí 15 m. Pro zvolený typ jeřábu vyhoví i nejtěžší břemeno, které 
má 1240 kg ve vzdálenosti 14 m od jeřábu. V této vzdálenosti má jeřáb únosnost 1305 kg. Zvolený 
typ jeřábu je z hlediska únosnosti vyhovující. 
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3.1.4. Schematický řez jeřábem 

 

Obr. 8.6: Schematický řez jeřábem [vlastní] 

3.2. Autojeřáb AV14 

3.2.1. Schéma umístění autojeřábu 

 

Obr. 8.7: Schéma umístění autojeřábu [vlastní] 
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3.2.2. Posouzení dosahu autojeřábu 

 
Obr. 8.8: Posouzení dosahu autojeřábu [64 – úprava] 

Tab. 8.2: Kritická břemena pro autojeřáb AV 14 

Vyšetřovaná 
břemena 

Ozn. Břemeno 
Vzdálenost 

[m] 
Hmotnost 

[kg] 

Nosnost 
jeřábu při 

daném 
vyložení [kg] 

Závěr 
posouzení 

Nejtěžší břemeno A1 
Paleta s 

keramickými 
tvárnicemi  

12,0 1 240 1 800 Vyhovuje 

Nejtěžší břemeno A2 
Paleta s 

keramickými 
tvárnicemi  

11,5 1 240 1 920 Vyhovuje 

Nejbližší břemeno B1 
Paleta s 

betonářskými 
deskami 

5,0 340 7 200 Vyhovuje 

Nejvzdálenější 
břemeno 

B2 
Paleta s 

betonářskými 
deskami 

14,7 340 1 200 Vyhovuje 
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3.2.3. Závěr posouzení 

Při vyložení 14,7 m bude mít autojeřáb nosnost 1 170 kg. Do této vzdálenosti bude také 
dopravováno nejvzdálenější břemeno, kterým je paleta s betonářskými deskami o hmotnosti 340 kg. 
Nejtěžším břemenem je paleta s keramickými tvárnicemi o hmotnosti 1 240 kg, která bude 
dopravována do vzdálenosti 11,6 m. Při tomto vyložení má autojeřáb nosnost 1 900 kg. Zvolený typ 
autojeřábu je tedy z hlediska únosnosti vyhovující. 

3.2.4. Schematický řez autojeřábem 

 
Obr. 8.9: Schematický řez autojeřábem [vlastní] 

3.3. Nákladní automobil s hydraulickou rukou  

3.3.1. Schéma umístění nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

 
Obr. 8.10: Schéma umístění nákladního automobilu s hydraulickou rukou [vlastní] 
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3.3.2. Posouzení dosahu nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

 
Obr. 8.11: Posouzení dosahu nákladního automobilu s hydraulickou rukou [49 – úprava] 

Tab. 8.3: Kritická břemena nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

Vyšetřovaná 
břemena Ozn. Břemeno 

Vzdálenost 
[m] 

Hmotnost 
[kg] 

Nosnost HR 
při daném 

vyložení [kg] 

Závěr 
posouzení 

Nejtěžší břemeno A1 
Paleta s 

keramickými 
tvárnicemi  

11,0 1 240 1 265 Vyhovuje 

Nejtěžší břemeno A2 
Paleta s 

keramickými 
tvárnicemi  

11,0 1 240 1 265 Vyhovuje 

Nejbližší břemeno B1 
Paleta s 

betonářskými 
deskami 

5,0 340 3 100 Vyhovuje 

Nejvzdálenější 
břemeno 

B2 
Paleta s 

betonářskými 
deskami 

12,4 340 1 140 Vyhovuje 

3.3.3. Závěr posouzení 

 
Při vyložení 12,4 m bude mít hydraulická ruka nosnost 1 140 kg. Do této vzdálenosti bude také 

dopravováno nejvzdálenější břemeno, kterým je paleta s betonářskými deskami o hmotnosti 340 kg. 
Nejtěžším břemenem je paleta s keramickými tvárnicemi o hmotnosti 1 240 kg, která bude 
dopravována do vzdálenosti 11 m. Při tomto vyložení má ruka nosnost 1 260 kg. Zvolený typ 
hydraulické ruky je tedy z hlediska únosnosti vyhovující. 
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3.3.4. Schematický řez nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

 
Obr. 8.12: Schematický řez nákladního automobilu s hydraulickou rukou [vlastní] 

4. POSOUZENÍ ZVEDACÍCH MECHANISMŮ Z HLEDISKA DOPRAVY  

4.1. Věžový jeřáb H-24 MTF 

Výchozí místo jeřábu se nachází v místě sídla společnosti CRANESERVICE BRNO, s.r.o., Staré 
nám. 303/32, 619 00 Brno – Přízřenice. Řešená trasa vede po dálnici E50 okolo obce Holubice a odtud 
do cílového města Slavkov u Brna. Trasa byla navržena z důvodu nejmenší vzdálenosti 
a komplikovanosti z hlediska poloměrů zatáček, podjezdů a nadjezdů. Délka trasy je 28 km. 

 

 
Obr. 8.13: Trasa věžového jeřábu [61] 

 

Samostavitelný věžový jeřáb bude na staveniště dopraven vcelku ve smontovaném stavu jako 
přívěs k nákladnímu automobilu MAN 26.414 FNLLW 6 × 2 – valník s hydraulickou rukou. 

Vozidlo:    MAN 26.414 FNLLW 6 × 2 – valník s hydraulickou rukou 
Výchozí místo:    CRANESERVICE BRNO, s.r.o. 

Staré nám. 303/32, 619 00 Brno – Přízřenice 
Délka trasy:    28 km 
Předpokládaná doba cesty:  45 minut 
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4.1.1. Posouzení kritických směrových bodů 

Tab. 8.4: Kritické směrové body věžového jeřábu 

Bod Typ bodu Název křižujících se ulic 
Vnitřní 

poloměr 
zatáčky 

Bod A Křižovatka ul. Břeclavská – ul. Zelná 10 m 
Bod B Křižovatka E50 – ul. Špitálská 22 m 
Bod C Křižovatka ul. Špitálská – ul. Kollárova  25 m 
Bod D Křižovatka ul. Slovákova – ul. Palackého nám. 10 m 
Bod E Křižovatka ul. Palackého nám.  – ul. B. Němcové 10 m 
Bod F Křižovatka ul. B. Němcové  – ul. Lidická 31 m 
Bod G Křižovatka ul. Lidická – ul. Bučovická 11 m 
Bod H Křižovatka ul. Bučovická – ul. Slovanská 11 m 
Bod I Křižovatka ul. Slovanská – ul. Slunečná 10 m 

 

  
Obr. 8.14: Bod A – poloha [61 – úprava] 
 

Obr. 8.15: Body B–I – poloha [61 – úprava] 
 

 

  
Obr. 8.16: Bod A [61 – úprava] 
 

Obr. 8.17: Bod B [61 – úprava] 
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Obr. 8.18: Bod C [61 – úprava] Obr. 8.19: Bod D, E [61 – úprava] 

 

  
Obr. 8.20: Bod F [61 – úprava] Obr. 8.21: Bod G [61 – úprava] 

 

  
Obr. 8.22: Bod H [61 – úprava] Obr. 8.23: Bod I [61 – úprava] 

 

4.1.2. Závěr posouzení 

Nejmenší poloměr zatáčky na trase je v bodech A, D, E a I. Vnitřní poloměry těchto zatáček jsou 
10 m. Min. poloměr zatáčení nákladního automobilu s přívěsem je také 10 m. Z těchto informací 
vyplývá, že poloměr křižovatek v bodech A, D, E a I vyhovuje. 
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4.2. Autojeřáb AV14 

Výchozí místo jeřábu se nachází v místě sídla společnosti CRANESERVICE BRNO, s.r.o., Staré 
náměstí 303/33, 619 00 Brno – Přízřenice. Toto výchozí místo je stejné jako výchozí místo věžového 
jeřábu, jehož doprava byla řešena výše.  

Vozidlo:    MAN 26.414 FNLLW 6 × 2 – valník s hydraulickou rukou 
Výchozí místo:    CRANESERVICE BRNO, s.r.o. 

Staré nám. 303/32, 619 00 Brno – Přízřenice 
Délka trasy:    28 km 
Předpokládaná doba cesty:  45 minut 

4.2.1. Posouzení kritických směrových bodů 

Jelikož je trasa autojeřábu totožná s trasou věžového jeřábu, budou stejné i posuzované 
kritické směrové body. Při posouzení těchto kritických směrových bodů uvažuji tedy pro posuzování 
body uvedené v tab. 8.4. 

4.2.2. Závěr posouzení 

Nejmenší poloměr zatáčky na trase je v bodech A, D, E a I. Vnitřní poloměry těchto zatáček jsou 
10 m. Min. poloměr zatáčení autojeřábu je také 10 m. Z těchto informací vyplývá, že poloměr zatáček 
v bodech A, D, E a I vyhovuje. 

4.3. Nákladní automobil s hydraulickou rukou  

Výchozí místo nákladního automobilu s hydraulickou rukou se nachází v místě sídla 
společnosti Richter Company, s.r.o., Hájecká 1068/14, 618 00 Brno – Černovice. Navržená trasa vede 
převážně po dálnici D1 a dále po silnicích I., II. a III. třídy. Délka trasy je 25 km. 

 

 
Obr. 8.24: Trasa nákladního automobilu s hydraulickou rukou [61] 
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4.3.1. Posouzení kritických směrových bodů 

Posuzované kritické body B až I jsou totožné s body B až I při posuzování trasy věžového jeřábu 
a autojeřábu.  

Tab. 8.5: Kritické směrové body nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

Bod Typ bodu Název křižujících se ulic 
Vnitřní 

poloměr 
zatáčky 

Bod B Křižovatka E50 – ul. Špitálská 22 m 
Bod C Křižovatka ul. Špitálská – ul. Kollárova  25 m 
Bod D Křižovatka ul. Slovákova – ul. Palackého nám. 10 m 
Bod E Křižovatka ul. Palackého nám.  – ul. B. Němcové 10 m 
Bod F Křižovatka ul. B. Němcové  – ul. Lidická 31 m 
Bod G Křižovatka ul. Lidická – ul. Bučovická 11 m 
Bod H Křižovatka ul. Bučovická – ul. Slovanská 11 m 
Bod I Křižovatka ul. Slovanská – ul. Slunečná 10 m 
Bod L  Zatáčka ul. Hájecká – ul. Černovická  14 m 
Bod M Zatáčka ul. Černovická – ul. Ostravská 17 m 

 

  
Obr. 8.25: Bod L [61 – úprava] Obr. 8.26: Bod M [61 – úprava] 

 

4.3.2. Závěr posouzení 

Nejmenší poloměr zatáčky na trase je v bodech D, E a I. Vnitřní poloměry těchto zatáček jsou 
10 m. Min. poloměr zatáčení nákladního automobilu je také 10 m. Z těchto informací vyplývá, že 
poloměr zatáček v bodech D, E a I vyhovuje. 
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5. ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN NASAZENÍ JEŘÁBU 

Použití ZM se předpokládá pro realizaci vrchních staveb vč. zastřešení. Ve zjednodušeném 
časovém objektovém plánu stavby (viz obr. 8.27) je doba realizace tohoto stupně rozestavěnosti 
znázorněna zelenou barvou. Začátek této realizace se předpokládá dne 11. 5. 2020 a konec dne 
27. 9. 2020. Celková doba realizace hrubých vrchních staveb vč. zastřešení vychází na 139 dnů. 
Během tohoto období bude nutno použít ZM pouze pro přepravu těžkých břemen (viz tab. 8.6). Plné 
využití ZM se tedy předpokládá 228 hodin rozložených do 48 dní. 
 

 
Obr. 8.27: Časové schéma použití zvedacího mechanismu [vlastní] 
 

Tab. 8.6: Časový plán využití autojeřábu a nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

Pracovní činnost Přepravovaný materiál 
Délka 

činnosti 
[dny] 

Využití ZM 
[h] 

Stropy nad 1. NP – montáž 
bednění 

Palety s bedněním 2 8 

Stropy nad 1. NP – vyztužování Výztuž betonářské oceli, 
svařované kari sítě 

1 7 

Svislé ŽB konstrukce ve 2. NP – 
bednění a vyztužování 

Palety s bedněním, výztuž 
betonářské oceli 1 2 

Zdivo ve 2. NP Palety s keramickými tvárnicemi 2 14 

Stropy nad 2. NP – montáž 
bednění 

Palety s bedněním 1 6 

Stropy nad 2. NP – vyztužování 
Výztuž betonářské oceli, 
svařované Kari sítě 

1 8 

Atiky – bednění a vyztužování 
Palety s bedněním, výztuž 
betonářské oceli 

1 8 

Atiky – odbednění  Palety s bedněním 1 2 

Střešní plášť Paleta s asfaltovými pásy 2 2 

Doba trvání celkem pro 2 RD 12 57 

Doba trvání celkem pro celou stavbu 48 228 
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5.1. Věžový jeřáb H-24 MTF 

Montáž jeřábu bude provedena na počátku realizace stupňů rozestavěnosti vrchních staveb 
vč. zastřešení. 

SO.01.07 a SO.01.08 
Montáž věžového jeřábu  11. 5. 2020 
Zahájení provozu jeřábu 12. 5. 2020 
Ukončení provozu jeřábu 13. 6. 2020 
Demontáž věžového jeřábu 14. 6. 2020 

SO.01.05 a SO.01.06 
Montáž věžového jeřábu  15. 6. 2020 
Zahájení provozu jeřábu 16. 6. 2020 
Ukončení provozu jeřábu 18. 7. 2020 
Demontáž věžového jeřábu 19. 7. 2020 

SO.01.03 a SO.01.04 
Montáž věžového jeřábu  20. 7. 2020 
Zahájení provozu jeřábu 21. 7. 2020 
Ukončení provozu jeřábu 22. 8. 2020 
Demontáž věžového jeřábu 23. 8. 2020 

SO.01.01 a SO.01.02 
Montáž věžového jeřábu  24. 8. 2020 
Zahájení provozu jeřábu 25. 8. 2020 
Ukončení provozu jeřábu 26. 9. 2020 
Demontáž věžového jeřábu 27. 9. 2020 

Doba přítomnosti věžového jeřábu na staveništi se předpokládá 139 dnů. Během této doby 
proběhne čtyřikrát jeho montáž a demontáž. 

5.2. Autojeřáb AV14 

Doba přítomnosti autojeřábu na staveništi se předpokládá pouze u pracovních procesů, 
u kterých bude využit. Předpokládá se 48× doprava autojeřábu na staveniště a zpět do výchozího 
místa. Celková doba provozu na stavbě se předpokládá 228 hodin (viz tab. 8.6).  

5.3. Nákladní automobil s hydraulickou rukou  

Časové nasazení nákladního automobilu s hydraulickou rukou se pro účely porovnání uvažuje 
stejné, jako při použití autojeřábu, tj. pouze pro přepravu těžkých břemen, ke které je potřeba 
hydraulická ruka s větší nosností. Předpokládá se tedy 48× doprava nákladního automobilu na 
stavbu a zpět do výchozího místa. Celková doba provozu na stavbě se předpokládá 228 hodin. 

5.4. Závěr posouzení 

Při použití věžového jeřábu by nebyl ZM po celou dobu přítomnosti na stavbě plně využit. 
Naopak autojeřáb a nákladní automobil s hydraulickou rukou by byly na stavbě pouze během 
provádění prací, při kterých by byly využity. Tato skutečnost může být pro variantu použití věžového 
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jeřábu z hlediska financí a ekologie nevýhodou, nebo také výhodou. Toto posouzení bude 
předmětem další části této kapitoly.  

6. STANOVENÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ 

6.1. Věžový jeřáb H-24 MTF 

Z časového objektového plánu využití jeřábu (viz obr. 8.27) vyplývá, že věžový jeřáb bude na 
stavbě přítomen permanentně po celou dobu realizace vrchních staveb vč. zastřešení, tj. 4,5 měsíců. 
Po provedení vrchní stavby vč. zastřešení první realizované dvojice RD bude jeřáb demontován a opět 
smontován pro realizaci vrchní stavby vč. zastřešení následující dvojice RD. Celkem tedy proběhne 
čtyřikrát jeho montáž a demontáž. 

Z důvodu nedostupnosti zdrojů sazeb pro navržený typ jeřábu jsou sazby uvažovány pro 
věžový jeřáb LIEBHERR TURMDREHKRAN 26H - 26H EN, který má o 4 m větší vyložení. Skutečné 
náklady se od uvedených nákladů mohou nepatrně lišit. Pro stanovení nákladů na mzdu obsluhy 
stroje uvažuji pro realizaci celé stavby 228 h odpracovaných na stavbě. 

Tab. 8.7: Stanovení finančních nákladů na věžový jeřáb  

Náklad Sazba  Počet MJ Cena [Kč] 
Cena montáže  15 000,00 Kč  4 ks 60 000 
Cena pronájmu 4,5 měsíce 29 000,00 Kč/měs. 4,5 měs. 130 500 
Cena demontáže  15 000,00 Kč  4 ks 60 000 
Štěrkopískové lože tl. 100 mm, 4 ×1,2 m2 1100 Kč/m3 4,8 m3 5 280 
ŽB panely 1 × 2m, tl. 200mm 1 800 kč/ks 6 ks 10 800 
Uložení ŽB panelů – 4 × 6m2 200 Kč/m2 24 m2 4 800 
Cena dopravy na staveniště 20 000 Kč / 50 km 28 km 11 200 
Cena dopravy zpět 20 000 Kč / 50 km 28 km 11 200 
Mzda pro obsluhu jeřábu 250 Kč/hod 228 h 57 000 

 Cena celkem [Kč] 350 780 

6.2. Autojeřáb AV14 

Náklady na 1 den pronájmu autojeřábu byly stanoveny na 4 760 Kč. Náklady na dopravu na 
staveniště a zpět při délce trasy z výchozího místa autojeřábu na staveniště 28 km byly stanoveny na 
2 184 Kč. Z těchto údajů vyplývá, že z hlediska finančních nákladů je vhodné, aby byl autojeřáb na 
staveništi přítomen pouze ve dnech a v denní době, kdy se předpokládá jeho využití. Autojeřáb bude 
během celé výstavby na stavbu a zpět do výchozího místa dopraven 48×. Pro stanovení nákladů na 
mzdu obsluhy stroje uvažuji pro realizaci celé stavby 228 h odpracovaných na stavbě.  

Tab. 8.8: Stanovení finančních nákladů na autojeřáb  

Náklad Sazba Počet MJ Cena [Kč] 
Pronájem 595 Kč/h 228 135 660 
Doprava na staveniště a zpět 39 Kč/km 28 × 2 × 48 104 832 
Mzda pro obsluhu 250 Kč/h 228 57 000 

 Cena celkem [Kč] 297 492 
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6.3. Nákladní automobil s hydraulickou rukou  

Doba pronájmu a počet výjezdů z výchozího místa na staveniště a zpět jsou uvažovány stejně 
jako při použití autojeřábu. Jedná se tedy o 48 výjezdů a 228 h práce na stavbě. Pro stanovení nákladů 
na mzdu obsluhy stroje uvažuji pro realizaci celé stavby 228 h odpracovaných na stavbě.  

Tab. 8.9: Stanovení finančních nákladů na nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Náklad Sazba Počet MJ Cena [Kč] 
Pronájem  500 Kč/h 228 114 000 
Doprava na staveniště a zpět 32 Kč/km 25 × 2 × 48 76 800 
Mzda pro obsluhu   250 Kč/h 228 57 000 

 Cena celkem [Kč] 247 800 

6.4. Závěr posouzení 

Z hlediska financí vychází náklady na stacionární jeřáb 351 tis. Kč, náklady na autojeřáb 
297 tis. Kč a náklady na nákladní automobil s hydraulickou rukou na 248 tis. Kč. Z hlediska finančních 
nákladů se tedy jeví použití nákladního automobilu s hydraulickou rukou jako nejvýhodnější varianta. 

7. EKOLOGICKÉ VLIVY POSUZOVANÝCH ZVEDACÍCH 
MECHANISMŮ 

7.1. Věžový jeřáb H-24 MTF 

Samostavitelný věžový jeřáb bude na staveniště dopraven jako přívěs k nákladnímu 
automobilu. Délka trasy je 28 km. Pro celou dobu výstavby se předpokládá 1× doprava jeřábu na 
staveniště a zpět do výchozího místa. Celkem tedy nákladní automobil s jeřábem překoná vzdálenost 
56 km za časové období 4,5 měsíců. Produkci zplodin z dieselového motoru nákladního automobilu 
použitého pro dopravu jeřábu považuji tedy za zanedbatelnou. Během provozu stacionárního jeřábu, 
který funguje na elektrický pohon, se nepředpokládá negativní vliv na ovzduší v okolí stavby. Za 
negativní vliv na životní prostředí ovšem považuji zátěž sousedních objektů z hlediska hlučnosti, která 
je způsobena při pojezdu kočky po výložníku.  

7.2. Autojeřáb AV14 

Délka trasy autojeřábu z výchozího místa na staveniště je 28 km. Po celou dobu výstavby se 
předpokládá 48× doprava jeřábu na staveniště a zpět do výchozího místa. Celkem tedy autojeřáb 
překoná vzdálenost 1 344 km za časové období 4,5 měsíců. Automobilový podvozek i svršek 
autojeřábu je poháněn dieselovým motorem.  Vzhledem k jeho několikanásobným příjezdům na 
staveniště a zpět a během jeho pojíždění na staveništi vč. manipulačních prací se tedy předpokládá 
negativní vliv na ovzduší, způsobený produkcí spalin z motoru. Při použití autojeřábu se však 
nepředpokládá negativní vliv na sousední objekty z hlediska hlučnosti.  
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7.3. Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Délka trasy nákladního automobilu s hydraulickou rukou z výchozího místa na staveniště je 
25 km. Pro celou dobu výstavby se předpokládá 48× doprava jeřábu na staveniště a zpět do 
výchozího místa. Celkem tedy autojeřáb překoná vzdálenost 1 200 km v za časové období 4,5 měsíců. 
Během častého pojíždění nákladního automobilu na staveniště a zpět se předpokládá negativní vliv 
na ovzduší způsobený produkcí spalin z jeho dieselového motoru. Během montážních prací, tj. 
provozu hydraulické ruky, se nepředpokládá negativní vliv na ovzduší ani na okolí stavby z hlediska 
zvýšené hlučnosti.   

7.4. Závěr posouzení 

Z hlediska produkce spalin vznikajících při dopravě a provozu ZM se jeví jako nejpříznivější 
varianta použití věžového jeřábu. Méně vhodná varianta je použití nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou, kdy by byla výrazně vyšší produkce spalin vznikající při častém pojíždění. Jako 
nejméně vhodná varianta se jeví použití autojeřábu, který produkuje spaliny při dopravě i při provozu 
na staveništi.  

Z hlediska zvýšené hlučnosti v okolí stavby se jeví jako nejpříznivější varianta použití 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Méně vhodná varianta je použití autojeřábu a nejméně 
vhodná varianta je použití věžového jeřábu. 

Při posuzování považuji však produkci spalin z motorů a znečišťování ovzduší za významnější 
hledisko posouzení než hlučnost. Z tohoto důvodu hodnotím variantu použití věžového jeřábu H-24 
MTF z hlediska ekologických vlivů na životní prostředí jako nejvýhodnější variantu. 

8. VOLBA ZVEDACÍHO MECHANISMU 

Všechny 3 posuzované ZM jsou vyhovující z hlediska dopravy na staveniště i z hlediska 
únosnosti a potřebného dosahu. Z hlediska financí, kdy vychází náklady na stacionární jeřáb 
351 tis. Kč, náklady na autojeřáb 298 tis. Kč a náklady na nákladní automobil s hydraulickou rukou 
na 248 tis. Kč, se jeví použití nákladního automobilu s hydraulickou rukou jako nejvýhodnější 
varianta. Z hlediska ekologických vlivů na životní prostředí se jeví nejvýhodnější varianta použití 
stacionárního věžového jeřábu.  

Vzhledem ke skutečnosti, že jako rozhodující hledisko v tomto případě považuji finanční 
náklady na ZM, volím jako ZM pro stavbu nákladní automobil MAN 26.414 FNLLW 6 × 2 – valník 
s hydraulickou rukou Palfinger PK 18002 HIGH PERFORMANCE C. 

9. ZÁVĚR 

V této kapitole byl proveden návrh ZM pro výstavbu 1. etapy stavby „Komplex RD Slavkov, Pod 
Zlatou horou“. Tento návrh byl proveden na základě posouzení tří vybraných typů zvedacích 
mechanismů z hlediska nosnosti a potřebného vyložení, dopravy, finančních nákladů a z hlediska 
ekologických vlivů na životní prostředí. Byly zde porovnány 3 typy ZM, a to stacionární věžový jeřáb, 
autojeřáb a nákladní automobil s hydraulickou rukou. Na základě porovnání byl vybrán nákladní 
automobil MAN 26.414 FNLLW 6 × 2 – valník s hydraulickou rukou Palfinger PK 18002 HIGH 
PERFORMANCE C, který bude dále uvažován v následujících kapitolách této DP. 
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1. ÚVOD 

Tato DP se zabývá technologickým řešením výstavby 1. etapy stavby „Komplex RD Slavkov, Pod 
Zlatou horou“. Jedná se o novostavbu osmi zděných dvoupodlažních pasivních RD včetně 
zpevněných ploch, oplocení pozemků, inženýrských objektů a hlavní příjezdové komunikace. Jedná 
se o 4 levé a 4 pravé RD, přičemž vždy 2 RD spolu sousedí jednou obvodovou stěnou a tím vznikne 
spojení do tzv. dvojdomků. Celkem se jedná o výstavbu 4 dvojdomků. Všechny objekty jsou shodné, 
přičemž levý domek má zrcadlový půdorys pravého domku.  

 

Obr. 9.1: RD realizované v 1. etapě výstavby [vlastní] 

Vzhledem k tomu, že jsou řešené dvojice RD totožné, jeví se zde možnost teoretického 
uplatnění různých postupů výstavby a porovnání těchto postupů jako velmi zajímavá. Cílem této 
kapitoly je tedy obecné seznámení se s jednotlivými metodami postupů výstavby a dále rozvedení 
a porovnání navrhovaných metod na předmět DP, a to z hlediska časového, ekologického, požadavků 
na zdroje (tj. pracovníci a finance) a z hlediska zřizování zařízení staveniště.   

Tato případová studie se zabývá pouze výstavbou SO.01.01 – SO.01.08 Novostavba RD. Jejím 
předmětem již nejsou pracovní činnosti probíhající před začátkem realizace RD jako sejmutí ornice z 
celé plochy staveniště, realizace přípojek inženýrských sítí, staveništní komunikace a zemní práce (za 
zemní práce uvažuji výkopy stavebních jam pro všechny RD, které budou provedeny společně). 
Předmětem případové studie nejsou ani pracovní procesy probíhající ke konci výstavby, tj. retenční 
jímky a vsakovací objekty, zpevněné a nezpevněné plocha, sjezd, oplocení pozemků a hlavní společná 
komunikace.  

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O TYPOVÉM OBJEKTU 

Typovým objektem je vždy jedna dvojice RD. Znamená to, že sousedící RD budou vždy 
realizovány současně. Nejprve budou provedeny výkopy stavebních jam obou objektů, dále budou 
provedeny společně základové konstrukce, dále společně zdění 1. NP atd. Z tohoto důvodu je také 
příloha č. 2. Časový harmonogram hlavního stavebního objektu zpracována pro objem dvou RD. 
Tento typový objekt je dále uvažován za tvz. záběr. V případě výstavby jedné dvojice RD se u většiny 
dílčích stavebních procesů jedná o horizontálně vzestupný  směr postupu výstavby (viz obr. 9.2). 
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou od sebe sousedící RD oddilatovány i přes základy, bylo by možné 
tyto dvojice realizovat i samostatně.  
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Přehled typových objektů: 

1. objekt – SO.01.07 a SO.01.08 
2. objekt – SO.01.05 a SO.01.06 
3. objekt – SO.01.03 a SO.01.04 
4. objekt – SO.01.01 a SO.01.02 

 

Obr. 9.2: Horizontálně vzestupný postup výstavby typového objektu [vlastní] 

Výstavba každého typového objektu je z hlediska výrobního procesu členěna na procesy 
stupňů rozestavěnosti, jejichž produkty jsou 4 technologicky ucelené části. Tyto stupně 
rozestavěnosti dále nazýváme proudy. Doby trvání jednotlivých proudů na 1 typovém objektu (tzv. 
takty) a počty pracovníků byly stanoveny na základě vypracování podrobného časového plánu pro 
jednu dvojici RD (viz příloha č. 2. Časový harmonogram hlavního stavebního objektu). Vzhledem ke 
skutečnosti, že takty stejných proudů jsou shodné, jedná se o tzv. vyvážené proudy. 

Teorie časového plánování dále rozlišuje tzv. řídící proud. Jedná se o proud, který určuje 
rychlost ostatních proudů a rozhoduje o výrobní kapacitě objektového výrobního procesu. V tomto 
případě se jedná o proud č. 2. – vrchní stavba vč. zastřešení. Tento proud byl vybrán jako proud řídící 
z důvodu, že se jedná se o proces, při němž vzniká výrobní prostor pro následující stavební procesy. 
Dalšími důvody je jeho značná staveništní pracnost, značné investiční náklady na pracovní prostředky 
a největší hmotnost přepravovaných konstrukcí. [66] 

Tab. 9.1: Přehled stupňů rozestavěnosti (proudů) 

Číslo Název proudu Doba trvání [t] 
Počet 

pracovníků* 

1 Spodní stavba 3 4 
2 Vrchní stavba vč. zastřešení 5 7 
3 Hrubé vnitřní práce 2 11 
4 Dokončovací práce 6 12 

*Pozn.: Počet pracovníků pro jednotlivé stupně rozestavěnosti byl stanoven jako aritmetický 
průměr všech pracovníků po jednotlivých týdnech realizovaného proudu. Z tohoto důvodu se tento 
počet pracovníků liší od počtu uvedeného v příloze č. 3. Bilance nasazení pracovníků pro realizaci 
hlavního stavebního objektu. 
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Při časovém plánování jednotlivých pracovních procesů byly uvažovány následující parametry 
pracovního fondu: 

 5denní pracovní týden; 
 8hodinová pracovní směna; 
 práce na 1 směnu denně; 
 40hodinový pracovní týden; 
 začátek realizace celé stavby 1. 3. 2020; 
 začátek realizace RD 20. 4. 2020; 
 doba výstavby jedné dvojice RD je 16 týdnů. 

3. METODY POSTUPŮ VÝSTAVBY A JEJICH APLIKACE NA ŘEŠENÉ 
STAVBĚ 

Stavební procesy lze při realizaci více stavebních objektů uspořádat s použitím následujících 
metod: 

 Postupná metoda; 
 souběžná metoda; 

 proudová metoda. 

Každá z těchto metod má určité výhody i nevýhody. U metody, kde je výhodou vysoká rychlost 
výstavby, bývá problém se zajištěním zdrojů a naopak. Proto je pro zvolení metody, která má být při 
výstavbě uplatněna, důležité brát ohledy na konkrétní požadavky na stavbu a její možnosti. V případě 
požadavků se jedná např. o požadavky stavebníka nebo obce na dobu výstavby. Dále může být např. 
kladen požadavek na co nejkratší dobu výstavby z hlediska očekávaných klimatických podmínek 
apod. V případě možností se jedná např. o možnosti stavební firmy zabezpečit stavbu potřebnými 
zdroji. Těmito zdroji se myslí zdroje pracovní (pracovníci, stroje) a materiálové (veškerý spotřební 
materiál). Rozdíl mezi těmito metodami je hlavně v časovém postupu, návaznosti jednotlivých 
výrobních procesů, době výstavby a požadavcích na zdroje.  

3.1. Postupná metoda  

Princip postupné metody spočívá v tom, že jsou nejprve provedeny všechny výrobní procesy 
na jednom záběru a až poté jsou započaty výrobní procesy záběru následujícího. Při aplikaci této 
metody na řešenou stavbu bude nejprve kompletně realizován 1. objekt, tj. SO.01.08 a SO.01.07. Až 
po provedení dokončovacích prací tohoto objektu bude spodní stavbou zahájena realizace 
následujícího 2. objektu, tj. SO.01.06 a SO.01.05. Po dokončení 2. objektu plynule naváže realizace 
3. objektu a po dokončení 3. objektu opět naváže realizace 4. objektu. Tento postup je také zpracován 
v příloze č. 4. Časový a finanční plán stavby – postupná metoda výstavby.  

Výhodou této metody jsou nízké nároky na zdroje. Jejími nevýhodami jsou vysoké nároky na 
čas a neefektivita nasazení zdrojů (plynulost). Při aplikaci této metody vychází max. počet pracovníků  
na stavbě na 12 osob a celková doba trvání realizace RD na 64 týdnů.  
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Obr. 9.3: Časoprostorový graf a histogram pracovníků postupné metody [vlastní] 

3.2. Souběžná metoda 

U souběžné metody probíhají všechny výrobní procesy na všech záběrech současně. Znamená 
to tedy, že nejprve bude provedena spodní stavba u všech objektů současně, poté vrchní stavba 
včetně zastřešení, hrubé vnitřní práce a dokončovací práce. Začátek i konec všech stejných proudů 
v různých záběrech bude ve stejném okamžiku. Celková doba výstavby bude tedy v tomto případě 
4× kratší než u předchozí postupné metody.  

Výhodou této metody jsou nízké nároky na čas. Nevýhodami jsou vysoké nároky na zdroje 
a neefektivnost nasazení zdrojů (plynulost). Při aplikaci této metody vychází max. počet pracovníků  
na stavbě na 44 osob a celková doba trvání realizace RD na 16 týdnů. 

 

Obr. 9.4: Časoprostorový graf a histogram pracovníků souběžné metody [vlastní] 
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3.3. Proudová metoda 

Při aplikaci proudové metody jsou na sebe jednotlivé záběry navázány jednotlivými výrobními 
procesy, tzn., že nikdy neprobíhá jeden výrobní proces na dvou záběrech současně.  

Specifika proudové metody: 

 Plynulost práce – jednotlivé čety přecházejí plynule z jednoho výrobku na druhý; 
 plynulost výroby – výrobky stejného druhu jsou vyráběny plynule bez přestávek, nebo jen 

s technologicky a organizačně vynucenými přestávkami; 
 rovnoměrnost práce – každá četa pracuje na stejném výrobku po stejnou dobu; 
 rovnoměrnost výroby – každý výrobek je vyráběn stejnou dobu. 

V případě řešené stavby byla za jeden záběr definována jedna dvojice RD a za výrobní proces 
byly definovány procesy stupňů rozestavěnosti. Za řídící proud byl určen stupeň rozestavěnosti 
„vrchní stavba vč. zastřešení“.  

Po provedení spodní stavby 1. objektu bude započata realizace jeho vrchní stavby vč. 
zastřešení a současně bude započata realizace spodní stavby 2. objektu. Po dokončení vrchní stavby 
vč. zastřešení 1. objektu a spodní stavby 2. objektu bude započata realizace spodní stavby 3. objektu 
a také realizace vrchní stavby vč. zastřešení 2. objektu a hrubých vnitřních prací 3. objektu. Tato 
návaznost se opakuje až po dokončení 4. objektu. Postup je zřejmý z obr. 9.5.  

Jak již bylo zmíněno, za řídící proud byl zvolen stupeň rozestavěnosti  „vrchní stavba vč. 
zastřešení.“ Znamená to tedy, že tento proud bude prováděn naprosto plynule. Po dokončení vrchní 
stavby vč. zastřešení 1. objektu bude ihned započata realizace tohoto proudu u 2. objektu atd. 
Jednotlivé proudy, kromě 4. proudu, nikdy nebudou prováděny na více záběrech současně. 

V proudovém stavění rozeznáváme tyto 4 typy proudů:  

 Rytmický – na všech záběrech stejný takt; 
o vyvážený – všechny dílčí proudy mají stejné takty 
o nevyvážený – takty dílčího proudu jsou stejné, takty různých dílčích proudů jsou 

různé; 
 Nerytmický – na jednotlivých záběrech různý takt. [66] 

V případě řešené stavby jsou takty stejných proudů stejně dlouhé, ale takty různých proudů 
mají odlišnou dobu trvání. Jedná se tedy o tzv. nevyvážený proud. Teoreticky by bylo možné dílčí 
proudy vyvážit tak, aby měly stejné takty. Cílem by bylo přizpůsobit takty dílčích proudů proudu 
řídícímu, kterým je stupeň rozestavěnosti „vrchní stavba vč. zastřešení.“ Proudy s kratším taktem, 
tj. spodní stavba a hrubé vnitřní práce, by byly zpomaleny, a to např. snížením počtu pracovníků, 
zkrácením pracovní směny nebo přerušením prací. Naopak proud s delším taktem, tj. dokončovací 
práce, by byl urychlen, a to např. navýšením počtu pracovníků, navýšením hodin v pracovní směně, 
přidáním další pracovní směny nebo nasazením souběžných čet. Toto vyvažování proudů však 
nebude předmětem této kapitoly. 

Výhodou této metody je především efektivita nasazení zdrojů (plynulost). Ve srovnání 
s postupnou a souběžnou metodou jsou zde kladeny střední nároky na čas a počet pracovníků. Při 
aplikaci této metody vychází max. počet pracovníků  na stavbě na 35 osob a celková doba trvání 
realizace RD na 31 týdnů.  
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Legenda proudů stupně rozestavěnosti: 1 – spodní stavba, 2 – vrchní stavba vč. zastřešení, 
3 – hrubé vnitřní práce, 4 – dokončovací práce. 

 

Obr. 9.5: Časoprostorový graf a histogram pracovníků proudové metody [vlastní] 

Proudová metoda je vysvětlena v případě, kdy jeden záběr znázorňuje jednu dvojici RD. Jedná 
se tedy o objektový proces. Za záběry mohou být však považovány různé výrobní procesy, jako např. 
dílčí stavební procesy, etapové procesy atd. Při uvažování za záběr jednoho dílčího stavebního 
procesu mohou být výrobky, tj. konstrukce, zpracovávány podobně jako při pásové výrobě plynule 
a rovnoměrně. V tomto případě by se specializované pracovní čety přesunovaly z výrobku na výrobek 
také rovnoměrně. [66] 

4. POROVNÁNÍ METOD POSTUPŮ VÝSTABY 

Pro porovnání metod postupů výstavby byla vybrána postupná a proudová metoda. 

4.1. Porovnání z hlediska potřeby pracovníků a dimenzí zázemí staveniště 

Počet pracovníků pro jednotlivé stupně rozestavěnosti byl stanoven jako aritmetický průměr 
všech pracovníků po jednotlivých týdnech realizovaného proudu. Z tohoto důvodu se tento počet 
pracovníků liší od počtu uvedeného v příloze č. 3. Bilance nasazení pracovníků pro realizaci hlavního 
stavebního objektu. 

4.1.1. Postupná metoda 

Při proudové metodě výstavby se počet pracovníků na stavbě pohybuje od 4 do 12. Sociální 
a hygienické zařízení staveniště by bylo tedy dimenzováno na 12 osob.  

4.1.2. Proudová metoda 

Při postupné metodě výstavby se počet pracovníků na stavbě pohybuje od 4 do 35. Od začátku 
realizace RD do 16. týdne tento počet postupně narůstá. Poté začne počet pracovníků nepravidelně 
s občasnými výkyvy klesat. Vzhledem ke skutečnosti, že počet pracovníků na stavbě není vyvážený 
jako u metody postupné, je vhodné skladbu sociálního a hygienického zařízení staveniště během 
výstavby rozdělit na 3 fáze a pro každou fázi navrhnout jiné dimenze. Pro 1. fázi bude tedy sociální 
a hygienické zařízení staveniště dimenzováno na 8 pracovníků, ve 2. fázi na 35 pracovníků a ve 3. fázi 
na 17 pracovníků.  
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4.1.3. Závěr porovnání 

Finanční náklady na mzdy pracovníků a spotřebu energií pro sociální a hygienické zařízení 
staveniště (elektřina, voda) budou stejné u obou metod. Při dimenzování sociálního a hygienického 
zařízení staveniště budou u postupné metody dimenze na 12 pracovníků a u proudové metody 
budou v 1. fázi na 8 pracovníků, ve 2. fázi na 35 pracovníků a ve 3. fázi na 17 pracovníků. Jedná se 
tedy o nutnost zajištění alespoň dalších dvou kontejnerů sloužících jako šatny a jednoho dalšího 
sanitárního kontejneru. Tato potřeba s sebou nese požadavek na prostor pro umístění kontejnerů 
a zvýšené ceny pronájmu kontejnerů. Z hlediska požadavku na další prostor se nejedná o problém, 
protože staveniště má dostatečnou kapacitu využitelné plochy. V případě nedostatku prostoru 
mohou být kontejnery poskládány na sebe. Zvýšená cena pronájmu se vyrovná zkrácením celkové 
doby výstavby a tím také doby a ceny pronájmů kontejnerů za celou dobu výstavby. 

Z hlediska pracovníků se tedy rozdíly týkající se skladby zařízení staveniště nejeví jako 
rozhodující. Kdybychom tedy uvažovali ideální podmínky, tj. že máme k dispozici neomezený počet 
pracovníků, byly by obě metody srovnatelné. V reálných podmínkách je ale v současné době bohužel 
velký nedostatek pracovních sil na pozici stavebních dělníků. Z tohoto důvodu by bylo vhodné se 
přiklonit k postupné metodě, kdy je uvažováno, že hlavní zhotovitel povolá k výstavbě pouze 12 
pracovníků. 

4.2. Porovnání z hlediska postupu zřizování zařízení staveniště 

Jako zvedací mechanismus pro obě uvažované metody je navržen nákladní automobil 
s hydraulickou rukou, a to pouze při realizaci vrchní stavby vč. zastřešení pro dopravu palet 
s keramickými tvárnicemi a prvky systémového bednění, betonářské výztuže a střešních asfaltových 
pásů. Z tohoto důvodu není nutné brát při porovnání metod z hlediska zařízení staveniště ohled na 
použití zvedacího mechanismu. V případě, že by byl jako zvedací mechanismus navržen např. 
stacionární jeřáb, byl by zvedací mechanismus při výstavbě postupnou metodou po většinu času na 
stavbě nevyužit nebo by došlo k výraznému navýšení finančních nákladů opakovanou dopravou 
jeřábu na staveniště a zpět do jeho výchozího místa.  

4.2.1. Postupná metoda 

Při postupné metodě budou mobilní skladové kontejnery a zázemí stavby v podobě šaten, 
sanitárních kontejnerů a kanceláří po celou dobu výstavby umístěny v jižní části staveniště. 
Zásobování elektrickou energií a vodou bude zajištěno napojením na v předstihu vybudované 
přípojky přes vodoměrnou šachtu a elektrorozvaděč objektu SO.01.03 Novostavba RD. Vzhledem ke 
skutečnosti, že počet pracovníků na stavbě bude takřka konstantní, bude skladba zázemí stavby 
neměnná. Na stavbě se bude nacházet 1 sanitární kontejner, 2 šatny a 2 skladové kontejnery. Dále 
se na stavbě budou nacházet 2 kancelářské kontejnery.  

 Umístění zpevněných ploch pro skladovací a výrobní účely bude rozděleno na 2 fáze. V 1. fázi,  
kdy bude nejprve realizován 1. typový objekt a následně 2. typový objekt, budou zpevněné plochy 
zřízeny mezi těmito objekty, tj. v západní části staveniště (viz obr. 9.6, plocha A). Ve 2. fázi,  kdy bude 
nejprve realizován 3. a 4. typový objekt, budou tyto plochy zřízeny zase mezi aktuálně realizovanými 
objekty, tj. ve východní části staveniště (viz obr. 9.6, plocha B).  
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V případě, že by byla vzdálenost realizovaných objektů výrazně větší, bylo by vhodné zázemí 
staveniště vždy přemístit na úroveň aktuálně realizovaného typového objektu.  

 

Obr. 9.6: Schéma zařízení staveniště postupné metody [67 – úprava] 

4.2.2. Proudová metoda 

Při užití proudové metody budou skladové kontejnery a zázemí skladby situovány stejně jako 
při metodě postupné. Jejich počet se však bude během výstavby měnit v závislosti na počtu 
pracovníků vyskytujících se na staveništi. Z hlediska skladby zázemí stavby bude tedy zařízení 
staveniště rozděleno na 3 fáze. V 1. fázi bude po dobu realizace spodní stavby 1. typového objektu 
a části vrchní stavby vč. zastřešení 2. typového objektu. Na staveništi se bude nacházet 1 sanitární 
kontejner, 1 šatna a 1 skladový kontejner. 1. fáze výstavby RD trvá 5 týdnů. Ve 2. fázi,  tj. následujících 
21 týdnů, budou na stavbě 2 sanitární kontejnery, 4 šatny a 3 skladové kontejnery. Ke konci výstavby 
bude ve 3. fázi po dobu 5 týdnů na stavbě 1 sanitární kontejner, 2 šatny a 2 skladové kontejnery. Dále 
se na stavbě budou po celou dobu realizace nacházet 2 kancelářské kontejnery.  

  Další možností by bylo nechat po celou dobu výstavby 1 skladbu zázemí staveniště, která by 
byla dimenzována na max. počet pracovníků na staveništi. V tomto případě, by bylo zázemí stavby 
po dobu cca 15 týdnů předimenzované.  

Umístění zpevněných ploch pro skladovací a výrobní účely bude při proudové metodě 
rozděleno na 2 fáze stejně, jako při uvažování metody postupné.  

 

Obr. 9.7: Schéma zařízení staveniště proudové metody [67 – úprava] 
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4.2.3. Závěr porovnání 

Při užití obou metod bude poloha zázemí stavby i zpevněných ploch pro skladovací a výrobní 
účely stejná. Rozdíl je pouze v počtu mobilních kontejnerů na stavbě a době jejich pronájmu. Při 
postupné metodě bude průměrný počet kontejnerů nižší a konstantní. Při proudové metodě bude 
počet při 1. fázi nižší, ve 2. fázi vyšší a ve 3. fázi stejný jako při metodě postupné. Během výstavby 
dojde tedy při užití proudové metody 3× k manipulaci s kontejnery, což s sebou nese další požadavky 
na zdroje, a to na finance a pracovníky, kteří toto sestavení zázemí stavby zajistí. Další možností je 
zázemí staveniště při proudové metodě předimenzovat, čímž se sníží pracnost, ale narostou náklady 
na pronájem.   

Z hlediska pracnosti při manipulaci s kontejnery se tedy jeví postupná metoda jako výhodnější 
varianta. Z hlediska nákladů na pronájem a manipulaci s kontejnery je dále proveden výpočet 
finančních nákladů (viz odstavec 4.4). 

4.3. Porovnání z časového hlediska  

Doba trvání výstavby jednoho typového objektu, tj. jedné dvojice RD, je stanovena na základě 
přílohy č. 2. Časový harmonogram hlavního stavebního objektu. Jako součást této DP byla také 
zpracována příloha č. 4. Časový a finanční plán stavby – postupná metoda výstavby a příloha 
č. 5. Časový a finanční plán stavby – proudová metoda výstavby. Z těchto příloh vycházím při 
stanovování časových údajů v této kapitole. 

4.3.1. Postupná metoda 

Při výstavbě postupnou metodou vychází doba výstavby objektů SO.01.01 – SO.01.08 
Novostavba RD na 64 týdnů, tj. cca 15 měsíců. Termín výstavby RD je stanoven od poloviny dubna 
2020 do poloviny července 2021. Celková doba realizace celé stavby, tzn. veškerých objektů stavby, 
vychází na 18 měsíců.  

4.3.2. Proudová metoda 

Při výstavbě proudovou metodou vychází doba výstavby objektů SO.01.01 – SO.01.08 
Novostavba RD na 31 týdnů, tj. cca 7 měsíců. Termín výstavby RD je stanoven od poloviny dubna 
2020 do konce listopadu 2020. Celková doba realizace celé stavby, tzn. veškerých objektů stavby, 
vychází na 10 měsíců.  

4.3.3. Závěr porovnání 

U proudové metody vychází kvůli realizaci dvou více typových objektů současně kratší doba 
výstavby oproti metodě postupné, a to o 8 měsíců. Tento faktor považuji za důležitý, protože na něj 
bývá často kladený vysoký nárok jak ze strany stavebníka, tak z mnoha dalších stran.  

Dále je výhodné dobu realizace RD zkrátit jak jen je to možné, a to z hlediska termínu provádění 
mokrých stavebních procesů. Při postupné metodě bude 3. typový objekt realizován v zimních 
měsících. Bude tedy nutné buďto provádět betonáž při nízkých teplotách nebo v tomto období 
výstavbu RD přerušit a posunout realizaci 3. typového objektu na duben 2021. V případě betonáže 
za nízkých teplot, tj. pod 5°C, bude nutno provést potřebná opatření, což s sebou nese další finanční 
náklady a větší pracnost a pravděpodobnost vzniku poruch ŽB konstrukcí. Dále je nutno konstatovat, 
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že se nejedná pouze o realizaci ŽB konstrukcí, která je teplotně omezena, ale i o realizaci mnoha 
dalších pracovních procesů. V případě přerušení prací v zimních měsících by došlo k prodloužení 
doby realizace celé stavby cca o 4 měsíce.  

Při realizaci proudovou metodou, kdy stavba bude prováděna od dubna do července, se tyto 
nízké teploty nepředpokládají a proto se vyhneme problémům, ke kterým by došlo při postupné 
metodě. Z těchto důvodů tedy považuji z časového hlediska vhodnější použití proudové metody.   

4.4. Porovnání z finančního hlediska 

Při porovnání metod z finančního hlediska jsou uvažovány náklady na zařízení staveniště, 
náklady na zdroje (pracovníci, materiál) a návratnost financí z hotové stavby. Porovnání nákladů na 
zařízení staveniště je provedeno pouze pro zařízení staveniště potřebné pro výstavbu RD. Mobilní 
kontejnery se budou na staveništi nacházet i před započetím výstavy RD ve fázi provádění skrývky 
ornice, přípojek inženýrských sítí a staveništní komunikace.  

4.4.1. Postupná metoda 

Náklady na zařízení staveniště: 

Tab. 9.2: Finanční náklady na pronájem kontejnerů při postupné metodě výstavby  

Typ kontejneru 
Sazba 

pronájmu 
[Kč/ks/den] 

Doba 
pronájmu 

[den] 

Počet 
kontejnerů 

[ks] 

Cena za celou 
dobu výstavby 

Sklad 80 448 2  71 680,00 Kč  
Kancelář 90 448 2  80 640,00 Kč  
Šatna 90 448 2  80 640,00 Kč  
Sanitární kontejner 110 448 1  49 280,00 Kč  

  Celkem 7  282 240,00 Kč  

Tab. 9.3: Finanční náklady na návoz vč. složení / odvoz kontejnerů při postupné metodě 
výstavby 

Sazba za 1 ks [Kč] 2 700 
Počet kontejnerů [ks] 7 
Počet návozů vč. skládání / odvozů [ks] 14 
Cena za návoz vč. skládání / odvoz [Kč] 37 800 

Celkové náklady na pronájem, návoz, odvoz a skládání kontejnerů činí 320 040 Kč.  

Delší doba výstavby dále znamená větší rozložení nákladů v průběhu výstavby, ale zase delší 
návratnost financí z dokončeného stavebního díla. Jak již bylo uvedeno při porovnání metod 
z časového hlediska (viz odstavec 4.3), tak se u postupné metody předpokládá betonáž za nízkých 
teplot, což s sebou nese další finanční náklady. Při uvažování přerušení prací v zimním období by 
zase ještě došlo ke zvýšení nákladů na pronájem kontejnerů zařízení staveniště. 
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4.4.2. Proudová metoda 

Náklady na zařízení staveniště: 

Tab. 9.4: Finanční náklady na pronájem kontejnerů při proudové metodě  

Typ kontejneru 
Sazba 

pronájmu 
[Kč/ks/den] 

Doba 
pronájmu 

[den] 

Počet 
kontejnerů 

[ks] 

Cena za celou 
dobu výstavby 

Sklad 80 35 1  2 800,00 Kč  
Sklad 80 147 3  35 280,00 Kč  
Sklad 80 35 2  5 600,00 Kč  
Kancelář 90 217 2  39 060,00 Kč  
Šatna 90 35 1  3 150,00 Kč  
Šatna 90 147 4  52 920,00 Kč  
Šatna 90 35 2  6 300,00 Kč  
Sanitární kontejner 110 35 1  3 850,00 Kč  
Sanitární kontejner 110 147 2  32 340,00 Kč  
Sanitární kontejner 110 35 1  3 850,00 Kč  

   Celkem  185 150,00 Kč  

Tab. 9.5: Finanční náklady na návoz vč. složení / odvoz kontejnerů při proudové metodě  

Sazba za 1 ks [Kč] 2 700 
1. fáze   
Počet návozů vč. skládání [ks] 5 
2. fáze   
Počet návozů vč. skládání [ks] 5 
3. fáze   
Počet odvozů [ks] 4 
Ukončení stavby   
Počet odvozů [ks] 7 
Celkem návozů vč. skládání / odvozů [ks] 21 
Cena celkem za návoz vč. skládání / odvoz [Kč] 56 700 

Celkové náklady na pronájem, návoz, odvoz a skládání kontejnerů činí 241 850 Kč.  

Kratší doba výstavby dále znamená rychlejší návratnost financí z dokončeného stavebního 
díla, ale menší rozložení nákladů v průběhu výstavby.  

4.4.3. Závěr porovnání 

Při postupné metodě jsou náklady na zařízení staveniště vyšší o 78 tis. Kč než při metodě 
proudové. Dále je užití této metody nákladnější z důvodu provádění betonáže za nízkých teplot nebo 
prodloužením doby výstavby, což znamená ještě větší náklady na zařízení staveniště.  



206 
 

Při proudové metodě budou z důvodu kratší výstavby vyšší měsíční náklady na stavbu, což 
může zase pro stavební firmu znamenat problém se zajištěním finančních zdrojů. I přesto však 
považuji z finančního hlediska vhodnější použití proudové metody.   

4.5. Závěr porovnání postupné a proudové metody 

Po srovnání proudové a postupné metody výstavby objektů se z hlediska nároků na lidské 
zdroje a pracnosti při zřizování zařízení staveniště jeví vhodnější použití postupné metody. 
Z finančního a časového hlediska se naopak jeví vhodnější použití metody proudové. Reálně by 
použitá metoda závisela na mnoha dalších faktorech, jako např. kapacitě lidských zdrojů zhotovitele, 
požadované době výstavby stavebníkem atd. Kdybych byla v roli zhotovitele a měla na výběr z těchto 
dvou metod, vybrala bych si metodu proudovou a to z důvodu že finance a dobu výstavby považuji 
za velmi důležité faktory stavby.  

5. ZÁVĚR 

V této kapitole bylo provedeno obecné seznámení s možnými metodami výstavby při realizaci 
více stejných objektů, a to s metodou postupnou, souběžnou a proudovou. Dále zde byla provedena 
teoretická aplikace postupné a proudové metody na stavbu, která je předmětem řešení této DP. 
U aplikace těchto dvou metod bylo provedeno jejich porovnání z hlediska potřeby pracovníků, 
postupu zřizování zařízení staveniště, času a financí. Závěrem porovnání byla jako výhodnější 
varianta vybrána metoda proudová.   
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1. ÚVOD 

Hluková studie se zabývá posouzením míry hluku ze stavební činnosti během realizace 1. etapy 
stavby „Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“. Staveniště se nachází v severní části města na okraji 
zastavěného území. Na sousedních parcelách se nachází několik rodinných domů. Jedná se o trvalou 
novostavbu osmi zděných dvoupodlažních pasivních RD včetně zpevněných ploch, oplocení 
pozemku, inženýrských objektů a hlavní příjezdové komunikace. Pro posouzení hlučnosti vznikající 
při výstavbě jsem vybrala fázi provádění skrývky ornice a provádění stavebních rýh pro přípojky 
inženýrských sítí, a to z důvodu, že tuto fázi přepokládám z hlediska hlučnosti za nejnáročnější.   

Při posuzování hluku ze staveništních zdrojů vycházím z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
v aktuálním znění nařízení vlády č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. V průběhu výstavby dojde ke zvýšené hlučnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o časově 
omezenou činnost, jsou povolené hygienické limity vyšší. Při posuzování bude hodnota LAeq,T = 50 dB 
navýšena o korekci k = 15 dB. Chráněný venkovní prostor bude posuzován pro dobu od 7 h do 21 h. 
Posuzovaná hodnota pro chráněný venkovní prostor pro hluk ze stavební činnosti je následující:  

LAeq,S= LAeq,T+ k LAeq,S= 50 + 15 = 65 dB.  

Hygienický limit pro posouzení staveništního hluku bude LAeq,S = 65 dB. 

Posouzení bude provedeno ve specializovaném softwaru Hluk+. Výstupem z tohoto softwaru 
jsou veškerá schémata a vypočítané hodnoty LAeq, které jsou uvedeny v následující části této kapitoly. 
Jako podklad bude sloužit zjednodušený výkres „Koordinační situace stavby“, který je součástí 
zapůjčené PD [1], která slouží jako podklad ke zpracování této DP.  V tomto výkrese budou výsledky 
znázorněny pomocí tzv. izofon, tedy křivek znázorňujících hodnoty hladin akustického tlaku. Výpočet 
a vykreslení izofon bude ve výšce 2 m nad terénem. 

2. POSOUZENÍ AKUSTICKÉHO TLAKU PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH 
PRACÍ 

2.1. Strojní sestava 

Strojní sestava, pro kterou je hluková studie vypracována, vychází z kapitoly č. 7. Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů. Jedná se o stroje používané při pracovních procesech 
v 1. a 2. týdnu výstavby. Prováděnými pracovními procesy bude skrývka ornice z celé plochy 
staveniště a provádění stavebních rýh pro přípojky inženýrských sítí. Ačkoliv v příloze č. 5. Časový 
a finanční plán stavby – proudová metoda výstavby není uvažováno současné provádění těchto 
pracovních procesů, je toto posouzení provedeno i pro případ současné práce pásového dozeru 
a rýpadlo-nakladače. Posouzení je provedeno pro různé polohy těchto strojů.   

Tab. 10.1: Zdroje hluku [38, 39] 

Stroj Použití 
Hladina akustického 

výkonu LWA 

Pásový dozer CAT D6K2 Skrývka ornice 109 dB 

Rýpadlo-nakladač CAT 427F2 Provádění stavebních rýh pro 
přípojky inženýrských sítí 

100 dB 
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2.2. Okolní zástavba staveniště 

V tab. 10.2 jsou uvedeny jednotlivé objekty okolní zástavby, jejich účel využití, výška 
a informace, zda je pro daný objekt nutno provádět posudek.  
 

Tab. 10.2: Okolní zástavba staveniště [61] 

Označení Účel objektu Výška [m] 
Posouzení 
ANO/NE 

1 Zdravotní středisko 12 ANO 
2 Administrativní budova 3 ANO 
3 Administrativní budova 3 ANO 
4 Rodinný dům 6 ANO 
5 Rodinný dům 6 ANO 
6 Rodinný dům 6 ANO 
7 Rodinný dům 6 ANO 
8 Garáž 3 NE 
9 Rodinný dům 6 ANO 

10 Garáž 3 NE 
11 Rodinný dům 6 ANO 
12 Rodinný dům 6 ANO 
13 Rodinný dům 6 ANO 
14 Rodinný dům 6 ANO 
15 Rodinný dům 6 ANO 
16 Rodinný dům 6 ANO 
17 Rodinný dům 6 ANO 
18 Garáž 3 NE 
19 Garáž 3 NE 
20 Rodinný dům 6 ANO 
21 Rodinný dům 6 ANO 

2.3. Postup posouzení  

2.3.1. Vložení podkladu, objektů 

 Podklad pro hlukovou studii – v měřítku 1:300; 
 kontrola správného měřítka – změříme známou vzdálenost ve studii pomocí měření 

vzdálenosti; 
 vložení stávajících objektů v nejbližším okolí staveniště, tj. objekty s chráněnou fasádou, 

objekty mezilehlé a s fasádami orientovanými přes volné pole ke zdroji hluku – jejich 
umístění, včetně zadání jejich výšky  (viz obr. 10.1);  

 vynesení pohltivých ploch – stromy, živé ploty  (viz obr. 10.2); 
 kontrola nastavení v řezu (viz obr. 10.3). 
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Obr. 10.1: Stávající objekty  Obr. 10.2: Pohltivé plochy  
 

 

Obr. 10.3: Řez  

2.3.2. Definování bodových zdrojů hluku 

 Vložení průmyslových zdrojů do podkladu – fialové křížky (různé polohy); 
 zadání hladin akustického výkonu LWA jednotlivých zdrojů. 

 

Obr. 10.4: Definování bodových zdrojů hluku  
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2.3.3. Definování linií měření, tj. chráněné fasády  

 

Obr. 10.5: Definování linií měření  

2.4. Výpočet a posouzení  

Při výpočtu ekvivalentních hladin hluku LAeq (dB) a posouzení těchto hladin s limitní hodnotou 
pro jednotlivé chráněné fasády bylo uvažováno více poloh zdrojů hluku. V této kapitole jsou vždy pro 
každou z poloh graficky znázorněna 5decibelová izofonní pásma pro stav staveniště bez použití 
akustických překážek a s použitím akustických překážek. Jako akustické překážky jsou lokálně 
rozmístěné protihlukové clony výšky 2 m. Pro každou polohu zdrojů hluku jsou v tabulce uvedeny 
hodnoty LAeq pro fasády, které nesplňují limit 65 dB. V tabulkách je vždy uvedena i hodnota LAeq 
u nevyhovující fasády po použití protihlukové clony. 

 
 

 

Obr. 10.6: Legenda barevného značení izofon  
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2.4.1. Pásový dozer – 1. poloha 

 

Obr. 10.7: Izofony pro pásový dozer, poloha 1, bez clony  

 
Obr. 10.8: Izofony pro pásový dozer, poloha 1, se clonou  

Tab. 10.3: Nevyhovující objekty  

Č. fasády LAeq [dB] 
LAeq [dB] 

s použitím 
clony 

1 65,7 58,9 
2 66,2 43,9 
3 67,9 57,1 

18 69,6 59,8 
19 67,1 44,3 
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2.4.2. Pásový dozer – 2. poloha  

 
Obr. 10.9: Izofony pro pásový dozer, poloha 2, bez clony  

 

 
Obr. 10.10: Izofony pro pásový dozer, poloha 2, se clonou  

Tab. 10.4: Nevyhovující objekty 

Č. fasády LAeq [dB] 
LAeq [dB] s 
použitím 

clony 

1 71,3 61,1 
2 69,9 59,2 
3 68,4 58,3 

18 67,3 57,5 
19 69,3 59,2 
20 68,8 58,8 
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2.4.3. Pásový dozer – 3. poloha 

 
Obr. 10.11: Izofony pro pásový dozer, poloha 3, bez clony  

 

 
Obr. 10.12: Izofony pro pásový dozer, poloha 3, se clonou  

Tab. 10.5: Nevyhovující objekty  

Č. fasády LAeq [dB] 
LAeq [dB] s 
použitím 

clony 

9 71,4 58,3 
10 69,8 56,7 
11 74,2 67,3 
13 68,3 60,9 
14 65,9 46,2 
15 65,1 57,3 
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2.4.4. Pásový dozer – další vyhovující polohy 

 
Obr. 10.13: Izofony pro pásový dozer a rýpadlo-nakladač  

 

 
Obr. 10.14: Izofony pro pásový dozer a rýpadlo-nakladač 
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2.4.5. Pásový dozer a rýpadlo-nakladač – 1. poloha  

 
Obr. 10.15: Izofony pro pásový dozer a rýpadlo-nakladač, poloha 1, 
bez clony  

 
Obr. 10.16: Izofony pro pásový dozer a rýpadlo-nakladač, poloha 1, 
se clonou  

Tab. 10.6: Nevyhovující objekty  

Č. fasády LAeq [dB] 
LAeq [dB] s 
použitím 

clony 

1 65,8 55,8 
2 65,9 56,6 
3 66,5 65,6 

19 66,4 49,9 
20 65,3 48,7 
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2.4.6. Pásový dozer a rýpadlo-nakladač – 2. poloha  

 
Obr. 10.17: Izofony pro pásový dozer a rýpadlo-nakladač, poloha 2, 
bez clony  

 
Obr. 10.18: Izofony pro pásový dozer a rýpadlo-nakladač, poloha 2, 
se clonou  

Tab. 10.7: Nevyhovující objekty  

Č. fasády LAeq [dB] 
LAeq [dB] s 
použitím 

clony 

11 70,8 62,2 
12 66,7 57,5 
13 71,2 62,4 
14 72,4 60,0 
15 72,5 60,0 
17 68,2 57,2 
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2.4.7. Pásový dozer a rýpadlo-nakladač – 3. poloha  

 
Obr. 10.19: Izofony pro pásový dozer a rýpadlo-nakladač, poloha 3, 
bez clony  

 
Obr. 10.20: Izofony pro pásový dozer a rýpadlo-nakladač, poloha 3, 
se clonou  

Tab. 10.8: Nevyhovující objekty 

Č. fasády LAeq [dB] 
LAeq [dB] s 
použitím 

clony 

1 70,0 59,3 
2 67,8 59,0 

11 66,2 56,9 
18 67,8 57,3 
19 71,6 60,0 
20 71,3 57,1 
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3. ZÁVĚR 

Z hlukové studie vyplývá, že při umístění zdrojů hluku (pásového dozeru a rypadlo-nakladače) 
do kritických poloh, je pro některé chráněné fasády v blízkém okolí staveniště překročena hodnota 
dovoleného hygienického limitu staveništního hluku, tedy LAeq,S = 65 dB. Při lokálním použití 
hlukových clon je tato limitní hodnota dodržena u všech chráněných fasád, kromě fasády č. 11 na 
objektu č. 12 – RD. Tento objekt se nachází na východní straně staveniště ve vzdálenosti 11 m od 
hranice staveniště. Hladina hluku u této fasády je bez použití clon 74,2 dB a s použitím clon 67,3 dB. 
Fasádu tohoto objektu nelze z hlediska hluku chránit protihlukovou clonou, z důvodu, že se 
v jihovýchodním rohu staveniště nachází vjezd na staveniště. Není proto možné do tohoto kritického 
místa clonu umístit. Vzhledem ke skutečnosti, že se zdroje v blízkosti vjezdu na staveniště budou 
nacházet pouze po krátkou dobu, postačí o této dočasně zvýšené hlučnosti pouze předem 
informovat obyvatele objektu. Jako protihluková clona je navrženo plné mobilní oplocení. 
Podrobnější popis viz kapitola č. 3. Technická zpráva zařízení staveniště. 
 
 

 



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  

11. CERTIFIKACE UDRŽITELNOSTI – SYSTÉM LEED 
2009 

 
 

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Dita Hořínková  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. Ing. BARBORA NEČASOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2020  



222 
 

OBSAH 

1. ÚVOD..................................................................................................................................................... 223 

2. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ ........................................................................................................ 224 

3. SS P1 UMÍSTĚNÍ STAVBY A JEJÍ VLIV NA OKOLÍ ................................................................................. 224 

3.1. Zabránění eroze půdy během výstavby ................................................................................... 224 

3.2. Ochrana ornice ............................................................................................................................ 224 

3.3. Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků .............................................. 225 

3.4. Prevence proti znečištění ovzduší ............................................................................................. 225 

4. MR C2 MANAGEMENT STAVEBNÍHO ODPADU ................................................................................. 226 

5. IEQ C3 KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ........................................................................................... 227 

5.1. Ochrana vzduchotechniky proti znečištění ............................................................................. 227 

5.2. Skladování nasákavých materiálů ............................................................................................. 227 

5.3. Kontrola zdrojů znečištění ......................................................................................................... 227 

5.4. Zamezení šíření nečistot do okolí stavby ................................................................................. 227 

6. ZÁVĚR .................................................................................................................................................... 228 

 
 
 
 



223 
 

1. ÚVOD 

V dnešní době se budovy běžně posuzují z hlediska energetické náročnosti. Toto hodnocení se 
zabývá kvalitou obálky budovy z hlediska prostupu tepla. Dále se, zejména v oblasti pasivních domů, 
uplatňuje hodnocení budov z hlediska užití primárních energií. Je kladen důraz na snižování emisí 
škodlivých látek do ovzduší a tedy i na hodnocení budov z hlediska produkce těchto látek. [68]  

Od 90. let 20. století se ve světě začíná dávat důraz i na tzv. udržitelný rozvoj. V ČR udržitelný 
rozvoj řeší zákon č. 17/1992 Sb., v aktuálním znění zákon č. 183/2017 Sb., o životním prostředí. 
Udržitelný rozvoj je takový, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat 
jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 
ekosystémů. Zákon zdůrazňuje též právo člověka na příznivé životní prostředí. Při hodnocení budov 
z hlediska udržitelného rozvoje se budovy hodnotí z pohledu celého životního cyklu, tedy od získávání 
surovin pro její výrobu až po likvidaci budovy. Udržitelný rozvoj sleduje kritéria jako spotřeba vody 
v celém životním cyklu, zda jsou použity materiály šetrné k životnímu prostředí, jak je nakládáno 
s odpadem, jaké vytváří budova podmínky pro zdravé vnitřní prostředí v interiéru, jak budova 
uspokojuje životní potřeby uživatelů atd. [68]  

Pro posuzování budov z hlediska udržitelného rozvoje existuje mnoho metod. Celosvětově 
nejrozšířenější jsou americký LEED a britský BREEAM, kanadský GBTool a německý DGNB. Tyto 
metody jsou založeny na bodovacím systému, kterým se hodnotí soubor jednotlivých kritérií 
udržitelného rozvoje. [68]  

Tato kapitola se zabývá posouzením výstavby z hlediska certifikačního systému LEED 
(energetické a environmentální navrhování a řízení). Tato certifikace je udělena na základě hodnocení 
budovy, které se vztahuje na následující oblasti – kredity: 

 Umístění stavby a její vliv na okolí (SS); 
 snížení spotřeby vody a její efektivní využití (WE); 
 redukce emisí CO2 (EA); 
 způsob získávání materiálů a jejich vliv na ŽP (MR); 
 kvalita vnitřního prostředí (IEQ); 
 využití postupů a technologií, které přesahují požadavky LEED (ID); 
 bonusové body připsané za získání vybraných kreditů v závislosti na klimatické oblasti (RP). 

Pro každou oblast lze získat určitý počet bodů. Bodové hodnocení se může lišit např. podle 
typu budov. Podle dosaženého počtu bodů je budově přidělen certifikát. Min. počet bodů pro udělení 
certifikace je 40. Dále se certifikáty v závislosti na počtu udělených bodů dělí do těchto 4 skupin: 

Tab. 11.1: Certifikáty LEED na základě bodového hodnocení [68] 

Dosažený počet bodů Certifikát 
≥ 40 Certified (Certifikováno) 
≥ 50 Silver (Stříbrný) 
≥ 60 Gold (Zlatý) 
≥ 80 Platinum (Platinový) 

 
Tato kapitola se z výše uvedených kreditů zabývá pouze kredity SS, MR a IEQ. 
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2. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Jedná se o trvalou novostavbu osmi zděných dvoupodlažních pasivních RD včetně zpevněných 
ploch a oplocení pozemku. Objekt RD je dvoupodlažní, nepodsklepený a je zastřešen plochou 
jednoplášťovou střechou. Svislý nosný systém objektu je zděný z keramických tvárnic Porotherm. 
Stropní konstrukce a schodiště jsou ŽB monolitické.  

3. SS P1 UMÍSTĚNÍ STAVBY A JEJÍ VLIV NA OKOLÍ 

3.1. Zabránění eroze půdy během výstavby 

Základní legislativa: Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., v aktuálním znění zákon č. 225/2017 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Větrná eroze 

Při větrné erozi je povrch půdy rozrušován působením větru, který vyvolává pohyb půdních 
částic. Největší působení větrné eroze lze očekávat na rovinatém povrchu nechráněném vegetací. 
Větrné erozi půdy na staveništi v letních měsících bude předcházeno skrápěním staveniště vodou. 

Vodní eroze 

Při vodní erozi dochází k rozrušování povrchu půdy působením vody jako následek intenzivních 
srážek nebo během rychlého tání sněhu, kdy voda stéká po povrchu a odnáší svrchní vrstvu půdy. 
Během realizace stavby bude přijato protierozní opatření, které spočívá v bezpečném odvedení 
povrchových srážkových vod ze staveniště. Soustředěný povrchový odtok bude odveden do 
odvodňovacího příkopu podél hlavní staveništní komunikace a odtud do veřejné kanalizace. Ochrana 
půdy na staveništi před vodní erozí bude řešena protierozními příkopy. Okolo staveniště budou 
zřízeny obvodové příkopy, kterými budou zachycovány dešťové vody z okolních pozemků. Mezi 
dvojicemi RD a v západní části staveniště budou sběrné příkopy, které budou zachycovat dešťové 
vody ze staveniště. Tyto příkopy budou ústit do svodného příkopu podél hlavní staveništní 
komunikace. Svodný příkop bude ústit do veřejné kanalizace.   

Během fáze užívání budou pro každý RD zřízeny objekty SO.09.01 – SO.09.08 Retenční jímka, 
vsakovací objekt a drenážní systém.     

3.2. Ochrana ornice 

Z celé plochy staveniště bude na začátku stavby pásovým dozerem sejmuta ornice v tl. 
300 mm. Část ornice bude odvezena na skládku mimo staveniště a část bude po dobu výstavby 
skladována v západní části staveniště a ke konci výstavby použita k terénním úpravám. Ornice bude 
uložena na deponii do max. výšky 1,5 m. Svahování deponie bude ve sklonu 1:1. Deponie bude 
orientována tak, aby se při srážkách eliminovalo splavovaní organických látek v maximální možné 
míře, tj. rovnoběžně se sklonem terénu. Pokud by přesto došlo k erozi ornice, bude erozí dotčená 
část deponie ochráněna geotextilií nebo svahovacími sítěmi s přesahem min. 0,5 m. 
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3.3. Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Základní legislativa: Zákon č. 254/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 113/2018 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Během realizace stavby hrozí riziko úniku pohonných hmot, mazadel a provozních náplní z aut 
a strojů vyskytujících se na staveništi. Musí být zabráněno úniku těchto kapalin do půdy, kanalizace 
a vodních toků. Na staveništi se budou nacházet plastové úkapové vaničky, kterými budou případné 
úniky těchto kapalin zachyceny.  

Na vpusti ve staveništní komunikaci a na poklopy kanalizačních a vodních šachet budou 
nasazeny speciální nohavice, které budou filtrovat znečištěnou odpadní vodu. Během realizace 
vrchní stavby vč. zastřešení RD se bude na staveništi nacházet zpevněná plocha ZP2 pro čištění 
a ošetřování bednících prvků. Na této ploše bude umístěna plastová sedimentační jímka, do které 
bude odtékat odpadní voda ze sběrného žlabu. V případě naplnění a znečištění jímky bude jímka 
vyprázdněna a vyčištěna. Přesnější popis sedimentační jímky viz kapitola č. 3. Technická zpráva 
zařízení staveniště. 

Součástí zařízení staveniště budou uzamykatelné skladové kontejnery, ve kterých budou 
skladovány chemické prostředky (maziva, oleje, odbedňovací prostředek). S těmito kapalinami se 
bude manipulovat pouze v uzavřených nádobách. Na staveništi se bude nacházet úklidová havarijní 
souprava. V případě havárie může úklid po havárii provádět pouze firma, která má oprávnění 
nakládat s nebezpečnými odpady. 

 

  
Obr. 11.1: Úkapová vanička [69] Obr. 11.2: Havarijní souprava [70] 

 

3.4. Prevence proti znečištění ovzduší 

Základní legislativa: Zákon č. 201/2012 Sb., v aktuálním znění zákon č. 172/2018 Sb., o ochraně 
ovzduší. 

Při provádění stavebních a přípravných prací nesmí být na staveništi spalovány žádné 
materiály, odpady, odstraňované dřeviny ani křoviny. Se všemi materiály a odpady vč. vykácených 
dřevin a křovin musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou. Znečišťování ovzduší hrozí jen 
z výfukových plynů motorových stavebních mechanismů, toto lze eliminovat jejich co nejvíce 
ekonomickým provozem na základě zpracovaného harmonogramu. Dále hrozí možné znečištění 
ovzduší prašností především během provádění zemních prací. Toto znečištění bude minimalizováno 
kropením vodou. 
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4. MR C2 MANAGEMENT STAVEBNÍHO ODPADU 

Základní legislativa: Zákon č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění zákon č. 45/2019 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů. 

Během realizace stavby vzniknou odpady, které bude nutné recyklovat nebo odstraňovat. Tyto 
odpady budou tříděny do nádob nebo kontejnerů a následně vyváženy ze staveniště. Odpad bude 
tříděn na plast, papír, sklo a směsný odpad. Odpadní kontejnery budou jasně rozlišeny barvou 
a popisem. Pro stavební odpad bude použit ocelový kontejner o objemu 5 m3. Kontejnery budou 
umístěny na zpevněné ploše. Nebezpečný odpad bude ukládán do speciální nádoby.  

Odvoz odpadů bude provádět specializovaná firma, která bude i oprávněná nakládat 
s nebezpečnými odpady. Ocelový kontejner se stavebním odpadem bude odvážen na nákladním 
automobilu s hydraulickou rukou. S odpadem musí být nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Recyklace odpadu se na staveništi se neuvažuje. 

 

Tab. 11.2: Druhy hlavních odpadů vzniklých na stavbě, jejich zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 
Sb., o Katalogu odpadů a způsob jejich odstranění [31] 

Materiál Zatřídění 
Klasi-
fikace 

Likvidace Recyklace Skládka 
Energetické 

využití –  
spalovna 

Společnost t Společnost t Společnost t Společnost t 

Beton 17 01 01 O 
DUFONEV 
R.C., a.s. 2,8 

DUFONEV 
R.C., a.s. 2,8         

Plasty 17 02 03 O Puruplast, 
a.s. 

0,5 Puruplast, 
a.s. 

0,5         

Železo a 
ocel 

17 04 05 O 
ELG 

LEGIMA, 
spol. s r.o. 

1,6 
ELG 

LEGIMA, 
spol. s r.o. 

1,6         

Směsné 
kovy 17 04 07 O 

ELG 
LEGIMA, 

spol. s r.o. 
0,9 

ELG 
LEGIMA, 

spol. s r.o. 
0,9         

Směsný 
komunální 

odpad 
20 03 01 O         

SAKO Brno, 
a.s. 

1,1     

 
Kategorie odpadů:  ostatní odpad – O 

nebezpečný odpad – N 
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5. IEQ C 3 KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

5.1. Ochrana vzduchotechniky proti znečištění 

V objektech RD budou instalovány rovnotlaké vzduchotechnické systémy s kompaktními 
rekuperačními jednotkami, které zajistí nucené větrání objektu. V době instalace vzduchotechniky 
objektu již bude provedena celá hrubá vrchní stavba včetně vnějších výplní otvorů, vnitřních 
nenosných příček, omítek a hrubých podlah. Rekuperační jednotka, VZT potrubí a ostatní prvky VZT 
budou před vlastní instalací skladovány uvnitř objektu v garáži. Tyto prvky budou během skladování 
zakryty PE fólií. Fólie bude odstraněna až bezprostředně před jejich instalací, aby nedošlo ke 
znečištění a znehodnocení prvků částicemi prachu ze stavby. V případě, že dojde ke znečištění prvků 
VZT, budou tyto prvky profouknuty vzduchem, nebo propláchnuty vodou. Systém VZT bude uveden 
do provozu až po úplném dokončení výstavby. Během provádění vnitřních prací budou objekty 
větrány přirozeně okny.  

5.2. Skladování nasákavých materiálů 

Veškerý nasákavý materiál (tj. pytle se suchou maltovou směsí, tepelná izolace atd.) bude 
skladován v suchu v uzamykatelném skladovém kontejneru určenému k tomuto účelu. Tyto 
materiály budou uloženy na dřevěných roštech, aby bylo zamezeno přímému kontaktu s podlahou. 
Během skladování budou dodržovány skladovací podmínky zadané výrobci jednotlivých materiálů. 

5.3. Kontrola zdrojů znečištění 

Některé materiály použité pro stavbu mohou být zdrojem znečištění. Tyto materiály je potřeba 
chránit zakrytím, uskladněním ve stavebním kontejneru, nebo je zpracovat bezprostředně po 
přivezení na stavbu. Pracovník provádějící práce s materiálem, který způsobí znečištění, musí 
znečištěný prostor uklidit. Jedná se např. o znečištění vznikající během provádění drážek pro vedení 
vnitřních instalací do keramického zdiva, při broušení desek SDK podhledů atd. 

5.4. Zamezení šíření nečistot do okolí stavby 

Je nutno zabránit znečištění komunikací mimo staveniště. Stavební stroje, které by mohly 
způsobit toto znečištění, budou před výjezdem ze staveniště nasucho očištěny na ploše na stavební 
komunikaci, která se nachází v blízkosti vjezdu na staveniště (viz výkres č. 8. Zařízení staveniště – 
vrchní stavba vč. zastřešení SO.01.01 a SO.01.02, dokončovací práce SO.01.03 a SO.01.04). Na 
staveništi bude platit zákaz vyplachování bubnu autodomíchávače. Toto vyplachování a následnou 
recyklaci zbytků betonové směsi zajistí dodavatel betonu. Po vybudování staveništní komunikace se 
budou vozidla pohybovat pouze po této komunikaci. Po provedení hrubé vrchní stavby budou 
osazeny trvalé vnější výplně otvorů, které uzavřou celou obálku stavby a zamezí tak šíření prašnosti 
ze suchých vnitřních pracovních procesů do okolí. Výplně otvorů budou před poškozením během 
provádění dalších prací chráněny fólií. Zamezení znečištění dokončených konstrukcí. 

Některé dokončené konstrukce mohou být vystaveny riziku znečištění např. od rozlití kapalin, 
šíření prachu atd. Tomuto znečistění bude zabráněno přikrytím ohrožených konstrukcí PE fólií či jinou 
ochranou pomůckou dle charakteru konstrukce. Veškeré kapaliny budou umístěny na záchytném 
roštu. Na staveništi nebude během výstavby hlavních stavebních objektů spalován žádný materiál. 
Kouření na staveništi bude povoleno pouze v západní části staveniště za úrovní obratiště.  
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Obr. 11.3: Ochrana výplní otvorů PE fólií [71] Obr. 11.4: Ukapová vana s roštěm [72] 

6. ZÁVĚR 

V této kapitole byly zpracovány vybrané oblasti (kredity) při posuzování pro udělení certifikace 
LEED. Konkrétně se jedná o oblasti umístění stavby a její vliv na okolí (SS),  způsob získávání materiálů 
a jejich vliv na ŽP (MR) a kvalita vnitřního prostředí (IEQ). Při zpracování kapitoly jsem se seznámila 
i s dalšími metodami pro posuzování budov z hlediska udržitelného rozvoje. Tyto certifikace 
shledávám za velmi přínosné pro kvalitu životního prostředí a zastávám názor, že by měly být 
povinné u všech staveb. 
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1. ÚVOD 

V rámci kapitoly specializace diplomové práce jsem se rozhodla zabývat problematikou využití 
slunečního záření jako obnovitelného zdroje energie. Trendem současné doby je šetrné nakládání 
s energiemi. Proto se stále více zaměřujeme na obnovitelné zdroje. Moderní domy často spoléhají 
na alternativní způsoby vytápění. Sluneční energie poskytuje ideální kombinaci ekologie 
a hospodárného vytápění. Jedná se o největší zdroj energie naší planety. Solární systémy jsou 
technicky vyspělá zařízení. Sluneční záření je možné využít dvěma způsoby, a to buď k výrobě 
elektřiny pomocí FTV panelů nebo k získávání tepla k ohřevu teplé vody pomocí solárních termických 
kolektorů. [73] 

Např. ve Francii je od r. 2015 povinnost každou novou komerční budovu navrhnout buď se 
solárním systémem pro výrobu energie nebo se zelenou střechou. V případě instalace solárního 
termického systému dojde k podpoření výroby elektřiny obnovitelnými zdroji energie. V případě 
návrhu zelené střechy dojde ke zlepšení izolačního účinku střechy. [73] 

Na střechách rodinných domů, které jsou předmětem řešení této DP, jsou navrženy FTV panely. 
Technologický postup montáže je uveden v kapitole č. 5. Technologický předpis pro provádění ploché 
střechy včetně popisu montáže FTV. Solární termický systém má dva možné způsoby řešení, a to buď 
s FTV panely (fotovoltaický ohřev) nebo se solárními kolektory (termický ohřev). V této kapitole se 
tedy budu zabývat podrobněji problematikou FTV panelů a dále problematikou solárních termických 
kolektorů. Kapitola obsahuje obecné řešení FTV panelů s ohledem na finanční náklady, časový plán 
realizace, návratnost financí atd. Tyto parametry budu porovnávat s alternativním řešením, 
tj. záměnou FTV panelů za solární kolektory.  

2. LEGISLATIVA A OBECNĚ ZÁVAZNÉ PŘEDPISY 

Návrh, realizace a provozování systémů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů podléhají 
především následujícím právním předpisům a normám: [74] 

2.1. Právní předpisy 

 Zákon č. 22/1997 Sb., v aktuálním znění zákon č. 265/2017 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; 

 zákon č. 165/2012 Sb., v aktuálním znění zákon č. 131/2015 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů; 

 zákon č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění zákon č. 169/2018 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon); 

 zákon č. 458/2000 Sb., v aktuálním znění zákon č. 131/2015 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon); 

 vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických 
odvětvích; 

 vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě; 

 vyhláška č. 50/1978 Sb., v aktuálním znění vyhláška č. 98/1982 Sb., Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice; 
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 vyhláška č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen 
v elektroenergetice a teplárenství; 

 vyhláška č. 296/2015 Sb., v aktuálním znění vyhláška č. 266/2016, o technicko-
ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených 
bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z 
obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech); 

 vyhláška č. 408/2015 Sb., v aktuálním znění Vyhláška č. 127/2017 Sb., o Pravidlech trhu 
s elektřinou; 

 vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny 
a tepelné energie; 

 vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných 
zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů; 

 nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro 
používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh. 

V případě výroby vlastní elektřiny je pro výrobce důležitý dokument Cenové rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu, který stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy, které jsou 
provozovatelům systému na výrobu energie z obnovitelných zdrojů vypláceny. [74]  

2.2. Normy 

 ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy; 

 ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech; 

 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem; 

 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Všeobecné předpisy; 

 ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7–712: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické (PV) systémy; 

 ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních; 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 

 ČSN EN 12975-1+A1 Tepelné solární soustavy a součásti – Solární kolektory – Část 1: 
Všeobecné požadavky; 

 ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 
požadavky; 

 ČSN EN 50438 ed. 2 Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými 
distribučními sítěmi nízkého napětí; 

 ČSN EN 61 310-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do 
činnosti; 

 ČSN EN 61 439-1 ed.2 Rozváděče NN – Všeobecná ustanovení; 

 ČSN EN 61 727 Fotovoltaické (FV) systémy – Parametry rozhraní s uživatelskou sítí. 
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3. FOTOVOLTAICKÉ PANELY  

3.1. Technologie FTV panelů 

FTV panely se používají pro výrobu elektřiny. Panel obsahuje tenkou vrstvu křemíkových 
článků, ve kterých vzniká stejnosměrný proud. Tento proud je pomocí kabelů sveden do měniče, 
který je umístěn v objektu. V měniči je stejnosměrný proud převeden na proud střídavý. FTV panely 
tedy nepracují s teplem, ale se světlem. Vyprodukovanou elektřinou můžeme ohřívat vodu v bojleru. 
[75]   

 

Obr. 12.1: Fotovoltaické panely 14 [75] 

3.1.1. Fyzikální podstata FV přeměny energie 

FTV článek je zařízení, které přeměňuje sluneční energii přímo na energii elektrickou. FTV 
články se vyrábějí z materiálů, které nazýváme polovodiče. Základním materiálem polovodiče je 
křemík. Ten má však tu nevýhodu, že v surovém stavu je velmi špatný vodič elektrického proudu. 
Z tohoto důvodu kombinujeme křemík s dalšími prvky, jako je fosfor a bor. Polovodiče, které 
vzniknou smícháním křemíku a fosforu, mají nadbytek elektronů. Tyto polovodiče označujeme jako 
polovodiče typu N. Polovodiče, které vzniknou smícháním křemíku a boru, mají naopak nedostatek 
elektronů. Místa, kde elektrony chybí, nazýváme díry. Tyto díry mají kladný elektrický náboj, a proto 
tyto polovodiče označujeme jako polovodiče typu P. Pokud polovodič typu N a P spojíme dohromady, 
začnou se elektrony samovolně pohybovat směrem k polovodiči typu P a díry se začnou pohybovat 
k polovodiči typu N. V místech, kde jsou tyto polovodiče spojeny, je bariéra, která brání elektronům 
a dírám v pohybu přes celý polovodič. Při ozáření FTV článku slunečním světlem se tato bariéra 
překoná a elektrony proniknou do polovodiče typu P a díry do polovodiče typu N. Tím vznikne na FTV 
článku elektrické napětí. [76] 

3.1.2. Výroba FTV panelu 

FTV panel vzniká spojením několika modulů pomocí pájecí pasty. Pájecí drát se zahřeje pomocí 
pájky a moduly se umístí do speciálního stojanu. Po dokončení pájení se moduly čistí pomocí 
ultrazvuku ve vodě o teplotě 60 °C. Poté se moduly pájí ve skupinách. Moduly se umístí do rámu, do 
jehož obvodu se vsune kovový proužek, který všechny moduly pospojuje. Ten slouží i jako vodič. Poté 
se moduly přemístí na průhlednou desku z vrstveného skla, která slouží jako základna nesoucí 
moduly. Její pevnost je zvýšena laminátovou folií. Nakonec se aplikuje těsnící folie, která bude moduly 
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chránit. Laminace a vytvrzení panelu se provádí v hermeticky uzavřené rozehřáté peci na 80 °C, z níž 
se vysaje vzduch. Po vyjmutí z pece jsou všechny součásti spojeny dohromady. Panel se umístí do 
plastového rámu a slepí. Poté se rám sešroubuje a panel je kompletní. [77] 

3.1.3. Životnost a návratnost  

Životnost FTV panelu je definována jako doba, po kterou jeho výkon neklesne více než o 20 %. 
Znamená to, že po tuto dobu panel poskytuje záruku min. 80 % nominálního výkonu. Tato životnost 
je v současnosti u kvalitních panelů 30 až 40 let. V ideálním případě může být až 60 let. Panely mohou 
být funkční i po uplynutí doby jejich životnosti. Průměrná účinnost FTV panelů je v současné době 
17 – 18 %. Návratnost investice je závislá na mnoho faktorech, zejména na množství denní spotřeby 
elektřiny. Při instalaci na rodinném domě bývá běžně 8 – 10 let. [78] 

3.1.4. Vliv na životní prostředí 

FTV ke svému chodu nepotřebuje žádné palivo, protože funguje pouze na sluneční energii. Při 
jejím chodu tedy nedochází ke znečišťování ovzduší a vody, jako při zpracovávání fosilních paliv, např. 
uhlí a plynu. Jejich průmyslová výroba však může mít negativní vliv na životní prostředí, a to 
případnými úniky škodlivých látek do okolního prostředí místa výroby. FTV články se proto vyrábějí 
v uzavřených prostorách, takže lze tyto úniky co nejvíce eliminovat. Po uplynutí životnosti panelů se 
tyto panely recyklují, takže nebudou přispívat k hromadění tzv. elektroodpadu. Faktem tedy je, že 
FVT má spíše pozitivní dopad na životní prostředí, protože nahrazuje neobnovitelné zdroje energie. 
[79]   

3.1.5. Konstrukce pro upevnění FTV panelů 

Technické řešení konstrukcí pro upevnění panelů může být různé. Záleží na konkrétním výrobci 
systému. Konstrukce se dělí podle možnosti nastavení úhlu na statické a nastavitelné. 

Statické 

Statické konstrukce se používají hlavně pro šikmé střechy. Panel je montován rovnoběžně se 
střešním pláštěm a má tedy stejný sklon, jako střecha. Panely by měly být umístěny na střešní rovině 
natočené směrem na jih. Sklon střechy by měl být min. 25°. Nosná konstrukce panelů se skládá 
z horizontálních příčných nosníků, které jsou většinou hliníkové. Tyto nosníky jsou upevněny k nosné 
konstrukci střechy pomocí střešních háků nebo speciálních držáků. 

Nastavitelné 

Tyto konstrukce se používají při instalaci panelů tam, kde je potřeba zajistit požadovaný sklon 
panelu. Jedná se např. o plochou střechu, zem, fasádu nebo i šikmou střechu. Polohování může být 
jednoosé či dvouosé. Při polohování panelů je snaha nastavit panely tak, aby dopadající sluneční 
paprsky byly kolmo k panelu, a tím došlo ke zvětšení jeho účinnosti. Nosná konstrukce se skládá 
z prvků, které zajistí sklon panelů, tj. hliníkových trojúhelníků nebo kolejnic s namontovanými 
podporami a z prvků, které zajistí stabilitu konstrukce. Jedná se o hliníkové profily spojující diagonály 
trojúhelníků nebo profily umístěné v horizontální nebo vertikální rovině konstrukce.  
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3.2. Návrh FTV systému na RD 

Na všech 8 RD, které jsou předmětem řešení této DP, byl navržen FTV systém. Tento FTV systém 
je navržen s jednofázovým výstupem a skládá se ze 4 ks polykrystalických panelů s celkovým 
instalovaným výkonem 1,02 kWp. Pro přeměnu stejnosměrného napětí na střídavé napětí budou 
vzhledem k celkovému malému instalovanému výkonu fotovoltaického generátoru použity 
mikrostřídače, které budou příslušenstvím každého panelu. Střídavý výstup z mikrostřídačů bude 
vzájemně propojen a veden do tzv. multigate, který střídavé napětí a frekvenci přizpůsobí lokální síti 
v místě připojení. [1] 

3.2.1. Technické řešení návrhu 

3.2.1.1. Panely 

V projektu jsou navrženy 4 ks polykrystalických panelů typu IBC PolySol 255 VM o výkonu 
255 Wp/1 panel. Celkový instalovaný výkon soustavy tedy činí 1,02 kWp. Jedná se o polykrystalický 
panel o výkonu 255 Wp s tolerancí 0/+5 Wp a s účinností 15,6 %. Obsahuje 6 × 10 polykrystalických 
článků. Celý panel má rozměry 1650 × 992 × 40 mm. Životnost panelů je 25 let. [88] 

Tab. 12.1: Technické parametry FTV panelu [88] 

Parametr Hodnota 
Typ panelu IBC PolySol 255 VM  
Výkon 255 Wp 
Jmenovité napětí 30,9 V 
Jmenovitý proud 8,25 A 
Max. výkon 27,4 A 
Účinnost  15,6 % 
Články 6 × 10 ks 
Rozměry (d × š × tl.) 1 650 × 992 × 45 mm 
Hmotnost 19,3 kg 

3.2.1.2. Konstrukce pro upevnění FTV panelů 

V projektu je navržena konstrukce IBC Solar AeroFix 15 S kits, která je od stejného výrobce, jako 
navržené panely. Jedná se o samonosnou hliníkovou konstrukci bez potřeby ukotvení do podkladu, 
takže nedojde k narušení skladby střechy. Na tuto konstrukci budou panely instalovány ve dvou 
řadách po dvou panelech. [1, 89] 

Tab. 12.2: Technické parametry IBC Solar AeroFix 15 S kits [89] 

Parametr Hodnota 
Typ IBC AeroFix 15-S kits 
Umístění Plochá střecha 
Sklon 15° 
Orientace modulu Jih 
Max. sklon střechy 5° 
Skladebná šířka 950 – 1 000 mm 
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Tab. 12.3: Technické parametry IBC Solar AeroFix 15 S kits [89] 

Parametr Hodnota 
Skladebná délka 1 630 – 1 700 mm 
Plošná hmotnost 10 kg/m2 
Lineární zatížení 17 kg/m 
Rozteč mřížky 1,8 m 
Min. rozvržení 2 × 2 m 
Min. vzd. od hrany střechy 0,5 m 
Materiál Hliník, nerezová ocel 
Max. výška budovy 6 m  

3.2.1.3. Mikrostřídače 

V projektu je ke každému panelu navržen mikrostřídač typu Sunny Boy 240. Celkem jsou 
v systému tedy 4 ks mikrostřídačů. Tyto mikrostřídače budou sloužit k přeměně stejnosměrného 
napětí na střídavé, budou umístěny na zadní straně každého panelu a budou vzájemně propojeny. 
[1]  

Tab. 12.4: Technické parametry mikrostřídače Sunny Boy 240 [90] 

Parametr Hodnota 
Typ  Sunny Boy 240 
Max. vstupní napětí 45 V 
Min. vstupní napětí 23 V 
Jmenovitý výkon (při 230 V, 50 Hz) 230 W 
Max. výstupní proud 1 A 
Max. účinnost 95,80 % 
Rozměry (š / v / d) 188 / 218 / 44 mm 
Hmotnost 1,3 kg 

3.2.1.4. Střídač 

Je navržen 1 ks střídače typu Sunny Multigate. Tento střídač bude umístěn v technické 
místnosti v 1. NP RD a bude do něj sveden střídavý výstup z mikrostřídačů. Střídač přizpůsobí 
střídavé napětí a frekvenci lokální síti v místě připojení. [1] 

Tab. 12.5: Technické parametry střídače Sunny Multigate [90] 

Parametr Hodnota 
Typ  Sunny Multigate 
Max. počet mikro-střídačů 12× SB 240-10 
Jmenovitý výkon (při 230 V, 50 Hz) 2760 W 
Max. výstupní proud 12 A 
Rozměry (š / v / d) 162 / 90 / 68 mm 
Hmotnost 0,75 kg 
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3.2.1.5. Elektroinstalační rozvody 

Jednofázové střídavé obvody jsou navrženy z kabelů CYKY 3 × 4 mm2. Propojení stejnosměrné 
části je navrženo z kabelů IBC Flexi Sun 1 × 4 mm2. Připojení výrobny k lokální síti bude chráněno 
jističem 16 A/1. Hlavní rozvaděč bude označen bezpečnostní tabulkou "Pozor, pod napětím i při 
vypnutém hlavním jističi!" a střídač Sunny Multigate nápisem "Pozor, zdroj!". [1] 

3.2.1.6. Nastavení ochran výstupu FV systému 

Nastavení napěťových a frekvenčních ochran bude provedeno v souladu s ČSN EN 50438 ed. 2. 

3.2.1.7. Ochrana před bleskem a přepětím 

U vstupu do střídače je navržena přepěťová ochrana pro FV systémy. Na výstupu bude osazena 
kombinovaná přepěťová ochrana typ 1 + 2. Vnější ochrana před úderem blesku bude řešena 
společně s ochranou RD. Jímací soustava na ochranu bude provedena jako oddálená. [1] 

3.2.2. Technologický postup montáže 

Je podrobně popsán v kapitole č. 5. Technologický předpis pro provádění ploché střechy včetně 
popisu montáže FTV. 

3.2.3. Ekonomické zhodnocení FTV systému 

3.2.3.1. Náklady 

Uvedené ceny jsou stanoveny na základě PD sloužící jako podklad ke zpracování DP. Jedná se 
tedy o cenu, kterou za FTV systém zaplatí dodavatel stavby. Náklady investora budou ve skutečnosti 
vyšší o zisk dodavatele.   

Tab. 12.6: Náklady na FTV systém [1] 

1. ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 
Zaměření instalační plochy   
Zpracování projektu optimální konfigurace   
Vypracování výchozí revize    
Cena 3 400 Kč 
2. MATERIÁL – VČETNĚ DODÁNÍ NA MÍSTO INSTALACE 
Panel IBC PolySol 255 VM, 4 ks   
Střídač Sunny Boy 240, 4 ks   
Upevňovací konstrukce AeroFix 15 S    
Monitorovací systém Webconnectm  1 ks    
Jistič proudový 2 ks   
Kabel solární 4 mm2   
Kabely pro střídavé rozvody   
Drobný montážní a elektroinstalační materiál   
Cena 48 300 Kč 
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Tab. 12.7: Náklady na FTV systém [1] 

3. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Montáž hliníkovo-nerezové konstrukce   
Montáž a vzájemné propojení panelů   
Instalace střídače a RS   
Propojení elektroinstalace panely-RS-střídač-rozvaděč   
Kontrola mechanické a elektro části instalace   
Zkouška funkčnosti systému – zkušební provoz   
Zaškolení obsluhy   
Cena 9 200 Kč 
CENA ZA REALIZACI CELKEM bez DPH  60 900 Kč 

3.2.3.2. Návratnost 

Ve výpočtu není uvažován Zelený bonus ani inflace. Odhadovaná spotřeba domu z celkové 
výroby FVE je 100 %. Návratnost investice vyšla na 15 let. Teoretický zisk za dvacet let od uvedení do 
provozu je 20 tis. Kč. [80] 

Tab. 12.8: Návratnost FTV systému [80] 

Celkový výkon instalace 1,02 kWp 
Počet panelů  4 ks 
Cena realizace zařízení  60 900 Kč 
Výkon FVE 1 000 kWh 
Cena energie 4 Kč/kWh 
Úspora při 100% spotřebě vlastní výroby z FVE 4 000 Kč/rok 
Návratnost investice 15 let 

3.2.4. Zhodnocení z hlediska doby montáže 

Při daném rozsahu systému, tj. rozměry 3,3 × 3,1 m, 2 panely ve dvou řadách, je předpoklad 
instalace min. 3 systémů dvěma pracovníky za 1 den. Na 8 RD bude celkem instalováno 8 systémů. 
Celková doba instalace bude tedy na 8 RD max. 3 dny. Abychom ušetřili náklady na dopravu, 
předpokládá se návoz materiálu na 8 RD současně, a z toho důvodu se předpokládá také kontinuální 
instalace systémů. Začátek instalace je tedy možný až po dokončení střešních konstrukcí poslední 
dvojice RD. Během instalace mohou současně probíhat jiné vhodné práce na stavbě, např. 
v interiéru.  
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4. SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY 

4.1. Technologie solárních kolektorů 

Solární kolektory pracují s teplem slunečního záření. K jejich instalaci je třeba potrubí, ventilů 
a čerpadel. Solární kolektory slouží pro ohřev vody.  

 

Obr. 12.2: Solární kolektory [81] 

4.1.1. Fyzikální podstata získávání energie 

Kolektory jsou vystaveny přímému či nepřímému slunečnímu záření. Uvnitř kolektoru tak 
vzniká teplo, které ohřívá kapalinu v trubkách. Ta proudí potrubím do výměníku či zásobníku, kde své 
teplo předává ohřívané vodě. Tím se kapalina ochladí a proudí zpět do solárního kolektoru. Díky 
tomuto oběhu si teplonosná kapalina udrží své vlastnosti, které jsou při správném používání 
neměnné. [73] 

4.1.2. Výroba solárního kolektoru 

V solárních panelech se nacházejí měděné trubky opatřené měděnými proužky s cínem, které 
absorbují žár slunce. Proužky se vyrábí z měděných pásků, které se nejdříve opatří vrstvou niklu 
a poté vrstvou cínu. Nakonec se pásky opatří vrstvou tekutého skla. Potom jde pásek do infračervené 
pece, ve které se sklo vytvrdí a vytvoří ochrannou krycí vrstvu. Dále se proužek ve svářecím stroji 
přivaří k měděné trubce. Z trubek se vyrábí vnitřní vedení solárního kolektoru. Trubky se napojí na 
vertikální části vedení. Výsledkem je absorpční deska. Potom se k vertikálním trubkám připevní kryt 
a celý komplet se vloží do tepelně izolovaného hliníkového rámu. Rám je zepředu krytý 
temperovaným sklem, přes které se k lištám uvnitř dostanou sluneční paprsky. [82] 

4.1.3. Životnost a návratnost  

Životnost solárního kolektoru je závislá na jeho odolnosti proti působení vlivů v exteriéru, 
kterým je kolektor vystaven. Jedná se např. o vysoké teploty, tlaky, nárazy (krupobití) a teplotní 
výkyvy. Tato životnost je v současnosti u kvalitních solárních kolektorů 25 až 30 let. Účinnost 
kolektorů se v současnosti běžně pohybuje od 40 % do 60 %. Návratnost investice je závislá na 
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mnoho faktorech, zejména na spotřebě TUV, způsobu vytápění a umístění kolektoru. Návratnost se 
pohybuje v rozsahu cca 8–15 let. [83] 

4.1.4. Vliv na životní prostředí 

Výroba, užívání a likvidace solárních kolektorů má na životní prostředí takřka srovnatelný vliv, 
jako FTV (viz str. 234). Celkově má tedy na životní prostředí pozitivní dopad. 

4.1.5. Konstrukce pro upevnění solárních kolektorů 

Technické řešení konstrukce pro upevnění solárních kolektorů je obdobné, jako technické 
řešení konstrukce pro upevnění FTV panelů (viz kapitola č. 5. Technologický předpis pro provádění 
ploché střechy včetně popisu montáže FTV). 

4.2. Návrh solárních kolektorů na RD 

Při návrhu uvažuji plochu solárních kolektorů co nejvíce podobnou ploše navržených FTV 
panelů.  

4.2.1. Technické řešení návrhu 

4.2.1.1. Solární kolektory 

Jsou navrženy 3 ks plochých solárních kolektorů typu KPS11. Plocha jednoho kolektoru je 
2,3 m2 a celková plocha kolektorů je tedy  6,9 m2.  

Tab. 12.9: Technické parametry solárního kolektoru [84] 

Parametr Hodnota 
Typ KPS11 

Pracovní kapalina  Směs voda-glykol (max. 1:1) 

Rozměry a váha   

v × š × tl.  2 037 × 1 235 × 90 mm 

Celková plocha 2,516 m² 

Plocha apertury 2,295 m² 

Plocha absorbéru 2,278 m² 

Hmotnost bez kapaliny 45 kg 

Zasklení   

Materiál Kalené prizmatické sklo 

Tloušťka 3,2 mm 

Absorbér   

Objem pracovní kapaliny 1,7 l 

Doporučený průtok 60 – 120 l/h 
Tepelná izolace   
Materiál izolace Minerální vlna 
Tloušťka izolace  40 mm 
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4.2.1.2. Konstrukce pro upevnění kolektorů 

Nosnou konstrukci kolektorů bude tvořit montážní sada MS PS 3/45° pro 3 ks kolektorů.  

4.2.2. Technologický postup montáže 

Montáž podpěrné konstrukce 

Nejprve se na střechu namontuje základna z hliníkových profilů. Poté se na základnu připevní 
přední a zadní podsady, které zajistí požadovaný sklon kolektoru. Horní části svislých podsad se 
vodorovně spojí G profily. Tímto způsobem bude sestavena stabilní konstrukce, která ponese 
kolektory. [85] 

Montáž kolektorů 

Z kolektorů sejmeme ochranné rohové krytky. Čidlo kolektoru musí být umístěno nahoře. Dále 
určíme délku připojovacího vedení. Uzavřeme přípojky na kolektorech pomocí uzávěru. Uzávěry 
zasuneme a zajistíme pomocí svorek. Na kolektory namontujeme svorky z vlnovcovité trubky a také 
je zajistíme svorkami.  

Na montážní sadu umístíme první kolektor. Poté umístíme na podpory oboustranné středové 
držáky, které prozatím nešroubujeme. Na podpory umístíme vedlejší kolektor a spojíme předem 
namontovanou svorkou z vlnovcovité trubky s prvním kolektorem. Kolektor zajistíme zašroubováním 
středových svorek. Spoj zaizolujeme tepelnou izolací odolnou proti UV záření. Poté namontujeme na 
první krajní kolektor vnější držáky a zašroubujeme. Stejným způsobem provedeme montáž třetího 
kolektoru. [86] 

Připojení hadic 

Připojíme připojovací hadice pro náběhový okruh a pro zpětné vedení a zajistíme je pomocí 
svorek. Dále namontujeme čidlo. Na závěr překontrolujeme všechny přípojky hadic a upevnění 
kolektorů. Po dokončení střešních přípojek provedeme tlakovou zkoušku. [86] 

4.2.3. Ekonomické zhodnocení solárních kolektorů 

4.2.3.1. Náklady 

Tab. 12.10: Náklady na solární termické kolektory [1, 84, 85] 

1. ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 
Zaměření instalační plochy   
Zpracování projektu optimální konfigurace   
Vypracování výchozí revize    
Cena 3 400 Kč 
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Tab. 12.11: Náklady na solární termické kolektory [1, 84, 85] 

2. MATERIÁL – VČETNĚ DODÁNÍ NA MÍSTO INSTALACE 
Sluneční kolektor KPS11, 3 ks 30 000 
Montážní sada na 3 kolektory 8 800 
Odvzdušňovací ventil 500 
Regulátor s vizualizací 3 300 
Čerpadlová skupina S1  6 000 
Expanzní nádoba 12l  900 
Nemrznoucí kapalina 1 300 
Cena 50 800 Kč 
3. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Montáž sady pro uchycení   
Montáž a vzájemné propojení kolektorů   
Napojení k zásobníku TUV   
Kontrola instalace   
Zkouška funkčnosti systému – zkušební provoz   
Zaškolení obsluhy   
Cena 9 200 Kč 
CENA ZA REALIZACI CELKEM bez DPH  63 400 Kč 

4.2.3.2. Návratnost 

Tab. 12.12: Návratnost solárních kolektorů [87] 

Počet solárních kolektorů  3 ks 
Cena realizace zařízení  63 400 Kč 
Zisk solární soustavy 2 130 kWh/rok 
Cena energie 4 Kč/kWh 
Úspora při 50% spotřebě vlastní výroby tepla 8 520 Kč/rok 
Návratnost investice 15 let 

4.2.4. Zhodnocení z hlediska doby montáže 

U systému solárních kolektorů předpokládám, vzhledem k nutnosti napojení potrubí, o trochu 
delší dobu instalace než u FTV panelů. Uvažuji tedy instalaci min. 2 systémů dvěma pracovníky za 
den. Na 8 RD bude celkem instalováno 8 systémů. Celková doba instalace na 8 RD bude tedy max. 4 
dny. Vzhledem k ušetření nákladů za dopravu by byly systémy instalovány kontinuálně.  

5. POROVNÁNÍ 

Tab. 12.13: Porovnání FTV a solárních kolektorů  

Parametr FTV panely Solární kolektory 
Náklady na realizaci 60 900 Kč 63 400 Kč 
Návratnost investice 15 let 15 let 
Doba montáže pro 8 RD 3 dny 4 dny 
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Z hlediska finančních nákladů na realizaci solárně termického systému vychází FTV panely 
o 2 500 Kč levněji, než solární kolektory. Tuto částku nepovažuji za nijak zvlášť podstatnou. Vzhledem 
ke skutečnosti, že FTV panely mohou sloužit k výrobě elektřiny i k ohřevu teplé vody, uvažuji jejich 
100% využití, na rozdíl od solárních kolektorů, které slouží pouze k ohřevu teplé vody a u kterých 
uvažuji pouze 50% využití. Z tohoto důvodu vychází návratnost obou systémů stejná, na 15 let, a to 
i přes to, že navržený systém ze solárních kolektorů má větší energetický zisk. Z hlediska doby 
montáže je montáž FTV oproti montáži solárních kolektorů kratší o 1 den. Tuto skutečnost také 
nepovažuji za důležitou. Při porovnání těchto parametrů se tedy obě varianty solárně termických 
systému jeví srovnatelné. Stejně tak jsou srovnatelné z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Já osobně bych si z těchto dvou systémů vybrala FTV z toho důvodu, že vyrobená elektrická 
energie by byla plně využívána i v letních měsících. Naproti tomu u použití solárních kolektorů 
využívám jen teplou vodu jako užitkovou a na vytápění, tedy zejména v zimních měsících. Také u FTV 
systému předpokládám menší pravděpodobnost poruchy, protože neobsahuje žádné pohyblivé 
části. U kolektorů může naopak dojít k poruše např. vlivem zamrznutí kapaliny v trubkách. Proto by 
měl být systém kolektorů doplněn o záložní zdroj, čímž by ještě narostly jeho finanční náklady. 

6. ZÁVĚR 

Cílem této kapitoly bylo bližší seznámení se solárně termickými systémy, díky kterým lze využít 
sluneční záření jako obnovitelný zdroj energie. Byl podrobněji rozveden návrh FVE, která je navržena 
v PD sloužící jako podklad ke zpracování této DP. Dále byl proveden alternativní návrh solárního 
systému a to systému solárních termických kolektorů. Tyto dvě varianty byly mezi sebou porovnány 
z hlediska finančních nákladů, návratnosti financí, doby montáže a vlivu na životní prostředí. V těchto 
ohledech vyšly oba systémy srovnatelně. Závěrem bych ale spíše doporučila instalaci FVE, která je 
navržena v PD.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 1. etapy stavby 
„Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“. Jedná se o 4 dvojdomky, tj. celkem 8 RD vč. souvisejících 
objektů. Podkladem pro vypracování DP byla projektová dokumentace poskytnutá projekční firmou 
Cube project s.r.o. Blíže jsem se zaměřila na vrchní stavbu vč. zastřešení. Zpracovala jsem 
technologické předpisy pro ŽB monolitický strop a plochou střechu s fotovoltaickým systémem vč. 
kontrolního a zkušebního plánu. Dále jsem pro celou stavbu zpracovala studii realizace stavebně 
technologického projektu, technickou zprávu zařízení staveniště vč. výkresů, návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů vč. jejich přepravy a návrh a posouzení zvedacího mechanismu. 
Součástí DP je také časový a finanční plán celé stavby, zpracovaný ve dvou variantách, a to při 
uvažování postupné a proudové metody výstavby, časový harmonogram hlavního stavebního 
objektu a položkový rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. Jako jiné zadání jsem 
zpracovala případovou studii postupů výstavby, která se zabývá porovnáním různých metod 
výstavby, specializaci, která se zabývá solárně termickými systémy a hlukovou studii staveniště. Práce 
je doplněna o přílohy v podobě detailů, výkresů bednění, schémat provádění nasazení strojů apod. 

Ke zpracování časového harmonogramu hlavního stavebního objektu jsem použila software 
CONTEC a pro položkový rozpočet Buildpower S. Výkresy a schémata jsem zpracovala v softwaru 
AutoCAD 2017 a hlukovou studii staveniště v softwaru HLUK+. Méně náročné výstupy jsem 
zpracovala v programu MS Excel. 

Při zpracování této práce jsem prohloubila své dosavadní znalosti v oblasti stavebnictví a práci 
s výše uvedenými softwary. Dále jsem se nově naučila ovládat sowtware HLUK+ a při zpracování 
specializace, tj. solárně termických systémů, jsem v této oblasti získala zcela nové znalosti. 
Zpracování této DP mi tedy přineslo mnoho poznatků, které budu moci využít ve svém budoucím 
profesním životě. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

apod. – a podbně 
atd. – a tak dále 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BPV – Balt po vyrovnání 
cca – přibližně 
č. – číslo 
DP – diplomová práce 
FVE – fotovoltaická elektrárna 
FTV – fotovoltaický 
FTS – fotovoltaický systém 
HR – hydraulická ruka 
IČ – identifikační číslo 
Ing. – inženýr 
K – Kelvin 
k.ú. – katastrální území 
km – kilometr 
km/hod – kilometrů za hodinu 
KZP – kontrolní a zkušební plán 
LV – list vlastnictví 
m – metr 
mm – milimetr 
n.m. – nad mořem 
NP – nadzemní podlaží 
NN – nízké napětí 
NV – nařízení vlády 
OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení 
p. č. – parcelní číslo 
PD – projektová dokumentace  
PE – polyethylen 
pozn. – poznámka 
PP – polypropylen 
PVC – polyvinylchlorid 
RD – rodinný dům 
R. Š. – rozvinutá šířka 
Sb. – sbírka 
SO – stavební objekt 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
TePř – technologický předpis 
THU – technicko - hospodářské ukazatele 
tj. – to je 
tl. – tloušťka 
TL – technický list 
TI – tepelná izolace 
tzv. – takzvaný 
V – vyhláška 
VO – veřejné osvětlení 
W – Watt 
ZM – zvedací mechanismus 
ŽB – železobeton 
ZS – zařízení staveniště 
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ZP – zpevněná plocha 
λD – deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 
% – procento 
[] – zdroj 
°C – stupeň celsia 
ø – průměr 
 
SEZNAM POUŽITÝCH SOFTWARŮ 

CONTEC 

AutoCAD 2017 

BUILDpower S 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 

HLUK+ 

Malování 
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SEZNAM PŘÍLOH 

1. Koordinační situace stavby 

2. Časový harmonogram hlavního stavebního objektu 

3. Bilance nasazení pracovníků pro realizaci hlavního stavebního objektu 

4. Časový a finanční plán stavby – postupná metoda výstavby 

5. Časový a finanční plán stavby – proudová metoda výstavby 

6. Plán nasazení strojů 

7. Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr 

8. Zařízení staveniště – vrchní stavba vč. zastřešení SO.01.01 a SO.01.02, dokončovací práce 
SO.01.03 a SO.01.04 

9. Zařízení staveniště - dokončovací práce SO.01.01 a SO.01.02, SO.02 – zpevněné a nezpevněné 
plochy, sjezdy, SO.03 – oplocení pozemků 

10. Kontrolní a zkušební plán pro provádění ploché střechy a montáž fotovoltaických panelů – 
tabulka 

11. Půdorys bednění stropu nad 1. NP – nosníky 

12. Půdorys bednění stropu nad 1. NP – desky 

13. Detail bednění průvlaku garáže – I 

14. Detail atiky 

15. Studie fotovoltaického systému 

 


