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ABSTRAKT 

Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt novostavby penzionu v obci Skalka 

u Prostějova. Jedná se o samostatně stojící objekt z cihelného zdiva. Součástí projektu je 

vedle samotného objektu penzionu i opěrná gabionová zeď s parkovištěm. Práce je tvořena 

mimo jiné stavebně technologickou studií hlavních etap výstavby, časovým a finančním 

plánem, projektem zařízení staveniště, návrhem stavebních strojů, rozpočty, technologickými 

předpisy a kontrolním a zkušebním plánem. 
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předpis, vazníkový krov, zařízení staveniště 

 

 

ABSTRACT 

This master´s thesis solves the building and technological project of a new guest house 

building in the village Skalka u Prostějova. It is a detached building made of brick masonry. 

The project contains the building of guest house and gabion retaining wall with parking place. 

Thesis is comprised of, inter alia, technological sketch of the main phases of building, time 

and financial plan, site facilities project, machinery proposal, budgets, technological rules and 

inspection and test plan. 
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new building, parking place, retaining wall, site facilities, technological rules, timber roof 
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ÚVOD 

 

V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt pro objekt Penzionu v obci 

Skalka u Prostějova. Jedná se o samostatně stojící novostavbu ve východní části obce, která 

bude sloužit k podnikání. Dům je určen pro ubytování hostů ve 12 dvoulůžkových pokojích 

s možností přistýlky. První nadzemní podlaží objektu je uzpůsobeno pro pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní stavební objekt je založen na 

základových pasech, svislý nosný systém je tvořen z cihelných tvarovek a strop 

z filigránových panelů. Konstrukce zastřešení je tvořena klasickým dřevěným krovem a sklon 

střešních rovin je 25°. 

 

Diplomová práce obsahuje studii hlavních technologických etap stavebního objektu, časové 

a finanční plánování, projekt zařízení staveniště, návrh stavební mechanizace a zajištění 

materiálových i lidských zdrojů pro stavbu. Dále je zde zpracován technologický předpis pro 

provádění opěrné zdi, spolu s kontrolním a zkušebním plánem. Technologický předpis je 

zpracován i pro realizaci klasické konstrukce krovu, která je dále porovnávána z hlediska 

doby výstavby s vazníkovým krovem. 

 

Při tvorbě diplomové práce bylo využito stavebního softwaru, programů Buildpower pro 

zpracování rozpočtů, MS Project pro časové plánování a programů AutoCad a ArchiCad pro 

vytvoření stavebních výkresů a vizualizací. 
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:       Penzion Skalka 

Místo stavby:       obec Skalka u Prostějova 

         parc. č. 229/1, 229/3 

Katastrální území:       Skalka u Prostějova 

Okres:        Prostějov 

Charakter stavby:      Novostavba 

 

1.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 

Stavebník:        PRESLUN, s.r.o. 

IČ: 27730336 

Skalka 67 

Pivín 798 24  

 

V zastoupení:       Mgr. Miroslav Šperka 

Třebčín 251 

Lutín – Třebčín 783 42 

 

1.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Hlavní projektant:       Ing. Kryštof Mikyska 

Prasečí 10 

Pardubice, 615 00 

AI pro pozemní stavby 

ČKAIT – 1008545 

 

Zpracovatel       Alpa, s.r.o. 

IČ: 25470892 

Za Chalupou 5 

Studené, 380 01 

 

Odpovědný zástupce:     Ing. Pavel Křivule, CSc. 

AI pro pozemní stavby 

ČKAIT – 1003647 
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1.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE STAVBY 

Bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 

1.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 

Počet podlaží:       2 NP 

Plocha pozemků:      1633,00 m2 

Zastavěná plocha:      281,33 m2 

Obestavěný prostor:      2236,20 m3 

Podlahová plocha:      461,32 m2 

 

1.1.6 PŘEDPOKLÁDÁNÁ DOBA VÝSTAVBY 

Zahájení stavby: 31. 3. 2014 

Dokončení stavby: 26. 6. 2015 

Doba výstavby: 15 měsíců (453 dní) 

 

1.1.7 POPIS STAVENIŠTĚ 

Jedná se o otevřený pozemek téměř pravidelného obdélníkového půdorysného tvaru. Sklon 

terénu je na severu mírně svažitý, směrem k jihu se vyrovnává. Terén je udržovaný, 

zatravněný, bez výrazných výškových zlomů či jiných překážek. V jižní části pozemku je 

stávající dřevěný objekt (sklad). Vzrostlá zeleň je mimo navrhovanou zástavbu u jižního 

okraje pozemku. Pro vlastní výstavbu stavebních objektů SO 01 až SO 02 bude sloužit 

pouze parcela č. 229/1 a 229/3. Prohlídkou staveniště byla zjištěna možnost realizace 

novostavby penzionu včetně zázemí. V blízkosti navrhovaných objektů se nachází ochranná 

pásma inženýrských sítí, vodního toku a silnice. Stavby jsou umístěny mimo tato pásma. 

 

Ohraničení staveniště:  

Severní strana:   Příjezdová komunikace (parc. č. 530/1) 

Východní strana:   Zahrada s drobným objektem (parc. č. 229/4) 

Jižní strana:    Koryto vodního toku – potok Trávnička (parc. č .537) 

Západní strana:   Zahrada bez zástavby (parc. č. 229/2) 

 

Příjezd na staveniště je umožněn po státní silnici III. třídy 36717, směr Výšovice – Čelčice.  
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1.1.8 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště bude po celou výstavby stejné, jeho zbudování proběhne po dokončení 

zemních prací a zhotovení zásypů na plochách staveniště, které jsou určeny jako staveništní 

komunikace.  

Celé staveniště je ohraničeno původním drátěným oplocením, kde je na severní straně 

situován vjezd na staveniště s uzamykatelnou bránou. Objekty zařízení staveniště – 

kancelářský objekt, skladovací objekt, objekt zázemí pro pracovníky – jsou umístěny 

u západní hranice pozemku jižně od stavebního objektu. Tyto objekty jsou řešeny jako 

staveništní kontejnery umístěné na betonové panely a napojeny na staveništní rozvod 

elektrické energie ze staveništního rozvaděče. Hlavní staveništní rozvaděč se nachází 

u vjezdu na staveniště. V blízkosti objektů zařízení staveniště je umístěna mobilní toaleta 

a vývod staveništního vodovodu ukončený kulovým ventilem. Jako skládky materiálu jsou 

využívány zpevněné plochy staveniště. V jihovýchodním rohu stavebního pozemku je 

deponována zemina výkopku, výška deponie je maximálně 1,5 m. U východní hranice 

pozemku jsou umístěny kontejnery na staveništní odpad. 

Zařízení staveniště zbuduje hlavní dodavatel stavebních prací v koordinaci s dodavateli 

a pronajímateli objektů ZS. Odpovědnost za zřízení, údržbu a následnou likvidaci nese 

hlavní dodavatel, resp. hlavní stavbyvedoucí. Zařízení staveniště bude odstraněno (včetně 

původního oplocení) před pokládkou venkovní betonové dlažby v závěru výstavbového 

procesu. 

 

 

1.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Jako objekty zařízení staveniště budou sloužit stavební kontejnery. Jejich typ se liší na 

základě využití. Všechny kontejnery budou umístěny na zpevněnou plochu z betonových 

panelů. Objekty zařízení staveniště budou po celou dobu výstavby na stejném místě až do 

ukončení prací na objektu. Rozmístění staveništních objektů je zobrazeno na výkrese V3 

a V4 – Zařízení staveniště. 

 

1.2.1 KANCELÁŘSKÝ OBJEKT 

Na staveništi bude umístěn stavební kontejner jako kancelář stavbyvedoucího. Stavební 

kontejner od výrobce STG trade typu OK 04 s předsíní se základním vybavením včetně 

elektroinstalace a topení. 



19 
 

 

ROZMĚRY   

Délka  6055 mm venkovní / 5855 mm vnitřní  

Šířka 2435 mm venkovní / 2235 mm vnitřní  

Výška 2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní  

Hmotnost 2500 kg  

 

Nosná konstrukce: 

Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory 

podle ISO normy. Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí). 

 

Podlaha: 

 pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 

 minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 

 PE – fólie (parotěsná zábrana) 

 voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 

 PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 

 nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 

Stěny: 

 lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 

 minerální vlna, tloušťky 80 mm nebo 100mm, uložená mezi příčnými ocelovými 

výztuhami 

 laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů 

Střecha: 

 pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm 

 minerální vlna, tl. 100 mm 

 podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 

profilů 

 nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 
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Dveře: 

 Venkovní dveře: oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 

810 x 1970 mm, typ ZK-1 

 Vnitřní dveře: dřevotřískové plné, bílé – rozměry: 800 x 1970 mm 

Okno: 

 plastové okno s izotermickým sklem 1200 x 1200 mm (bílé), otvíravé 

 opatřeno ocelovou mříží 

 

Montáž: 

Kontejnery se pokládají na betonové panely. Na staveniště budou dopraveny nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou, která bude sloužit k jejich složení. 

 

1.2.2 OBJEKT ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY 

Na staveništi bude umístěn stavební kontejner sloužící jako šatna a zázemí pro pracovníky. 

Stavební kontejner od výrobce STG trade typu OK 01 se základním vybavením včetně 

elektroinstalace a topení. 

 

 

 

 

ROZMĚRY   

Délka  6055 mm venkovní / 5855 mm vnitřní  

Šířka 2435 mm venkovní / 2235 mm vnitřní  

Výška 2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní  

Hmotnost 2500 kg  

 

Nosná konstrukce: 

Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory 

podle ISO normy. Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí). 
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Podlaha: 

 pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 

 minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 

 PE – fólie (parotěsná zábrana) 

 voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 

 PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 

 nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 

Stěny: 

 lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 

 minerální vlna, tloušťky 80 mm nebo 100mm, uložená mezi příčnými ocelovými 

výztuhami 

 laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů 

Střecha: 

 pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm 

 minerální vlna, tl. 100 mm 

 podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 

profilů 

 nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 

Dveře: 

 oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 810 x 1970 mm 

Okno: 

 plastové okno s izotermickým sklem 1200 x 1200 mm (bílé), otvíravé 

 opatřeno ocelovou mříží 

 

Montáž: 

Kontejnery se pokládají na betonové panely. Na staveniště budou dopraveny nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou, která bude sloužit k jejich složení. 
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1.2.3 SKLADOVACÍ OBJEKT 

Na staveništi bude umístěn stavební kontejner sloužící jako uzamykatelný sklad. Stavební 

kontejner od výrobce STG trade typu SK 20Z zateplený s dvoukřídlými dveřmi 

 

 

 

ROZMĚRY   

Délka  6055 mm venkovní / 5855 mm vnitřní  

Šířka 2435 mm venkovní / 2235 mm vnitřní  

Výška 2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní  

Hmotnost 2500 kg  

 

Nosná konstrukce: 

Skladové ocelové kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tloušťky 3 a 4 mm. 

V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tl. 4 a 6 mm, ve kterých jsou 

vypáleny otvory pro manipulaci.  

 

Podlaha: 

 vyztužena podlahovými nosníky a krytá lakovaným rýhovaným ocelovým plechem 

tloušťky 3 mm odolným proti skluzu 

Stěny: 

 lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm, který je pevně přivařen do ocelového rámu 

kontejneru 

Střecha: 

 pozinkovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 

Izolace: 

 střecha/stěny/podlaha: 100/80/100mm 

Vrata:  

 dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním 
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Montáž: 

Kontejnery se pokládají na betonové panely. Na staveniště budou dopraveny nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou, která bude sloužit k jejich složení. 

 

1.2.4 MOBILNÍ TOALETA 

Na staveništi bude umístěna chemická mobilní toaleta. Dodání na staveniště, údržbu 

a následný odvoz zajišťuje majitel zařízení. 

 

ROZMĚRY   

Vnější výška 2310 mm 

Vnitřní výška 2080 mm 

Vnější šířka 1100 mm 

Vnitřní šířka 1040 mm  

Vnější délka 1190 mm 

Vnitřní délka 1040 mm 

Sběrná nádrž 227 l 

Výška sedátka 480 mm 

Hmotnost 74,25 kg 

 

1.2.5 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Napojení na distribuční síť elektrické energie bude provedeno kabelovým vedením do 

elektroměrného rozvaděče umístěného v oplocení parcely. Odtud bude veden přívod do 

rozvaděče R1 v objektu kabelem CYKY 4Bx25 uloženým společně s kabelem ovládání 

nízkého tarifu CYKY 3Ax1,5 v kabelové chráničce. 

Pro potřebu staveniště bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč u severní hranice pozemku 

v blízkosti elektroměrného rozvaděče. Odtud bude elektrická energie vedena kabelem 

zavěšeným na oplocení staveniště ke kanceláři stavbyvedoucího, kde bude umístěn dílčí 

staveništní rozvaděč. V době, kdy na stavbě nebudou probíhat stavební práce, bude hlavní 

staveništní rozvaděč vypnut a uzamčen. Na všech staveništních rozvaděčích se provádí 

revize nejdéle po 6 měsících. 

 

1.2.6 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Pro potřeby staveništního provozu bude zřízena staveništní vodovodní přípojka napojená ve 

vodoměrné šachtě s vlastním vodoměrem. Odtud bude voda vedena SBR hadicí zavěšenou 

na oplocení staveniště ke kanceláři stavbyvedoucího, kde bude ukončena výtokovým 

ventilem.  

Pro potřeby výstavby bude částečně využívána stávající studna, která bude následně sloužit 

jako zdroj užitkové vody pro údržbu zeleně.  
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1.2.7 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště je ohraničeno původním oplocením z drátěné sítě (pletivo) upevněné z části na 

ocelové sloupky a z části na betonové sloupky. Výška tohoto oplocení je ca 1,8 m. Před 

započetím výstavby se toto oplocení lokálně vyspraví, případně se vymění celé plochy 

drátěné sítě. Součástí tohoto oplocení je i původní vjezdová brána na pozemek, která se 

odstraní a nahradí se novou bránou o šířce vjezdu 4,0 m. 

 

1.2.8 SKLÁDKY MATERIÁLU 

Na staveništi jsou určena místa pro skladování materiálů. Hlavní skládka materiálů se 

nachází jižně od objektu v blízkosti kancelářského objektu. Druhá skládka materiálu se 

nachází v severozápadní části pozemku v místě budoucího parkoviště. Tato skládka bude 

sloužit především pro složení materiálů z automobilu s hydraulickou rukou přímo z místní 

komunikace přes oplocení staveniště. Prostor pro skladování materiálů bude upraven 

zhutněným kamenivem, tento podklad bude následně sloužit jako podkladní vrstva pro 

parkoviště a komunikace. Skládky budou sloužit k uložení velkých a objemných materiálů, 

drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. Poloha skládek materiálu je 

zakreslena na výkrese V3 a V4 – Zařízení staveniště. 

 

1.2.9 STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 

Plochy pro staveništní komunikace jsou opatřeny zhutněným kamenivem frakce 16/32 

o tloušťce vrstvy 200 mm. Tento podklad z kameniva bude následně sloužit jako podkladní 

vrstva pro objekt parkoviště a komunikace. 

 

1.2.10 PARKOVÁNÍ PRO POTŘEBY STAVBY 

Parkovací plochy pro potřeby stavby jsou zamýšleny na okraji místní komunikace severně od 

staveniště. Parkování je možné v délce ca 50 m – částečně na nezpevněné krajnici, 

částečně na komunikaci. Tento způsob parkování pro potřebu stavby byl konzultován 

a odsouhlasen příslušnými úřady. 
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1.3 NASAZENÍ STROJŮ 

Nasazení strojů je řešeno v části 6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, kde jsou 

uvedeny všechny pracovní stroje, jejich nasazení a technické údaje.  

 

PŘEHLED STAVEBNÍCH STROJŮ 

Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

Autodomíchávač s čerpadlem Stetter FBP 21 

Hydraulická ruka Hiab XS 244, EP-5 HiDuo 

Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050 - 3.1 

Mobilní jeřáb Tatra AD 14 

Nákladní automobil MAN TGS 26.400 6x4 BB Rigid – VALNÍK 

Nákladní automobil Tatra T 815 – třístranný sklápěč 

Rýpadlo nakladač JCB 4CX ECO 

Torkretovací stroj Filamos SSB 14 

Vibrační deska Lumag HRP 350 D 

Ponorný vibrátor Lumag LFR - 40 

Žebříkový výtah Geda lift 250 comfort 

 

 

1.4 ZDROJE PRO STAVBU 

 

1.4.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 

TYP SPOTŘEBIČE Příkon [kW] [ks] [kW] 

Kotoučová pila 1,8 2 3,6 

Příklepová vrtačka 1,1 2 2,2 

Řezačka obkladů 1,3 1 1,3 

Sedlová fréza 2,8 1 2,8 

Tesařský hoblík 2,0 1 2,0 

Torkretovací stroj 2,2 1 2,2 

Úhlová bruska 1,4 1 1,4 

Žebříkový výtah 1,3 1 1,3 

P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 16,8 

 

P2 - OSVĚTLENÍ 

PROSTOR Příkon [kW/m2] [m
2
] [kW] 

Kancelářský objekt 0,0120 13,09 0,16 

Skladovací objekt 0,0049 13,09 0,06 

P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 0,22 
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Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 * {[( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 )
2 ] + [ (0,7 x P1)

2 ]}0,5 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 

 

P = 1,1 * {[( 0,5 x 16,8 + 0,8 x 0,22 )2 ] + [ (0,7 x 16,8)2 ]}0,5 

P = 16,01 kVA 

 

1.4.2 POTŘEBA VODY PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY 
Měrná 

jednotka 
Počet měrných 

jednotek 
Střední 

norma [l/m.j.] 
Potřebné 

množství vody [l] 

Ošetřování betonu m
3
 155,73 20 3115 

Výroba maltové směsi m
3
 2,31 150 346,5 

MEZISOUČET A 3461,5 

 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY 
Měrná 

jednotka 
Počet měrných 

jednotek 
Střední 

norma [l/m.j.] 
Potřebné 

množství vody [l] 

Hygienické účely 1 osoba 19 30 570 

MEZISOUČET B 570 

 

C – VODA PRO ÚDRŽBU 

POTŘEBA VODY 
Potřebné 

množství vody [l] 

Mytí pracovník pomůcek 200 

MEZISOUČET C 200 

 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Qn = (∑ Pn x  kn) / (t x 3600) 

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn - potřeba vody v l/den  

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,15; 1,25) 

t – doba odběru vody (8 hodin) 

 

Qn = (A x 1,6 + B x 2,15 + C x 1,25) / (t x 3600) 

Qn = (3461,5 x 1,6 + 570 x 2,15 + 200*1,25) / (8 * 3600)  

Qn= 0,24 l/s 
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1.5 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 

Objekt je situován v bezprostřední blízkosti veřejné komunikace, příjezd k objektu je řešen 

sjezdem z této komunikace – asfaltová silnice III. třídy č. 36717, směr Výšovice – Čelčice ve 

vlastnictví Olomouckého kraje (Správa silnic Olomouckého kraje). Při pokládce stropních 

filigránových panelů je nutný zábor části veřejné komunikace, tato situace byla konzultována 

a odsouhlasena příslušnými úřady. Z dopravního hlediska nevzniknou žádné jiné nároky na 

změnu dopravního režimu této příjezdové komunikace, ani na změnu dopravního značení 

a parkovací místa. Sjezd z komunikace se provede v šířce 4,5 m. Nové napojení je řešeno 

připojením na těleso stávající komunikace. Napojení na silnici je řešeno jako připojení místa 

ležícího mimo komunikaci – přes nájezdový obrubník (+ 20 mm). 

Hlavní dopravní trasa ze směru Prostějov, Výšovice splňuje všechna kritéria pro dopravu 

materiálu a stavební mechanizace na staveniště (nosnost mostů, poloměry směrových 

oblouků). Na trase se nenachází podjezd, ani jiné dopravní omezení. 

 

 

1.6 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Likvidace zařízení staveniště bude probíhat v závěru výstavbového procesu před pokládkou 

betonové dlažby v okolí objektu. Likvidace zahrnuje odvoz objektů zařízení staveniště, 

kontejnerů na staveništní odpad, odstranění staveništního rozvodu elektrické energie včetně 

staveništních rozvaděčů. Dále bude odstraněno původní oplocení včetně sloupků a vjezdové 

brány. Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího se pro konečné fáze výstavby 

dočasně přemístí do objektu penzionu. Terénní úpravy probíhají po dokončení pokládky 

betonové dlažby, práce probíhají bez účasti mechanizace. Materiál pro terénní úpravy bude 

použit z deponie umístěné v jihovýchodní části staveniště. 

 

 

1.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Před zahájením výstavby bude okolí stavby oploceno a označeno, aby se zamezilo vstupu 

nepovolaných osob na staveniště. Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci, především Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády 

č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 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 148/2006 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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1.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Stavba je tvořena především tradičním cihelným systémem, přírodními materiály jako je 

kámen a dřevo. Objekt nebude negativně působit na životní prostředí a to jak svým 

provozem, tak ani v době výstavby, neboť budou použity jen takové technologie, které 

zamezují znečišťování životního prostředí. Po celou dobu výstavby musí dodavatel 

minimalizovat prašnost, hlučnost a dbát na ochranu stávající zeleně a kontaminace 

podzemní vody. Dále je nutné zajistit úklid místní komunikace v případě jejího znečištění. 

Návrh objektu zohledňuje i v budoucnu nevyhnutelné odstranění stavby po ukončení její 

životnosti. Jedná se z velké míry o cihelnou stavbu, kde je demolice jednoduchá a šetrná 

k životnímu prostředí, odpadový materiál lze v maximální míře ekologicky zlikvidovat. 

Požární bezpečnost v průběhu výstavby je zajištěna přenosnými hasicími přístroji, které jsou 

umístěny v kanceláři stavbyvedoucího. 

 

HLAVNÍ STAVEBNÍ ODPADY DLE KATALOGU ODPADŮ   

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující  nebezpečné látky 

17 02 01 Dřevo    

17 02 03 Plasty    

17 04 01 Měď, bronz, mosaz    

17 04 05 Železo a ocel    

17 04 07 Směsné kovy    

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 03 

 

Pro uložení stavebního odpadu budou na staveništi umístěny kontejnery na dopad. 
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1.9 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Seznam telefonních kontaktů a důležitých telefonních čísel bude umístěn v kanceláři 

stavbyvedoucího. Seznam bude obsahovat telefonní čísla účastníků výstavby, které doplní 

stavbyvedoucí a bude je udržovat aktuální po celou dobu výstavby. 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA   

Zdravotnická záchranná služba 155 

Policie ČR 158 

Hasičský záchranný sbor ČR 150 

Jednotné číslo tísňového volání 112 
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2.1 OBECNÉ INFORMACE 

Novostavba Penzionu Skalka bude realizována v obci Skalka u Prostějova, na jejím 

východním okraji u státní silnice III. třídy 36717, spojujícím obce Výšovice a Čelčice. V okolí 

stavebního pozemku převažuje otevřená zástavba rodinných domů se zahradami. Stavební 

pozemek je ohraničen z východní a západní strany zahradami. Na jižní straně pozemek 

hraničí s korytem vodního toku – potok Trávnička. Ze severní strany je umožněn přístup na 

pozemek z místní komunikace. Při výstavbě objektu penzionu bude veškerá doprava řešena 

přístupem z této komunikace o šířce 5,9 m. 

Na dopravních trasách z obou příjezdových směrů (Výšovice, Čelčice) nejsou žádná 

dopravní omezení nebo komplikace, která by vyžadovala zvláštní opatření. 

 

Koordinační situace je zobrazena na výkrese V1, situace širších vztahů je na výkrese V5. 

 

 

2.2 PŘEHLEDOVÉ MAPY  

 

 

Obr. 2.1 – Poloha stavby v rámci ČR 
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Obr. 2.2 – Poloha stavby v návaznosti na dálniční dopravní síť 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Obr. 2.3 – Poloha stavby v obci Skalka 

 

 

Obr. 2.4 – Napojení stavby na dopravní systém 
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3.1 ČASOVÝ PLÁN 

Podrobný časový plán výstavby je zhotoven jako příloha P1 - Časový harmonogram. 

V následující tabulce je zobrazen časový plán, zjednodušeně po jednotlivých měsících. 

Tento plán vychází z detailního časového harmonogramu, který byl zhotoven v programu MS 

Project. 
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3.2 FINANČNÍ PLÁN 

Pro potřeby stavby je zpracován finanční plán týdenních, resp. měsíčních nákladů. Finanční 

plán vychází z časového harmonogramu a finančního rozpočtu stavby a je zhotoven jako 

příloha P2. 

 V řádku týdenního součtu nákladů jsou pro snazší orientaci barevně rozlišeny jednotlivé 

buňky. Červeně podbarvené buňky značí nejvyšší hodnoty, zeleně podbarvené značí 

nejnižší hodnoty. Obdobně je v řádku měsíčních součtů nákladů graficky znázorněn 

procentuální podíl finančního čerpání za daný měsíc vzhledem k celkovým nákladům. 

 

Následující grafy znázorňují náklady na výstavbu v jednotlivých měsících. 
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3.3 POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 

Položkový rozpočet stavby je vytvořen v programu BUILDpower a je rozdělen podle 

jednotlivých stavebních objektů. SO 01 Objekt Penzionu, SO 02 Gabionová zeď, parkoviště, 

SO O3 Přípojka elektřiny NN, SO 04 Přípojka vodovodu, SO 05 Kanalizace, domovní ČOV. 

Kompletní položkový rozpočet stavby je uveden v příloze P3. 

 

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů 

 Číslo a název objektu Základ DPH 21 % DPH celkem Cena celkem % 

SO 01 Objekt Penzionu 7 311 605,46 1 535 437,15 8 847 042,61 88,41 

SO 02 Gabionová zeď, parkoviště 587 217,74 123 315,73 710 533,47 7,10 

SO 03 Přípojka elektřiny NN 14 342,91 3 012,01 17 354,92 0,17 

SO 04 Přípojka vodovodu 7 3675,87 15 471,93 89 147,8 0,89 

SO 05 Kanalizace, domovní ČOV 283 424,81 59 519,21 342 944,02 3,43 

Celkem za stavbu 8 270 266,79 1 736 756,03 10 007 022,82 100,00 

 

Rekapitulace dílů 

 Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 369 364,41 4,47 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 431 525,13 5,22 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 281 898,80 15,50 

4 Vodorovné konstrukce HSV 698 844,91 8,45 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 704 760,36 8,52 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 630 956,04 7,63 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 880 680,23 10,65 

64 Výplně otvorů HSV 354 188,11 4,28 

8 Trubní vedení HSV 279 872,03 3,38 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 27 219,98 0,33 

98 Demolice HSV 6 123,60 0,07 

711 Izolace proti vodě PSV 147 338,98 1,78 

713 Izolace tepelné PSV 310 693,00 3,76 

721 Vnitřní kanalizace PSV 91 218,09 1,10 

722 Vnitřní vodovod PSV 285 183,16 3,45 

731 Kotelny PSV 396 467,71 4,79 

733 Rozvod potrubí PSV 105 787,82 1,28 

735 Otopná tělesa PSV 179 294,56 2,17 

762 Konstrukce tesařské PSV 623 935,88 7,54 

764 Konstrukce klempířské PSV 74 360,85 0,90 

765 Krytiny tvrdé PSV 302 275,20 3,65 

766 Konstrukce truhlářské PSV 46 729,54 0,57 

M21 Elektromontáže MON 41 548,44 0,50 

Cena celkem   8 270 266,83 100,00 
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4.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby:       Penzion Skalka 

Místo stavby:       obec Skalka u Prostějova 

         parc. č. 229/1, 229/3 

Katastrální území:       Skalka u Prostějova 

Okres:        Prostějov 

Charakter stavby:      Novostavba 

 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 

 
Stavebník:        PRESLUN, s.r.o. 

IČ: 27730336 

Skalka 67 

Pivín 798 24  

 

V zastoupení:       Mgr. Miroslav Šperka 

Třebčín 251 

Lutín – Třebčín 783 42 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

 
Hlavní projektant:      Ing. Kryštof Mikyska 

Prasečí 10 

Pardubice, 615 00 

AI pro pozemní stavby 

ČKAIT – 1008545 

 

Zpracovatel:       Alpa, s.r.o. 

IČ: 25470892 

Za Chalupou 5 

Studené, 380 01 

Odpovědný zástupce:     Ing. Pavel Křivule, CSc. 

AI pro pozemní stavby 

ČKAIT – 1003647 
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4.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Na pozemku je navržen objekt penzionu SO 01 s parkovištěm a opěrnou zdí SO 02, 

inženýrskými objekty a technologickými provozními soubory (SO 03, SO 04, SO 05). Objekt 

bude sloužit k podnikání. Dům je určen pro ubytování hostů ve 12 dvoulůžkových pokojích 

s možností přistýlky. První nadzemní podlaží objektu je uzpůsobeno pro pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Hlavní stavební objekt penzionu je založen na základových pasech v jednoduchých 

geologických podmínkách, okolní terén je mírně svažitý. Svislý nosný systém je tvořen 

z cihelných tvarovek, vnitřní nosné zdivo a příčky jsou z cihelných tvarovek, případně ze 

SDK konstrukcí. Strop nad 1. NP je tvořen filigránovými panely, celková tloušťka stropu je 

250 mm. Strop nad 2. NP je tvořen konstrukcí krovu a TI skladbou se SDK podhledem. 

Vertikální doprava v objektu je zajištěna dvouramenným schodištěm. Konstrukce zastřešení 

je tvořena klasickým dřevěným krovem, sklon střešních rovin je 25°. Jako střešní krytina je 

navržena skládaná betonová taška. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany z přilehlé 

terasy.  

V SZ rohu pozemku je objekt SO 02 – parkoviště s gabionovou stěnou, kde je zamýšleno 

parkování 6 osobních automobilů. Přípojka elektřiny NN (SO 03), přípojka vodovodu (SO 04) 

a kanalizace s čističkou odpadních vod (SO 05) tvoří samostatné stavební objekty. 

 

 

4.3 VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Před započetím jakýchkoli stavebních prací se vyspraví oplocení kolem budoucího 

staveniště a osadí se nová brána u vjezdu a celé staveniště se řádně označí. V rámci 

přípravných prací se z pozemku odstraní stávající dřevěný objekt. Po technologické etapě 

zemních prací se přistoupí k vybudování zařízení staveniště (viz část 5 Projekt zařízení 

staveniště). Elektrická energie bude dostupná ze staveništních rozvaděčů. Hlavní staveništní 

rozvaděč je umístěn na severní hranici pozemku u příjezdové brány v blízkosti 

elektroměrného rozvaděče. Všichni pracovníci působící na stavbě budou nutně proškoleni 

o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 

 

4.4 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Předání staveniště se účastní zástupci investora a zhotovitele. Současně se samotným 

staveništěm se předává i kompletním odsouhlasená projektová dokumentace, stavební 

povolení, vyznačení hranic pozemků, napojení na komunikaci a poloha přilehlých 

inženýrských sítí. Důležitou součástí přebírky staveniště je hlavní polohová čára a hlavní 

výškové body. Staveniště se předává celé najednou, prosté nároků třetích osob a jsou 
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splněny podmínky určené ve Smlouvě o dílo. O předávce se učiní zápis do stavebního 

deníku podepsaný zástupcem zhotovitele a investora. Součástí tohoto zápisu je kopie 

Protokolu o předání a převzetí staveniště společně se stručným nákresem staveniště. 

 

 

4.5 ZEMNÍ PRÁCE 

 

4.5.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

NÁZEV POPIS OBJEM 

SKRÝVKA ORNICE v nezbytném rozsahu (tl. 0,2 m) 202,10 m
3
 

HLAVNÍ FIGURA 1 na pracovní rovinu SO 01 (-0,600) 40,13 m
3
 

HLAVNÍ FIGURA 2 na pracovní rovinu SO 02 (-0,600) 111,38 m
3
 

VÝKOPY RÝHY SO 01 základové pasy pod SO 01 48,97 m
3
 

VÝKOPY RÝHY SO 02 základové pasy pod SO 02 10,68 m
3
 

SÍTĚ rýhy pro kanalizaci pod objektem SO 01 20,02 m
3
 

 rýhy pro dešťovou kanalizaci, drenáž 106,37 m
3
 

 rýha pro vodovodní potrubí 26,33 m
3
 

 rýha pro vedení NN 3,71 m
3
 

VÝKOP PRO ČOV  10,58 m
3
 

VYTĚŽENÁ ZEMINA CELKEM  580,025 m
3
 

 

4.5.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Ze stavebního pozemku jsou odstraněny stromy, křoviny a stávající dřevěný objekt. Stávající 

oplocení pozemku se lokálně vyspraví. Staveniště je předáno zhotoviteli se všemi 

náležitostmi a nejsou známy žádné překážky zabraňující započetí výstavby. 

 

4.5.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

NÁZEV  POČET 

ŘIDIČ                 (řidičský průkaz, průkaz strojníka) RYPADLO NAKLADAČ 1 x 

ŘIDIČ                 (řidičský průkaz) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 1 x 

GEODET  1 x 

POMOCNÝ PRACOVNÍK  4 x 

CELKEM  6 x 

 

4.5.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

NÁZEV SPECIFIKACE POČET 

RÝPADLO NAKLADAČ JCB 4 CX 1 x 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T815 1 x 

VIBRAČNÍ DESKA LUMAG HRP 350D 1 x 
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 Ruční nářadí (lopaty, rýče, krumpáče,…) 

 Stavební kolečka 

 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 

 

4.5.5 PRACOVNÍ POSTUP 

Zemní práce jsou rozděleny na dvě etapy. V první etapě se nejprve odstraní ornice 

v mocnosti 200 mm, o celkovém objemu 202,10 m3. Tato bude uskladněna v jižní části 

pozemku pro použití při finálních terénních úpravách. Pro sejmutí ornice bude použit kolový 

rýpadlo nakladač. Deponie ornice bude na ploše přibližně 11,5 m x 11,5 m o výšce max. 

1,5 m a po obvodu bude vysvahována pod úhlem 45°. V rámci prací skrývky ornice se upraví 

sjezd z přilehlé komunikace na pozemek. 

Následně se provede výkop dvou hlavních figur na úroveň pracovní roviny (-0,600 m). Hlavní 

figura 2 pod SO 02 bude realizována v celé ploše stavebního objektu parkoviště a opěrné 

zdi. Hlavní figura 1 pod SO 01 bude realizována pouze v severní části - vzhledem ke 

svažitosti terénu. Celkový objem výkopku z hlavních figur je 151,50 m3. Zemina bude 

vytěžena rýpadlo nakladačem, naložena na nákladní automobil a následně odvezena na 

skládku zajištěnou zhotovitelem zemních prací. Svislé stěny výkopu figury č. 2 budou paženy 

pomocí stříkaného betonu. 

 

 

Obr. 4.1 – Zemní práce, výkopy hlavních figur po skrývce ornice (SV pohled) 
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Tímto je dosaženo úrovně pracovní roviny (-0,600 m) a podle vytyčovacího výkresu se určí 

poloha budoucího objektu v návaznosti na body vytyčovací sítě. Vápnem se vyznačí poloha 

základových rýh a následuje hloubení základových rýh v celkovém objemu 51,53 m3. K této 

činnosti bude použit kolový rýpadlo nakladač, výkopek bude dočasně uložen v jižní části 

pozemku, který bude použit pro zásypy (ca 40,00 m3).  

Viz výkres S.1 Schéma – Zemní práce I,II. 

 
Po této první etapě zemních prací následuje betonáž základových pasů do vyhloubených 

rýh. Horní úroveň základových pasů je v úrovni -0,600 m. V severní části SO 01 lícuje 

s pracovní rovinou a není zde nutné pasy bednit, v jižní části je nutné některé pasy z části 

bednit. Po vybetonování základových pasů pokračují zemní práce druhou etapou, hloubením 

rýh pro inženýrské sítě a drenáže okolo objektu. Hloubení rýh pro kanalizační potrubí pod 

objektem bude, vzhledem k rozsahu a hloubce rýh, provedeno ručně. Okolo objektu budou 

rýpadlo nakladačem vyhloubeny rýhy pro uložení dešťové a splaškové kanalizace, 

vodovodní přípojky, vedení NN a jáma pro uložení domovní čističky odpadních vod 

a vodoměrné šachty. Napojení vodovodní přípojky na veřejný řad je řešeno protlakem pod 

silnicí a navrtávkou. 

Všechen vykopaný materiál bude uložen podél hloubených rýh k jejich následnému 

zasypání. Přebytečný materiál bude přemístěn na mezideponii v jižní části pozemku. Viz 

výkres S.2 Schéma – Zemní práce III,IV. Následně se uloží příslušné sítě do připravených 

rýh, včetně revizních šachet, vodoměrné šachty a ČOV. Všechny výkopy se zasypou a řádně 

zhutní. Mezi základové pasy se provede zásyp z původní zeminy tak, aby v horní úrovni po 

zhutnění dosáhl úrovně pracovní roviny (-0,600 m). 

 

4.5.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.5.6.1 Vstupní 

Připravenost staveniště, kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav pracovních 

strojů a pracovního nářadí, průkazy strojníků, pomůcky BOZP pracovníků, kontrola obecných 

pracovních podmínek. 

 

4.5.6.2 Mezioperační 

Přesnost vytýčení, kontrola všech rozměrů a polohy výkopů, funkčnost stavební 

mechanizace, uložení inženýrských sítí, zhutnění zásypů. 

 

4.5.6.3 Výstupní 

Kontrola všech rozměrů a polohy výkopů, zhutnění zásypů, neporušenost a čistota 

základové spáry. 
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4.6 ZÁKLADY 

 

4.6.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

NÁZEV POPIS POTŘEBA DODÁVKA 

ZÁKLADOVÉ PASY  BETON C16/20 55,76 m
3
 6 x autodomíchávač 

ZÁKLADOVÁ DESKA 
BETON C16/20 42,20 m

3
 5 x autodomíchávač 

VÝZTUŽ KARI SÍŤ 
6/150/150 

281,33 m
2
 47 ks á 3x2 m (855,4 kg) 

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  
 

BETON C 20/25 8,86 m
3
 1 x autodomíchávač 

TVAROVKY 40/40/24 25,12 m
2
 270 ks (9 palet, á 680 kg) 

TVAROVKY 40/30/24 52,60 m
2
 

526 ks (13 palet + 6 ks, 
paleta á 820 kg) 

TVAROVKY 40/20/24 10,26 m
2
 120 ks (2 palety, á 980 kg) 

VÝZTUŽ B 500B (10505 R) 
Ø 12 mm 

581,58 m´ 97 ks á 6 m (516 kg) 

PROPUSTNÝ ZÁSYP 
DRCENÉ KAMENIVO 
(16/32, 8/16) 

63,08 m
3
 6 x NA Tatra T 815 

 

Doprava a skladování palet s tvarovkami ztraceného bednění bude zajištěno nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou (max. 15m/1200 kg). Skládka palet je umístěna v SZ rohu 

stavebního pozemku. Na tuto skládku dosáhne hydraulický jeřábový výložník automobilu 

přímo z místní komunikace.  

 

4.6.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Na staveništi byly provedeny všechny zemní práce, které jsou nezbytné pro realizaci 

základů. Sjezd na pozemek z hlavní silnice je upraven hrubým kamenivem frakce 16/32 mm, 

stejně jako komunikace po staveništi. Skladba této provizorní komunikace je zhotovena tak, 

aby byla technologicky použitelná v další fázi při zhotovení zpevněných ploch na pozemku.  

V místech prostupů IS základy jsou upraveny budoucí prostupy tak, aby nedošlo k jejich 

zabetonování. Některé základové pasy budou opatřeny bedněním nad úrovní přilehlého 

terénu. 

 

4.6.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

NÁZEV  POČET 

ŘIDIČ            (řidičský průkaz, průkaz strojníka) AUTODOMÍCHÁVAČ 1 x 

ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz N) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S H.R. 1 x 

BETONÁŘ  3 x 

ZEDNÍK  2 x 

POMOCNÝ PRACOVNÍK  2 x 

CELKEM  9 x 
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4.6.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

NÁZEV SPECIFIKACE POČET 

AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER  C3 AM 9 C 1 x 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S H.R. TATRA T815 + vlek 1 x 

HYDRAULICKÁ RUKA HIAB XS 244, EP-5 HiDuo  1 x 

PONORNÝ VIBRÁTOR LUMAG LFR-40 1 x 

TORKRETOVACÍ STROJ FILAMOS SSB 14 1 x 

 

 Ruční nářadí (lopaty, zednické lžíce…) 

 Stavební kolečka 

 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 

 

4.6.5 PRACOVNÍ POSTUP 

Pod základovými pasy bude proveden podkladní beton tloušťky 100 mm. Základové 

konstrukce se skládají ze dvou částí. Monolitické základové pasy z prostého betonu C 16/20 

a tvarovky ztraceného bednění uložené na základové pasy, které budou z vnější strany 

zatepleny.  

Do připravených rýh pro základové pasy se z autodomíchávače pomocí skluzu dopraví 

betonová směs, která se řádně po vrstvách zhutní. Skluz pro betonovou směs umožní 

vykládku ve vzdálenosti 6 m od autodomíchávače, do míst, do kterých skluz nedosáhne, 

bude betonová směs dopravena ručně rozhrnutím. V části budou základové pasy 

betonovány nad úroveň přilehlého terénu, zde bude instalováno bednění. Po betonáži 

základových pasů následuje technologická přestávka v trvání 5 dnů. Svislé stěny výkopu 

figury č. 2 budou nastříkány betonem tak, aby tato úprava sloužila jako dočasné pažení 

výkopu. 

 

Po betonáži monolitických betonových pasů (a po uložení všech IS) se přistoupí k zasypání 

prostoru mezi základovými pasy do úrovně pracovní roviny (-0,600 m). Následuje výstavba 

základových pasů z tvarovek ztraceného bednění. Tvarovky ztraceného bednění se po 

usazení a vyrovnání zalijí betonovou směsí. Do všech ložných spár budou k hornímu líci 

tvarovek do příslušných drážek vloženy dva pruty ocelové výztuže s krycí vrstvou 25 mm. 

Většina těchto pasů bude zhotovena pouze v jedné vrstvě tvarovek ztraceného bednění, tzn. 

do výšky 250 mm. U pasů o více řadách bude vložena svislá výztuž, dva pruty ke každému 

líci na jednu tvarovku, tzn. 4 pruty do jedné tvarovky. Technologická přestávka bude v délce 

3 dnů. Viz výkres S.3 Schéma – Betonáž základových pasů. 
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Obr. 4.2 – Základy, monolitické základové pasy s tvarovkami ztraceného bednění (JV pohled) 

 

Další fází při realizaci základů je uložení a zhutnění propustného zásypu o mocnosti 250 mm 

(frakce 16/32 - 8/16) na separační vrstvu z geotextilie. Na tuto vrstvu bude provedena 

základová deska tl. 150 mm z betonu C 16/20 vyztužená svařovanou sítí z 6 mm ocelového 

drátu s rozměry oka 150 mm, velikost jednotlivých sítí je 3 x 2 m. Při zhotovení základové 

desky je nutné opatřit tuto desku po obvodu bedněním přiloženém k vnějšímu líci tvarovek 

ztraceného bednění. Betonová směs bude dopravována skluzem z autodomíchávače 

a ručně rozhrnuta do plochy a zarovnána. Pro zrání základové desky se vyžaduje 

technologická přestávka v trvání 14 dnů. 
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Obr. 4.3 – Základy, železobetonová základová deska (JZ pohled) 

 

 

4.6.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.6.6.1 Vstupní 

Čistota a úprava základové spáry, počet a kvalita dodaných stavebních materiálů, kontrola 

všech rozměrů a polohy výkopů, kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav 

pracovních strojů a pracovního nářadí, průkazy strojníků, pomůcky BOZP pracovníků, 

kontrola obecných pracovních podmínek. 

 

4.6.6.2 Mezioperační 

Kvalita a množství dodávané betonové směsi, hutnění betonu, poloha a uložení prostupů, 

zhutnění zásypu po pokládce potrubních vedení, prostorová přesnost tvarovek ztraceného 

bednění. 

 

4.6.6.3 Výstupní 

Kontrola shody s projektovou dokumentací – poloha, rozměry,…, rovinnost základové desky, 

kvalita zpracovaného betonu. 

 

 



54 
 

4.7 SVISLÉ KONSTRUKCE 

 

4.7.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

NÁZEV POPIS POTŘEBA DODÁVKA 

NOSNÁ STĚNA 400 mm HELUZ FAMILY 38 2in1 386,97 m
2
 

6192 ks  
(104 palet á 944 kg) 

NOSNÁ STĚNA 300 mm HELUZ P15 30 broušená 91,69 m
2
 

1467 ks  
(16 palet á 1268 kg) 

NOSNÁ STĚNA 200 mm HELUZ AKU 20 P15 173,70 m
2
 

1737 ks  
(29 palet á 1136 kg) 

PŘÍČKA 100 mm HELUZ 8 broušená 183,38 m
2
 

1849 ks  
(11 palet á 902 kg) 

SDK PŘÍČKY KNAUF 
SDK DESKA 
2000/1250/12,5 

888,13 m
2
 360 ks (7 palet+10 ks) 

 

Doprava a složení palet s cihelnými tvarovkami bude zajištěna nákladním automobilem 

s hydraulickou rukou (max. 15 m/1200 kg). Skládka palet je umístěna v SZ rohu stavebního 

pozemku. Na tuto skládku dosáhne hydraulický jeřábový výložník automobilu přímo z místní 

komunikace. Část palet bude složena přímo na základovou desku. Palety se SDK deskami 

budou skladovány tak, aby byly ochráněny před povětrnostními vlivy. 

 

4.7.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Před zahájením prací výstavby svislých nosných konstrukcí jsou dokončeny všechny práce 

spodní stavby. V zemi je uloženo, zasypáno a řádně zhutněno, potrubní vedení a jsou 

zhotoveny konstrukce základových pasů. Ty jsou zčásti monolitické a zčásti vystavěné 

z betonových tvarovek. Mezi základovými pasy je zhutněný zásyp. Spodní stavba je 

„uzavřena“ betonovou deskou tl. 150 mm. V místech pod budoucími zdmi je položena 

hydroizolace, na kterou se v dalších fázích výstavby napojí plošná izolace celého podlaží. 

Jsou vyměřeny a zobrazeny polohy nově budovaných svislých konstrukcí. Palety s cihelnými 

tvarovkami jsou složeny na skládce v SZ části pozemku, některé z nich jsou složeny přímo 

na základové desce.  

 

4.7.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

NÁZEV  POČET 

ZEDNÍK  3 x 

POMOCNÝ PRACOVNÍK  5 x 

SÁDROKARTONÁŘ  5 x 

RIDIČ            (řidičský průkaz, průkaz strojníka) AUTODOMÍCHÁVAČ 1 x 

ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz N) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (H.R.) 1 x 

CELKEM  15 x 
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4.7.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

NÁZEV SPECIFIKACE POČET 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S H.R. TATRA T815 + vlek 1 x 

HYDRAULICKÁ RUKA HIAB XS 244, EP-5 HiDuo  1 x 

 

 Ruční nářadí (zednická lžíce, kladivo, gumová palička, vrtačka, kotoučová pila,…) 

 Vodováha, metr, olovnice, latě, provázek,… 

 Stavební kolečka 

 Mobilní lešení 

 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 

 

4.7.5 PRACOVNÍ POSTUP 

Svislé nosné obvodové zdivo je navrženo z broušených cihelných tvarovek s integrovanou 

tepelnou izolací. Tyto obvodové tvarovky, stejně jako vnitřní nosné zdivo, budou zděny 

systémem „na pěnu“. Zdivo tl. 200 mm je vystavěno jako AKU systém a vyzdívá se na 

vápenocementovou maltu. Před založením první vrstvy cihelných tvarovek je nutné pečlivě 

zhotovit podkladní vrstvu v tl. nejméně 10 mm ze zakládací malty, která je součástí dodávky 

cihelných tvarovek. 

 

Po založení první vrstvy se přistoupí k vyzdívání dalších řad nosných stěn s ohledem na 

půdorysné a výškové uspořádaní objektu. Nad otvory se uloží příslušné překlady dle 

projektové dokumentace a přistoupí se ke zhotovení vodorovných nosných kcí, resp. kce 

stropu a ztužujících věnců nad 1. NP. 

Po této technologické etapě následuje výstavba svislých nosných konstrukcí ve 2. NP. Zdivo 

je zakončeno železobetonovými věnci. Obě štítové stěny budou vyzděny v půdním prostoru 

(3. NP), kde budou tvořit podpěrnou konstrukci pro krov.  

 

Zdění cihelných příček a montáž příček ze sádrokartonu se realizuje až poté, co bude na 

základovou desku přitavena plošná hydroizolace z asfaltových pásů. Při následujících 

stavebních pracích se musí dbát na ochranu hydroizolace. SDK příčky budou montovány 

souběžně s pracemi TZB. Na zhotovenou nosnou konstrukci příček se upevní SDK desky 

pouze z jedné strany tak, aby bylo možné do příček zabudovat příslušné rozvody. Poté se do 

příčky uloží tepelná izolace a zaklopí se SDK deskami. 
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Obr. 4.4 – Svislé konstrukce, zdivo 1. NP (JV pohled) 

 

 

  

 

Obr. 4.5 – Svislé konstrukce, obvodové zdivo (SZ pohled) 
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4.7.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.7.6.1 Vstupní 

Kontrola polohového a výškového osazení spodní stavby, rozměry základových konstrukcí, 

kvalita provedených prací, uložení pásů izolace pod budoucí zdi, uložení plošné hydroizolace 

před realizací zděných a SDK příček, počet a kvalita dodaných stavebních materiálů, 

kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav pracovních nástrojů a nářadí, 

pomůcky BOZP pracovníků, kontrola obecných pracovních podmínek. 

 

4.7.6.2 Mezioperační 

Kontrola kvality používaného materiálů (cihelné tvarovky s integrovanou tepelnou izolací), 

správné technologické postupy zdění (na pěnu), uložení rozvodů TZB při montáži SDK 

příček, rozměry a poloha budovaných konstrukcí, rozměry a poloha otvorů ve zdivu. 

 

4.7.6.3 Výstupní 

Kontrola shody s projektovou dokumentací – poloha, rozměry, atd., rovinnost svislých 

konstrukcí, dodržení technologického postupu. 

 

 

4.8 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 

4.8.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

NÁZEV POPIS POTŘEBA DODÁVKA 

STROPNÍ PANELY 

FILIGRÁN SPF 185/150/6 2,775 m
2
 1 ks (416,25 kg) 

FILIGRÁN SPF 320/160/6 5,12 m
2 

1 ks (768 kg) 

FILIGRÁN SPF 600/70/6 4,2 m
2
 1 ks (630 kg) 

FILIGRÁN SPF 600/240/6 244,8 m
2
 17 ks (á 2160 kg) 

STROPNÍ DESKA BETON C 20/25 38,24 m
3
 5 x autodomíchávač 

SCHODIŠTĚ BETON C 20/25 2,25 m
3
 1 x autodomíchávač 

PRŮVLAKY, VĚNCE 
BETON C 20/25 17,28 m

3
 3 x autodomíchávač 

OCEL R 10505 909 m´ Pruty L=6 m (0,563 t) 

 

4.8.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

V 1. NP jsou vyzděny všechny obvodové a vnitřní nosné stěny. Na skládce materiálu je 

připravena výztuž a bednění věnců.  
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4.8.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

NÁZEV  POČET 

ŘIDIČ            (řidičský průkaz, průkaz strojníka) AUTODOMÍCHÁVAČ 1 x 

ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz N) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (H.R.) 1 x 

ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz D) MOBILNÍ JEŘÁB 1 x 

BETONÁŘ  3 x 

OCELÁŘ       (svářečský průkaz)  2 x 

POMOCNÝ PRACOVNÍK  3 x 

CELKEM  11 x 

 

4.8.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

NÁZEV SPECIFIKACE POČET 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGS 26.400 6x4  1 x 

AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM STETTER  FBP 21 1 x 

MOBILNÍ JEŘÁB LIEBHERR LTM 1050 – 3.1 1 x 

 

 Ruční nářadí (zednická lžíce, kladivo, lopata,…) 

 Vodováha, metr, latě,  

 Ponorný vibrátor, rozbrušovací pila 

 Mobilní lešení 

 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 

 

4.8.5 PRACOVNÍ POSTUP 

Na obvodové a vnitřní nosné zdivo se provede bednění věnců, do kterých se uloží výztuž. 

Věnce mají v příčném řezu tvar L takový, aby na ně bylo možné uložit filigránové stropní 

panely. Po betonáži věnců následuje technologická přestávka 10 dnů. Zhotoví se podpěrná 

konstrukce pro stropní panely se vzdáleností podpor 1,5 – 1,8 m (podpěrná konstrukce se 

odstraní až po vyzdění nosného zdiva 2. NP). Poté se přistoupí k pokládce prefabrikovaných 

stropních filigránových panelů. Ty se budou osazovat na místo určení z nákladního 

automobilu – uložení panelů na nákladním automobilu musí respektovat pořadí, v jakém 

budou panely osazovány na stavbu, maximálně je možné dovézt 5 panelů v jedné dodávce – 

pomocí mobilního jeřábu. Tyto práce se budou provádět ze dvou poloh. První poloha 

mobilního jeřábu je z prostoru staveniště, jižně od objektu. Druhá poloha pokládky stropních 

panelů bude z místní komunikace – zde je nutné zabezpečit dočasné omezení dopravního 

provozu z důvodu ustavení mobilního jeřábu na podpěrách. Viz výkres S.5 Schéma – 

Pokládka stropních panelů. 
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Na stropní panely se uloží chráničky pro budoucí elektroinstalační rozvody. V určených 

místech budou chráničky prostupovat skrz konstrukci stropních panelů. Následně se uloží 

horní výztuž a proběhne betonáž stropní desky z autodomíchávače s čerpadlem. Betonová 

směs se dopraví na stropní desku a pomocí ponorného vibrátoru se zhutní a finálně se 

upraví povrch. Viz výkres S.6 Schéma – Betonáž stropu. Po technologické přestávce v trvání 

14 dnů pokračuje výstavba nosného zdiva ve 2. NP, které bude ukončeno ztužujícími věnci. 

Nad 2. NP budou stropní konstrukci tvořit vazné trámy, na kterých bude zavěšen 

sádrokartonový podhled. 

 

Pro betonáž železobetonového schodiště mezi 1. a 2. NP se zřídí bednění s podpůrnou 

konstrukcí. Schodiště je zčásti křivočaré a je nutné na místě vytvořit tvar bednění podle PD. 

Po uložení betonářské výztuže se přistoupí k samotné betonáži schodiště. 

 

 

 

Obr. 4.6 – Vodorovné konstrukce, strop nad 1. NP (pohled SV) 

 

 

4.8.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.8.6.1 Vstupní 

Kontrola polohy a výšky vyzděného nosného zdiva, kvalita provedených prací, poloha 

a počet podpůrných konstrukcí pro osazení stropních panelů, počet a kvalita dodaných 

stavebních materiálů, kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav pracovních 

strojů, nástrojů a nářadí, pomůcky BOZP pracovníků, kontrola obecných pracovních 

podmínek. 
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4.8.6.2 Mezioperační 

Ukládání stropních panelů, stabilita podpůrných konstrukcí, uložení výztuže, kvalita 

dodávané betonové směsi, zhutnění betonové směsi, celková tloušťka konstrukce. 

 

4.8.6.3 Výstupní 

Kontrola shody s projektovou dokumentací – poloha, rozměry, atd., zhutnění betonové 

směsi, rovinnost hotové stropní desky. 

 

 

4.9 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 

 

4.9.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

NÁZEV PRŮŘEZ [m] DÉLKA [m] KS OBJEM [m
3
] 

KROKVE 0,12 / 0,18 8,340 54 9,728 

KLEŠTINY 0,08 / 0,18 5,000 27 1,944 

VZPĚRY 0,12 / 0,16 2,500 8 0,384 

VAZNÉ TRÁMY 0,18 / 0,22 6,150 12 2,922 

ZAVĚTROVÁNÍ 0,18 / 0,025 6,500 10 0,293 

PÁSKY 0,10 / 0,14 1,150 6 0,097 

VAZNICE  0,18 / 0,24 25,500 1 1,102 

POZEDNICE 0,20 / 0,14 25,500 2 1,428 

SLOUPKY 0,18 / 0,18 2,675 6 0,520 

NÁZEV POPIS POTŘEBA 

BETONOVÉ TAŠKY BRAMAC MAX 420,88 m
2
 

 

4.9.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Před započetím realizace konstrukce zastřešení budou vyzděny nosné stěny 2. NP, které 

budou ukončeny ztužujícími věnci, a budou vyzděny štítové zdi ve 3. NP.  

 

4.9.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

NÁZEV  POČET 

ŘIDIČ            (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz N) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (H.R.) 1 x 

TESAŘ  4 x 

POKRÝVAČ  4 x 

POMOCNÝ PRACOVNÍK  3 x 

CELKEM  11 x 
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4.9.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

NÁZEV SPECIFIKACE POČET 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGS 26.400 6x4 valník 1 x 

MOBILNÍ JEŘÁB TATRA AD 14 1 x 

 

 Ruční nářadí (kladivo, kleště, ruční pila,…) 

 Vodováha, metr, olovnice, latě, provázek,… 

 Motorová pila, kotoučová pila, ruční fréza,… 

 Mobilní lešení, šikmý stavební výtah 

 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 

 

4.9.5 PRACOVNÍ POSTUP 

Konstrukce krovu je klasická dřevěná z hraněných prvků. Jako první se na vybetonované 

věnce uloží vazné trámy. Na ty budou nad obvodovými zdmi umístěny pozednice. Nad 

středovou zdí se vystaví sloupky zavětrované v příčném směru vzpěrami ukotvenými do 

vazných trámů a v podélném směru pásky ukotvenými do vaznice. Vrcholová vaznice se 

umístí na hřeben konstrukce krovu. Následuje osazení párů krokví, které budou spojeny 

kleštinami. Prvky konstrukce krovu budou na pracoviště dopravovány pomocí mobilního 

jeřábu. 

 

Po zhotovení nosné konstrukce krovu se přistoupí k realizaci střešního pláště. Na krokve se 

umístí pojistná hydroizolace, následuje vzduchová mezera vymezená kontralatěmi 

umístěnými nad krokvemi. Jako krytina jsou použity betonové tašky na podkladní konstrukci 

z latí. Ve střešní rovině budou umístěna celkem čtyři střešní okna a 14 prostupů potrubí od 

vnitřní kanalizace.  

 

Více o realizaci konstrukce krovu v části 11 – Technologický předpis konstrukce krovu. 
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Obr. 4.7 – Konstrukce zastřešení, řez objektem (pohled JZ) 

 

 

4.9.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.9.6.1 Vstupní 

Kontrola rozměrů, polohy a výšek vyzděného zdiva, resp. věnců, rozměry a počet dodaných 

prvků konstrukce krovu, uložení separační vrstvy pod místa styku vazných trámů 

s konstrukcí věnců, kompletnost a správnost projektové dokumentace, stav pracovních 

strojů, nástrojů a nářadí, pomůcky BOZP pracovníků, kontrola obecných pracovních 

podmínek. 

 

4.9.6.2 Mezioperační 

Správné umístění všech prvků krovu, řádné zajištění všech spojů, bezpečnost práce, 

kontrola zajištění stability všech prvků – i dočasná. 

 

4.9.6.3 Výstupní 

Kontrola shody s projektovou dokumentací – poloha, rozměry, sklon, atd., správné zajištění 

všech spojů a stability konstrukce v příčném i podélném směru. 
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4.10 DOKONČOVACÍ PRÁCE 

 

4.10.1 VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

NÁZEV POPIS POTŘEBA 

KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM m´ 249,63 m´ 

VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM m´ 284,50 m´ 

ROZVOD VYTÁPĚNÍ CELKEM m´ 334,00 m´ 

PLASTOVÁ OKNA Viz seznam oken 55 ks 

DVEŘE Viz seznam dveří 43 ks 

OBKLADY KERAMICKÉ  285,39 m
2
 

OBKLAD STĚN SDK  1227,50 m
2
 

PODLAHY IZOLACE 514,50 m
2
 

PODLAHY ANHYDRIT 514,50 m
2
 

PODLAHY KERAM. DLAŽBA 158,66 m
2
 

PODLAHY LAMINÁT. VLYSY 213,92 m
2
 

PODLAHY TERASA BETONOVÁ DLAŽBA 67,90 m
2
 

PODHLED IZOLACE 1287,00 m
2
 

PODHLED SDK KCE 514,80 m
2
 

FASÁDA ETICS 299,13 m
2
 

FASÁDA IMITACE KAMENE 97,25 m
2
 

FASÁDA OBKLAD DŘEVO 27,50 m
2
 

PERGOLA TESAŘSKÉ KCE 1,4 m
3
 

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE OKAPOVÝ SYSTÉM 77,18 m´ 

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE OPLECH. PARAPET 56,60 m´ 

NÁTĚRY VNĚJŠÍ DŘEV.KCE 185,34 m
2
 

MALBY VNITŘNÍ KCE 1742,30 m
2
 

 

4.10.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Před realizací dokončovacích prací jsou hotovy práce hlavní stavební výroby. Objekt bude 

zastřešen a budou osazena okna a vstupní dveře. 

 

4.10.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

NÁZEV  POČET 

INSTALATÉR  4 x 

ELEKTRIKÁŘ  4 x 

BETONÁŘ  3 x 

ZEDNÍK  3 x 

SÁDROKARTONAŘ  4 x 

KLEMPÍŘ  3 x 

TESAŘ  2 x 

POMOCNÝ PRACOVNÍK  4 x 

CELKEM  27 x 
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4.10.4 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

NÁZEV SPECIFIKACE POČET 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S H.R. TATRA T815 + vlek 1 x 

HYDRAULICKÁ RUKA HIAB XS 244, EP-5 HiDuo  1 x 

AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM STETTER  FBP 21 1 x 

 

 Ruční nářadí (zednická lžíce, kladivo,...) 

 Vodováha, metr, olovnice, latě, provázek,… 

 Mobilní lešení, trubkové lešení 

 Osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, přilba, reflexní vesta,…) 

 

4.10.5 PRACOVNÍ POSTUP 

4.10.5.1 Kanalizace vnitřní 

Rozvody vnitřní kanalizace jsou provedeny z plastového potrubí. Svodné potrubí je již 

uloženo pod základovou deskou. Po vyměření polohy zařizovacích předmětů se provede 

kompletace připojovacích a svislých odpadních potrubí. Pomocí připojovacích potrubí budou 

splaškové odpadní vody odváděny odpadním potrubím, až do úrovně 1.NP. Jednotlivé 

zařizovací předměty budou osazeny příslušnými zápachovými uzavírkami. Odpadní potrubí 

budou vedena svisle do úrovně 1.NP, kde budou napojena do svodného potrubí vedeného 

pod úrovní podlahy 1.NP. Nejvzdálenější odpadní potrubí budou odvětrána 0,5 m nad úroveň 

střechy. Na odpadních potrubích v 1.NP budou za účelem čištění osazeny čistící tvarovky. 

Svodná potrubí budou osazeny čistícími tvarovkami. Vnějším rozvodem kanalizace budou 

splaškové vody odvedeny do ČOV. 

Při realizaci vnitřní kanalizace budou souběžně montovány sádrokartonové příčky tak, aby 

do nich bylo možné umístit připojovací potrubí.  

 

4.10.5.2 Vodovod vnitřní 

Vodovodní potrubí bude provedeno z polypropylenu – okruh pro studenou a teplou vodu 

a cirkulační okruh. Potrubí bude vedeno převážně volně, zavěšené pod stropem v 1.NP, 

zakryté podhledem, popř. volně a dále v drážkách ve zdi. Odtud budou provedeny 

připojovací potrubí pro jednotlivé zařizovací předměty. Odbočky pro jednotlivé bytové 

jednotky budou osazeny uzavíracími armaturami a průtokoměry. Rozvody budou opatřeny 

tepelnými izolacemi a budou spojovány polyfúzním svařováním. Budou provedeny dle 

montážních předpisů výrobce, nutno dodržet správné upevnění - zajistit pohyb potrubí 

kluzným uložením a délkovou roztažnost pomocí kompenzačních smyček. 

Při realizaci vnitřního vodovodu budou souběžně montovány sádrokartonové příčky tak, aby 

do nich bylo možné umístit připojovací potrubí.  
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4.10.5.3 Vytápění 

V rámci prací na vytápění objektu bude osazeno tepelné čerpadlo vzduch – voda. Dále bude 

vybavena kotelna příslušnými zařízeními. V některých místnostech 1.NP bude umístěno 

podlahové vytápění. V jednotlivých místnostech budou osazena otopná tělesa napojená na 

potrubí z měděných trubek. 

Rozvody budou vedeny v podlaze, připojovací potrubí v drážce ve zdi. V technické místnosti 

budou rozvody vedeny volně po stavební konstrukci. Potrubní rozvody přípojek podlahového 

vytápění budou vedeny v izolaci podlahy pod systémovou deskou podlahového vytápění. 

 

4.10.5.4 Elektroinstalace 

V objektu budou instalovány rozvody silnoproudu a slaboproudu. Rozvody budou uloženy 

v trubkách v podlahách, v obvodových stěnách, pod omítkou a sádrokartonových 

konstrukcích. Vedle silnoproudu budou instalovány i rozvody slaboproudu – televizní, 

telefonní rozvody, počítačová síť a elektrická požární signalizace. 

Při realizaci elektroinstalací budou souběžně montovány sádrokartonové příčky tak, aby do 

nich bylo možné umístit elektrické rozvody, případně pouze trubkové chráničky.  

 

4.10.5.5 Výplně otvorů 

V objektu jsou navržena plastová okna s izolačním dvojsklem, u prosklených stěn 

s trojsklem. Všechna okna budou otvíravá dovnitř, popřípadě pevně zasklená. Vstupní dveře 

jsou plastové, plné nebo prosklené (trojsklo, bezpečnostní) s bezbariérovou úpravou, vnitřní 

dveře dřevěné, obložkové. Montáž oken a dveří se řídí pokyny výrobce. 

Na střeše objektu jsou osazena střešní okna, jejich montáž probíhá současně s pokládkou 

střešní krytiny. 

 

4.10.5.6 Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí a veškeré podlahové konstrukce musí být řádně 

oddilatovány od obvodových zdí a příček. V přízemí je nutné počítat v některých místnostech 

s podlahovým vytápěním. Nášlapné vrstvy jsou navrženy z keramické dlažby a laminátu. 

Vyrovnávací vrstva přízemí je tvořena anhydritovým potěrem, který bude separován od 

tepelné izolace. Podlahový beton ve větších místnostech se bude dilatovat v polích 3x3 m. 

Dilatační spáry vyplnit pružným tmelem. Pod vyrovnávací vrstvou jsou umístěny tuhé izolační 

desky. V předchozích etapách již byla v 1. NP zhotovena vrstva hydroizolací z asfaltových 

pásů. Typ nášlapné vrstvy pro jednotlivé místnosti je dán dle PD, stejně jako detaily celé 

skladby. Podlaha venkovní terasy je tvořena kamennou dlažbou stejného typu, jako je obklad 

soklového zdiva. 
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4.10.5.7 Úprava povrchů vnitřních 

V objektu jsou pro úpravu vnitřních povrchů použity SDK desky jako tzv. „suchá omítka“, 

v místnostech s mokrým provozem jsou stěny upraveny keramickým obkladem. Druh úpravy 

vnitřních povrchů je dán PD a všechny práce budou provedeny podle technologických 

postupů jednotlivých výrobců materiálu. 

 

4.10.5.8 Úprava povrchů vnějších 

Vnější úpravy povrchů jsou kombinací zateplovacího systému, kamenného a dřevěného 

obkladu. Před těmito pracemi bude okolo objektu vystavěno lešení. V této fázi výstavby 

budou realizovány také klempířské práce – montáž parapetů a osazení systému odvodnění 

střechy. Typ úpravy vnějších povrchů je dán PD a všechny práce budou provedeny podle 

technologických postupů jednotlivých výrobců materiálu. Dále bude provedeno dřevěné 

zábradlí u francouzských oken. Po demontáži lešení se přistoupí k realizaci dřevěné pergoly 

a zábradlí na venkovní terase. 

 

Obr. 4.8 – Dokončený objekt, pohled z jihozápadu 
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Obr. 4.9 – Dokončený objekt, pohled ze severozápadu 

 

 

4.10.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.10.6.1 Vstupní 

Kanalizace vnitřní: dokončení prací předcházejících technologických etap, 

prostorové umístění a spád svodného potrubí, kvalita, rozměry 

a počet dodávaného materiálu 

Vodovod vnitřní: dokončení prací předcházejících technologických etap, kvalita, 

rozměry a počet dodávaného materiálu 

Vytápění: dokončení prací předcházejících technologických etap, kvalita, 

rozměry a počet dodávaného materiálu 

Výplně otvorů: rozměry okenních a dveřních otvorů, kvalita, rozměry a počet 

dodaného materiálu 

Podlahy: kvalita dokončené plošné hydroizolace, kvalita a počet dodaného 

materiálu 

Úprava povrchů vnitřních: rovinnost a vzájemná kolmost obkládaných stěn, kvalita a počet 

dodaného materiálu 

Úprava povrchů vnějších: rovinnost upravovaných ploch, kvalita a počet dodaného 

materiálu 
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4.10.6.2 Mezioperační 

Kanalizace vnitřní: poloha, spád a dimenze potrubí, odizolování v prostupech kcí, 

těsnost spojů 

Vodovod vnitřní: poloha a dimenze potrubí, izolace potrubí, těsnost spojů, 

kompenzace délek – dilatace, upevnění potrubí  

Vytápění:  poloha a dimenze potrubí, těsnost spojů, upevnění potrubí 

Výplně otvorů: přesnost polohového osazení, kvalita upevnění k nosné 

konstrukci 

Podlahy: správné uložení jednotlivých vrstev, dilatace, rovinnost 

Úprava povrchů vnitřních: rovinnost obkladů, spárořez u keramických obkladů 

Úprava povrchů vnějších: přesnost a kvalita připevnění nosného roštu, rovinnost a poloha 

obkladů 

 

4.10.6.3 Výstupní 

Kanalizace vnitřní: zkouška plynotěsnosti, kvalita provedených prací, spojů 

Vodovod vnitřní: tlaková zkouška potrubí, kvalita provedených prací, spojů 

Vytápění: tlaková zkouška potrubí, kvalita provedených prací, spojů 

Výplně otvorů: poloha a kvalita provedených prací 

Podlahy: rovinnost nášlapné vrstvy, kvalita provedených prací – detaily, 

přídržnost dlažeb 

Úprava povrchů vnitřních: rovinnost obložených ploch, kvalita provedených prací – detaily, 

přídržnost dlažeb, spárořez u keramických obkladů 

Úprava povrchů vnějších: rovinnost obložených ploch, kvalita provedených prací – detaily 
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5.1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

Zařízení staveniště je po celou dobu výstavby neměnné. Výkresy zařízení staveniště jsou 

přílohami: 

 

PŘÍLOHA V2 – Výkres zařízení staveniště, návrh věžového jeřábu 

PŘÍLOHA V3 – Výkres zařízení staveniště, realizace HSV 

PŘÍLOHA V3 – Výkres zařízení staveniště, dokončovací práce 

 

 

5.2 ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k malému rozsahu prací není časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 

zhotoven graficky, ale pouze bodovým výpisem. 

   

Zahájení stavebních prací 31. 3. 2014    

Zásypy, zhutnění staveništních komunikací 12. 5. 2014  21. 5 2014  

Výstavba zařízení staveniště 22. 5. 2014  23. 5. 2014  

Demontáž zařízení staveniště 1. 6. 2015    

Ukončení stavebních prací 26. 6. 2015    
 

 

 

5.3 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Následující tabulka uvádí ceny za pronájem a pořízení vybavení staveniště. Není zde 

zahrnuta cena za spotřebu elektrické energie a betonové panely pod staveništní objekty, 

panely jsou ve vlastnictví hlavního dodavatele stavby. 

 

Položka Popis                      Cena pronájmu Ks Doba pronájmu Cena 

Kancelářský objekt včetně dopravy 3 500 Kč/měsíc 1 12 měsíců 42 500 Kč 

Objekt zázemí pro 
pracovníky 

včetně dopravy 3 500 Kč/měsíc 1 12 měsíců 42 000 Kč 

Skladovací objekt včetně dopravy 3 500 Kč/měsíc 1 12 měsíců 42 000 Kč 

Mobilní toaleta včetně dopravy 3 840 Kč/měsíc 1 12 měsíců 46 080 Kč 

Kontejner na odpad včetně dopravy 3 680 Kč/měsíc 2 12 měsíců 88 320 Kč 

Staveništní rozvaděč  25 190  2  50 380 Kč 

Cena celkem     310 780 Kč 
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6.1 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER C3 AM 9 C 

Autodomíchávač o jmenovitém objemu 9 m3 bude na stavbu dopravovat betonovou směs pro 

betonáž základových pasů a základové desky. Tato verze autodomíchávače je bez čerpadla 

a pro ukládání betonu bude použit skluz výložníku o délce 6 m. 

 

SPECIFIKACE AUTODOMÍCHÁVAČE   

Jmenovitý objem 9 m
3
   

Geometrický objem 15 810 l   

Otáčky bubnu 0 – 12/14 ot./min   

Délka skluzu výložníku 6000 mm   

Šířka vozidla 2500 mm   

 

 

 

ROZMĚRY     

A Průměr bubnu 2300 mm   

B Výška násypky 2474 mm   

C Průjezdná výška 2534 mm   

D Výsypná výška 1089 mm   

 

Obr. 6.1 – Autodomíchávač Stetter C3 AM 9C 
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6.2 AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM STETTER FBP 21 

Pro betonáž prefamonolitikého stropu nad 1. NP bude betonová směs dopravována pomocí 

autodomíchávače s čerpadlem. Jmenovitý objem domíchávače je 7 m3. Pracovní rozsah je 

dostatečný pro realizace všech zamýšlených prací.  

 

SPECIFIKACE AUTODOMÍCHÁVAČE S ČERPADLEM   

Jmenovitý objem 7 m
3
   

Geometrický objem 12 710 l   

Otáčky bubnu 0 – 12/14 ot./min   

Dopravní výkon čerpadla 61 m
3
/h   

Vertikální dosah výložníku 21,5 m   

Horizontální dosah výložníku 17,3  m   

Počet ramen 3 ks   

Koncová hadice 3,0 m   

Pracovní rádius otoče 365 °   

Šířka vozidla 2500 mm   

Šířka vozidla s vysunutými podpěrami 3850 mm   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 6.2 – Pracovní rozsah autodomíchávače s čerpadlem 
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Obr. 6.3 – Autodomíchávač s čerpadlem Stetter FBP 21 

 

6.3 HYDRAULICKÁ RUKA HIAB XS 244, EP-5 HIDUO 

Při dopravě materiálu bude pro nakládku a vykládku materiálu nákladním automobilem 

použita hydraulická ruka. Její dosah a nosnost je vyhovující pro všechny činnosti, pro které 

bude použita. 

 

 

SPECIFIKACE HYDRAULICKÉ RUKY    

Dosah  15,1 m    

Dosah s nástavcem 17,3 m    

Dosah / nosnost min. 2,5 m / 8400 kg    

Dosah / nosnost max. 15,0 m / 1200 kg    

Úhel otáčení 410 °    

Hmotnost 2940 kg    
 

 

Obr. 6.4 – Hydraulická ruka HIAB XS 244 
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6.4 MOBILNÍ JEŘÁB LIEBHERR LTM 1050 - 3.1 

Mobilní jeřáb bude používán při pokládce stropních betonových filigránových panelů. Tyto 

práce se budou provádět ze dvou poloh. První poloha mobilního jeřábu je z prostoru 

staveniště, jižně od objektu. Poté, co se jeřáb ustaví na podpěrách, na staveniště najede 

nákladní automobil s dodávkou betonových panelů. Druhá poloha pokládky stropních panelů 

se realizuje z místní komunikace – zde je nutné zabezpečit dočasné omezení dopravního 

provozu z důvodu ustavení mobilního jeřábu na podpěrách. V době, kdy bude mobilní jeřáb 

v provozu, musí být zajištěno zamezení pohybu osob v prostoru dosahu jeřábového ramene.  

 

 

 

 

Obr. 6.5 – Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050 - 3.1, rozměry 
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SPECIFIKACE AUTMOBILOVÉHO JEŘÁBU LIEBHERR   

Výkon motoru 270 kW    

Maximální rychlost 80 km/h    

Pohon 3 samostatně řiditelné nápravy    

Šířka vozidla 2550 mm    

Šířka vozidla s vysunutými podpěrami 4500 mm    

Teleskopické rameno 11,4 – 38 m    

Lano průměr / délka 15 mm/180 m    

Maximální zatížení 50 t    

Maximální dosah vertikálně 54 m    

Maximální dosah horizontálně 44 m    

Hmotnost 36 t    

 

 

 
Obr. 6.6 – Pracovní rozsah mobilního jeřábu Liebherr 

 

 



79 
 

6.5 MOBILNÍ JEŘÁB TATRA AD 14 

Tento mobilní jeřáb bude používán k dopravě materiálu na výstavbu konstrukce krovu (vazné 

trámy, pozednice, vaznice, sloupky, krokve, kleštiny). Autojeřáb bude pracovat z polohy jižně 

od objektu, kde je také umístěna skládka dřevěných hraněných prvků. Dřevěné prvky jsou 

složeny v hranicích podle typu a délky. Doprava těchto prvků bude probíhat ve dvou 

etapách. V první se prvky dopraví na strop nad 1. NP a v druhé fázi na pracovní podlahu nad 

2. NP. Jako první dodávka budou dopraveny vazné trámy. V první fázi to budou ještě 

pozednice, vaznice, sloupky a případně i vzpěry a pásky. Dále to budou trubky ocelového 

lešení a dřevěné podlážky. V druhé fázi budou dopraveny kleštiny a krokve). 

Doprava bude probíhat ze staveništní skládky, kde budou prvky zavěšeny na hák jeřábového 

ramene, do požadované úrovně. Jeřáb skládá prvky na stavbu přes štítovou zeď, je tedy 

nutná zvýšená opatrnost a přesnost. Mobilní jeřáb bude na staveništi přítomen pouze 

v době, kdy bude využíván. 

 

SPECIFIKACE AUTMOBILOVÉHO JEŘÁBU TATRA   

Výkon motoru 230 kW    

Maximální rychlost 80 km/h    

Šířka vozidla 2500 mm    

Šířka vozidla s vysunutými podpěrami 4700 mm    

Délka vozidla 8350 mm    

Výška vozidla 3800 mm    

Teleskopické rameno 16,9 m    

Maximální nosnost 14,0 t    

Maximální dosah vertikálně 25,0 m    

Maximální dosah horizontálně 18,0 m    

Hmotnost 20,3 t    

 

 

Obr. 6.7 – Mobilní jeřáb Tatra AD 14, rozměry 
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Obr. 6.8 – Pracovní rozsah mobilního jeřábu Tatra AD 14 

 

 

6.6 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGS 26.400 6X4 BB RIGID – VALNÍK 

Valníkový nákladní automobil bude použit pro dopravu betonových filigránových stropních 

panelů a dřevěných hraněných prvků konstrukce krovu. Rozměry ložné plochy nákladního 

automobilu umožňují dopravu všech velikostí stropních panelů i dřevěných prvků (pouze 

krokve budou přečnívat za nákladním automobilem o 1,8 m). Vzhledem k nosnosti NA 

a rozměrům (především výšce) stropních panelů je možné najednou odvézt max. 5 panelů – 

celková výška uložení 1,0 m.  

Nákladní automobil je vzhledem ke svým rozměrům dostatečně mobilní a je možné ho využít 

v sestavě společně s autojeřábem Liebherr LTM 1050 – 3.1. V některých fázích výstavby 

bude používán tento nákladní automobil v sestavě s hydraulickou rukou pro dopravu 

materiálů, především palet s cihelnými tvarovkami.  Tento typ nákladního automobilu je 

zvolen s ohledem na omezené prostorové možnosti staveniště. 
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ROZMĚRY VOZIDLA    

L1 Rozvor  4200 mm 

L2 Odsazení zadní nápravy  1400 mm 

L5 Přední přesah  1475 mm 

L7 Zadní přesah  2200 mm 

L9 Zadní část kabiny od osy nápravy  805 mm 

L10 Vzdálenost od kabiny k hraně nákladu  80 mm 

L17 Délka ložné plochy  6491 mm 

B1 Šířka vozidla  2490 mm 

H3 Výška rámu na střed zadních kol s nákladem 957 mm 

  bez nákladu 1027 mm 

 

 

 

Obr. 6.9 – Nákladní automobil MAN, rozměry 

 

 

SPECIFIKACE VOZIDLA   

Celková hmotnost soupravy 26 000 kg 

Nosnost zadní nápravy 20 000 kg 

Poloměr zatáčení: zeď - zeď 19 100 mm 

Poloměr zatáčení: obrubník - obrubník 17 400 mm 

Maximální rychlost 117  km/h 
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Rozměry hlavního dopravovaného materiálu: 

NÁZEV POPIS ROZMĚRY [mm]* HMOTNOST 

STROPNÍ PANELY 

FILIGRÁN SPF 185/150/6 1850/1500/200 416,25 kg – 1 ks 

FILIGRÁN SPF 320/160/6 3200/1600/200 768 kg – 1 ks 

FILIGRÁN SPF 600/70/6 6000/700/200 630 kg – 1 ks 

FILIGRÁN SPF 600/240/6 6000/2400/200 2160 kg – 17 ks 

* výška panelu včetně žebříkové výztuže 

Maximální výška skladování panelů nad sebou 1,5 m 

 

 

 
Obr. 6.10 – Nákladní automobil MAN TGS 26.400 

 

 

6.7 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T 815 – TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ 

Nákladní automobil Tatra T 815 bude využit pro odvoz vytěžené zeminy na skládku a pro 

dovoz kameniva na stavbu. Zvolená varianta je dvounápravová s pohonem 4 x 4 ve verzi 

třístranný sklápěč. Typové označení modelu nákladního automobilu je T815-221S45/370. 
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Obr. 6.11 – Nákladní automobil TATRA T815, rozměry 

 

SPECIFIKACE VOZIDLA   

Max. technická přípustná hmotnost 19 000 kg 

Užitečné zatížení 9 000 kg 

Objem korby 8 m
3
 

Motor TATRA T3D-928-20, EURO 5 

Výkon motoru 280 kW 

Maximální rychlost 85 km/h 

Šířka vozidla 2490 mm 

 

 
 

 Obr. 6.12 – Nákladní automobil TATRA T815 
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6.8 RÝPADLO NAKLADAČ JCB 4CX ECO 

Kolový rýpadlo nakladač bude použit pro zemní práce. V rámci těchto prací je zamýšleno 

sejmutí ornice, hloubení jam hlavních figur, hloubení rýh pro základové pasy a pro uložení 

inženýrských sítí. Další využití bude při přemísťování zemin a drobných terénních úpravách. 

 
ROZMĚRY VOZIDLA 

  
 

A Celková přepravní délka  5,91 m 

B Rozvor náprav  2,22 m 

C Střed otoče rypadla ke středu zadní nápravy  1,36 m 

D Světla výška podpěr  0,34 m 

E Světla výška otoče rypadla  0,50 m 

F Výška ke středu volantu  1,88 m 

G Výška po střechu kabiny  3,03 m 

H Celková přepravní výška  3,62 m 

J Šířka zadního rámu  2,36 m 

K Šířka lopaty  2,44 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.13 – Rýpadlo nakladač JCB 4CX ECO, rozměry 
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ROZMĚRY RÝPADLA    

A Max. hloubka výkopu  5,88 m 

B Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol  7,88 m 

C Dosah v úrovni povrchu od osy otoče  6,54 m 

D Dosah v plné výšce od osy otoče  3,75 m 

E Provozní výška  6,26 m 

F Rotace lopaty  201 ° 

G Max. nakládací výška  4,73 m 

 

 

Obr. 6.14 – Pracovní rozsah rýpadlo nakladače JCB 4CX ECO 

 

 

SPECIFIKACE RÝPADLA   

Celková hmotnost soupravy 8586 kg 

Jmenovitý výkon 74,2 kW 

Max. hloubka výkopu 5,88 m 

Max. kapacita nakladače 1,3 m
3
 

Max. kapacita lopaty rýpadla šířky 610 mm 0,23 m
3
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6.9 TORKRETOVACÍ STROJ FILAMOS SSB 14 

Stroj na stříkání betonu bude využit při stabilizaci stěn kolmého výkopu hlavní figury 2. 

 

SPECIFIKACE STROJE    

Výkon 0,5 – 3,0 m
3
/h   

Tlak vzduchu 0,5 – 0,6 MPa    

Příkon 2,2 kW    

Připojení na elektrickou síť 3 x PEN 400 V    

Světlost dopravních hadic DN = 25,32,40,50    

Dopravní vzdálenost horizontální max. 300 m    

Dopravní vzdálenost vertikální max. 100 m    

 

ROZMĚRY STROJE    

Délka 1000 mm   

Šířka 780 mm    

Výška 980 mm    

Hmotnost bez příslušenství 300 kg    

 

 

 

Obr. 6.15 – Torkretovací stroj Filamos SSB 14 

 

 

 

 

 

6.10 VIBRAČNÍ DESKA LUMAG HRP 350 D 

Vibrační deska s rezervním chodem (tam i zpět) bude použita pro hutnění vrstev zásypu 

původní zeminy mezi základovými pasy a pro hutnění podkladního zásypu z drceného 

kameniva. Na stavbu bude vibrační deska dopravena nákladním automobilem. 
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SPECIFIKACE STROJE    

Motor Dieslový motor KAMA KM 186F   

Výkon 6,3 KW    

Délka desky 900 mm    

Šířka desky 670 mm    

Frekvence 63 Hz    

Maximální posuv 18 m/min    

Rozměry 920 / 690 / 1250 mm   

Provozní hmotnost 331 kg    

Úroveň hladiny hluku LWA 108 dB(A)    

 

 

Obr. 6.16 – Vibrační deska Lumag HRP 350 D 
 

 

6.11 PONORNÝ VIBRÁTOR LUMAG LFR - 40 

Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění ukládaných betonových směsí. 

 

SPECIFIKACE STROJE    

Motor 1-Válcový-4-Taktní-OHV   

Výkon 4,0 KW    

Palivová nádrž 3,6 l    

Hmotnost 40 kg    

Rozměry 530 / 420 / 470 mm    
 

 

 
 Obr. 6.17 – Ponorný vibrátor Lumag HRF - 40 
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6.12 ŽEBŘÍKOVÝ VÝTAH GEDA LIFT 250 COMFORT 

Žebříkový výtah bude použit při dopravě materiálu při realizaci konstrukce zastřešení, 

především pro dopravu betonových střešních tašek. Výškový dosah výtahu je 11,5 m. 

 

SPECIFIKACE STROJE    

Výškový dosah 11,5 m   

Nosnost 250 kg    

Rychlost zdvihu 30 m/min    

Napětí 230 V    

Příkon 1,3 kW    

 

 

Obr. 6.18 – Žebříkový výtah Geda lift 250 comfort 

 

 

 

6.13 NASAZENÍ STROJŮ 

Následující tabulka uvádí nasazení strojů při realizaci hlavních technologických etap 

v jednotlivých týdnech, resp. měsících výstavby. Nejvíce je využíván nákladní automobil 

MAN TGS 26.400 v sestavě s hydraulickou rukou, celkově je nasazen po dobu 36 týdnů. 

Tento nákladní automobil se používá pro dopravu materiálů. Nejméně je využit torkretovací 

stroj, který je nasazen pouze na stabilizaci výkopů hlavních figur stříkaným betonem. 

V součtu je nejvíce strojů nasazeno ve třetím týdnu výstavby (5 strojů), kdy se setkávají 

zemní práce s betonáží základů. 
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Tab. 6.1 – Nasazení strojů hlavních technologických etap 
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6.14 PRACOVNÍ DOSAHY STROJŮ 

 

6.14.1 AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM STETTER FBP 21 

Autodomíchávač bude použit při betonáži stropu a pozedních věnců. Nejvzdálenější místo 

pro čerpání betonové směsi je v horizontální vzdálenosti ca 15 m a vysoko ca 7 m. Navržený 

autodomíchávač splňuje požadovaný pracovní dosah. 

 

Obr. 6.19 – Pracovní dosah autodomíchávače s čerpadlem 
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6.14.2 HYDRAULICKÁ RUKA HIAB  XS 244, EP-5 HIDUO 

Hydraulická ruka bude osazena na nákladním automobilu a bude využívána pro naložení 

a složení dopravovaného materiálu. Kritická břemena jsou uvedena v následující tabulce. 

Navržená hydraulická ruka splňuje požadovaný pracovní dosah. 

 

 

Ozn. Kritická břemena Hmotnost Vzdálenost Popis 

A Nejtěžší břemeno 1268 kg 14,0 m Palety s cihelnými tvarovkami 

B Nejvzdálenější břemeno 1268 kg 14,0 m Palety s cihelnými tvarovkami 

 

 

Obr. 6.20 – Pracovní dosah hydraulické ruky 
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6.14.3 MOBILNÍ JEŘÁB LIEBHERR LTM 1050 - 3.1 

Mobilní jeřáb Liebherr bude používán při pokládce stropních betonových filigránových 

panelů. Kritická břemena jsou uvedena v následující tabulce. Navržený mobilní jeřáb splňuje 

požadovaný pracovní dosah. 

 

Ozn. Kritická břemena Hmotnost Vzdálenost Popis 

A Nejtěžší břemeno 2160 kg 20,525 
ŽLB stropní panel FILIGRÁN  
SPF 600/240/6 

B Nejvzdálenější břemeno 630 kg 25,635 
ŽLB stropní panel FILIGRÁN  
SPF 600/70/6 

 

 

 

 
Obr. 6.21 – Pracovní dosah mobilního jeřábu Liebherr 
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6.14.4 MOBILNÍ JEŘÁB TATRA AD 14 

Mobilní jeřáb Tatra bude používán při manipulaci s prvky dřevěného krovu. Prvky je třeba 

zdvihnout do maximální výšky ca 10,5 m kvůli překonání štítové zdi a dopraveny do 

horizontální vzdálenosti ca 11 m. Kritická břemena jsou uvedena v následující tabulce. 

Navržený mobilní jeřáb splňuje požadovaný pracovní dosah. 

 

Ozn. Kritická břemena Hmotnost Vzdálenost Popis 

A Nejtěžší břemeno 1461 kg 11,0 m Vazné trámy 

B Nejvzdálenější břemeno 1461 kg 11,0 m Vazné trámy 

 

 

 
 

Obr. 6.22 – Pracovní dosah mobilního jeřábu Tatra 
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Časový plán je zhotoven pro všechny stavební objekty - SO 01 Objekt Penzionu, SO 02 

Gabionová zeď, parkoviště, SO O3 Přípojka elektřiny NN, SO 04 Přípojka vodovodu, SO 05 

Kanalizace, domovní ČOV. Harmonogram je vytvořen v programu MS Project a je uveden 

v příloze P1 - Časový harmonogram. 
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8.1 NASAZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

V průběhu výstavby se na stavbě podílí více pracovních čet provádějících specifické práce 

dané jejich odborností. Činnosti jednotlivých pracovní čet na sebe vzájemně navazují, 

v některých případech se práce překrývají. Toto je zohledněno při návrhu časového 

harmonogramu, který je zpracován tak, aby bylo co nejefektivněji využito všech lidských 

zdrojů.  

 

Následující tabulka uvádí maximální počet pracovníků v jednotlivých týdnech v průběhu 

výstavby. V případě 20. a 21. týdne je uveden počet pracovníku 0 – technologická přestávka 

po betonáži stropu nad 1. NP. Celkový maximální počet pracovníků (19) na stavbě bude v 53 

týdnu. V tento týden se na stavbě provádí vnitřní dokončovací práce a zároveň začínají 

práce vně objektu – stavba lešení a realizace zateplovacího fasádního systému. Tento počet 

pracovníků je použit při výpočtu potřeby staveništní vody. 

 

 

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Počet pracovníků 8 5 9 5 7 9 5 6 7 12 5 5 9 6 6 

 

Týden 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Počet pracovníků 6 4 4 8 0 0 6 6 16 11 11 10 10 7 7 
 

Týden 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Počet pracovníků 16 9 9 13 13 10 10 10 10 13 9 5 5 5 5 
 

Týden 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Počet pracovníků 10 5 10 10 9 9 9 19 11 11 15 12 12 12 8 
 

Týden 61 62 63 64 65 66 

Počet pracovníků 4 11 4 4 4 4 
 

Tab. 8.1 – Maximální počty pracovníků, týdně 

 

 

 

 

 

V následujícím grafu jsou uvedeny maximální počty pracovníků za jednotlivé měsíce 

v průběhu výstavby. 



99 
 

 

T
a
b
. 
8
.2

 –
 M

a
x
im

á
ln

í 
p
o
č
e
t 

p
ra

c
o
v
n
ík

ů
, 

m
ě
s
íč

n
ě

 



100 
 

8.2 ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 

Plán zajištění hlavních materiálových zdrojů je zobrazen v příloze P4 – Zajištění hlavních 

materiálových zdrojů. V řádcích jsou uvedeny hlavní stavební materiály, které jsou 

přiřazeny k jednotlivým týdnům, resp. měsícům, průběhu výstavby. V jednotlivých buňkách je 

uvedena potřeba daného materiálu vyjádřená v měrných jednotkách daného materiálu. 

Současně je zde v buňkách zobrazeno procentuální čerpání materiálu z jeho celkového 

objemu. Poslední řádek plánu zajištění materiálových zdrojů je součtem typů materiálů, které 

jsou na stavbě souběžně využívány.  
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9.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

9.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby:       Penzion Skalka 

Místo stavby:       obec Skalka u Prostějova 

         parc. č. 229/1, 229/3 

Katastrální území:       Skalka u Prostějova 

Okres:        Prostějov 

Charakter stavby:      Novostavba 

 

9.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 

 
Stavebník:        PRESLUN, s.r.o. 

IČ: 27730336 

Skalka 67 

Pivín 798 24  

 

V zastoupení:       Mgr. Miroslav Šperka 

Třebčín 251 

Lutín – Třebčín 783 42 

 

9.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

 
Hlavní projektant:      Ing. Kryštof Mikyska 

Prasečí 10 

Pardubice, 615 00 

AI pro pozemní stavby 

ČKAIT – 1008545 

 

Zpracovatel:       Alpa, s.r.o. 

IČ: 25470892 

Za Chalupou 5 

Studené, 380 01 

Odpovědný zástupce:     Ing. Pavel Křivule, CSc. 

AI pro pozemní stavby 

ČKAIT – 1003647 
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9.1.4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Na pozemku je navržen objekt penzionu SO 01 s parkovištěm a opěrnou zdí SO 02, 

inženýrskými objekty a technologickými provozními soubory (SO 03, SO 04, SO 05). Objekt 

bude sloužit k podnikání. Dům je určen pro ubytování hostů ve 12 dvoulůžkových pokojích 

s možností přistýlky. První nadzemní podlaží objektu je uzpůsobeno pro pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Hlavní stavební objekt penzionu je založen na základových pasech v jednoduchých 

geologických podmínkách, okolní terén je mírně svažitý. Svislý nosný systém je tvořen 

z cihelných tvarovek, vnitřní nosné zdivo a příčky jsou z cihelných tvarovek, případně ze 

SDK konstrukcí. Strop nad 1. NP je tvořen filigránovými panely, celková tloušťka stropu je 

250 mm. Strop nad 2. NP je tvořen konstrukcí krovu a TI skladbou se SDK podhledem. 

Vertikální doprava v objektu je zajištěna dvouramenným schodištěm. Konstrukce zastřešení 

je tvořena klasickým dřevěným krovem, sklon střešních rovin je 25°. Jako střešní krytina je 

navržena skládaná betonová taška. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany z přilehlé 

terasy. 

V SZ rohu pozemku je objekt SO 02 – parkoviště s gabionovou stěnou, kde je zamýšleno 

parkování 6 osobních automobilů. Přípojka elektřiny NN (SO 03), přípojka vodovodu (SO 04) 

a kanalizace s čističkou odpadních vod (SO 05) tvoří samostatné stavební objekty. 

 

9.1.5 ČLENENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01 – Objekt penzionu 

SO 02 – Parkoviště s opěrnou zdí 

SO 03 – Přípojka elektřiny NN 

SO 04 – Přípojka vodovodu 

SO 05 – Kanalizace s domovní čističkou odpadních vod 

 

9.1.6 OBECNÉ INFORMACE O TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ 

Gabionová zeď je součástí stavebního objektu SO 02, do kterého patří ještě objekt 

parkoviště, resp. všechny zpevněné plochy v okolí objektu, které budou sloužit pro pohyb 

automobilů. Gabionová zeď bude vystavěna v severozápadním rohu pozemku. Tato zeď zde 

odděluje rovinu parkovacích ploch od úrovně původního terénu. Výškový rozdíl mezi těmito 

rovinami je ca 1,3 – 1,5 m, samotná zeď dosahuje celkové maximální výšky 2,2 m (od horní 

úrovně povrchu parkoviště: 1,7 m). Zeď má vlastní plošný základ, ten ale nebude řešen 

v rámci tohoto technologického předpisu. Samotná realizace gabionové zdi není prováděna 

klasickým systémem gabionových košů, ale je zvolena technologie montáže na celou výšku 

zdi se zachováním malé šířky zdi (0,5 m). Technické řešení a návrh gabionové zdi vychází 
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z projektové dokumentace, problematika účelnosti a efektivity návrhu není v tomto 

technologickém předpisu zohledněna. 

 

 

9.2 MATERIÁL 

 

9.2.1 VÝKAZ MATERIÁLU 

NÁZEV POPIS MNOŽSTVÍ 

DRATĚNÁ SÍŤ 

2500/2200 mm, velikost oka 50/200 10 ks 

60,885 m
2
 

1000/2200 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

2500/2000 mm, velikost oka 50/200 4 ks 

1000/2000 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

2500/1800 mm, velikost oka 50/200 4 ks 

1000/1800 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

1600/2500 mm, velikost oka 50/200 4 ks  

1600/2000 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

2500/1400 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

1000/1400 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

OCELOVÝ SLOUPEK 

60/40/2000 mm, tl. stěny 2,0 mm 12 ks 

 

60/40/1800 mm, tl. stěny 2,0 mm 6 ks 

60/40/1600 mm, tl. stěny 1,5 mm 6 ks 

60/40/1400 mm, tl. stěny 1,5 mm 6 ks 

60/40/1200 mm, tl. stěny 1,5 mm 4 ks 

BOČNÍ DÍLEC 

2200/500 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

8,3 m
2
 

2000/500 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

1800/500 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

1600/500 mm, velikost oka 50/200 2 ks 

1400/500 mm, velikost oka 50/200 1 ks 

DISTANČNÍ SPONY délka 500 mm (včetně připevňovacích prvků) 958 ks  

VÝPLŇOVÉ KAMENIVO lomový kámen 30,44 m
3
 85,5 t 

 

Všechny ocelové prvky jsou opatřeny povrchovou úpravou Galfan (žárové pokovení slitinou 

zinku – 95 % a hliníku – 5 %).  

 

9.2.2 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

9.1.1.1 Ocelové prvky:  

Drátěné sítě se skladují uložené volně nad sebou. Budou vytvořeny celkem 4 skládky, 

rozdělené podle velikostí jednotlivých prvků. Skladované drátěné sítě budou podloženy 

dřevěnými podklady 200/200 mm. Celková výška nejvyšší skládky je ca 300 mm. Spojovací 

prvky včetně příslušenství (šrouby, matice, podložky) budou skladovány v uzamykatelném 

skladu. 
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9.1.1.2 Kamenivo 

Kamenivo pro výplň gabionové zdi bude skladováno volně v prostoru parkoviště. Velikost 

skládky kameniva (30,44 m3) bude ca 4,5 x 4,5 m a výšky 1,5 m. 

 

9.2.3 DOPRAVA MATERIÁLU 

9.1.1.3 Ocelové prvky:  

Všechny ocelové prvky budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem Tatra T-815. Na 

korbě nákladního automobilu budou prvky zabezpečeny proti posunutí. Všechny prvky je 

možné dopravit v jedné dodávce. Nakládka i vykládka prvků probíhá ručně. 

 

9.1.1.4 Kamenivo 

Pro dopravu kameniva bude použit nákladní automobil Tatra T-815. Kamenivo o celkovém 

objemu 30,44 m3 a hmotnosti 85,5 t vyžaduje 10 dodávek (jedna dodávka nákladního 

automobilu pojme 9 t kameniva). Vykládka bude probíhat sklopením z korby nákladního 

automobilu přímo do prostoru parkoviště. Doprava kameniva proběhne před dodávkou 

ocelových prvků z důvodu jejich ochrany při vykládání kameniva.  

 

9.2.4 ZPŮSOB DODÁVÁNÍ MATERIÁLU 

9.1.1.5 Ocelové prvky:  

Ocelové prvky pro systém gabionové zdi zajišťují Stavebniny K, a.s. z Prostějova. 

Vzdálenost stavebnin od místa stavby je 10 km. Materiál bude dopraven nákladním 

automobilem. 

Adresa dodavatele: Českomoravský štěrk, a.s. 

Kamenolom Luleč 

   Luleč 

   683 03 

 

9.1.1.6 Kamenivo 

Dodavatelem kameniva je společnost Českomoravský štěrk, a.s. Kamenivo bude dopraveno 

z kamenolomu Luleč vzdáleného od místa stavby 32 km. Doprava je zajištěna nákladním 

automobilem. 

Adresa dodavatele: Stavebniny K, a.s. 

Vrahovická 24 

   Prostějov 

   796 01 
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9.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

9.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Staveniště je řádně oploceno a označeno. Vstup na něj je možný přes vstupní bránu na 

severní hranici pozemku z místní komunikace. Tento vstup umožňuje i vjezd automobilů 

a stavební techniky. Je zde vybudováno zařízení staveniště, staveništní komunikace jsou 

zpevněné a umožňují pohyb automobilů a stavební techniky. Podrobnosti o připravenosti 

staveniště jsou uvedeny v části 5 – Projekt zařízení staveniště.  

 

9.3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Před započetím prací na vlastní výstavbě gabionové zdi, bude vybetonován základ pod tuto 

zeď a svislé stěny výkopu hlavní figury č. 2 budou zajištěny stříkaným betonem. Prostor 

budoucího parkoviště, který bude ohraničovat gabionová stěna, slouží v rámci výstavby 

celého objektu jako skládka materiálu – pro výstavbu gabionové zdi je nutné, aby tento 

prostor byl volný a nebyly zde skladovány jiné materiály. Dle návrhu projektanta je zvolena 

varianta gabionové zdi vystavěné na betonovém základě, který je vybudován společně se 

svislými sloupky již v předchozí etapě a spadá do základových prací realizovaných na 

stavebním objektu SO 01. 

 

9.3.3 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště bude předáno subdodavatelské firmě hlavním dodavatelem stavebních prací ve 

smluveném termínu. Při předávce proběhne kontrola celého staveniště a předávaného 

pracoviště. O předávce se provede zápis do stavebního deníku, k případným nedostatkům 

se zástupce subdodavatele vyjádří písemně tamtéž. Předání pracoviště probíhá za účasti 

hlavního stavbyvedoucího, zástupce subdodavatelské firmy, případně je účasten i dozor 

investora. Současně budou přítomni všichni pracovníci zhotovitelské firmy, kteří se budou 

výstavby účastnit a budou proškoleni pověřeným pracovníkem hlavního dodavatele stavby 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel převezme od stavbyvedoucího klíče od 

staveniště a přidělených skladovacích prostor a podpisem do stavebního deníku stvrdí 

převzetí pracoviště. 

 

 

9.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Pracovištěm je otevřená plocha v severozápadní části stavebního pozemku. Pracoviště 

částečně slouží i jako skládka materiálů. Pro tuto technologickou etapu nejsou potřebné 
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žádné energetické zdroje. Zázemí pro pracovníky (WC, šatna,…) je umístěno jižně od 

hlavního stavebního objektu. 

 

Obecné pracovní podmínky: 

Tato technologická etapa bude prováděna v letním období, venkovní teploty nebudou mít vliv 

na výstavbu. Realizace gabionové zdi bude probíhat podle tohoto technologického předpisu 

a podle obecných pravidel provádění stavebních prací a technologických postupů. 

Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit této technologické etapy, budou proškoleni 

o BOZP. 

 

Rizika: 

 je nutné řádně dotahovat všechny šrouby montované konstrukce a opakovaně toto 

kontrolovat 

 při plnění drátěné konstrukce kamenivem dbát na velikost jednotlivých prvků 

kameniva tak, aby nedošlo k proniknutí těchto prvků skrz drátěnou konstrukci 

 použití nevhodného kameniva (křehké, s obsahem vody, solí,…) 

 

 

9.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Celou technologickou etapu bude realizovat jedna pracovní četa. Všichni její členové jsou 

proškoleni pro zhotovení gabionové zdi, mají odbornou kvalifikaci a zkušenosti.  

Složení pracovní čety: 

 1x vedoucí pracovní čety 

 3x stavební dělník 

 

 

9.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

K této technologické etapě nebudou využívány žádné stroje, práce budou prováděny pouze 

za pomoci ručního nářadí.  

Ruční nářadí: šroubovák, klíč, gola sada, kladivo, kleště kombinační, kleště štípací 

Pracovní pomůcky: metr, vodováha, pásmo, olovnice, provázek, lať 

Ochranné pracovní pomůcky:  pracovní rukavice, přilba, reflexní vesta, pracovní oděv, 

pracovní obuv 
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9.7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY GABIONOVÉ ZDI 

 

9.7.1 PŘÍPRAVA PRACOVIŠTĚ  

Před zahájením stavebních prací na výstavbě gabionové zdi se očistí betonový základ od 

případných nečistot, provede se kontrola dodaného materiálu a pracovních podmínek na 

pracovišti. 

 

9.7.2 ZHOTOVENÍ DRÁTĚNÉ KONSTRUKCE  

Při betonáží základových pasů byly zabetonovány svislé ocelové sloupky obdélníkového 

průřezu 60/40 mm s tloušťkou stěny 2 mm. Tyto sloupky jsou vždy minimálně o 200 mm 

kratší, než je zamýšlená výška gabionové zdi v daném místě.  

Na svislé sloupky se pomocí svorek přišroubují distanční lišty. Ty slouží k připevnění 

drátěných sítí a k jejich zpevnění. Drátěné sítě jsou tvořeny z horizontálních U profilů, které 

jsou svařeny s vertikálními ocelovými pruty o průměru 5mm, tyto pruty jsou od sebe vzdáleny 

50mm. U profily jsou od sebe vzdáleny 200mm a vzniká tak rastr 50/200 mm.  

Nejprve se připevní drátěná síť pouze ze zadní strany budoucí zdi tak, aby se vymezila její 

poloha. K připevnění se použije jen minimum distančních lišt pro případné snadné řešení 

korekcí. Poté, co se určí její poloha a síť je v poloze, která odpovídá zamýšlenému stavu, se 

na sloupky připevní zbývající distanční spony. Na každý svislý sloupek se připevní distanční 

lišty ve svislé vzdálenosti 200 mm, tedy tak, aby distanční spony byly prošroubovány 

s horizontálními U profily drátěných sítí. 

 

Po připevnění všech sítí ze zadní strany budoucí zdi se mohou začít připevňovat i přední 

sítě. Distanční spony jsou již osazeny na svislé sloupky a v případě dodržení zásad 

vodorovnosti a kolmosti všech připevňovaných prvků by jejich poloha měla korespondovat 

s nově osazovanou sítí. V případě nepřesností je možné distanční spony mírně natočit okolo 

osy šrouby, kterým jsou připevněny. V případě větších nepřesností je nutné zjištění příčiny 

a operativní odstranění problému, případně i demontáž a opětovná montáž již osazených 

sítí. 

Když jsou drátěné sítě připevněny z obou stran ke svislým sloupkům, osadí se na konce zdí 

boční dílce, kterými se uzavře celá budoucí gabionová zeď. Boční dílce se připevňují pomocí 

šroubů a matic k předním a zadním drátěným sítím stejným způsobem, jako se spojují 

s distanční lišty. Pro zpevnění celé konstrukce se připevňují další distanční spony, které 

nebudou přichyceny ke sloupkům, ale budou ve volném prostoru mezi sítěmi. Vodorovná 

vzdálenost mezi všemi distančními lištami bude 500 mm, svislá vzdálenost bude 200 mm – 

vzdálenost horizontálních U profilů.  
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Následuje kontrola zhotovené konstrukce z drátěných sítí, především dotažení všech šroubů 

a celková prostorová tuhost konstrukce. Případně se odstraní drobné vady nalezené vizuální 

kontrolou. 

 

9.7.3 PLNĚNÍ KAMENIVEM 

Plnění kamenivem bude probíhat ve dvou etapách – nadzemní a podzemní část zdi. 

Vzhledem k projektové dokumentaci bude zeď nejprve vyplněna do výšky ca 500 – 600 mm 

tak, aby bylo možné přilehlé plochy budoucího parkoviště opatřit podsypem z drceného 

kameniva, které budou nadále sloužit jako skládky materiálu. Pro výplň zdi v první etapě je 

možné použít stejné kamenivo jako na podsyp parkoviště (frakce 16/32) za předpokladu, že 

bude zhutněno. Jinak se použije stejné kamenivo jako pro nadzemní část zdi. 

V nadzemní části gabionové zdi bude jako výplně použito lomového kamene, který je 

částečně opracovaný. Musí být použity pevné úlomky hornin nebo celé valouny, které 

nepodléhají povětrnostním vlivům. Vzhledem k malé šířce gabionové zdi (0,5 m) není možné 

ručně vyskládat všechny prvky kameniva do pohledové podoby. Drátěná konstrukce se bude 

plnit ručně tak, aby u lícové strany byly umístěny větší kameny, které je možné skrz drátěnou 

síť prostorově srovnat. Za touto čelní stranou bude prostor mezi sítěmi dosypán kameny, 

i o menší velikosti. Tím se vyplní případné mezery. Dosypávky menší frakcí kameniva se 

provádí po ca každých 200 mm výšky vrstvy. V místech distančních spon, které spojují 

přední a zadní síť zdi, je nutné dbát zvýšené opatrnosti při ukládání jednotlivých kamenů. 

Doporučuje se v okolí těchto spon ukládat menší prvky kameniva. Poslední vrstva kameniva 

se ukládá v celé ploše a ručně se upraví do pohledové podoby - svislé sloupky jsou kratší, 

než je celková výška zdi.  

 

9.7.4 KONTROLA HOTOVÉ GABIONOVÉ ZDI, ÚKLID PRACOVIŠTĚ 

Po dokončení prací se provede výstupní kontrola. Celé pracoviště se uklidí a odpadový 

materiál se vytřídí podle zásad odpadového hospodářství staveniště. 

 

 

9.8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

 

9.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

 Kontrola dodaného materiálu – drátěné sítě, spojovací materiál, kamenivo 

 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 

 Kontrola dokončení předchozích činností – betonáž základových pasů se svislými 

sloupky 

 Kontrola rovinnosti a čistoty betonového základu 
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 Kontrola polohy a upevnění svislých sloupků 

 

9.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 Kontrola polohy a přesnost osazení drátěných sítí 

 Kontrola dotažení všech šroubů a matic v konstrukci 

 Kontrola prostorové tuhosti konstrukce 

 Kontrola uložení kameniva – malá mezerovitost, ruční vyrovnání čelní stěny 

 Vizuální kontrola nepřesností, nedodělků 

 

9.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 Kontrola kvality dokončených prací 

 Opětovná kontrola dotažení všech šroubů a matic 

 Kontrola úklidu pracoviště  

 

 

9.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, především 

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

zdraví při práci na staveništích. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

 

9.10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při technologické etapě realizace gabionové zdi nebudou produkovány žádné nebezpečné 

odpady, pouze běžný stavební odpad. Odpad je rozdělen dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 

381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Veškerý odpad je tříděn a umístěn na 

příslušné místo na staveništi určené k jeho uložení.  

 

Vzniklé odpady při realizaci gabionové zdi: 

 17 04 05 – Železo a ocel 

 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady 

Žádný z uvedených odpadů není řazen do kategorie nebezpečných odpadů. 

 

V průběhu výstavby není předpokládán žádný negativní vliv na životní prostředí. Nejsou 

používány nebezpečné látky, nevzniká nadměrný hluk ani prašnost. 
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10.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL 

 

k.č. 1: Před započetím výstavby opěrné gabionové zdi vedoucí pracovní čety společně se 

stavbyvedoucím zkontrolují obecné pracovní podmínky, projektovou dokumentaci 

a technologický předpis. V případě zjištění nedostatků nebo pochybností se 

provede náprava a stavbyvedoucí dá pokyn k zahájení prací. O tomto se provede 

zápis do stavebního deníku. 

 
k.č. 2: Kontrola dokončení předchozích činností – kontrola všech rozměrů, celkového 

stavu a čistoty betonového základu. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí 

s vedoucím pracovní čety. 

 
k.č. 3: Kontrola dokončení předchozích činností – kontroluje se kvalita zabetonování 

svislých ocelových sloupků. Dále jejich rozměry a neporušenost povrchové úpravy, 

poloha a rozteč podle PD. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s vedoucím 

pracovní čety. 

 
k.č. 4: Dodávka materiálů zahrnuje drátěné sítě, spojovací materiál a výplňové kamenivo. 

Kontroluje se shoda s dodacími listy. U drátěných sítí a spojovacích prvků se 

kontrolují jejich rozměry a počet. Dále se vizuálně kontroluje neporušenost 

povrchové úpravy a případné deformace. U dodávky kameniva se kontroluje 

dodané množství kvalita materiálu – pouze pevné úlomky hornin nebo celé 

valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům (nejsou křehké, neobsahují vodu 

nebo soli). Kontrolu provádí stavbyvedoucí. 

 
k.č. 5: Kontrola připevnění distančních lišt na svislé sloupky, jejich poloha (vodorovnost 

a kolmost vzhledem ke svislým sloupkům) a jejich vzájemná rozteč dle 

technologického předpisu. Kontroluje vedoucí pracovní čety. 

 
k.č. 6: Při osazování drátěných sítí se kontroluje jejich rozměr vzhledem k umístění 

v konstrukci, včetně uzavíracích bočních dílců. Dále se kontroluje jejich poloha 

vzhledem k distančním lištám dle technologického předpisu. Tuto kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. 

 
k.č. 7: Po připevnění drátěných sítí se zkontroluje dotažení všech matic v konstrukci – 

spojení distančních lišt se svislými sloupky a spojení drátěných sítí s distančními 

lištami. Tuto kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. 
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k.č. 8: Před ukládáním kameniva do drátěných sítí se zkontroluje prostorová tuhost 

a celistvost konstrukce. Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety ručně přiměřenou 

silou – v případě nedostatků je nutná jejich náprava a zopakování předchozích 

kontrolních bodů. 

 
k.č. 9: Při ukládání kameniva do drátěných sítí se kontroluje velikost jednotlivých prvků 

u čelní a zadní strany opěrné zdi – jejich velikost nesmí dovolovat jejich proniknutí 

skrz oka drátěné sítě. Kamenivo musí být vyskládáno tak, aby byla zaručena co 

nejmenší mezerovitost mezi jednotlivými prvky tak, aby bylo docíleno 

požadovaného vzhledu. Kontrolu vizuálně provádí vedoucí pracovní čety. 

 
k.č. 10: Po dokončení ukládání kameniva do drátěných sítí se vizuálně kontroluje konečný 

vzhled, především uložení prvků v čelní stěně a ukončení zdi, které lícuje s horní 

hranou drátěných sítí. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor 

investora. 

 

k.č. 11: V rámci výstupní kontroly se opět překontroluje dotažení všech přístupných matic, 

které se mohly během ukládání kameniva uvolnit. Kontrolu provádí vedoucí 

pracovní čety. 

 

k.č. 12: Kontrolu dodržení technologického postupu a celkovou kvalitu realizace provádí 

stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. Výstupem této kontroly 

je zápis do stavebního deníků o dokončení a odsouhlasení zhotovené konstrukce. 

 

k.č. 13: Po dokončení všech prací se pracoviště uklidí a vytřídí se stavební odpad – 

kontroluje vedoucí pracovní čety. 
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10.2 PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH NOREM A ZKRATEK PŘI TVORBĚ KZP 

 

ČSN 013420: Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (červenec 2004) 

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

stavební objekty (leden 1997) 

ČSN EN 1090-1: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 

Technické požadavky na ocelové konstrukce 

Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon (2006) 

 

 

Použité zkratky: ST – kontrolu provádí stavbyvedoucí 

   VPČ – kontrolu provádí vedoucí pracovní čety 

   TDI – kontrolu provádí technický dozor investora 

 

   V – kontrola se provádí vizuálně 

   M – kontrola se provádí měřením 

   PR – protokol, dodací list 

   SD – zápis do stavebního deníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

10.3 NÁVRH FORMULÁŘE KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO PLÁNU 
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11.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

11.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby:       Penzion Skalka 

Místo stavby:       obec Skalka u Prostějova 

         parc. č. 229/1, 229/3 

Katastrální území:       Skalka u Prostějova 

Okres:        Prostějov 

Charakter stavby:      Novostavba 

 

11.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 

 
Stavebník:        PRESLUN, s.r.o. 

IČ: 27730336 

Skalka 67 

Pivín 798 24  

 

V zastoupení:       Mgr. Miroslav Šperka 

Třebčín 251 

Lutín – Třebčín 783 42 

 

11.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

 
Hlavní projektant:      Ing. Kryštof Mikyska 

Prasečí 10 

Pardubice, 615 00 

AI pro pozemní stavby 

ČKAIT – 1008545 

 

Zpracovatel:       Alpa, s.r.o. 

IČ: 25470892 

Za Chalupou 5 

Studené, 380 01 

Odpovědný zástupce:     Ing. Pavel Křivule, CSc. 

AI pro pozemní stavby 

ČKAIT – 1003647 
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11.1.4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Na pozemku je navržen objekt penzionu SO 01 s parkovištěm a opěrnou zdí SO 02, 

inženýrskými objekty a technologickými provozními soubory (SO 03, SO 04, SO 05). Objekt 

bude sloužit k podnikání. Dům je určen pro ubytování hostů ve 12 dvoulůžkových pokojích 

s možností přistýlky. První nadzemní podlaží objektu je uzpůsobeno pro pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Hlavní stavební objekt penzionu je založen na základových pasech v jednoduchých 

geologických podmínkách, okolní terén je mírně svažitý. Svislý nosný systém je tvořen 

z cihelných tvarovek, vnitřní nosné zdivo a příčky jsou z cihelných tvarovek, případně ze 

SDK kcí. Strop nad 1. NP je tvořen filigránovými panely, celková tloušťka stropu je 250 mm. 

Strop nad 2. NP je tvořen konstrukcí krovu a TI skladbou se SDK podhledem. Vertikální 

doprava v objektu je zajištěna dvouramenným schodištěm. Konstrukce zastřešení je tvořena 

klasickým dřevěným krovem, sklon střešních rovin je 25°. Jako střešní krytina je navržena 

skládaná betonová taška. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany z přilehlé terasy. 

 V SZ rohu pozemku je objekt SO 02 – parkoviště s gabionovou stěnou, kde je zamýšleno 

parkování 6 osobních automobilů. Přípojka elektřiny NN (SO 03), přípojka vodovodu (SO 04) 

a kanalizace s čističkou odpadních vod (SO 05) tvoří samostatné stavební objekty. 

 

11.1.5 ČLENENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01 – Objekt penzionu 

SO 02 – Parkoviště s opěrnou zdí 

SO 03 – Přípojka elektřiny NN 

SO 04 – Přípojka vodovodu 

SO 05 – Kanalizace s domovní čističkou odpadních vod 

 

11.1.6 OBECNÉ INFORMACE O TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ 

Objekt bude zastřešen klasickou krovovou konstrukcí z hraněných prvků. Prostor podkroví 

bude neobytný. Konstrukce krovu je založena na vazných trámech, které budou sloužit jako 

stropní konstrukce nad 2. NP. Na vazné trámy bude zavěšen sádrokartonový podhled. 

Vzhledem k absenci celoplošné stropní konstrukce je nutné zhotovit pracovní podlahu na 

vazných trámech, z které budou realizovány následující práce na výstavbě krovové 

konstrukce. Doprava dřevěných prvků je zajištěna autojeřábem, která bude probíhat ve dvou 

fázích. V první fázi budou dřevěné prvky dopraveny na strop 1. NP, odkud se budou 

osazovat na místo určení v konstrukci krovu. V druhé fázi se prvky dopraví na pracovní 

podlahu.  

Všechny práce probíhají ve výšce a je tedy nutné dodržovat veškerá opatření zajišťující 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
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11.2 MATERIÁL 

 

11.2.1 VÝKAZ MATERIÁLU 

NÁZEV PRŮŘEZ [m] DÉLKA [m] KS OBJEM  HMOSTNOST  

KROKVE 0,12 / 0,18 8,340 54 9,728 m
3
 4864 kg 

KLEŠTINY 0,08 / 0,18 5,000 27 1,944 m
3
 972 kg 

VZPĚRY 0,12 / 0,16 2,500 8 0,384 m
3
 192 kg 

VAZNÉ TRÁMY 0,18 / 0,22 6,150 12 2,922 m
3
 1461 kg 

ZAVĚTROVÁNÍ 0,18 / 0,025 6,500 10 0,293 m
3
 146 kg 

PÁSKY 0,10 / 0,14 1,150 8 0,129 m
3
 64 kg 

VAZNICE  

0,18 / 0,24 7,500 1 0,324 m
3
 162 kg 

0,18 / 0,24 7,000 2 0,605 m
3
 302 kg 

0,18 / 0,24 4,000 1 0,173 m
3
 86 kg 

CELKEM 25,500 1,102 m
3
 551 kg 

POZEDNICE 

0,20 / 0,14 7,500 2 0,420 m
3
 210 kg 

0,20 / 0,14 7,000 4 0,784 m
3
 392 kg 

0,20 / 0,14 4,000 2 0,224 m
3
 112 kg 

CELKEM 51,000 1,428 m
3
 714 kg 

SLOUPKY 0,18 / 0,18 2,675 6 0,520 m
3
 260 kg 

CELKEM    18,449 m
3
 9225 kg 

 

Všechny dřevěné prvky konstrukce krovu jsou impregnovány přípravkem proti 

dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám a plísním. 

 

Spojovací materiál: hřebíky, svorníkové kotvy do betonu, pásová ocel, styčníkové plechy, 

kotevní úhelníky, ocelové svorníky. 

 

11.2.2 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Materiál pro konstrukci krovu je tvořen dřevěnými hraněnými prvky a drobnými spojovacími 

prostředky. Dřevěné prvky se skladují na staveništní skládce jižně od objektu, která je 

zpevněná štěrkem. Jednotlivé prvky jsou složeny podle typu a délky na podkladních trámcích 

a jednotlivé vrstvy jsou proloženy laťovými proklady. Drobný materiál je skladován 

v uzamykatelném staveništním skladu. 

Při dopravě materiálu ze staveništní skládky na pracovní podlahu nad 2. NP je vzhledem 

k rozložení zatížení nutné skládat tyto prvky kolmo na vazné trámy. 

 

11.2.3 DOPRAVA MATERIÁLU 

Materiál bude na stavbu dopraven nákladním automobilem. Nákladní automobil pojme 

všechny dopravované prvky, pouze při dopravě krokví budou trámy přečnívat za vozidlo 

o 1,8 m (nutno označit přečnívající náklad červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 
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300 mm). Z nákladního automobilu budou prvky složeny na určené místo na staveništní 

skládku. Drobný materiál bude dopraven dodávkovými a osobními automobily. 

 

11.2.4 ZPŮSOB DODÁVÁNÍ MATERIÁLU 

Dodavatelem dřevěných hraněných prvků je společnost DEKWood, s.r.o. Stavebniny 

společnosti jsou vzdáleny 10 km od staveniště. Doprava je zajištěna nákladním 

automobilem. 

Adresa dodavatele: DEKWOOD, s.r.o. 

Průmyslová 14 (areál Alora) 

   Prostějov 

   796 01 

 

 

11.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

11.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Staveniště je řádně oploceno a označeno. Vstup na něj je možný přes vstupní bránu na 

severní hranici pozemku z místní komunikace. Tento vstup umožňuje i vjezd automobilů 

a stavební techniky. Je zde vybudováno zařízení staveniště, staveništní komunikace jsou 

zpevněné a umožňují pohyb automobilů a stavební techniky. V blízkosti skládky dřevěných 

hraněných prvků konstrukce krovu bude zřízeno zázemí pro úpravu a přípravu jednotlivých 

prvků. Podrobnosti o připravenosti staveniště jsou uvedeny v části 5 – Projekt zařízení 

staveniště.  

 

11.3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Před realizací konstrukce krovu jsou zhotoveny ztužující věnce nad zdivem 2. NP a jsou 

vyzděny cihelné štítové zdi. Vzhledem k tomu, že konstrukce krovu je vystavěna na vazných 

trámech, bez stropní konstrukce nad 2. NP, musí být celé 2. NP vyklizeno a nesmí zde 

probíhat jiné stavební práce. 

 

11.3.3 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště bude předáno subdodavatelské firmě hlavním dodavatelem stavebních prací ve 

smluveném termínu. Při předávce proběhne kontrola celého staveniště a předávaného 

pracoviště. O předávce se provede zápis do stavebního deníku, k případným nedostatkům 

se zástupce subdodavatele vyjádří písemně tamtéž. Předání pracoviště probíhá za účasti 

hlavního stavbyvedoucího, zástupce subdodavatelské firmy a dozoru investora. Současně 

budou přítomni všichni pracovníci zhotovitelské firmy, kteří se budou výstavby účastnit 
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a budou proškoleni pověřeným pracovníkem hlavního dodavatele stavby o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel převezme od stavbyvedoucího klíče od staveniště 

a přidělených skladovacích prostor a podpisem do stavebního deníku stvrdí převzetí 

pracoviště. 

 

 

11.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Práce na výstavbě konstrukce krovu probíhají v první fázi ze stropu 1. NP, v druhé fázi 

z pracovní podlahy uložené na vazných trámech. Na pracovišti bude dostupná elektrická 

energie z rozvodné skříně na staveništi. Jiné energetické vstupy nejsou potřeba (osvětlení, 

odvětrání, voda,…). Přístup na pracoviště je možný po železobetonovém schodišti do 2. NP 

a odtud po žebříku na pracovní podlahu. Materiál bude skladován primárně na zpevněné 

staveništní skládce. Po dopravě materiálu autojeřábem na stavbu bude materiál skladován 

na stropě 1. NP, případně na pracovní podlaze. Autojeřáb bude při práci zajištěn 

hydraulickými podpěrami na zpevněné staveništní komunikaci. V blízkosti skládky materiálu 

bude zřízeno zázemí pro úpravu a přípravu dřevěných prvků. Zázemí pro pracovníky (WC, 

šatna,…) je umístěno jižně od hlavního stavebního objektu. 

 

Obecné pracovní podmínky: 

Tato technologická etapa bude prováděna na podzim, předpokládá se, že venkovní teploty 

nebudou mít vliv na výstavbu. Výstavba konstrukce krovu bude probíhat podle tohoto 

technologického předpisu a podle obecných pravidel provádění stavebních prací 

a technologických postupů. Vzhledem k povaze prací je nutné dodržovat zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví pro práce ve výškách – přerušit stavební práce při 

nepříznivých klimatických podmínkách (bouře, déšť, sněžení nebo vytvoření námrazy), 

především při větru dosahujícím rychlostí více než 11 m/s. Dále při dohlednosti menší než 30 

m a teploty prostředí nižší než - 10 °C. Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit této 

technologické etapy, budou proškoleni o BOZP. 

 

Rizika: 

 Dbát zvýšené opatrnosti při dopravě jednotlivých dřevěných prvků autojeřábem, 

především s ohledem na blízkost štítové zdi. 

 Při realizaci konstrukce krovu dodržovat technologické postupy a přesnost, 

především při spojování prvků tesařskými spoji. 

 Práce probíhají ve výšce, je nutné dodržovat všechna nařízení o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. 
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11.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Celou technologickou etapu bude realizovat jedna pracovní četa. Všichni její členové jsou 

proškoleni pro práce výškách a mají odbornou kvalifikaci a zkušenosti. Pracovní četa se 

skládá z pracovníků odborně proškolených v oboru tesař. 

Složení pracovní čety: 

 1x vedoucí pracovní čety 

 3x tesař 

 2x lešenář 

 3x pomocný pracovník 

 

 

11.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Veškeré pracovní stroje, nástroje, pomůcky a ochranné pracovní pomůcky a prostředky jsou 

podrobně uvedeny v části 6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

 

9.1.1.7 Stavební stroje 

Mobilní jeřáb Tatra AD 14 

Nákladní automobil MAN TGS 26.400 6x4 valník 

 

9.1.1.8 Stroje ručně napájené kabelem 

Horní fréza (1300 W), motorová pila, pokosová pila (2000 W), příklepová vrtačka (1100 W), 

ruční kotoučová pila (1800 W), řetězová dlabačka (2000 W), sedlová fréza (2800 W), 

tesařský hoblík (2000 W). 

  

9.1.1.9 Nářadí ruční 

Dláta sada, kladivo tesařské, kleště kombinační, kleště štípací, lešenářský klíč, maticové 

klíče sada, pila oblouková, pila ocasová. 

 

9.1.1.10 Pracovní pomůcky 

Metr skládací, metr svinovací, olovnice, pásmo, pojízdné lešení hliníkové, provázek, 

stahovací svěrky, úhloměr sada, vodováha sada, žebříky. 

 

9.1.1.11 Ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní rukavice, přilba, reflexní vesta, pracovní oděv, pracovní obuv.  
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11.7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE KONSTRUKCE KROVU 

 

11.7.1 PŘÍPRAVA PRACOVIŠTĚ  

V úrovni 2. NP bude zhotoveno pracovní lešení, které bude sloužit k uložení vazných trámů 

a pro ruční dopravu dalších dřevěných prvků složených na stropě 1NP. Lešení je řešeno jako 

hliníkové pojízdné, aby bylo snadno přemístitelné při osazování jednotlivých vazných trámů. 

 

11.7.2 OSAZENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ 

Vazné trámy jsou průřezu 180 x 220 mm a délky 6,150 m. Celkový počet vazných trámů je 

12 ks. Osazovat se budou v párech, podélně spojených přeplátováním nad středovou zdí. Ve 

spoji je vytvořen dlab pro osazení sloupku. Vazné trámy budou v místě styku 

s železobetonovým věncem podloženy asfaltovým oxidovaným pásem („lepenka IPA“).  

Ze skládky materiálu se vazné trámy dopraví pomocí autojeřábu do úrovně stropu nad 1. NP. 

Spolu s vaznými trámy (1,46 t) se dopraví na tento strop i materiál pro pracovní podlahu 

(3,0 t), pozednice (0,7 t), sloupky (0,26 t), vzpěry (0,19 t), pásky (0,064 t) a vaznice (0,55 t). 

Odtud budou pracovníci vazné trámy ručně umísťovat do poloh určených projektovou 

dokumentací. Po uložení páru vazných trámů pracovníci přesunou pracovní lešení na pozici 

následujícího páru vazných trámů a proces osazení se opakuje. 

Jednotlivé vazné trámy se připevňují k železobetonovým věncům pomocí kotevních úhelníků 

tvaru L. Do věnce se vyvrtá otvor, do kterého se kotevní úhelník připevní pomocí ocelové 

svorníkové kotvy do betonu. Po této fázi výstavby se na vazných trámech vytvoří pracovní 

podlaha. Ta bude zhotovena z trubkového lešení, ze kterého se vytvoří pravoúhlá síť 

s osovou vzdáleností horních trubek takovou, aby na ně bylo možno položit klasické dřevěné 

podlážky. Vzájemně spojené trubky tvořící síť není nutné nijak kotvit k vazným trámům. 
 

 

 Obr. 11.1 – Konstrukce krovu, uložení vazných trámu, pracovní podlaha (JZ pohled) 
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11.7.3 OSAZENÍ POZEDNIC  

Na vazné trámy se osazují pozednice o rozměru 200 x 140 mm. Celková délka pozednic na 

jedné straně objektu je 25,50 m a skládá se ze tří prvků (1 x 7,50 m; 2 x 7,00 m; 1 x 4,00 m). 

Pozednice jsou složeny na stropě 1. NP. Odtud je pracovníci ručně umístí na vazné trámy. 

K nim jsou pozednice upevněny úhlovými styčníkovými plechy 90°, které se přibijí hřebíky. 

Vzájemné spojení pozednic v podélném směru bude řešeno přeplátováním nad vaznými 

trámy. V místech, kde jsou pozednice osazeny na štítové zdi, budou podloženy asfaltovým 

pásem. 

 

11.7.4 OSAZENÍ SLOUPKŮ A VRCHOLOVÉ VAZNICE 

Nad středovou zdí budou postaveny sloupky začepované do vazných trámů. Pracovníci 

osadí do předpřipravených dlabů na sloupcích na čepy diagonální vzpěry. Poté se celá 

konstrukce postaví a na čepy se osadí do dlabů ve vazných trámech. Vzpěry zajišťují 

sloupky ve svislé poloze. Některé sloupky nejsou opatřeny vzpěrami, přesto není nutné 

zavětrování, sloupky jsou zajištěny čepem. Po postavení všech sloupků se přistoupí 

k osazení vrcholové vaznice. 

Pracovníci zbudují pracovní lešení v blízkosti sloupků tak, aby z něho bylo možné osazovat 

vaznice na sloupky. Všechny dřevěné prvky jsou složeny na stropě 1. NP 

V místech uložení vaznic na štítové zdi budou vaznice podloženy asfaltovým pásem. 

Současně s osazováním vaznic na sloupky se osadí diagonální pásky mezi vaznicí 

a sloupky. Tento postup se opakuje u všech vaznic, které jsou vzájemně v podélném směru 

spojeny přeplátováním nad sloupky. 

 

 

 
Obr. 11.2 – Konstrukce krovu, osazení pozednic, sloupků a vaznic (JZ pohled) 
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11.7.5 OSAZENÍ KROKVÍ, KLEŠTIN A ZAVĚTROVÁNÍ 

Krokve se autojeřábem dopraví na pracovní podlahu nad 2. NP. Jedna dodávka bude 

obsahovat 9 ks krokví (810 kg) a po složení z autojeřábu je pracovníci rozmístí do plochy. Po 

složení 6 dodávek krokví (celkem 4864 kg) se autojeřábem dopraví kleštiny (972 kg). Montáž 

krokví probíhá ručně z pomocného lešení u vrcholové vaznice. Krokve se na pozednice 

a vaznice osadí přes sedlo a tyto spoje se zajistí hřebíky. Vzájemné spojení krokví v hřebeni 

je realizováno na čep a rozpor (ostřih) a spoj se zajistí hřebíky. Krokve se osazují párově 

postupně od severní štítové zdi směrem k jižní štítové zdi.  

 

Po osazení všech párů krokví se přistoupí k připevnění kleštin k párům krokví. Kleštiny jsou 

navrženy jako jednostranné a ke krokvím bude připevnění pomocí ocelových svorníků. 

Následně se na spodní strany krokví připevní prkna podélného ztužení, které vytvoří 

diagonální síť. U připevňování zavětrovacích prken je nutné dbát na jejich umístění 

vzhledem ke kleštinám. 

 

 

 

Obr. 11.3 – Zhotovená konstrukce krovu (JZ pohled) 

 

11.7.6 KONTROLA HOTOVÉ KONSTRUKCE KROVU, ÚKLID PRACOVIŠTĚ 

Po dokončení prací se provede výstupní kontrola a následně se rozebere pracovní podlaha. 

Celé pracoviště se uklidí a odpadový materiál se vytřídí podle zásad odpadového 

hospodářství staveniště. 
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11.8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

 

11.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

 Kontrola materiálu – hraněné prvky, spojovací materiál (počet, kvalita, rozměry, 

ošetření dřevěných prvků) 

 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 

 Kontrola dokončení předchozích činností – svislé nosné kce 2. NP 

s železobetonovými věnci, štítové zdi (rozměry, poloha, kvalita) 

 

11.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 Kontrola uložení a připevnění vazných trámů – podložení asfaltovými pásy, upevnění 

závitových tyčí a řádné dotažení matic 

 Kontrola pracovní podlahy – správné spojení jednotlivých prvků, podepření podlážek 

 Kontrola osazení pozednic – poloha umístění, podložení asfaltovými pásy na 

štítových zdech, upevnění k vazným trámům, podélné spoje nad vaznými trámy 

 Kontrola svislosti sloupků, poloha umístění a kvalita provedených tesařských spojů 

(čepování sloupek – vzpěry – vazný trám) 

 Kontrola osazení vrcholových vaznic - podložení asfaltovými pásy na štítových zdech, 

poloha umístění a kvalita provedených tesařských spojů (čepování sloupek – vaznice 

– pásek), podélné spoje nad sloupky 

 Kontrola osazení krokví – prostorová poloha, kvalita provedených tesařských spojů 

(osedlání, ostřih) 

 Kontrola připevnění kleštin – poloha, vodorovnost, kvalita provedení svorníkových 

spojů 

 Kontrola podélného ztužení – poloha vzhledem ke kleštinám, kvalita připevnění  

 Kontrola tuhosti, rozměrů a prostorové polohy jednotlivých prvků a celé konstrukce 

krovu 

 

11.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 Kontrola kvality dokončených prací – detaily tesařských spojů 

 Kontrola tuhosti konstrukce krovu 

 Kontrola dodržení technologického postupu 

 Kontrola úklidu pracoviště  
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11.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, především 

Nařízení vlády č. 591/2006 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. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Zákon 

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

 

 

11.10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při technologické etapě výstavbě konstrukce krovu nebudou produkovány žádné 

nebezpečné odpady, pouze běžný stavební odpad. Odpad je rozdělen dle přílohy č.1 

vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Veškerý odpad je tříděn a 

umístěn na příslušné místo na staveništi určené k jeho uložení.  

 

Vzniklé odpady při realizaci konstrukce krovu: 

 17 02 01 – Dřevo 

 17 04 05 – Železo a ocel 

 17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady 

Žádný z uvedených odpadů není řazen do kategorie nebezpečných odpadů. 

 

V průběhu výstavby není předpokládán žádný negativní vliv na životní prostředí. Nejsou 

používány nebezpečné látky, nevzniká nadměrný hluk ani prašnost. 
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12.1 VSTUPNÍ ÚDAJE 

Objekt penzionu je navržen s klasickou konstrukcí krovu z dřevěných hraněných prvků. 

Konstrukce krovu je symetrická, založená na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 22,8 x 

12,5 m. Střecha je sedlová se sklonem 25°, prostor podkroví bude neobytný. Konstrukce 

krovu je založena na vazných trámech, které budou sloužit jako stropní konstrukce nad 

2. NP. Na vazných trámech bude založena konstrukce krovu – pozednice, sloupky, 

vrcholová vaznice, krokve a kleštiny. 

 

Vzhledem k jednoduchému tvaru a symetričnosti krovu a využití prostoru podkroví by bylo 

možné navrhnout i konstrukci krovu z dřevěných vazníků. Rozdíly mezi těmito typy krovů 

nedovolují v případě vazníků zhotovit přesahy střechy před štítové zdivo, které jsou 

u klasického krovu zajištěny přesahem pozednic a vaznic. V případě použití vazníků by tak 

došlo ke změně původně navrhovaného vzhledu objektu. Technologie výstavby obou typů 

krovů je odlišná a nabízí se tak otázka srovnání časové náročnosti výstavby krovu klasickou 

technologií a výstavby krovu za použití příhradových vazníků. 

 

 

12.2 KLASICKÁ KONSTRUKCE KROVU 

Technologie výstavby klasického dřevěného krovu je uvedena v části 10 Technologický 

předpis konstrukce krovu. Zde jsou uvedeny pouze hlavní použité materiály. 

 

NÁZEV PRŮŘEZ [m] DÉLKA [m] KS OBJEM  

KROKVE 0,12 / 0,18 8,340 54 9,728 m
3
 

KLEŠTINY 0,08 / 0,18 5,000 27 1,944 m
3
 

VZPĚRY 0,12 / 0,16 2,500 8 0,384 m
3
 

VAZNÉ TRÁMY 0,18 / 0,22 6,150 12 2,922 m
3
 

ZAVĚTROVÁNÍ 0,18 / 0,025 6,500 10 0,293 m
3
 

PÁSKY 0,10 / 0,14 1,150 8 0,129 m
3
 

VAZNICE  

0,18 / 0,24 7,500 1 0,324 m
3
 

0,18 / 0,24 7,000 2 0,605 m
3
 

0,18 / 0,24 4,000 1 0,173 m
3
 

CELKEM 25,500 1,102 m
3
 

POZEDNICE 

0,20 / 0,14 7,500 2 0,420 m
3
 

0,20 / 0,14 7,000 4 0,784 m
3
 

0,20 / 0,14 4,000 2 0,224 m
3
 

CELKEM 51,000 1,428 m
3
 

SLOUPKY 0,18 / 0,18 2,675 6 0,520 m
3
 

CELKEM    18,449 m
3
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12.3 DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY SE STYČNÍKOVÝMI DESKAMI 

Před začátkem výstavby vazníkového krovu je vzhledem k absenci stropu nad 2. NP nutné 

vybudovat lešení v celé ploše podlaží. Před osazováním vazníků se k železobetonovým 

věncům připevní ocelové kotevní prvky tvaru U pomocí svorníkových kotev do betonu. 

Na staveništi budou složeny dřevěné vazníky, které se pomocí autojeřábu osadí na 

železobetonové věnce. Pracovníci usměrní vazníky do požadované polohy a autojeřáb je 

položí na věnce, kde se připevní ke kotevním úhelníkům. Začíná se vazníkem u štítové zdi, 

po uložení druhého vazníku se vzájemně spojí ztužujícími prkny. Osová vzdálenost vazníků 

je 1,0 m. Po osazení všech vazníků se vzájemně zavětrují ztužujícími prkny tak, aby bylo 

dosaženo požadované prostorové tuhosti. 

Všechny vazníky jsou stejného sedlového tvaru a rozměrů. 

 

NÁZEV PRŮŘEZ [m] DÉLKA [m] KS 

DŘEVĚNÉ VAZNÍKY určený statickým výpočtem 13,5 23 

 

 

12.4 POROVNÁNÍ DOBY VÝSTAVBY 

Při porovnání doby výstavby konstrukce krovu oběma technologiemi bylo užito hodnot 

normohodin jednotlivých profesí a činností z programu BUILDpower. U porovnání je 

uvažováno se stejným počtem pracovníků a časová dotace na jednotlivé činnosti je vztažena 

ke konkrétní práci (např. osazení jedné krokve,…). U činností, které svojí povahou 

nevyžadují plné využití pracovního prostoru, je zvolen koeficient „pracovní skupiny“ 

s hodnotou 2, kterým se dělí doba výstavby. Tím je zohledněn pracovní postup realizace 

v praxi. 

 

Klasický krov - činnost KS Nh 
Doba 

trvání [h] 
Pracovní 
skupiny 

Celková 
doba [h] 

Celková 
doba [dny] 

Doprava materiálu na strop 1.NP 1 3,50 3,50 1 3,50 0,4 

Osazení vazných trámů 12 0,92 11,04 1 11,04 1,4 

Zhotovení pracovní podlahy 210 m
2
 0,08 16,80 1 16,80 2,1 

Osazení pozednic 6 0,67 4,02 1 4,02 0,5 

Osazení sloupků a vzpěr 6 0,75 4,50 1 4,50 0,6 

Osazení vrcholové vaznice a pásků 3 0,83 2,49 1 2,49 0,3 

Doprava materiálu na prac. podlahu 1 2,50 2,50 1 2,50 0,3 

Osazení párů krokví 27 0,69 18,63 1 18,63 2,3 

Připevnění kleštin 27 0,49 13,23 2 6,62 0,8 

Zavětrování konstrukce 10 0,32 3,20 2 1,60 0,2 

CELKEM 71,70 9,0 
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Vazníkový krov - činnost KS Nh 
Doba 

trvání [h] 
Pracovní 
skupiny 

Celková 
doba [h] 

Celková 
doba [dny] 

Zhotovení lešení 210 m
2
 0,13 27,30 2 13,65 1,7 

Osazení kotevních úhelníků 92 0,17 15,64 2 7,82 1,0 

Montáž vazníků 23 0,6 13,80 1 13,80 1,7 

Ztužení 100 0,25 25,00 2 12,50 1,6 

CELKEM 47,80 6,0 

 

 

Grafické znázornění doby výstavby klasického dřevěného a vazníkového krovu. 

 

Obr. 12.1 – Grafické znázornění doby výstavby krovů 
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12.5 ZÁVĚR POROVNÁNÍ 

 

Cílem bylo porovnat dobu výstavby klasického dřevěného krovu a krovu z dřevěných vazníků 

se styčníkovými plechy. Objekt je původně navržen s klasickým krovem, ale vzhledem 

k jednoduchosti krovu a k dalším okolnostem by bylo možné realizovat krov vazníkový. Tato 

možnost se ukázala jako časově méně náročná a celková úspora času by byla 3 dny = 33 % 

(6 dní výstavby vazníkového krovu oproti 9 dnům klasického krovu). Vzhledem k velikosti 

stavby a k rozsahu prováděných prací je časová úspora relativně malá. Značný vliv na to má 

skutečnost, že je nutné před montáží samotného vazníkového krovu zbudovat lešení v celé 

ploše podlaží. Kdyby tato nutnost odpadla, byla by časová úspora větší (52 %). Z tohoto je 

možné předpokládat, že je časově výhodnější realizovat jednoduché a symetrické krovy 

technologií vazníkových krovů. 
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ZÁVĚR 

 

V této diplomové práci je zpracován stavebně technologický projekt novostavby penzionu 

v obci Skalka u Prostějova. Celková doba výstavby objektu bude 15 měsíců, se zahájením 

31. 3. 2014 a ukončením 26. 6. 2015. Náklady na výstavbu za všechny stavební díly jsou 

10 007 022,82 Kč včetně DPH. Výstavbový proces je řešen také z hlediska návrhu stavební 

mechanizace a zajištění materiálových a lidských zdrojů. 

Součástí práce jsou i technologické předpisy pro výstavbu opěrné gabionové zdi 

a konstrukce klasického dřevěného krovu. Pro opěrnou zeď je zpracován kontrolní 

a zkušební plán. V rámci jiného zadání je zpracováno posouzení doby výstavby klasické 

konstrukce krovu a krovu z vazníků.  

 

Tento stavebně technologický projekt obsahuje všechny požadované náležitosti uvedené 

v zadání diplomové práce. 

 

 

Bronislav Patočka, Brno 2014 
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