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Úvod 

Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu zastřešení integrovaného výjezdového centra 
v Českém Těšíně. Nad tímto objektem je navržena plochá střecha s obráceným pořadím vrstev. 
Předmětem této práce bylo vypracování vybraných částí stavebně-technologického projektu. 
Jednalo se o technickou zprávu, řešení dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr, 
technologický předpis, návrh zařízení staveniště, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v poslední kapitole 
konstrukční detaily. 
 
Jedním z několika důvodů, proč jsem si vybral tento projekt pro zpracování bakalářské práce je 
skutečnost, že výstavba integrovaného výjezdového centra je jednou z nejvýznamnějších 
a svým rozsahem největších staveb, které jsou na území mého rodného města připraveny 
k realizaci. Výstavbou integrovaného výjezdového centra je řešen dlouhodobý problém 
s umístěním složek jednotného integrovaného záchranného systému, to je Obvodní oddělení 
PČR a Hasičského záchranného sboru, působících na území Českého Těšína. V rámci této stavby 
vzniknou rovněž prostory pro Městskou policii Český Těšín. Výstavbou tohoto integrovaného 
výjezdového centra získají složky jednotného integrovaného záchranného systému působící na 
území města prostorově plně vyhovující a moderní prostory odpovídající současným trendům 
slučováním těchto složek do jednoho místa mimo stísněné prostory v centru města.  
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1. Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Výstavba a provozování integrovaného výjezdového centra Český Těšín. 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Český Těšín, kat. úz. Český Těšín, parc. č. 3006/58, 1777/1, 3031/1 
 

Číslo 
parcely 

Druh pozemku Vlastník Právo hospodařit s majetkem 

3006/58 Orná půda Česká republika HZS MSK, Výškovická 2995/40, 700 
30 Ostrava-Zábřeh 

1777/1 Ostatní plocha 
Město Český Těšín, 
nám. ČSA 1/1, 

737 01 Český Těšín 

Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 

737 01 Český Těšín 

3031/1 Ostatní plocha 
Město Český Těšín, 
nám. ČSA 1/1, 

737 01 Český Těšín 

Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 

737 01 Český Těšín 

Tab. 1 Parcelní čísla a druhy stavebních pozemků 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, 
zastoupeno Ing. Vítem Slováčkem, starostou 
IČ 00297437 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 

Ateliér Idea, spol. s r.o.,   
Strmá 12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
zastoupená Ing. Ivanem Holínkou, jednatelem 
IČO: 155 02 309  
DIČ: CZ 155 02 309 

b) jméno a příjemní hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 

Ing. arch. Hana Kovářová, autorizovaný architekt, číslo autorizace 03 519 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. 

Stavebně konstrukční část - Ing. Ivan Holínka, aut.ing. ČKAIT č.1100136 
Ing. Pavel Vank, aut. technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická 
zařízení, ČKAIT č.1102685 
Karel Žerdík, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, číslo autorizace 
1103102 
Ing. Alena Hájková, autorizovaný technik pro dopravní stavby 1103181 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- katastrální mapa 
- výškopis 
- radonový průzkum 
- inženýrskogeologický průzkum 
- zaměření inženýrských sítí 
- požadavky investora a budoucích uživatelů 
- projekt pro územní řízení zpracovaný Ateliérem Idea, Strmá 12, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory 
- rozhodnutí o umístění stavby vydané dne 20.8.2013 č.j.: MUCT/46870/2012, které 
nabylo právní moci dne 24.9.2013 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Jedná se o parcely č. 3006/58, 1777/1, 3031/1. Pozemek je pro dané účely zcela 
vyhovující, jak svojí polohou, tak rozlohou. Nachází se v bezprostřední blízkosti 
průmyslové zóny a sjezdu na silnici pro motorová vozidla č. 48 je ohraničen ul. Lípovou a 
Sokolovskou, která navazuje na ul. Frýdeckou. V současné době je volnou plochou v 
nezastavěné části Českého Těšína. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani ve zvláště chráněném 
území ani v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

V rámci stavby je navržena areálová splašková kanalizace DN 300. Dešťová kanalizace 
odvádějící dešťové vody ze střech objektů, komunikací a zpevněných ploch, bude 
napojena přes retenční nádrž s regulovaným odtokem do kanalizace DN 800 BE. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 20.8.2013 č.j.: MUCT/46870/2012, které 
nabylo právní moci dne 24.9.2013. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací 
– s Územním plánem města Český Těšín. Plocha pro zamýšlenou stavbu je zařazena do 
funkce: „Občanské vybavení“. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 20.8.2013 č.j.: MUCT/46870/2012, které 
nabylo právní moci dne 24.9.2013. Bylo vydáno stavební povolení. Záměr je v souladu s 
územně plánovací dokumentací – s Územním plánem města Český Těšín.  Plocha pro 
zamýšlenou stavbu je zařazena do funkce: „Občanské vybavení“.  
Projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení a 
splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb. s účinností od 19.1.2010 a č. 
20/2011 Sb. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V rámci dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby byly zapracovány všechny 
známé požadavky dotčených orgánů do projektové dokumentace. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

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

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba není vázána na žádné podmiňující stavby ani jiná opatření před zahájením vlastní 
stavby. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 

Číslo 
parcely 

Druh pozemku Vlastník Právo hospodařit s majetkem 

3006/58 Orná půda Česká republika HZS MSK, Výškovická 2995/40, 700 
30 Ostrava-Zábřeh 

1777/1 Ostatní plocha 
Město Český Těšín, 
nám. ČSA 1/1, 

737 01 Český Těšín 

Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 

737 01 Český Těšín 

3031/1 Ostatní plocha 
Město Český Těšín, 
nám. ČSA 1/1, 

737 01 Český Těšín 

Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 

737 01 Český Těšín 

Tab. 2 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu Integrovaného výjezdového centra Český Těšín. 
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b) účel užívání stavby 

V navrhovaném areálu bude dislokován Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje – pobočka Český Těšín, Městská policie Český Těšín a Policie České republiky – 
obvodní oddělení a oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Nejedná se o kulturní památku. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Při zpracování projektové dokumentace projektant vycházel ze zákona č. 183/2006 Sb. 
a vyhlášky č. 62/2013, kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - 
Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Komunikace a zpevněné plochy vyhovují vyhlášce č. 501/2006 o obecných požadavcích 
na využívání území v platném znění. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

V rámci dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby byly zapracovány všechny 
známé požadavky dotčených orgánů do projektové dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

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

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Kapacita: 
 
Objekt SO 01 HZS: 
- zastavěná plocha: 942,50 m2 
- obestavěný prostor: 11 466,00 m3 
- počet hasičů: celkem 24 osob (3 směny po 8 hasičích) 

 
Objekt SO 02 MP: 
- zastavěná plocha: 567,75 m2  
- obestavěný prostor: 2 838,75 m3 
- počet strážníků MP: 23 osob (pracují na 4 směny po 5 strážnících + 3 osoby v kanceláři 
od 6.00 hod do 14 .00 hod) 
 
Objekt SO 03 PČR: 
- zastavěná plocha: 570,96 m2  
- obestavěný prostor: 6 753,24 m3 
- počet osob PČR: 55 osob (45 (z toho 5 až 10 žen) + 10 osob kriminálka), osoby se střídají 
v různě dlouhých směnách, na služebně bude současně maximálně 20 osob 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 

Údaje o základní bilanci stavby byly převzaty z projektové dokumentace sloužící jako 
podklad k vypracování bakalářské práce. 
 
1) Potřeby a spotřeby médií 
SO 01 HZS: 
Instalované a výpočtové výkony 
Instalované a předpokládané spotřebiče: 
- osvětlení, nouzové osvětlení 6,0 kW 
- venkovní osvětlení 1,0 kW 
- zásuvkové okruhy 400 V, 3F 30,0 kW 
- zásuvkové okruhy 230 V, 1F 15,0 kW 
- pohon vrat 3,0 kW 
- výtah 10,0 kW 
- pračka 2,5 kW 
- sušička 2,5 kW 
- VZT 5,0 kW 
- ostatní 3,0 kW 
------------------------------------------------------------------------------- 
celkem  78,0 kW 
 
Instalovaný výkon: Pi = 78,0 kW 
Soudobost: βAt = 0,7 
Výpočtové zatížení: Pvyp = Pi . β = 54,6 kW 
Výpočtový proud: Ivyp. = 78,8 A 
Doporučena hodnota hl. jističe: 3 x 80 A 

 
Bilance spotřeby elektrické energie 
Spotřeba elektrické energie bude odhadem 54 600 kWh/rok. 
 
SO 02 MP: 
Instalované a výpočtové výkony 
Instalované a předpokládané spotřebiče: 
- osvětlení, nouzové osvětlení 2,0 kW 
- venkovní osvětlení 0,5 kW 
- zásuvkové okruhy 400 V, 3F 5,0 kW 
- zásuvkové okruhy 230 V, 1F 10,0 kW 
- pohon vrat 1,0 kW 
- VZT 3,0 kW 
- ostatní 3,0 kW 
------------------------------------------------------------------------------- 
celkem 24,5 kW 
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Instalovaný výkon: Pi = 24,5 kW 
Soudobost: βAt = 0,7 
Výpočtové zatížení: Pvyp = Pi . β = 17,2 kW 
Výpočtový proud: Ivyp. = 24,8 A 
Doporučena hodnota hl. jističe: 3 x 25 A 
 
Bilance spotřeby elektrické energie 
Spotřeba elektrické energie bude odhadem 17 200 kWh/rok. 
 
SO 03 PČR: 
Instalované a výpočtové výkony 
Instalované a předpokládané spotřebiče: 
- osvětlení, nouzové osvětlení 5,0 kW 
- venkovní osvětlení 1,0 kW 
- zásuvkové okruhy 400 V, 3F 10,0 kW 
- zásuvkové okruhy 230 V, 1F 25,0 kW 
- výtah 10,0 kW 
- pohon vrat 2,5 kW 
- VZT 4,0 kW 
- ostatní 4,0 kW 
------------------------------------------------------------------------------- 
celkem 61,5 kW 
 
Instalovaný výkon: Pi = 61,5 kW 
Soudobost: βAt = 0,7 
Výpočtové zatížení: Pvyp = Pi . β = 43,1 kW 
Výpočtový proud: Ivyp. = 62,2 A 
Doporučena hodnota hl. jističe: 3 x 63 A 
 
Bilance spotřeby elektrické energie 
Spotřeba elektrické energie bude odhadem 43 100 kWh/rok. 
 
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
 
Bilance tepla - Spotřeba tepla pro vytápění: 
budova HZS cca Q = 135,0 kW 
budova PČR cca Q = 90,0 kW 
budova MP cca Q = 45,0 kW 
Celkem cca Q = 270,0 kW 
 
Celková roční spotřeba paliva a energie BV na vstupu bude: 1949,8 GJ 
 541599,8 kWh 
 54462,6 m3 
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POTŘEBA VODY: 
 
Hasiči: 24 osob a 250 l/os/den 
MP: 23 osob a 150 l/os/den 
PČR: 10 osob a 80 l/os/den 
 45 osob a 150 l/os/den 
Mytí aut: 1,8 m3/den – 468 m3/rok 
 
Qp = 17 m3/den 
Qd,max = 23,05 m3/den 
Qhod,max = 1,73 m3/hod 
Qrok = 7756,25 + 468 = 8224,25 m3/rok 
 
Dle ČSN 
QV= 7,09 l/s - DN100 
 
Potřeba požární vody: 
Potřeba vnitřní požární vody: Qmax = 1,1 l/s při 0,20 MPa 
Potřeba vnější požární vody: Qmax = 9,0 l/s při 0,20 MPa 
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE: 
 
Bilance odpadních vod 
Dešťová voda: 
Qstřechy = 29,37 l/s 
Qdešť, plochy = 21,35 l/s 
Qdešť,do OLK = 38,65 l/s 
Qdešť = 89,37 l/s 
 
Retenční nádrž 
Je navržena na zachycení dvouletého (n = 0,5), 15-ti minutového deště z řady náhradních 
dešťů pro výstavbu. 
Qdešť,celk = 89,37 l/s 
Qdešť,max.výtok = 30,00 l/s - maximální povolený vtok dešťových vod do kanalizace 
SmVaK 
 
Potřebný retenční objem pro zachycení dešťových vod  Vret,n=1,0 = 53,43 m3 
 
Jmenovitá velikost odlučovače NS 
NS = 1,0 x 38,65= 38,65l/s 
 
Typ odlučovače AS –TOP 50 VFEOPB 

 
SLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 
Bilance odpadních vod 
Splašková voda: 
Qmax,den = 21,25+1,8 (myti aut)=23,05m3/den 
Qmax,hod = 1,73 m3/hod 
Qrok = 7756,25+468=8224,25 m3/rok 
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2) Druhy odpadů a způsob nakládání s odpady 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
v platném znění pozdějších úprav a vyhláškou MŽP č. 27/2015 Sb. o nakládání s odpady. 
Zatřídění odpadů bylo provedeno dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu 
odpadů. 
 
2.1) Odpady vzniklé stavební činností 
Odpady ze stavební činnosti budou zhotovitelem stavby odváženy na příslušnou skládku, 
budou recyklovány nebo budou shromažďovány na vyčleněných místech a odváženy do 
sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k 
likvidaci uvedeného odpadu. 
 
2.2) Odpady vzniklé provozem zařízení 
Jedná se o běžné domovní odpady, které budou skladovány v kontejneru – umístění 
kontejneru na domovní odpad je vyznačeno v celkové situaci stavby. Odpady ze zeleně 
budou shromážděny nárazově ve velkoobjemových kontejnerech, které budou 
přistaveny v termínech určených dle potřeb údržby zeleně. Likvidace odpadů vzniklých 
provozem zařízení bude prováděna firmou oprávněnou k likvidaci příslušných odpadů na 
základě smluv. 
Areál je napojen jednotnou kanalizační přípojkou DN 400 do jednotné kanalizace DN 800 
v majetku SmVaK Ostrava, a.s. Kanalizace uvnitř areálu je dělená na splaškovou, 
dešťovou a kanalizaci znečištěnou ropnými látkami.  
 
2.3) Splaškové vody 
Areálová splašková kanalizace DN 300 bude napojena do šachtice ŠO. 
 
2.4) Dešťové vody 
Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střech objektů, komunikací a zpevněných 
ploch. Kanalizace znečištěná ropnými látkami – ze zpevněných ploch pro osobní 
a hasičská vozidla bude vedena přes odlučovač ropných látek. Vzhledem k doporučení 
SmVaK Ostrava, a.s., budou veškeré dešťové odpadní vody napojeny do kanalizace DN 
800 BE (ve správě SmVaK Ostrava, a.s.), přes retenční nádrž s regulovaným odtokem 
dešťových vod. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládané zahájení stavby - 01/2018 
Předpokládané ukončení stavby - 12/2019 
Etapa řešená v této bakalářské práci je naplánována na 3.9.2018 – 9.10.2018 

k) orientační náklady stavby 

Orientační hodnota stavby je stanovena na 169 845 884,99 Kč bez DPH. 
V rámci této práce je zpracován rozpočet na řešenou etapu. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je dělena na stavební objekty: 
SO 01 HZS 
SO 02 MP 
SO 03 PČR 
SO 04 Sportovní plocha a cvičná věž 
SO 05 Komunikace a parkoviště včetně zastřešení 
SO 06 Kanalizace dešťová, splašková, OLK 
SO 07 Vodovodní přípojka 
SO 08 Plynovodní přípojka 
SO 09 Elektro přípojka (není předmětem PD - samostatně řeší 

ČEZ Distribuce), VO (venkovní osvětlení), venkovní EL 
SO 10 Slaboproud  
SO 11 Přeložky: 301 - Přeložka vodovodu SmVaK 
  401 - Přeložka O2 PVSEK zapadni 
  402 - Přeložka O2 PVSEK východní 
  403 - Přeložka UPC kabelu 
SO 12 Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení 
 
V rámci této práce je řešena etapa zastřešení SO 03 integrovaného výjezdového centra 
Český Těšín plochou střechou s obráceným pořadím vrstev. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Identifikační údaje 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti průmyslové zóny a sjezdu na silnici pro 
motorová vozidla č. 48. Je ohraničen ul. Lípovou a Sokolovskou, která navazuje na ul. 
Frýdeckou. V současné době je pozemek volnou plochou v nezastavěné části Českého 
Těšína. Pro dané účely je zcela vyhovující, jak svou polohou, tak rozlohou. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Radonový průzkum byl zpracován firmou ZEMPOLA sdružení RNDr. Miroslav Konečný, 
Csc. v březnu 2013. Hodnocený stavební pozemek se nachází dle naměřených hodnot 
v kategorii nízkého radonového indexu. Stavba proto nevyžaduje realizaci speciálních 
protiradonových opatření. 
Inženýrskogeologický průzkum byl zpracován firmou K-GEO s.r.o., Masná 1, 702 00 
Ostrava Ing. Radimem Dostalíkem v březnu 2014. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na řešených parcelách se nachází poměrně velké množství inženýrských sítí. Stavbou 
budou respektována a dodržena veškerá ochranná pásma těchto inženýrských sítí. 
Přeložky a vedení sítí jsou řešeny v rámci jednotlivých objektů. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází na území, které není poddolované a nenachází se v záplavové oblasti. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních 
mechanizmů a zvýšení prašnosti při stavebních pracích. Samotný provoz nepředstavuje 
žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod a nemá žádnou hlukovou zátěž. 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a budovy, na zdraví osob nebo na 
životní prostředí. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při výstavbě je nutné dodržovat veškerá nařízení vyplývající z ochrany životního 
prostředí. V rámci stavby je navrženo odstranění devíti stromů. Stromy č. 63, 64, 99, 
100, 101, 102, 103, 105 podléhají povolení ke kácení a strom č. 106 povolení 
nepotřebuje. Dále budou vykáceny keře a náletové porosty, které se vyskytují na ploše 
cca 3000 m2 a podléhají povolení ke kácení. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Během stavby dojde k trvalým záborům zemědělského půdního fondu. Jedná se o 
parcelu č. 3006/58 o výměře 20 476 m2. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Stavba bude napojena na ul. Sokolovskou a Lípovou. Napojení na obě ulice je řešeno 
formou sjezdu. Sjezd na ul. Sokolovskou bude využíván vozidly HZS a sjezd na ul. Lípovou 
bude sloužit pro ostatní vozidla. Dále bude stavba napojena plynovodní přípojkou na 
stávající plynovod, vodovodní přípojkou na stávající vodovod, splašková kanalizace 
stavby bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci SmVaK Ostrava, a.s. a přípojkou 
elektro, která není součástí projektové dokumentace, bude stavba napojena na stávající 
sítě ČEZ Distribuce. Vzhledem ke geologickým a půdním poměrům nemohou být dešťové 
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vody likvidovány zásakem na pozemku investora, ale musí být odvedeny do kanalizace 
v majetku SmVaK Ostrava, a.s. Součástí projektu nejsou přípojky k telekomunikačním 
sítím. 

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

Stavba není vázána na žádné podmiňující stavby ani jiná opatření před zahájením vlastní 
stavby. 
Předpokládané zahájení stavby - 01/2018 
Předpokládané ukončení stavby - 12/2019 
Etapa řešená v této bakalářské práci je naplánována na 3.9.2018 – 9.10.2018 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu Integrovaného výjezdového centra Český Těšín. V navrhovaném 
areálu bude dislokován Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – pobočka 
Český Těšín, Městská policie Český Těšín a policie České republiky – obvodní oddělení 
a oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. V této bakalářské práce se budu 
věnovat objektu SO 03 PČR. 
 
Objekt SO 01 HZS: 
- zastavěná plocha: 942,50 m2  
- obestavěný prostor: 11 466,00 m3 
- počet hasičů: celkem 24 osob (3 směny po 8 hasičích) 
 
Objekt SO 02 MP: 
- zastavěná plocha: 567,75 m2  
- obestavěný prostor: 2 838,75 m3 
- počet strážníků MP: 23 osob (pracují na 4 směny po 5 strážnících + 3 osoby v kanceláři 
od 6.00 hod do 14.00 hod) 
 
Objekt SO 03 PČR: 
- zastavěná plocha: 570,96 m2  
- obestavěný prostor: 6 753,24 m3 
- počet osob PČR: 55 osob (45 (z toho 5 až 10 žen) + 10 osob kriminálka), osoby se 
střídají v různě dlouhých směnách, na služebně bude současně maximálně 20 osob 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o novostavbu Integrovaného výjezdového centra Český Těšín. V navrhovaném 
areálu bude dislokován Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – pobočka 
Český Těšín, Městská policie Český Těšín a Policie České republiky – obvodní oddělení a 
oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. 
Tomuto účelu odpovídá celkové řešení centra a jeho napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Pozemek je pro dané účely zcela vyhovující, jak svojí polohou, tak 
rozlohou. V současné době je volnou plochou nezastavěné částí Českého Těšína. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Z hlediska architektonického řešení se jedná o samostatnou třípodlažní budovu Policie 
České republiky, která vzájemně navazuje na ostatní dvě budovy v areálu Integrovaného 
výjezdového centra a současně je schopná samostatné existence. Budova je 
nepodsklepená obdélníkového tvaru, s plochou střechou v jedné úrovni, v části budovy 
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navazuje na zaoblenou střechu z dřevěného vazníku. Z jižní strany objekt částečně 
navazuje dilatací na objekt Městské policie. Budova PČR je orientována podélnou osou 
směr východ-západ. 
Budova PČR má obvodové stěny s fasádní točenou omítkou bílé barvy. Budova má 
plochou střechu, která je inverzní – vrchní vrstvu tvoří prané říční kamenivo. 
Materiály a barvy jsou následující:  
Na obvodových stěnách bude aplikován zateplovací systém s omítkou. Pro omítky je 
navržena barva bílá. Sokl je navržen z mozaikové kamínkové omítky, barva 
hnědočervená. Okna budovy budou plastová, rámy barvy bílé. Vstupní dveře budou 
hliníkové barvy bílé. Sekční průmyslová vrata budou hliníková, prosklená, barva 
oboustranně bílá. 
Oplechování: poplastovaný plech v barvě tmavě šedé. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt, není zde umístěno žádné výrobní zařízení. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Komunikace a chodníky jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva 
pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, v planém znění, změnou Z1 ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací a publikací „Bezbariérové užívání staveb“ – metodika k vyhlášce 
č. 398/2009 Sb. Jejich sklony, provedení, přístupy k místům umožňujícím přecházení jsou 
navrženy v souladu s výše uvedenými předpisy. Počty parkovacích stání pro tělesně 
postižené vyhovují vyhlášce. Potřebná místa jsou počítána z celkového potřebného 
počtu stání pro veřejnost. Zpevněné lochy jsou řešeny bezbariérově. Vstupy do budov 
jsou řešeny bezbariérově a v objektu SO 03 je navržen k vertikální komunikaci výtah. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Celý areál bude oplocen. Objekt řešený v této práci během svého užívání nevyžaduje 
žádné speciální zajištění provozu. Bezpečnost bude řízena vnitřními předpisy uživatele. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Jedná se o třípodlažní objekt, který má 2 konstrukční výšky: 1NP 3600 mm, 2NP a 3NP 
3300 mm. Nosnou konstrukci tvoří stěnový systém, v místě garáží a vazníkové střechy 
kombinovaný s ŽB sloupy a průvlaky. Obvodový plášť a vnitřní stěny budou vyzděny z 
keramických tvarovek. Objekt je nepodsklepený, základy jsou tvořeny ŽB základovými 
pásy, případně ŽB pilotami. Střecha je plochá s inverzní skladbou, v části nad garážemi je 
tvořena obloukovými vazníky s krytinou z falcovaných plechů. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

1) Zemní práce 
Před začátkem provádění výkopových prací je nutno vytýčit sítě a případně provést jejich 
přeložky. Před výkopy v rámci přípravy území bude sejmuta ornice. Zemní práce budou 
prováděny dle platných norem. Základovou spáru je nutno chránit před nepříznivými 
vlivy povětrnosti. Hladina podzemní vody je v hloubce 6,20 m. Na základě provedeného 
inženýrskogeologického průzkumu byly navrženy piloty se základovými pásy. 
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2) Základové konstrukce 
Objekt bude založen hlubinně na pilotách o průměru 0,9 m a délky 5 m nebo o průměru 
0,6 m a délky 6 m. Piloty jsou od sebe vzdáleny cca 3 m. Piloty jsou navrženy z betonu 
třídy C30/37 XC4, XA2 a budou konstrukčně vyztuženy výztuží R10 505. 
Na pilotách budou provedeny základové pásy výšky 0,9 m a šířky 0,6 m. Pásy budou 
vyztuženy výztuží a budou vynášet zatížení základovými konstrukcemi do pilot. 
Základové pásy jsou navrženy z betonu třídy C30/37 XC4, XA2 a budou vyztuženy výztuží 
R10 505. Pod základové pásy bude proveden podkladní beton tl. 50 mm z betonu třídy 
C12/15 X0. 
Základová podkladní deska je navržena o tloušťce 150 mm z betonu třídy C30/37 XC4, 
XA2. Deska bude vyztužena síti KARI 150/150/6 při horním i spodním líci desky. 
Základová deska bude provedena na hutněný polštář o min. tl. 300 mm. Pod těžkými 
AKU příčkami bude deska tl. 300 mm na šířku 550 mm. 
 
3) Svislé a vodorovné konstrukce 
Hlavní svislou nosnou funkci budou tvořit obvodové a střední zdi, které budou dle 
potřeby doplněny o ŽB pilíře. Obvodové i vnitřní nosné zdi budou vyzděny z keramických 
tvarovek P+D. Obvodové nosné stěny budou vyzděny z tvarovek tloušťky 400 mm 
pevnosti P10 na maltu M5. Střední nosné stěny budou vyzděny z tvarovek tloušťky 300 
mm pevnosti P10 na maltu M5. Tam, kde zdivo nevyhovělo, byly navrženy ŽB pilíře. Pilíře 
jsou navrženy z betonu C20/25 XC1 a budou vyztuženy výztuží R10 505. Zdivo bude 
zakončeno věncem šířky 300 mm, který bude součástí monolitických desek. Věnec bude 
vyztužen a bude nad okny plnit nosnou funkci překladu. Překlady nad okny budou 
systémové keramicko-betonové. Vnitřní příčky jsou navrženy z keramických tvarovek 
P+D. 
Stropní konstrukce nad 1.NP a nad 2.NP je navržena z monolitických železobetonových 
křížem armovaných desek tloušťky 200 mm. Desky budou křížem armované při horním 
i spodním líci. Nad zdivem jsou navrženy v deskách ŽB žebra působící jako věnec a jako 
překlady nad otvory. V části nad garážemi budou součástí desky žebra 500 mm pod 
desku šířky 200 mm. ŽB konstrukce budou provedeny z betonu C20/25 XC1 a budou 
vyztuženy výztuží R10 505 případně sítěmi kari. Větší část stropní konstrukce nad 3NP 
a tedy i střešní konstrukce je navržena z monolitické železobetonové křížem armované 
desky tloušťky 200 mm. Deska bude křížem armovaná při horním i spodním líci. V desce 
jsou navrženy ŽB žebra šířky 300 mm plnící funkci věnce a překladů. Kolem monolitické 
desky je navržena atika. Atika je navržená železobetonová monolitická tl. 150 mm. ŽB 
konstrukce budou provedeny z betonu C20/25 XC1 a budou vyztuženy výztuží R10 505 
případně sítěmi kari. 
Menší část stropní konstrukce bude tvořena dřevěnými vyklenutými vazníky výšky 
500 mm a šířky 160 mm. Dřevěné vazníky budou z lepeného lamelového dřeva LLD 
GL24h. Dřevěné vazníky budou kotveny do věnce ve dvou bodech a budou působit jako 
prosté nosníky. Mezi vazníky jsou navrženy krokve 100/160 mm ze dřeva třídy pevnosti 
C24. Věnec pod vazníky bude mít také ztužující funkci vůči vodorovným zatížením. 
Věncem budou propojeny ŽB sloupy. Krokve budou pobity bedněním tl. 25 mm. Střešní 
krytina je navržena lehká o plošné hmotnosti nepřekračující 10 kg/m2. 
Dvouramenné schodiště, tvoří ŽB deska tl.150 mm s nadbetonovanými stupni. Výtahová 
šachta je rovněž tvořena železobetonovými stěnami. 
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4) Zastřešení 
Skladba střešního pláště rovné střechy je navržena: 
 - prané říční kamenivo (f 16-32 mm) tl. min. 50 mm 
 - separační textilie (300 g/m²) 
 - tepelná izolace extrudovaný polystyrén tl. 160 mm 
 - separační textilie (300 g/m²) 
 - vodotěsná izolace dvouvrstvá 
 - penetrace (300 g/m²) 
 - lehčený beton ve spádu tl. 50-300 mm 
 - nosná konstrukce ŽB stropu tl. 200 mm 
 
Skladba střešního pláště vazníkové střechy je navržena:  
 plechová falcovaná krytina titanzinek s dvojitou stojatou drážkou 
 podkladní folie (strukturní dělící vrstva) 
 dřevěné bednění prkna tl. 25 mm 
 kontralatě 60/80 mm – vzduchová mezera 
 doplňková hydroizolační vrstva – samolepící pás z SBS modif. asfaltu tl. 3 mm 
 tepelná izolace tl. 160 mm na bázi polyisokyanurátu λ=0,022W/m2K 

parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva – samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu 
tl. 30 mm 

 palubky tl. 20 mm (pero + drážka) 
 dřevěný vazník s krokvemi mezi vazníkem 
 sádrokartonový podhled mezi vazníkem 
 
5) Výplně otvorů 
Vnitřní dveřní křídla jsou navržena dřevěná, typová, osazena do dřevěných obložkových 
zárubní. Vnitřní dveře na chodbách budou hliníkové. Požárně-bezpečnostní dveře budou 
mezi garáží a chodbou a garáží a kabelovou komorou. Okna budovy budou plastová s 
izolačním dvojsklem, rámy barvy bílé. Vstupní dveře budou hliníkové barvy bílé. Sekční 
průmyslová vrata budou hliníková, prosklená. 
 
6) Klempířské práce 
Jedná se o provedení klempířských konstrukcí na střeše a fasádě jako např. oplechování 
atiky, komínu, oplechování parapetů oken apod. 
Oplechování: poplastovaný plech v barvě tmavě šedé tl. 0,7 mm. 
 
7) Izolace tepelné 
Skladby střešního pláště, obvodového zdiva a podlah jsou navrženy tak, aby splňovaly 
požadavky ČSN 730540-2/Z1. Obvodový plášť je zateplen izolací v rámci provedení 
certifikovaného zateplovacího systému ze stabilizovaného fasádního polystyrénu v 
tl. 50 mm a v místě ŽB věnce tl. 150 mm. Tepelná izolace základů bude do výšky 
vodorovné hydroizolace provedena z extrudovaného polystyrénu v tl. 50 mm. Zateplení 
střechy je navrženo dle skladby střechy extrudovaným polystyrenem tl. 160 mm. 
Zateplení podlahy je navrženo v tl. 80 mm. 
 
8) Izolace proti vodě 
Hydroizolace podlahy 1.NP: penetrační nátěr a 1x natavit hydroizolační pás (vyvést 
300 mm nad terén). Hydroizolace ve střeše: vodotěsná izolace dvouvrstvá a penetrace 
(300 g/m²). Izolace v mokrých provozech (sprchy, umývárny, WC) bude provedena 
nátěrem. 
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9) Vnitřní rozvody 
Vnitřní vodovod bude z technické místnosti, do které bude přivedena přípojka, rozveden 
k zařizovacím předmětům. Ležaté i stoupací potrubí bude provedeno z 
polypropylenových tlakových trubek. 
Kanalizace v objektu je řešena jako oddílná. Svodné potrubí je řešeno pod podlahou 
prvního nadzemního podlaží a bude provedeno z PVC KG trub. Stoupací a připojovací 
potrubí bude zhotoveno z trub PP HT. 
Páteřní rozvod potrubí ústředního topení bude proveden z měděných trubek. Rozvody 
pro jednotlivá otopná tělesa budou vedeny v podlahách polybutenovým potrubím. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Viz. stavebně konstrukční část projektové dokumentace. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Viz. samostatná část projektové dokumentace. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Technické řešení viz. projekt elektroinstalace, vzduchotechniky a zdravotechniky. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. samostatné požárně bezpečnostní řešení. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Obvodové konstrukce včetně výplní otvorů, skladba střechy a podlah jsou navrženy tak, 
aby splnily požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2/Z1. 

b) energetická náročnost stavby 

Viz. průkaz energetické náročnosti budovy. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 
řešení parametrů stavby (větrání vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Větrání: Větrání je zajištěno okny a pomocí vzduchotechniky 
Ústřední vytápění: Všechny budovy v areálu budou vytápěny zvlášť. Každý objekt má 
navrženou svou plynovou kotelnu. 
Osvětlení: viz. samostatný výpočet denního a umělého osvětlení 
Zásobování vodou: Areál bude zásobován vodou z nové vodovodní přípojky DN 125 
napojené na vodovod pro veřejnou potřebu DN 250 LIT v ulici Sokolovská. Dále pak bude 
veden areálový rozvod k jednotlivým objektům. 
Splaškové vody: Areál je napojen jednotnou kanalizační přípojkou DN 400 do jednotné 
kanalizace DN 800 v majetku SmVaK Ostrava, a.s. Kanalizace uvnitř areálu je dělená na 
splaškovou, dešťovou a kanalizaci znečištěnou ropnými látkami. Areálová splašková 
kanalizace DN 300 bude napojena do šachtice. Dešťová kanalizace odvání dešťové vody 
ze střech, komunikací a zpevněných ploch. Kanalizace znečištěná ropnými látkami bude 
vedena přes odlučovač ropných látek. 
Odpady vzniklé provozem zařízení: Jedná se o běžné domovní odpady, které budou 
skladovány v kontejneru – umístění kontejneru na domovní odpad je vyznačeno v 
celkové situaci stavby. Odpady ze zeleně budou shromážděny nárazově ve 
velkoobjemových kontejnerech, které budou přistaveny v termínech dle potřeby údržby 
zeleně. Likvidaci odpadů vzniklých provozem zařízení bude prováděná firmou 
oprávněnou k likvidaci příslušných odpadů na základě smluv. 
Vibrace, hluk, prašnost: Charakter stavby a její provoz je zcela v souladu s okolní 
zástavbou, nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Během stavby dojde 
ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů a zvýšení prašnosti 
při stavebních pracích. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový průzkum byl zpracován firmou ZEMPOLA sdružení RNDr. Miroslav Konečný, 
Csc. v březnu 2013. Hodnocený stavební pozemek se nachází dle naměřených hodnot 
v kategorii nízkého radonového indexu. Stavba bude zajištěna proti pronikání radonu 
pomoci vhodného návrhu hydroizolace spodní stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se, opatření nejsou nutná. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nachází v oblasti s referenčním zrychlením základové půdy agR = 0,10g až 0,12g 
(velmi vysoká seizmicita). Stavba bude proti těmto účinkům zajištěna vhodným návrhem 
a provedením konstrukcí. 

d) ochrana před hlukem 

Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou navrženy tak, že splňují veškeré požadavky. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází na území ohroženém povodněmi. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba bude napojena plynovodní přípojkou na stávající plynovod, vodovodní přípojkou 
na stávající vodovod, splašková kanalizace stavby bude napojena na stávající jednotnou 
kanalizaci SmVaK Ostrava, s.s.  a přípojkou elektro, která není součástí projektové 
dokumentace, bude stavba napojena na stávající sítě ČEZ Distribuce. Vzhledem ke 
geologickým a půdním poměrům nemohou být dešťové vody likvidovány zásakem na 
pozemku investora, ale musí být odvedeny do kanalizace v majetku SmVaK Ostrava, a.s. 
Součástí projektu nejsou přípojky k telekomunikačním sítím. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz. bod A.4 odstavec i) průvodní zprávy. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Po délce areálu je navržena areálová dvoupruhová obousměrná komunikace AK1 o délce 
191 m. Komunikace je napojena na ul. Lípová. Napojení je řešeno formou sjezdu. 
Komunikace bude asfaltová. Šířka navržené komunikace je 6 m. Zakružovací oblouky 
jsou navrženy převážně s poloměrem pro O1 R6, pro O2 R10. Z komunikace je přístup na 
parkoviště PČR, parkovací dvůr mezi budovami IVC a kryté stání vedle sportovního 
hřiště. Kolmo na AK1 je navržena komunikace AK2, která spolu s plynule navazující 
zpevněnou plochou tvoří obsluhu pro HZS. Komunikace je napojena na ul. Sokolovská. 
Napojení je řešeno formou sjezdu. Komunikace je asfaltová. Komunikace dosahuje délky 
65 m, zpevněná plocha má rozměr 37,35x22 m. Šířka komunikace je 9 m. Zakružovací 
oblouky jsou přizpůsobeny pro zásahová vozidla HZS se zakružením o poloměru R10. 
Komunikace AK3 slouží k napojení parkoviště PČR na hlavní areálovou komunikaci AK1. 
Komunikace je asfaltová, dosahuje šířky 5,5 m. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení areálové komunikace na stávající síť bude provedeno ve dvou místech, a to na 
ul. Sokolovská a ul. Lípová. Napojení na ul. Lípová i Sokolovská je řešeno formou sjezdu. 
Rozhledové poměry jsou dodrženy pro rychlost na místních komunikacích 50 km/h. 
Napojení na ul. Sokolovská je přizpůsobeno výjezdu vozidel HZS. Napojení na ul. Lípová 
bude sloužit pro ostatní vozidla. Délky rozhledových trojúhelníků jsou stanoveny dle ČSN 
73 6102 v platném znění pro vozidla skupiny O1 a O2. Sjezd na ul. Lípová je navržen pro 
vozidla skupiny O1, sjezd na ul. Sokolovská je navržen pro vozidla skupiny O2. 
V rozhledových trojúhelnících nejsou překážky, oplocení je navržené odsunuté od 
hranice ve vzdálenosti 4-5 m, stávající stromy lemující komunikaci budou vzhledem 
k stavebním úpravám vykáceny dle situace. 

c) doprava v klidu 

Ve dvoře je navrženo celkem 28 stání. Z tohoto počtu budou 4 stání vyhrazena pro 
veřejnost a z toho 1 stání pro osoby s omezenou možností pohybu. Zbývajících 24 stání 
včetně 1 stání pro osoby s omezenou možností pohybu budou využívána zaměstnanci. 
Vyhrazení bude provedeno svislým a vodorovným dopravním značením. Parkoviště pro 
vozidla PČR je umístěno poblíž ul. Lípová. Parkoviště má kapacitu 52 stání. U HZS je 
navrženo 10 krytých stání. Kapacita parkovišť PČR a krytého stání je dána požadavky 
uživatelů stavby. Stání větších vozidel na parkovacích plochách není nutné řešit. 
Požadavky na stání nákladních vozidel na parkovacích plochách nejsou ze strany 
uživatele kladeny. Větší vozidla budou využívat garážová stání v prostorách SO 01 – HZS. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky jsou řešeny v rámci navazující etapy samostatným projektem. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Před zahájením stavby bude provedena na ploše 2,0476 ha skrývka kulturních vrstev 
půdy o mocnosti do 0,3 m (zvlášť ornice 0,2 m a zvlášť podorničí 0,1 m). Část ornice (cca 
3100 m3) bude odvezena na skládku ornice, kterou provozuje město Český Těšín 
v Koňakově cca 7 km od stavby a bude použita pro potřeby města Český Těšín. Zbylá část 
ornice (cca 900 m3) bude uložena odděleně od jiných materiálů na zabezpečené deponii 
na pozemku stavby a bude použita pro založení zeleně při dokončovacích pracích. 
Podorničí (cca 2000 m3) bude použito pro konečné terénní úpravy spojené se založením 
zeleně při dokončování předmětné stavby. Tato zemina bude uložena odděleně od 
jiných materiálů na zabezpečené deponii na stavebním pozemku. V rámci násypů 
a výkopů se uvažuje s plným využitím vykopané zeminy pro srovnání podkladu dle 
projektové dokumentace a do násypových těles. 

b) použité vegetační prvky 

V rámci stavby budou plochy tělesa a ostatní nezpevněné plochy vzniklé v souvislosti 
s výstavbou osety travou. Bude provedena výsadba keřů a stromů. Podrobně viz. SO 12. 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou vyžadována. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší: Provoz nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší. Vytápění objektů bude 
řešeno pomocí tří samostatných kondenzačních plynových kotlů. Realizací záměru 
nedojde k negativnímu významnému ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí 
v daném území. 
Hluk: Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních 
mechanizmů. Provozem objektu nevznikají žádné emise hluku, které by byly předmětem 
posuzování hygienických předpisů ochrany proti hluku. 
Voda: Provoz nepředstavuje žádné riziko pro čistotu vod. 
Půda: Provoz nepředstavuje žádné riziko pro čistotu půdy. 
Odpady vzniklé stavební činností: Odpady ze stavební činnosti budou zhotovitelem 
stavby odváženy na příslušnou skládku, budou recyklovány nebo budou shromažďovány 
na vyčleněných místech a odváženy do sběrny na základě smluv uzavřených mezi 
zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedeného odpadu. 
Odpady vzniklé provozem zařízení: Jedná se o běžné domovní odpady, které budou 
skladovány v kontejneru – umístění kontejneru na domovní odpad je vyznačeno v 
celkové situaci stavby. Odpady ze zeleně budou shromážděny nárazově ve 
velkoobjemových kontejnerech, které budou přistaveny v termínech určených dle 
potřeb údržby zeleně. Likvidace odpadů vzniklých provozem zařízení bude prováděna 
firmou oprávněnou k likvidaci příslušných odpadů na základě smluv. 
Likvidace splaškových vod: Splaškové vody z objektů budou odváděny do jednotné 
kanalizace DN 800 v majetku SmVaK Ostrava, a.s. Přípojka splaškové kanalizace DN 200 
bude napojena do stávající šachtice. 
Likvidace dešťových vod: Kanalizace uvnitř areálu je dělená na splaškovou, dešťovou 
a kanalizaci znečištěnou ropnými látkami. Kanalizační přípojka bude odvádět všechny 
tyto vody do kanalizace DN 800 BE ve správě SmVaK Ostrava, a.s. Dešťová kanalizace 
odvádí dešťové vody ze střech, komunikací a zpevněných ploch. Kanalizace znečištěná 
ropnými látkami bude vedena přes odlučovač ropných látek. Vzhledem k doporučení 
SmVaK Ostrava, a.s. budou veškeré dešťové odpadní vody napojeny do kanalizace DN 
800 BE přes retenční nádrž s regulovaným odtokem dešťových vod. Protože jsou dešťové 
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vody odváděny do retenční nádrže a je uvažováno o možnosti občasného využití této 
nádrže pro účely napouštění požárních vozidel, je navržen odlučovač v provedení VFS 
doplněný o dočišťovací stupeň sorpčním filtrem. 

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

Aby nedošlo k poškození stávajících stromů, bude prostor stromů označen v hranici 
okapové linie stromů a ten bude zvětšen směrem ven od 1,5 – 2,0 m. V případě že toto 
nebude možné splnit, bude nutné provádět výkop ručně, a to tak, aby nedošlo 
k poškození kořenů o průměru ˃ 2 cm. Nadzemní část kmene bude chráněna proti 
poškození obedněním. V průběhu stavebních prací nebude zemina odkládána do 
ochranného prostoru stromů. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
konstatuje, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná omezení, podmínky ochrany, bezpečnostní ani ochranná pásma. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba bude oplocena. Jinou ochranu obyvatelstva projektová dokumentace neřeší. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Během výstavby bude stavba využívat připojení na zdroje el. energie a vody z nově 
vybudovaných přípojek pro budoucí stavbu nebo bude brána z mobilních zdrojů. 
Jednotlivé odběry budou opatřeny vlastním měřením spotřeb médií. Výkopové práce 
budou prováděny mechanismy s vlastním pohonem. V prostoru staveniště se 
nepředpokládá napojení objektů zařízení staveniště na telefon, v případě nutnosti budou 
využívány mobilní telefony. Tlakový vzduch bude zajištěn mobilními kompresory 
v místech použití nebo pro menší rozsah bouracích prací budou použita elektrická 
bourací kladiva. Připojení el. energie bude provedeno z kabelové komory, která se 
nachází severovýchodně od řešeného objektu, odkud bude vedeno ke stavebním 
buňkám a staveništnímu rozvaděči. Na staveništní kanalizaci DN 110 je napojena 
sanitární buňka a kanalizace je zaústěna do šachty nacházející se v severovýchodním 
rohu staveniště. Vodovod DN 25 pro staveniště je napojen z vodoměrné šachty umístěné 
u severovýchodního rohu řešeného objektu, kde se nachází odběrné místo. Vodovod 
dále vede k sanitární buňce. Napojení stavby na stávající sítě je nutno projednat se 
správci jednotlivých sítí. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno jejich vyspádováním a vsakováním do zeminy 
v místech nezpevněných ploch. Splaškové vody budou odvedeny pomocí kanalizační 
přípojky. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na staveniště bude v severní části pozemku z ulice Lípové. Výjezd ze staveniště 
bude na východní straně na ulici Sokolovskou. Vjezd a výjezd bude vybaven vraty. Pro 
vnitrostaveništní dopravu bude vybudována zpevněná komunikace. Při používání 
veřejných komunikací je nutno dodržovat podmínky zákonů platných pro veřejné 
komunikace. 
Na území staveniště je mnoho stávajících inženýrských sítí. Postup prací na stavbě musí 
zabezpečit trvalou provozuschopnost všech dotčených inženýrských sítí. V případě 
poškození některého z podzemních vedení musí být o nastalé situaci neprodleně 
informován jeho správce a porucha musí být co nejdříve odstraněna. Veškeré nové 
přípojky a přeložky jsou popsány v jednotlivých stavebních objektech. 
Stavba bude napojena na zdroje el. energie a vody z nově vybudovaných přípojek pro 
budoucí stavbu, nebo bude brána z mobilních zdrojů. Jednotlivé odběry budou opatřeny 
vlastním měřením spotřeby médií. V prostoru staveniště se nepředpokládá napojení 
objektů zařízení staveniště na telefon, budou využívány mobilní telefony. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby, má pouze negativní účiny na 
okolí při provádění stavby. Ty spočívají pouze ve zvýšené hladině hluku při provozu 
stavebních strojů a zařízení. Stavební práce bude provádět odborná firma na základě 
smlouvy s investorem. Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, hygienické předpisy o hygienických 
požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů 
v průběhu stavby ve venkovním prostředí. Stavbou nedojde ke zvýšení emisí z dopravy 
ani ke znečištění vod a vodních zdrojů. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při výstavbě je nutné dodržovat veškerá nařízení vyplývající z ochrany životního 
prostředí. V rámci stavby je navrženo odstranění devíti stromů. Stromy č. 63, 64, 99, 
100, 101, 102, 103, 105 podléhají povolení ke kácení a strom č. 106 povolení 
nepotřebuje. Dále budou vykáceny keře a náletové porosty, které se vyskytují na ploše 
cca 3000 m2 a podléhají povolení ke kácení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

V rámci stavby nedojde k záboru veřejného prostranství 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
v platném znění pozdějších úprav a vyhláškou MŽP č. 27/2015 Sb. o nakládání s odpady. 
Zatřídění odpadů bylo provedeno dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu 
odpadů. 
Odpady ze stavební činnosti budou zhotovitelem stavby odváženy na příslušnou skládku, 
budou recyklovány nebo budou shromažďovány na vyčleněných místech a odváženy do 
sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k 
likvidaci uvedeného odpadu. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před zahájením stavby bude provedena na ploše 2,0476 ha skrývka kulturních vrstev 
půdy o mocnosti do 0,3 m (zvlášť ornice 0,2 m a zvlášť podorničí 0,1 m). Část ornice 
(cca 3100 m3) bude odvezena na skládku ornice, kterou provozuje město Český Těšín 
v Koňakově cca 7 km od stavby a bude použita pro potřeby města Český Těšín. Zbylá část 
ornice (cca 900 m3) bude uložena odděleně od jiných materiálů na zabezpečené deponii 
na pozemku stavby a bude použita pro založení zeleně při dokončovacích pracích. 
Podorničí (cca 2000 m3) bude použito pro konečné terénní úpravy spojené se založením 
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zeleně při dokončování předmětné stavby. Tato zemina bude uložena odděleně od 
jiných materiálů na zabezpečené deponii na stavebním pozemku. V rámci násypů 
a výkopů se uvažuje s plným využitím vykopané zeminy pro srovnání podkladu dle 
projektové dokumentace a do násypových těles. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavebník v rámci oznámení záměru započetí s užíváním stavby nebo v řízení o vydání 
kolaudačního souhlasu, doloží stavebnímu úřadu doklady o způsobu nakládání s odpady 
vzniklými v souvislosti s posuzovanou stavbou. 
U vozidel, která budou využívat městských komunikací je nutno dbát na čistotu kol 
stavebních mechanizmů při vyjíždění ze staveniště. Pro přepravu sypkých materiálů je 
nutno použít vhodných dopravních prostředků. 
Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních 
mechanizmů a zvýšení prašnosti při stavebních pracích. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Vzhledem k technickému řešení stavebního díla, doby realizace a podílů 
specializovaných profesí k provedení díla je nutné, aby stavebník zajistil účast 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátora). 
Stavebník je povinen, prostřednictvím koordinátora, oznámit oblastnímu inspektorátu 
bezpečnosti práce (OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Živičná 2 702 69 Ostrava) 
osm dnů před předáním staveniště zhotoviteli díla oznámení o zahájení prací. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu výstavby do doby předání stavebního díla do užívání. Na staveništi budou 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (práce ve výškách). Stavebník je tedy povinen, prostřednictvím 
koordinátora, vypracovat před zahájením prací plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen plán). Staveniště bude řádně ohraničeno. Na viditelných 
místech budou umístěny tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby 
a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při 
práci. V zásadě platí zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. 
a nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Všichni účastníci musí dále dodržovat zejména ustanovení: 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 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 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 
- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
- nařízení vlády č. 367/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nezasahuje do jiné stavby a neovlivňuje bezbariérové užívání okolí stavby. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Opatření budou vycházet ze ZOV zpracovaného dodavatelem stavby a odsouhlaseného 
investorem. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby - 01/2018 
Předpokládané ukončení stavby - 12/2019 
Etapa řešená v této bakalářské práci je naplánována na 3.9.2018 – 9.10.2018 
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2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

2.1 Stavební parcela 

Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně se bude nacházet na parcele 
č. 3006/58 kat. úz. Český Těšín. Pozemek je dobře přístupný, což je dáno jeho polohou 
v blízkosti průmyslové zóny a sjezdu na silnici pro motorová vozidla č. 48. Parcela je 
ohraničena ul. Sokolovskou parc. č. 1777/1 a ul. Lípovou parc. č. 3031/1. Staveniště bude 
přístupné z ul. Lípové, kde se bude nacházet vjezd a výjezd bude řešen na 
ul. Sokolovskou. 
 

 
Obr. 1 Stavební pozemek 

2.2 Doprava materiálu ze stavebnin DEK 

Materiál bude na stavbu dovážen ze stavebnin DEK, Frýdecká 225, 739 61 Třinec. Délka 
trasy ze stavebnin je 13,6 km. Jako dopravní prostředek bude použito Volvo FE 818 4x2. 
Bližší specifikace viz. návrh strojní sestavy. Od kruhového objezdu, uvedeného níže 
v kritických bodech, je trasa shodná pro všechny dopravní prostředky (Volvo FE 818 4x2, 
Volvo FM 11 6x4 a autojeřáb LIEBHERR LTM 1025). V posouzení je tedy vždy uveden 
stroj s nejnepříznivější hmotností, výškou nebo vnějším poloměrem zatáčení. 
 

 
Obr. 2 Trasa ze stavebnin DEK na staveniště 
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2.2.1 Kritická místa na trase ze stavebnin DEK 

Výjezd ze stavebnin DEK na komunikaci č. 476, ul. Frýdeckou. Poloměr zatáčky činí 
12,1 m. 
12,1 m ˃ 8,7 m (Volvo FE 818 4x2) – vyhovuje 
 

 
Obr. 3 Výjezd ze stavebnin DEK 

Kruhový objezd při křížení komunikace č. 476 ul. Frýdecké a komunikace č. 11. Poloměr 
kruhového objezdu je 21,9 m s nájezdním a výjezdním poloměrem 33,7 m. 
21,9 m ˃ 8,7 m (Volvo FE 818 4x2) – vyhovuje 
 

 
Obr. 4 Kruhový objezd na komunikaci č. 11 
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Most č. 11-175 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 22 t a výhradní zatížitelností 
43 t. 
43 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 5 Most č. 11-175 

Most č. 11-174 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 50 t. 
50 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 6 Most č. 11-174 
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Most č. 11-173 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelnosti 34 t. 
34 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 

 

 
Obr. 7 Most č. 11-173 

Most č. 11-172 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 22 t a výhradní zatížitelností 
57 t. 
57 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 8 Most č. 11-172 
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Most č. 11-171 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 32 t. 
32 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 

 

 
Obr. 9 Most č. 11-171 

Most č. 11-170 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 34 t. 
34 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 

 

 
Obr. 10 Most č. 11-170 
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Most č. 11-169 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 32 t. 
32 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 11 Most č. 11-169 

Most č. 11-168 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 32 t. 
32 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 12 Most č. 11-168 
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Podjezd č. 11-164 na komunikaci č. 11 s volnou výškou od vozovky 4,5 m. 
4,5 m ˃ 3,5 m (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 13 Podjezd č. 11-164 

Most č. 11-163 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 32 t. 
32 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 

 

 
Obr. 14 Most č. 11-163 
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Most č. 11-162 na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 32 t. 
32 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 15 Most č. 11-162 

Mosty č. 11-161 a č. 11-160 B na komunikaci č. 11 s normální zatížitelností 32 t. 
32 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 16 Mosty č. 11-161 a č. 11-160 B 
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Mosty č. 48-095 1 a č. 48-095 2 na komunikaci č. 48 s normální zatížitelností 32 t. 
32 t ˃ 24 t (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 17 Mosty č. 48-095 1 a č. 48-095 2 

Výjezd z exitu č. 71 na komunikaci č. 648 ul. Frýdeckou. Poloměr zde činí 21,1 m. 
21,1 m ˃ 8,7 m (Volvo FE 818 4x2) – vyhovuje 
 

 
Obr. 18 Výjezd z exitu č. 71 
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Křížení komunikace č. 648 ul. Frýdecké s ul. Sokolovskou. Poloměr zatáčení je 44,5 m. 
44,5 m ˃ 8,7 m (Volvo FE 818 4x2) – vyhovuje 
 

 
Obr. 19 Křížení ul. Frýdecké a ul. Sokolovské 

2.3 Trasa z betonárny Cemex 

Polystyrenbeton a kačírek bude na stavbu dovážen z Betonárny Cemex, Frýdecká (areál 
TŽ), 739 61 Třinec. Délka trasy z betonárny na staveniště činí 13,3 km. Kačírek bude 
převezen pomocí pytlů Big Bag a vozidla Volvo FE 818 4x2. Pro přepravu betonové směsi 
bude použit autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE typu AM 10 C na podvozku Volvo 
FM 11 6x4. Bližší specifikace viz. návrh strojní sestavy. 
 

 
Obr. 20 Trasa z betonárny Cemex na staveniště 
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2.3.1 Kritická místa na trase z betonárny Cemex 

Odbočení na ul. Frýdeckou po výjezdu z betonárny Cemex. Poloměr zatáčení činí 22,8 m. 
22,8 m ˃ 8,7 m (Volvo FE 818 4x2) – vyhovuje 
 

 
Obr. 21 Odbočka na ul. Frýdeckou 

Zatáčka na ul. Frýdecké. Poloměr zatáčení je 9,0 m. 
9,0 m ˃ 8,7 m (Volvo FE 818 4x2) – vyhovuje 
 

 
Obr. 22 Zatáčka na ul. Frýdecké 
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Odbočení z ul. Frýdecké na komunikaci č. 476 ul. Frýdeckou. Poloměr zatáčení je 14,6 m. 
14,6 m ˃ 8,7 m (Volvo FE 818 4x2) – vyhovuje 
 

 
Obr. 23 Křížení ul. Frýdecké s komunikací č. 476 ul. Frýdeckou 

Zbylá část trasy z betonárny Cemex na staveniště je shodná s trasou popsanou výše 
v bodě 2.2. Kritické body jsou tedy totožné, viz. bod 2.2.1. 

2.4 Trasa autojeřábu na staveniště 

Autojeřáb bude na staveniště dopraven ze sídla firmy Radek Flasz, Oldřichovice 177, 
739 61 Třinec. Délka trasy na staveniště je 12,6 km. Jedná se o autojeřáb LIEBHERR LTM 
1025. Bližší specifikace viz. návrh strojní sestavy. 
 

 
Obr. 24 Trasa autojeřábu na staveniště 
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2.4.1 Kritická místa na trase autojeřábu 

Křížení místních komunikací po výjezdu autojeřábu ze sídla firmy Radek Flasz. Poloměr 
zatáčení činí 15,2 m. 
15,2 m ˃ 8,0 m (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 25 Křížení místních komunikací po výjezdu ze sídla firmy Radek Flasz 

Odbočení z místní komunikace na silnici č. 11. Poloměr zatáčení je 13,1 m. 
13,1 m ˃ 8,0 m (LIEBHERR LTM 1025) – vyhovuje 
 

 
Obr. 26 Křížení místní komunikace se silnicí č. 11 

Zbylá část dopravní trasy je shodná s trasou popsanou výše v bodě 2.2. Kritické body 
jsou tedy zhodnoceny viz. bod 2.2.1. 
 
V posouzení u jednotlivých kritických míst je vždy uveden automobil s největší 
hmotností, výškou nebo vnějším poloměrem zatáčení, který danou trasou projíždí. 
 
Použité zdroje jsou uvedeny souhrnně na konci práce. 
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3. Položkový rozpočet s výkazem výměr 

Položkový rozpočet s výkazem výměr viz. příloha P1 
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4. Technologický předpis 

4.1 Úvod 

4.1.1 Obecné informace 

Název stavby: 

Výstavba a provozování integrovaného výjezdového centra Český Těšín. 

Místo stavby: 

Český Těšín, kat. úz. Český Těšín, parc. č. 3006/58, 1777/1, 3031/1 

Stavebník: 

Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, 
zastoupeno Ing. Vítem Slováčkem, starostou 
IČ 00297437 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

Ateliér Idea, spol. s r.o.,   
Strmá 12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
zastoupená Ing. Ivanem Holínkou, jednatelem 
IČO: 155 02 309  
DIČ: CZ 155 02 309 

Řešený objekt: 

Předmětem řešení je objekt SO 03 Policie České republiky. Jedná se o samostatnou 
třípodlažní budovu, která vzájemně navazuje na ostatní dvě budovy (Hasičský záchranný 
sbor a Městská policie) a současně je schopná samostatné existence. Pozemek, na 
kterém se objekt nachází je situován v bezprostřední blízkosti průmyslové zóny a sjezdu 
na silnici pro motorová vozidla č. 48. Je ohraničen ul. Lípovou a Sokolovskou, 
která navazuje na ul. Frýdeckou. Zastavěná plocha objektem činí 570,96 m2 a obestavěný 
prostor je 6 753,24 m3. 
Budova je nepodsklepená obdélníkového tvaru, svou podélnou osou orientována směr 
východ-západ. Založení je řešeno pomocí pilot z betonu C30/37 XC4, XA2 vyztuženého 
výztuží R10 505. Na pilotách budou provedeny základové pásy výšky 900 mm z betonu 
C30/37 XC4, XA2 vyztuženého výztuží R10 505. Pod pásy bude proveden podkladní 
beton tl. 50 mm z betonu třídy C12/15 X0. Základová deska je navržena z betonu C30/37 
XC4, XA2 vyztužena sítí KARI 150/150/6 při horním i spodním okraji. 
Hlavní nosnou funkci tvoří obvodové a střední zdi z keramických tvarovek 
P+D, které jsou dle potřeby doplněny železobetonovými pilíři. Zdivo bude zakončeno 
věncem šířky 300 mm, který bude součástí monolitických desek. Stropní konstrukci tvoří 
monolitické železobetonové křížem armované desky tl. 200 mm. Kolem monolitické 
desky nad 3.NP je navržena železobetonová atika tl. 150 mm. Železobetonové 
konstrukce budou provedeny z betonu C20/27 XC1 a budou vyztuženy výztuží R10 505 
případně KARI sítěmi. 
Objekt je z větší části zastřešen plochou střechou s opačným pořadím vrstev. Střešní 
plášť je zakončen kačírkem frakce 16-32 mm. Plochá střecha navazuje na část objektu, 
který je zastřešen pomocí dřevěných obloukových vazníků s plechovou falcovanou 
krytinou z titanzinku. 
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4.1.2 Informace o procesu 

Tento technologický předpis je zaměřen na realizaci střešního pláště objektu SO 03 
Policie České republiky plochou střechou s inverzním pořadím vrstev. Na nosnou 
konstrukci stropu, která je tvořena křížem vyztuženou deskou tl. 200 mm bude 
provedena spádová vrstva z polystyrenbetonu tl. 50-315 mm. Po dostatečném vyzrání 
a vyschnutí bude na spádovou vrstvu aplikován asfaltový penetrační nátěr o plošné 
hmotnosti 300 g/m2. Hydroizolační souvrství ploché střechy se skládá ze souvrství 
modifikovaných asfaltových pásů, které budou plošně natavované a z části samolepící. 
První vrstvu tvoří asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 30 STICKER 
ULTRA G. B. Druhá vrstva je tvořena asfaltovým pásem ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 
Asfaltové pásy budou vyvedeny na atiku zateplenou polystyrenem EPS 100 F tl. 50 mm 
s obloženou horní plochou fošnami tl. 50 mm. Na hydroizolační souvrství bude položena 
separační geotextilie FILTEK 300 g/m2. Následovat bude zateplení střechy pomocí 
polystyrenu XPS STYRODUR 3035 CS. Na tepelnou izolaci bude položena separační 
geotextilie FILTEK 300 g/m2. Střešní plášť bude přitížen praným říčním kamenivem frakce 
16-32 mm tl. 50 mm. 

4.2 Materiál 

4.2.1 Výkaz materiálu 

Materiál Výměra Role Počet rolí Počet palet 

Glastek 40 special mineral 520,8 m2 7,5 m2 70 4 

Elastek 40 special dekor 591,2 m2 7,5 m2 79 4 

Glastek 30 sticker ultra g. b. 70,4 m2 10,0 m2 8 1 

Filtek 300 1052,3 m2 100 m2 11  
Tab. 3 Materiál hydroizolací 

- Asfaltový lak Penetral alp m/s (170 kg/sud) – spotřeba 143,9 kg = 1 sud 
 

Materiál Výměra Balení Počet balení 

XPS Styrodur 3035 CS tl. 160 mm 444,1 m2 2,25 m2 198 

EPS 100 F tl. 50 mm 83,8 m2 5 m2 17 

EPS 100 F tl. 150 mm 1,9 m2 1,5 m2 2 

XPS Styrodur 2500 C tl. 30 mm 36,4 m2 10,5 m2 4 

Klín EPS 100/100/1000 mm 103,7 m  104 ks 
Tab. 4 Materiál tepelných izolací 

Ostatní materiál: 
- Lindab tabule plechová FOB/HBP 1230/2000/0,6 mm – spotřeba 61,0 m2 = 25 tabulí 
- Lindab barva správková BF balení 250 ml – 2 ks 
- Řezivo – fošny tl. 50 mm – 1,4 m3 
- HL62.1H/1 střešní vtok DN 125 – 3 ks 
- HL65 nástavec DN 125 – 3 ks 
- Benzín technický čistící 90/150 (150 kg/sud) – spotřeba 120,9 kg = 1 sud 
- Propan-butan láhev 33 kg – 3 ks 
- Hasit Baukleber 570 Premium (25 kp/pytel) – spotřeba 252,2 kg = 11 pytlů 
- Bochemit QB hnědý (5 kg/balení) – spotřeba 1,4 kg = 1 balení 
- Bochemit QB bezbarvý (5 kg/balení) – spotřeba 0,5 kg = 1 balení 
- Dlaždice HBB BECIA S 30x30x3,3 cm, šedá – spotřeba 20,7 m2 = 1+1/4 palety 
- Výškově stavitelná podložka NM1 – 242 ks 
- Kačírek praný frakce 16-32 mm (1 t/Big Bag) – spotřeba 34,8 t = 35 pytlů Big Bag 
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4.2.2 Primární doprava 

Materiál (asfaltové pásy, tepelná izolace, geotextilie, kamenivo apod.) bude na 
staveniště dopraven nákladním automobilem Volvo FE 818 4x2 s valníkovou nástavbou 
a hydraulickým jeřábem. Většina materiálu bude dopravena ze stavebnin DEK v Třinci. 
Kamenivo bude dopraveno z betonárny Cemex v Třinci. Z této betonárny bude také 
dodán polystyrenbeton na spádovou vrstvu. Polystyrenbeton bude dovážen 
autodomíchávačem STETTER C3 BASIC LINE typu AM 10 C na podvozku Volvo FM 11 6x4. 
Doprava ostatního drobného materiálu a nářadí bude zajištěna užitkovým vozem Ford 
Transit DCiV. 

4.2.3 Sekundární doprava 

Materiál bude na staveništi složen pomocí hydraulického jeřábu umístěném na 
nákladním automobilu Volvo FE 818 4x2. Betonová směs bude na střešní konstrukci 
dopravena autočerpadlem SCHWING S 34 X. Vyzdvižení pytlů Big Bag s praným říčním 
kamenivem bude zajištěno autojeřábem Liebherr ltm 1025. Ostatní materiál bude na 
střešní konstrukci dopraven stavebním výtahem Geda 500 Z/ZP. Manipulace s drobným 
materiálem a nářadím bude probíhat ručně. 

4.2.4 Skladování 

Skladování materiálu na staveništi bude zajištěno na zpevněných a odvodněných 
plochách, ve stavebních buňkách a z části budou využity uzamykatelné, již vybudované 
prostory objektu. Zobrazení skladovacích ploch a stavebních buněk viz. výkres zařízení 
staveniště. Při přepravě a uskladnění dbáme, aby nedošlo k poškození materiálu. 
Asfaltové pásy je nutno skladovat na paletách. Dojde-li k otevření originálního balení, je 
nutné zajistit svislou polohu pásů. Materiál musí být chráněn před dlouhodobým 
působením klimatických podmínek a před UV zářením. 
Desky tepelné izolace budou skladovány na venkovní skládce. Desky budou ukládány 
naležato v počtu pěti vrstev na sobě. Proti působení klimatických vlivů je nutné tepelnou 
izolaci zakrýt plachtou a přitížit. 
Geotextilie je dodávaná v rolích zabalených ve fólii. Geotextilie by neměla být vystavena 
mechanickému namáhání, bude uskladněna v suchých vnitřních prostorách v jedné 
vrstvě ve svislé poloze. 
Fošny na obložení atiky budou uloženy na skládce na dřevěných hranolech o rozměrech 
100x100 mm a budou zakryty plachtou. 
Tabule poplastovaného plechu budou uskladněny ve vnitřních prostorách, uloženy na 
sobě ve vodorovné poloze. 
Dlaždice budou dodány na paletách a uloženy na venkovní skládce v originálním balení. 
Kačírek dodaný v pytlích Big Bag o hmotnosti 1000 kg bude složen na venkovní skládce. 
Pozice skládky viz. výkres zařízení staveniště. 
Ostatní drobný a kusový materiál s nářadím bude uskladněn ve stavební buňce nebo ve 
vnitřních prostorách objektu. Bude se jednat např. o pytlovanou směs, technický benzín, 
střešní vtoky, výškově stavitelné podložky, spojovací materiál, nářadí apod. 

4.3 Připravenost pracoviště 

Před začátkem prací na střešním plášti je nezbytné, aby byla dokončena předcházející 
etapa. Jedná se zejména o nosnou část střešního pláště včetně atiky a dále musí být 
připraveny prostupy, např. pro svody, vzduchotechniku apod. Kontrolu dokončení těchto 
prací v požadované kvalitě bude mít na starost stavbyvedoucí. Bude-li vše provedeno 
v požadované kvalitě, dojde k předání pracoviště. O převzetí bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
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4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Povětrnostní vlivy 

Při práci je nutné zohlednit klimatické a povětrnostní podmínky. Teplota venkovního 
vzduchu nesmí klesnout pod 10°C. Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s při běžné práci 
nebo 8 m/s při práci na plošinách, závěsných a pomocných lešeních nebo žebřících nad 
5 m. Dohlednost nesmí být menši než 30 m. Za nepříznivých podmínek, jako jsou 
přívalové deště, bouřky, nárazový vítr, malá viditelnost, námraza, překročená rychlost 
větru nebo nevyhovující teploty, je nutno práce přerušit na dobu nezbytně nutnou. 

4.4.2 Vybavení staveniště 

Během výstavby je pracoviště oploceno a zabezpečeno proti vstupu neoprávněných 
osob. Dočasná přístupová komunikace na staveniště bude vedena z ul. Lípové a bude 
zhotovena z mechanicky zhutněného kameniva 0/32 mm tl. 150 mm. Tato vrstva bude 
později využita k vybudování navržených komunikací. Vjezd bude zabezpečen 
uzamykatelnou bránou. Na staveništi se nachází plochy zpevněné mechanicky 
zhutněným kamenivem 0/32 mm tl. 150 mm, které budou sloužit pro skladování 
materiálu, odpadu a pojezd vozidel. U objektu SO 03 se nachází stavební výtah. Na 
staveniště budou dopraveny čtyři stavební buňky. Jedna buňka bude sloužit jako 
kancelář stavbyvedoucího, druhá jako šatna a zázemí pro pracovníky, další buňka bude 
sloužit k hygienickým potřebám a ve čtvrté buňce bude skladován drobný materiál 
a nářadí. Na staveništi se nachází odběrná místa vody, elektřiny a přípojka kanalizace. 
Vodovodní přípojka DN 25 je napojena ve vodoměrné šachtě u severovýchodního rohu 
řešeného objektu. Na vodovodu se nachází místo pro odběr vody a vodovod je dále 
veden k sanitární buňce. Elektrická přípojka je napojena v kabelové komoře, která je 
severovýchodně v blízkosti řešeného objektu. Elektrická energie je vedena ke stavebním 
buňkám a staveništnímu rozvaděči. Kanalizační přípojka DN 110 vede od sanitární buňky 
k šachtě nacházející se v severovýchodním rohu staveniště. 

4.4.3 Instruktáž pracovníků 

Veškeří zaměstnanci, kteří se vyskytují na staveništi musí být pravidelně proškolováni 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Před zahájením samotných 
prací je nezbytné zaměstnance seznámit se situací a vybavením staveniště, projektovou 
dokumentací a jednotlivými pracovními postupy, jejich návaznostmi, provozem stavby 
a s používáním osobních ochranných prostředků. Obsluhu strojů vykonávají pouze 
zaměstnanci k tomu určeni. Tito musí vlastnit veškeré potřebné platné kvalifikační 
oprávnění. 

4.5 Personální obsazení 

Pracovní pozice Počet Kvalifikace 

Izolatér 4 Výuční list, praxe 3 roky 

Betonář 4 Výuční list, praxe 3 roky 

Klempíř 2 Výuční list, praxe 3 roky 

Tesař 1 Výuční list 

Dlaždič 1 Výuční list 

Řidič 2 Řidičské oprávnění, strojní průkaz 

Jeřábník 1 Řidičské oprávnění, jeřábnický průkaz 

Vazač 1 Vazačský průkaz 

Pomocný pracovník 2 Základní vzdělání 
Tab. 5 Personální obsazení 

Vždy jeden pracovník z dané čety musí být mistr s potřebnou praxí v oboru. 
  



57 

  

4.6 Stroje a pracovní pomůcky 

4.6.1 Stroje 

- Nákladní automobil Volvo FE 818 4x2 s hydraulickým jeřábem Palfinger PK 8501 A 
- Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE typu AM 10 C 
- Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
- Autojeřáb Liebherr ltm 1025 
- Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 
- Užitkový vůz Ford Transit DCiV 
Bližší specifikace viz. kapitola Návrh strojní sestavy. 

4.6.2 Nářadí 

- Vibrační stahovací lišta Enar QXE 
- Míchadlo Makita UT2204 
- Příklepová vrtačka Makita HP2070J 
- Ruční okružní pila Makita HS7601 
- Sada k natavování asfaltových pásů 
- Ohýbačka plechu MOP-V 2000/0,8 
- Elektrické nůžky na plech Makita JS1000 
- Aku vrtací šroubovák Makita DDF453SYE 
Bližší specifikace viz. kapitola Návrh strojní sestavy. 

4.6.3 OOPP 

- Pracovní obuv 
- Pracovní oděv 
- Přilba 
- Pracovní rukavice 
- Ochranné brýle 
- Reflexní vesta/bunda 
- Pracovní úvazy 

4.7 Pracovní postup 

4.7.1 Dilatace 

Dilatace spádové vrstvy od atiky a dalších vystupujících konstrukcí bude provedena 
pomocí XPS Styrodur 2500 C tl. 30 mm. Dočasné ukotvení bude provedeno pomocí spon. 
Dilatace mezi jednotlivé vyspádované úseky bude postupně doplňována v průběhu prací, 
vždy po dokončení daného úseku a před započetím další betonáže. 

4.7.2 Betonáž spádové vrstvy  

Spádová vrstva střešního pláště bude provedena z polystyrenbetonu PSB 500; S2. 
Podklad pod tuto vrstvu musí být dostatečně pevný, vyzrálý a soudržný. Dále se na 
podkladu nesmí vyskytovat štěrková hnízda, mastnota a jiné nečistoty. Teplota při 
provádění spádové vrstvy by se měla pohybovat v rozmezí 5-25°C. 
Betonová směs bude na stavbu dopravena autodomíchávačem Stetter z nedaleké 
betonárny Cemex, která zajistí požadovaný druh, kvalitu a konzistenci směsi. Na střechu 
bude beton transportován autočerpadlem Schwing. Po obvodu atiky je nutné vyznačit 
výšku spádové vrstvy. Dále je nutné připravit lešenářské trubky do spádu 2,8-7,4 % dle 
spádové plochy. Zaměstnanci poté pomocí čerpadla budou nanášet betonovou směs 
v požadované tloušťce 50-315 mm. Po nanesení požadovaného množství betonu dojde 
k jeho stažení vibrační lištou podle připravených lešenářských trubek a tím k vytvoření 
předepsaného spádu. Po odstranění trubek dojde ihned k vyrovnání povrchu. Během 
betonáže spádové vrstvy se nevyhneme situaci, kdy bude nutno betonáž přerušit. 
V tomto případě budou vznikat pracovní spáry, kdy je nutné dodržet některá všeobecná 
pravidla. Povrch betonu v místě pracovní spáry musíme před pokračováním betonáže 
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zvlhčit, zdrsnit a očistit tak, aby došlo k pevnému spojení starého a nového betonu. Po 
provedení spádové vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku trvající šest dní dle 
harmonogramu prací. Během této přestávky bude docházek k ošetřování čerstvého 
betonu. V případě vysokých teplot a přímého slunečního svitu budeme beton kropit 
a zakrývat tak, aby nedocházelo k příliš rychlému vysychání a tvorbě trhlin. V případě 
silného větru nebo deště nově vytvořenou spádovou vrstvu překryjeme, aby v případě 
deště nedocházelo k vyplavování cementu a v případě větru k vysychání a tvorbě trhlin. 
Dále také dbáme, aby nedocházelo v blízkosti čerstvého betonu k pracím, které by 
způsobovaly mechanické namáhání a otřesy. 

4.7.3 Tepelná izolace atiky, výlezu 

Jako tepelná izolace atiky budou použity desky EPS 100 F tl. 50 mm a k izolaci střešního 
výlezu použijeme desky EPS 100 F tl. 150 mm. Desky budou k podkladu připevňovány 
pomocí lepící hmoty. Lepící hmota bude dodávána pytlovaná a bude připravena dle 
pokynů výrobce uvedeného v technickém listu nebo přímo na balení. Po důkladném 
rozmíchání suché směsi s vodou bude lepící hmota nanášena na polystyrenové desky po 
obvodu a 3 terče budou naneseny v prostoru. V dalším kroku budou tepelněizolační 
desky lepeny na sraz těsně vedle sebe. 

4.7.4 Obložení atiky fošnami 

Horní plocha atiky bude obložena fošnami tl. 50 mm. K přichycení budou použity turbo 
šrouby do betonu délky 152 mm. Je nutné, aby přišroubované fošny lícovaly jak 
s vnějším, tak vnitřním zateplením atiky. Fošny budou následně využity k připevnění 
oplechování. 

4.7.5 Penetrace spádové vrstvy 

Penetrace spádové vrstvy bude provedena asfaltovým penetračním nátěrem Penetral 
alp m/s. Nátěr je nutno nanášet na povrch, který je suchý a očištěný. Nanášení probíhá 
vtíráním hmoty do podkladu za pomocí pokrývačského kartáče. Je-li povrch mírně vlhký 
je zapotřebí vtírat nátěr intenzivně. Spotřeba penetračního laku Penetral alp m/s je 
0,3 kg/m2. K zasychání dochází po dobu 1-3 hodin v závislosti na klimatických 
podmínkách. 

4.7.6 První vrstva asfaltových pásů 

Na dostatečně vyschnutý penetrační nátěr bude provedena pokládka první vrstvy hlavní 
hydroizolace tvořené asfaltovými pásy Glastek 40 special mineral. Všechny pásy 
hydroizolace se kladou jedním směrem. Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoj byl 
vystřídán a nevznikal spoj tvaru x. Minimální přesahy asfaltových pásů jsou 80 mm 
v podélném a 100 mm v čelním směru. U vpustí a případných prostupů je nezbytné pásy 
seříznout do požadovaného tvaru. 
Pásy budou plnoplošně nataveny v celé ploše střešní konstrukce. Nejprve na začátku pás 
rozvineme a umístíme do správné polohy. Následně polovinu pásu svineme směrem do 
středu a postupně natavujeme. Po natavení první poloviny se přistoupí k natavování 
poloviny druhé. Natavování bude probíhat pomocí metody, která využívá ocelovou 
trubku. Asfaltový pás navineme na ocelovou trubku průměru cca 60 mm a délky o cca 50 
mm kratší, než je šířka samotné role. Natavovanou část role izolatér posouvá a přitlačuje 
nohou. role je při natavování vyztužena trubkou, což zajistí, že je pás dobře přitlačován 
až do konce. K nahřátí krycí vrstvy bude použit ruční hořák s bombou. Při nahřívání 
musíme dbát na to, aby trvalo co nejkratší dobu, ale bylo dostatečně intenzivní. Teplota 
nesmí přesáhnout 190 °C, kdy dojde k degradaci pásu. Spoje a překrytí pásů je 
doporučeno natavovat až po natavení plochy celého pásu. Ke svaření přesahů dojde 
menším hořákem a přesahy budou válečkovány. K vizuální kontrole dobře provedeného 
spoje poslouží pravidelný pruh vyteklého asfaltu, popřípadě zkouška špachtlí. 
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4.7.7 Pokládka náběhových klínů 

Náběhové klíny o rozměru 100/100/1000 mm budou uloženy po celém obvodu atiky, 
výtahové šachty a střešního výlezu. Klíny budou ukládány těsně na sraz vždy těsně před 
provedením první vrstvy svislých asfaltových pásů. Samolepící asfaltové pásy budou poté 
přes atikové klíny přetaženy. 

4.7.8 První vrstva svislých pásů 

U izolace svislých ploch je nutná spolupráce minimálně dvou izolatérů. Na první vrstvu 
budou použity samolepící asfaltové pásy Glastek 30 sticker ultra g. b. Nejprve pás 
rozvineme na požadovanou délku včetně přesahu, který je min. 100 mm od náběhového 
klínu. Pás je lepen směrem nahoru a je nutné jej rozvíjet rovnoměrně. U pásu poté dojde 
k nalepení na celou výšku atiky. 

4.7.9 Osazení střešních vtoků 

Střešní vtoky budou osazeny do připravených nástavců. Vtok musí přírubou sedět na 
podkladu. Vtok je opatřen přířezem z asfaltového pásu, který slouží k napojení na 
hydroizolaci. 

4.7.10 Druhá vrstva hlavní hydroizolace 

Po první vrstvě následuje vrstva druhá tvořená asfaltovými pásy Elastek 40 special dekor. 
Pásy budou v celé ploše nataveny. Pásy druhé vrstvy je nutno posunout o polovinu šířky 
vzhledem k přesahům vrstvy první. Co se týče postupu natavování a provedení druhé 
vrstvy je v ostatních krocích shodná s vrstvou první. 

4.7.11 Druhá vrstva svislých pásů 

Na druhou vrstvu hydroizolace atiky bodu použity stejné pásy jako na zbytek druhé 
vrstvy. Jedná se tedy o asfaltové pásy Elastek 40 special dekor. Pásy je opět nutno 
posunout tak, aby došlo k překrytí spojů první vrstvy. Při aplikaci druhé vrstvy 
postupujeme stejně jako u vrstvy první s tím rozdílem, že druhá vrstva je natavovaná. 

4.7.12 Pokládka separační textilie 

Jako separační vrstva bude použita geotextilie Filtek 300 g/m2. Jednotlivé pruhy 
pokládáme od jednoho okraje k druhému v jednom směru. Pokládka je řešena zpravidla 
volně s přesahy 100 mm min. však 50 mm. 

4.7.13 Tepelná izolace střešního pláště 

Jako tepelněizolační vrstva bude použit XPS Styrodur 3035 cs tl. 160 mm. Desky budou 
navzájem spojeny systémem polodrážek. U vpustí a prostupů je zapotřebí vyříznout 
potřebné otvory. Již položené desky je vhodné přikrýt plachtou a přitížit, aby nedošlo 
k jejich degradaci vlivem klimatických podmínek. 

4.7.14 Pokládka separační textilie 

Postup popsán výše v bodě 4.7.12. 

4.7.15 Komunikační pruh 

Komunikační pruh bude tvořen betonovou dlažbou o rozměrech 30x30x3,3 cm kladenou 
na výškově stavitelných terčích. Při kladení dlažby je potřeba vycházet z nejvyšších bodů 
plochy, jako jsou např. přelepy izolačních pásů. V nižších místech poté dojde k výškové 
úpravě terčů při kladení dlažby. Kladení dlažby začneme rozmístěním několika 
stavitelných terčů vždy do rohů budoucí dlažby. Po rozmístění terčů pokládáme 
jednotlivé dlaždice a upravujeme terče do potřebné výšky. Spáry mezi jednotlivými 
dlaždicemi jsou zajištěny mezerníky na terčích, které určují šířku spár. Postup kladení 
opakujeme až do zhotovení celé plochy. Volné okraje dlažby je nutno zabezpečit krajním 
dorazem, aby nedocházelo k posunům. Takto vytvořená dlažba je ihned připravena 
k použití. 
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4.7.16 Násyp kačírku 

Přitížení střešního pláště bude zajištěno kamenivem frakce 16/32 mm tl. 50 mm. 
Kamenivo bude na střechu dopravováno pomocí autojeřábu v pytlích Big Bag 
o hmotnosti 1000 kg, který je opatřen výsypkou. Autojeřáb vždy pytel vyzvedne na 
potřebnou pozici, kde dojde k vysypání pytle a rozhrnutí kameniva zaměstnanci. Postup 
je vhodné volit v opačném směru, než byla kladena separační textilie, aby nedošlo 
k proniknutí kameniva spoji mezi geotextilií. 

4.7.17 Klempířské práce 

Jedná se o oplechování atiky, lemování komínu, oplechování strojovny výtahu 
a o ukončovací lištu v místě napojení ploché střechy na obvodovou zeď. K provedení 
těchto klempířských prací bude použit poplastovaný plech. U atiky bude k uchycení 
plechu využito plechových příponek, které se zakotví do dřevěných fošen na vrchní ploše 
atiky. Vzdálenost jednotlivých příponek bude v rozmezí 400-500 mm. Spoje jednotlivých 
plechů budou řešeny drážkou. U lemování komínu, oplechování strojovny a ukončovací 
lišty bude k přichycení taktéž využito plechových příponek. Vzdálenost příponek bude 
opět 400-500 mm. Spoje jednotlivých plechů délky 1-2 m budou řešeny pomocí drážky. 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

4.8.1 Vstupní kontroly 

- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola staveniště 
- Kontrola předchozích prací 
- Kontrola dodaného materiálu 
- Skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
- Kontrola strojů 

4.8.2 Mezioperační kontroly 

- Kontrola klimatických podmínek 
-  Kontrola BOZP 
- Kontrola podkladu 
- Kontrola provedení spádové vrstvy 
- Kontrola tepelné izolace atiky, výlezu 
- Kontrola obložení atiky fošnami 
- Kontrola penetrace spádové vrstvy 
- Kontrola první vrstvy asfaltových pásů 
- Kontrola osazení střešních vtoků 
- Kontrola druhé vrstvy asfaltových pásů 
- Kontrola provedení separační vrstvy 
- Kontrola provedení tepelné izolace 
- Kontrola provedení separační vrstvy 
- Kontrola pokládky dlažby 
- Kontrola provedení násypu 
- Kontrola oplechování 

4.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola celkového dokončení 
 
Podrobné řešení jakosti a kontroly kvality viz. kapitola Kontrolní a zkušební plán. 
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět osoby s řádnou 
kvalifikací, s platným školením BOZP a profesním školením, které jsou pro výkon 
příslušných prací zdravotně a odborně způsobilé a jsou prokazatelně seznámeny 
s příslušnými předpisy a riziky. Pokud osoby podílející se na realizaci stavby provádějí 
práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, jeřábník atd.) 
zodpovídá zhotovitel, že tyto osoby vlastní platné osvědčení odborné způsobilosti. 
Všechny osoby absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP, 
které provedou vedoucí pracovníci v kompetencích jednotlivých zhotovitelů. Na 
staveniště je po celou dobu realizace zakázán vstup cizích a nepovolaných osob. Dále se 
na staveništi nesmí zdržovat a je zakázán vstup osobám podnapilým, nebo podezřelým 
z podnapilosti či vlivu drog a jiných omamných látek a osobám bez předepsaných OOPP. 
Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být považována za osobu, která se 
zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců. 
Povinností každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoliv zhotovitele, bude sledovat 
výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný 
doprovod k zařízení staveniště, kde cizí osobu zkontaktuje se stavbyvedoucím nebo 
jiným vedoucím pracovníkem. 
 
Výběr základních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě, bezpečnosti práce 
a ochraně zdraví: 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostření, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, (a ostatní související právní předpisy), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Podrobnější řešení viz. kapitola Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

4.10 Životní prostředí 

Během výstavby je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu. Prováděním stavby 
dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů. Použitá 
mechanizace proto musí být v dobrém technickém stavu, doporučuje se použití 
úkapových van z důvodu možnosti úniku provozních kapalin. Dojde-li ke znečištění 
automobilů na stavbě, je nutné je před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očistit, 
aby nedocházelo ke znečišťování okolí stavby. 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
v platném znění pozdějších úprav a vyhláškou MŽP č. 27/2015 Sb. o nakládání s odpady. 
Zatřídění odpadů bylo provedeno dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu 
odpadů. 
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Odpady ze stavební činnosti budou na staveništi skladovány a tříděny v příslušných 
předem připravených kontejnerech, které budou umístěny dle návrhu zařízení 
staveniště. Odpady budou likvidovány na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem 
stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedených odpadů. 
 

Kód Název Likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

15 01 02 Plastové obaly Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 01 01 Beton Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 02 01 Dřevo Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 02 03 Plasty Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 

Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 04 05 Železo a ocel Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

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

Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

Tab. 6 Stavební odpad 

4.11 Použitá literatura a zdroje 

Řešeno souhrnně na konci práce. 
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5. Technická zpráva zařízení staveniště 

5.1 Obecné informace 

5.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: 

Výstavba a provozování integrovaného výjezdového centra Český Těšín. 

Místo stavby: 

Český Těšín, kat. úz. Český Těšín, parc. č. 3006/58, 1777/1, 3031/1 

Stavebník: 

Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, 
zastoupeno Ing. Vítem Slováčkem, starostou 
IČ 00297437 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

Ateliér Idea, spol. s r.o.,   
Strmá 12, 709 00 Ostrava – mariánské Hory 
zastoupená Ing. Ivanem Holínkou, jednatelem 
IČO: 155 02 309  
DIČ: CZ 155 02 309 

5.1.2 Obecné informace o stavbě 

Předmětem řešení je objekt SO 03 Policie České republiky. Jedná se o samostatnou 
třípodlažní budovu, která vzájemně navazuje na ostatní dvě budovy (Hasičský záchranný 
sbor a Městská policie) a současně je schopná samostatné existence. Pozemek, na 
kterém se objekt nachází je situován v bezprostřední blízkosti průmyslové zóny a sjezdu 
na silnici pro motorová vozidla č. 48. Je ohraničen ul. Lípovou a Sokolovskou, 
která navazuje na ul. Frýdeckou. Zastavěná plocha objektem činí 570,96 m2 a obestavěný 
prostor je 6 753,24 m3. 
Budova je nepodsklepená obdélníkového tvaru, svou podélnou osou orientována směr 
východ-západ. Založení je řešeno pomocí pilot z betonu C30/37 XC4, XA2 a vyztuženého 
výztuží R10 505. Na pilotách budou provedeny základové pásy výšky 900 mm z betonu 
C30/37 XC4, XA2, které budou vyztuženy výztuží R10 505. Pod pásy bude proveden 
podkladní beton tl. 50 mm z betonu třídy C12/15 X0. Základová deska je navržena 
z betonu C30/37 XC4, XA2 a vyztužena sítí KARI 150/150/6 při horním i spodním okraji. 
Hlavní nosnou funkci tvoří obvodové a střední zdi z keramických tvarovek P+D, 
které jsou dle potřeby doplněny železobetonovými pilíři. Zdivo bude zakončeno věncem 
šířky 300 mm, který bude součástí monolitických desek. Stropní konstrukci tvoří 
monolitické železobetonové křížem armované desky tl. 200 mm. Kolem monolitické 
desky nad 3.NP je navržena železobetonová atika tl. 150 mm. Železobetonové 
konstrukce budou provedeny z betonu C20/27 XC1 a budou vyztuženy výztuží R10 505 
případně KARI sítěmi. 
Objekt je z větší části zastřešen plochou střechou s opačným pořadím vrstev. Střešní 
plášť je zakončen kačírkem frakce 16-32 mm. Plochá střecha navazuje na část objektu, 
který je zastřešen pomocí dřevěných obloukových vazníků s plechovou falcovanou 
krytinou z titanzinku. 

5.1.3 Obecné informace o staveništi 

Staveniště se nachází na pozemku parc. č. 3006/58 a dotčeny jsou pozemky parc. 
č. 1777/1 a 3031/1. Parcely se nachází v obci Český Těšín, kat. úz. Český Těšín. Vjezd na 
staveniště bude zajištěn z ul. Lípová uzamykatelnou bránou na severní části pozemku. 
Výjezd je řešen na ul. Sokolovskou uzamykatelnou bránou na východní straně parcely.  
Staveniště bude v době výstavby chráněno proti vniknutí neoprávněných osob, případně 
odcizení materiálu a strojů mobilním oplocením výšky 2 m. Staveništní komunikace 
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a zpevněné plochy se budou nacházet v místech budoucích komunikací a parkovacích 
ploch a budou tvořeny mechanicky zpevněným kamenivem frakce 0/32 mm tl. 150 mm.  
Na staveništi se budou nacházet stavební buňky, sloužící jako zázemí pro zaměstnance 
a skladovací prostory. Pro zázemí zaměstnanců bude vybudován staveništní rozvod 
vody, kanalizace a elektřiny. 

5.2 Návrh zařízení staveniště 

5.2.1 Pracovníci 

- Stavbyvedoucí   1 
- Izolatér    4 
- Betonář    4 
- Klempíř    2 
- Tesař    1 
- Dlaždič    1 
- Řidič    2 
- Jeřábník   1 
- Vazač    1 
- Pomocný pracovník  2 
------------------------------------------------------- 
Celkem    19 pracovníků 
 
Na stavbě se během řešené etapy bude v jednu chvíli vyskytovat vždy maximálně šest 
pracovníků. 

5.2.2 Stavební buňky 

Na staveništi budou umístěny stavební buňky, které budou využívány jako šatny, 
hygienické zázemí, kancelářské prostory a skladovací prostory. Buňky budou napojeny 
na elektřinu a sanitární buňka bude napojena na staveništní rozvod vody a kanalizaci. 
Počet buněk je navržen s ohledem na maximální počet pracovníků, kteří se budou 
vyskytovat na stavbě v jednu chvíli během řešené etapy. 

5.2.2.1 Buňka stavbyvedoucího 

- 16 m2 na osobu 
Navržena obytná buňka AB 6/3 o rozměrech 6058 x 3000 mm (18,17 m2). 
18,17 m2 ˃ 16 m2 – stavební buňka vyhovuje 
 

 
Obr. 27 Stavební buňka AB 6/3 
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Rozměry 6058 x 3000 x 2600 mm 

Dveře 875 x 2000 mm 

Okno 1800 x 1200 mm 

Osvětlení 4 x 36 W 

Topení 1 x 2 kW 
Tab. 7 Stavební buňka AB 6/3 

5.2.2.2 Buňka pro pracovníky 

- 1,25 m2 na osobu (celkem 7,5 m2) 
Navržena obytná buňka AB 6 o rozměrech 6058 x 2438 mm (14,77 m2). 
14,77 m2 ˃ 7,5 m2 – stavební buňka vyhovuje 
 

 
Obr. 28 Stavební buňka AB 6 

Rozměry 6058 x 2438 x 2600 mm 

Dveře 875 x 2000 mm 

Okno 1800 x 1200 mm 

Osvětlení 4 x 36 W 

Topení 1 x 2 kW 
Tab. 8 Stavební buňka AB 6 

5.2.2.3 Sanitární buňka 

1 umyvadlo/15 osob 
1 sprcha/20 osob  
1 WC (sedadlo a pisoár)/10 osob 
Navržena sanitární buňka SB6 – 4 x umyvadlo, 2 x sprcha, 2 x wc kabina, 2 x pisoár 
60 osob ˃ 7 osob – 4 x umyvadlo vyhovuje 
40 osob ˃ 7 osob – 2 x sprcha vyhovuje 
20 osob ˃ 7 osob – 2 x wc kabina a 2 x pisoár vyhovuje 
Stavební buňka vyhovuje 
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Obr. 29 Sanitární buňka SB6 

Rozměry 6058 x 2438 x 2600 mm 

Dveře 875 x 2000 mm 

Okno 3 x 600 x 600 mm 

Osvětlení 4 x 36 W 

Topení 2 x 2 kW 
Tab. 9 Sanitární buňka SB6 

5.2.2.4 Skladový kontejner 

Skladový kontejner bude využit k uskladnění drobného kusového materiálu a nářadí. 
Jedná se o kontejner o rozměrech 6058 x 2438 x 2591 mm s dvoukřídlými vraty.  
 

 
Obr. 30 Skladový kontejner 20" 

5.3 Mobilní oplocení 

K oplocení staveniště bude použito průhledné mobilní oplocení výšky 2 m. Jednotlivé 
díly budou vsazeny do patek a spojeny bezpečnostní sponou. Vjezd na staveniště bude 
zajištěn uzamykatelnou bránou šířky 4 m, která se bude skládat ze dvou plotových dílů. 
Pro snazší manipulaci s plotovými dílci tvořícími bránu budou na jedné straně osazeny 
kolečka. 
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5.4 Staveništní komunikace 

Na staveništi bude vybudována staveništní komunikace napojena na ul. Sokolovskou 
a ul. Lípovou a zpřístupněna bránami šířky 4 m. Komunikace bude vybudována v místech 
nově navržených komunikací řešené stavby z mechanicky zhutněného kameniva frakce 
0/32 mm tl. 150 mm. Tato vrstva kameniva bude později využita v navrhovaném 
souvrství nových zpevněných ploch a komunikací. 

5.5 Skladovací plochy 

Materiál bude skladován ve vnitřních prostorách, ve skladovém kontejneru a na 
venkovních skládkách. Venkovní skládky budou tvořeny mechanicky zhutněným 
kamenivem 0/32 mm tl. 150 mm v místech budoucích zpevněných ploch a parkovišť. 
Toto kamenivo bude následně využito v souvrství nově budovaných zpevněných ploch. 
Největší prostorové nároky na skladování vyžadují izolační desky XPS. Tyto desky budou 
skladovány na sobě po pěti baleních a vyžadují plochu 89,1 m2. Skladovací plocha S1 (90 
m2) pro tyto desky bude vytvořena na budoucím parkovišti, které se nachází severně 
vedle řešeného objektu. 
Druhá největší skladovací plocha je vyžadována k uskladnění pytlů Big Bag. Na stavbu 
bude dodáno 35 těchto pytlů s kamenivem, které vyžadují skladovací plochu 28,4 m2. 
Plocha S2 (30 m2) pro uskladnění těchto pytlů bude vymezena v prostoru mezi objekty 
SO 01, SO 02 a SO 03. 
Ke skladování zbylého průběžně dodávaného materiálu budou využity vnitřní prostory, 
skladový kontejner nebo venkovní skladovací plocha S1, která bude v té době nevyužita. 
Přesná poloha skladovacích ploch viz. výkres zařízení staveniště. Způsob a specifika 
skladování jednotlivých materiálů viz. Technologický předpis. 

5.6 Stavební a komunální odpad 

K účelům skladování odpadu bude na staveništi vyhrazena plocha zpevněná mechanicky 
zhutněným kamenivem 0/32 mm (poloha viz. výkres zařízení staveniště). Ke skladování 
stavebního odpadu bude sloužit kontejner na stavební dopad. Bude se jednat 
o kontejner s rozměry 3800 x 2070 x 600 mm s nosností 3 t a objemem 3 m3. Na 
staveništi budou dále umístěny dva kontejnery na komunální odpad a barevně odlišené 
kontejnery na papír a plast. Bude se jednat o plastové kontejnery o objemu 1100 l 
s rozměry 1370 x 1245 x 1470 mm. 

5.7 Napojení staveniště na zdroje 

5.7.1 Potřeba elektrické energie 

Stroj Příkon [kW] Počet Celkem [kW] 

Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 5,50 1 5,50 

Vibrační stahovací lišta Enar  1,05 1 1,05 

Míchadlo Makita 0,85 1 0,85 

Příklepová vrtačka Makita 1,01 1 1,01 

Okružní pila Makita 1,20 1 1,20 

Nůžky na plech Makita 0,38 1 0,38 

Celkový příkon 9,99 
Tab. 10 Příkon strojů 

Buňka Příkon [kW] Počet Celkem [kW] 

Osvětlení – 4 zářivky v buňce 4 x 0,036 3 0,432 

Topení – obytné buňky 2 2 4,00 

Topení – sanitární buňka 2 x 2 1 4,00 

Celkový příkon 8,432 
Tab. 11 Příkon staveništních objektů 
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S=1,1√(𝛽1𝑃1 + 𝛽2𝑃2 + 𝛽3𝑃3)
2 + (0,7 ∗ 𝑃1)

2 

S=1,1√(0,5 ∗ 9,99 + 0,8 ∗ 8,432)2 + (0,7 ∗ 9,99)2=15,03 kW 

5.7.2 Potřeba vody 

Druh Počet jedn. MJ Spotřeba / MJ Celkem 

WC, umyvadla 7 osob 1 osoba/směna 40 280 l 

Sprcha 7 osob 1 osoba/směna 50 350 l 

Voda pro hygienické potřeby 630 l 
Tab. 12 Voda pro hygienické potřeby 

Druh Počet jedn. MJ Spotřeba / MJ Celkem 

Ošetřování bet. 79,68 m3 m3 100 7968 l 

Voda pro ošetřování betonu 7968 l 
Tab. 13 Voda pro ošetřování betonu 

Qn=Ʃ(Pn*kn)/(t*3600) 
Qn=(630*2,7+7968*1,5)/(8*3600) 
Qn=0,47 l/s 
 
Q=Qn*1,2=0,47*1,2=0,564 l/s → DN 25 – 0,65 l/s 

 

5.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět osoby s řádnou 
kvalifikací, s platným školením BOZP a profesním školením, které jsou pro výkon 
příslušných prací zdravotně a odborně způsobilé a jsou prokazatelně seznámeny 
s příslušnými předpisy a riziky. Pokud osoby podílející se na realizaci stavby provádějí 
práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, jeřábník atd.) 
zodpovídá zhotovitel, že tyto osoby vlastní platné osvědčení odborné způsobilosti. 
Všechny osoby absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP, které 
provedou vedoucí pracovníci v kompetencích jednotlivých zhotovitelů. Na staveniště je 
po celou dobu realizace zakázán vstup cizích a nepovolaných osob. Dále se na staveništi 
nesmí zdržovat a je zakázán vstup osobám podnapilým, nebo podezřelým z podnapilosti 
či vlivu drog a jiných omamných látek a osobám bez předepsaných OOPP. Každá osoba 
vstupující na staveniště proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na stavbě 
s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků. Povinnosti každého z 
vedoucích pracovníků kteréhokoliv zhotovitele, bude sledovat výskyt cizích osob na jemu 
svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod k zařízení staveniště, 
kde cizí osobu zkontaktuje se stavbyvedoucím nebo jiným vedoucím pracovníkem. 
 
Výběr základních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě, bezpečnosti práce 
a ochraně zdraví: 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostření, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, (a ostatní související právní předpisy), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Podrobněji viz. kapitola Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

5.9 Ochrana životního prostředí 

Během výstavby je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu. Prováděním stavby 
dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů. Použitá 
mechanizace proto musí být v dobrém technickém stavu, doporučuje se použití 
úkapových van z důvodu možnosti úniku provozních kapalin. 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
v platném znění pozdějších úprav a vyhláškou MŽP č. 27/2015 Sb. o nakládání s odpady. 
Zatřídění odpadů bylo provedeno dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu 
odpadů. 
Odpady budou na staveništi skladovány a tříděny v příslušných předem připravených 
kontejnerech, které budou umístěny na ploše k tomu určené. Odpady budou likvidovány 
na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k likvidaci 
uvedených odpadů. 

 

Kód Název Likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

15 01 02 Plastové obaly Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 01 01 Beton Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 02 01 Dřevo Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 02 03 Plasty Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 

Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

17 04 05 Železo a ocel Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

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

Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na řízenou skládku 
oprávněnou osobou 

Tab. 14 Stavební odpad II 

Použité zdroje jsou řešeny souhrnně na konci práce. 
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6. Časový plán realizace etapy zastřešení 

6.1 Termíny výstavby 

Předpokládaná doba realizace zastřešení řešeného objektu je 25 dní od 3.9.2018 do 
9.10.2018. Pracovní doba je uvažována osmihodinová s volnými víkendy. 
 
Během technologické přestávky budou pracovníci přesunuti na objekt SO 02 Městská 
policie. 
 
Časový harmonogram viz. příloha P3. 
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7 Návrh strojní sestavy 

7.1 Stroje 

Navržené stroje budou použity během realizace řešené etapy zastřešení v termínu 
3.9.2018 – 9.10.2018. 

7.1.1 Nákladní automobil 

Nákladní automobil Volvo FE 818 4x2 s valníkovou nástavbou a hydraulickým jeřábem 
Palfinger PK 8501 A bude použit pro přepravu materiálu ze stavebnin DEK a dopravu 
kačírku v pytlích Big Bag. Hydraulický jeřáb bude sloužit ke složení dodaného materiálu 
na staveništi. Nejtěžší břemeno budou pytle Big Bag o hmotnosti 1000 kg. 
 

 
Obr. 31 Nákladní automobil Volvo FE 818 4x2 

Celková hmotnost 26000 kg 

Užitečná hmotnost 12025 kg 

Délka automobilu 9010 mm 

Šířka automobilu 2500 mm 

Výška automobilu 2845 mm 

Délka ložné plochy 6050 mm 

Šířka ložné plochy 2500 mm 

Výška bočnic 500 mm 
Tab. 15 Nákladní automobil Volvo FE 818 4x2 

Maximální nosnost 5200 kg 

Maximální vyložení 7400 mm 

Nosnost při max. vyložení 1000 kg 
Tab. 16 Hydraulický jeřáb Palfinger PK 8501 A 
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Bod vyznačený na obrázku níže znázorňuje maximální vzdálenost přibližně 6,5 m, do 
které je hydraulický jeřáb schopen přesunout nejtěžší břemeno, čímž jsou pytle Big Bag 
s kamenivem. Hydraulický jeřáb zcela vyhovuje pro navržené skládky. 

 
Obr. 32 Hydraulický jeřáb Palfinger PK 8501 A 

7.1.2 Autodomíchávač 

Pro dopravu betonové směsi na staveniště bude použit autodomíchávač STETTER C3 
BASIC LINE typu AM 10 C na podvozku Volvo FM 11 6x4. 
 

 
Obr. 33 Podvozek Volvo FM 11 6x4 
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Obr. 34 Autodomíchávač STETTER AM 10 C 

Jmenovitý objem 10 m3 

Geometrický objem 17040 l 

Stupeň plnění 58,7 % 

Sklon bubnu 11,2° 

Průměr bubnu 2300 mm 

Výška násypky 2532 mm 

Průjezdná výška 2592 mm 

Výsypná výška 1147 mm 
Tab. 17 Autodomíchávač STETTER AM 10 C 

7.1.3 Autočerpadlo 

Autočerpadlo bude využito k čerpání polystyrenbetonu, který bude tvořit spádovou 
vrstvu střešního pláště. Jedná se o typ SCHWING S 34 X. 
 

 
Obr. 35 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
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Bod vyznačený na obrázku níže znázorňuje nejvzdálenější bod, do kterého je nutno 
dopravit beton tvořící spádovou vrstvu střešního pláště. Z obrázku vyplývá, že navržené 
čerpadlo pro potřeby řešené etapy vyhovuje. 
 

 
Obr. 36 Pracovní rozsah autočerpadla SCHWING S 34 X 

Dopravované množství 96 m3/h 

Maximální tlak betonu 85 bar 

Dopravní potrubí DN 125 

Vertikální dosah 34 m 

Horizontální dosah 30 m 

Délka koncové hadice 4 m 

Pracovní rádius otoče 2 x 365° 

Počet ramen 4 

Zapatkování předních podpěr 6,21 m 

Zapatkování zadních podpěr 5,70 m 
Tab. 18 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
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7.1.4 Autojeřáb 

Na řešenou etapu bude použit autojeřáb Liebherr ltm 1025. Využití bude spočívat ve 
vyzvednutí pytlů Big Bag s kačírkem o hmotnosti 1000 kg na střechu objektu. Přepravit 
břemeno vážící 1000 kg do potřebné výšky je jeřáb schopen do vzdálenosti cca 24 m. Ze 
zamýšlené pozice jeřábu je nejvzdálenější místo necelých 25 m. Jelikož se jedná pouze 
o přepravu pytlů Big Bag, bude následně kačírek do nejvzdálenějšího místa rozhrnut 
ručně pracovníky. 
 

 
Obr. 37 Autojeřáb Liebherr ltm 1025 

Délka podvozku 9665 mm 

Šířka povozku 2500 mm 

Výška jeřábu 3585 mm 

Provozní hmotnost 24000 kg 

Nosnost 25000 kg 

Pracovní rádius 34 m 

Maximální výška 41 m 

Šířka zapatkování  5,6 m 
Tab. 19 Autojeřáb Liebherr ltm 1025 
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Na následujícím obrázku je vyznačen obrys řešeného objektu vzhledem k navržené pozici 
autojeřábu a nejvzdálenější místo, do kterého je možno přenést břemeno o hmotnosti 
1000 kg, což jsou pytle Big Bag s kačírkem. Maximální vzdálenost, do které je potřeba 
přepravit tyto pytle je necelých 25. Z obrázku vyplývá, že autojeřáb dopraví pytle do 
vzálenosti maximálně 24 m. Jelikož by bylo neekonomické použít jeřáb s vyšší nosností 
pouze na přesunutí pytlů Big Bag, bude kamenivo do zbylých míst rozhrnuto pracovníky. 
Jeřáb je tedy k potřebné práci dostačující. 
 

 
Obr. 38 Pracovní rozsah autojeřábu Liebherr ltm 1025 
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7.1.5 Stavební výtah 

Stavební výtah Geda 500 Z/ZP bude využíván k dopravě materiálu na střechu. Bude se 
jednat hlavně o vertikální přepravu asfaltových pásů, řeziva, geotextílií, penetrace apod. 
Výtah je sestaven z jednotlivých dílů délky 1,5 m, které jsou k objektu kotveny ve 
vzdálenostech maximálně 6 m, přičemž objekt přesahuje stožár přesahuje objekt 
maximálně o 3 m. 
 

 
Obr. 39 Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 

Nosnost pro osoby 500 kg 

Nosnost pro materiál  850 kg 

Rychlost zdvihu pro osoby 12 m/min. 

Rychlost zdvihu pro materiál 24 m/min. 

Maximální výška 100 m 

Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 

Rozměr klece 1600 x 1400 x 1100 mm 

Zastavěná plocha 2000 x 2500 mm 
Tab. 20 Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 
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7.1.6 Užitkový vůz 

Užitkový vůz Ford Transit DCiV bude využíván pro přepravu drobného materiálu a nářadí 
do místa staveniště. Je možno využít rovněž pro přepravu celkem 6 osob. 
 

 
Obr. 40 Ford Transit DCiV 

Délka vozu 5981 mm 

Šířka vozu 2474 mm 

Výška vozu 2541 mm 

Pohotovostní hmotnost 2506 kg 

Nosnost 1020 kg 

Objem nákladního prostoru 7,6 m3 
Tab. 21 Ford Transit DCiV 

7.2 Nářadí 

7.2.1 Vibrační stahovací lišta Enar QXE 

Stahovací lišta bude použita pro zarovnání povrchu monolitické spádové vrstvy 
z polystyrenbetonu. 
 

 
Obr. 41 Vibrační lišta Enar QXE 
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Délka 2000 mm 

Hmotnost 12,5 kg 

Výkon 100 W 

Odstředivá síla 70 kN 

Frekvence úderu 3000 ot./min. 

Příkon motoru 1050 W 
Tab. 22 Vibrační lišta Enar QXE 

7.2.2 Míchadlo Makita UT2204 

Míchadlo bude využito k rozmíchání suché lepící směsi. 

 
Obr. 42 Míchadlo Makita UT2204 

Hmotnost  3,4 kg 

Příkon 850 W 

Otáčky naprázdno 550 ot./min. 
Tab. 23 Míchadlo Makita UT2204 

7.2.3 Příklepová vrtačka Makita HP2070J 

Ruční příklepová vrtačka bude využita při montáži obložení atiky fošnami. 

 

 
Obr. 43 Příklepová vrtačka Makita HP2070J 

Hmotnost 2,5 kg 

Příkon 1010 W 

Vrtací výkon-dřevo 40 mm 

Vrtací výkon-beton 20 mm 
Tab. 24 Příklepová vrtačka Makita HP2070J 
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7.2.4 Ruční okružní pila Makita HS7601 

Ruční okružní pila bude využívána k přířezu fošen. 
 

 
Obr. 44 Ruční okružní pila Makita HS7601 

Hmotnost 4,0 kg 

Příkon 1200 W 

Řezný výkon při 90° 66 mm 

Řezný výkon při 45° 46 mm 

Pilový kotouč 190 mm 
Tab. 25 Ruční okružní pila Makita HS7601 

7.2.5 Sada k natavování asfaltových pásů 

Sada bude použita k natavení hydroizolačního souvrství. Bude se jednat o natavování 

asfaltových pásů v ploše a následné svaření spojů. Pro natavení v ploše a svaření 

přesahů bude použit hořák rozdílné velikosti. 

 

 
Obr. 45 Natavovací sada 

- Rukojeť se spořičem 
- Ohřívací hořák průměru 75 mm 
- Ohřívací hořák průměru 55 mm 
- Hadice délky 3 m 
- PB láhev 33 kg 
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7.2.6 Ohýbačka plechu MOP-V 2000/0,8 

Pomocí ohýbačky plechu bude upravován poplastovaný plech, který bude použit na 
klempířské prvky. 
 

 
Obr. 46 Ohýbačka plechu MOP-V 2000/0,8 

Hmotnost 265 kg 

Celková délka 2450 mm 

Pracovní délka 2000/0,8 mm 

Zdvih horního ramene 45 mm 

Ohýbací lišta 20 mm 
Tab. 26 Ohýbačka plechu MOP-V 2000/0,8 

7.2.7 Nůžky na plech Makita JS1000 

Elektrické nůžky na plech budou využívány k opracování klempířských prvků 

z poplastovaného plechu. 

 

 
Obr. 47 Nůžky na plech Makita JS1000 

Hmotnost 1,4 kg 

Příkon 380 W 

Řezný výkon při 600 N/mm2 0,7 mm 

Řezný rádius 30 mm 
Tab. 27 Nůžky na plech Makita JS1000 
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7.2.8 Aku vrtací šroubovák Makita DDF453SYE 

Akumulátorový šroubovák bude využíván ke kotvení obložení atiky pomocí turbošroubů 
a ke klempířským pracím. 
 

 
Obr. 48 Aku vrtací šroubovák Makita DDF453SYE 

Hmotnost 1,6 kg 

Akumulátor 18 V/1,5 Ah 

Utahovací moment tvrdý/měkký 42/27 Nm 
Tab. 28 Aku vrtací šroubovák Makita DDF453SY 

 
Použité zdroje jsou uvedeny souhrnně na konci práce.
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8. Kontrolní a zkušební plán 

8.1 Vstupní kontroly 

8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontrolu projektové dokumentace provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 
stavebníka. Kontroluje se zejména správnost a úplnost projektové dokumentace. Dalším 
bodem je kontrola platnosti veškerých povolení spojených s danou stavbou. Po skončení 
kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.1.2 Kontrola staveniště 

Kontrolu staveniště provede stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 
stavebníka. Kontrolováno bude ohraničení staveniště oplocením o výšce minimálně 
1,8 m, zabezpečení vjezdu/výjezdu a napojení staveniště na stávající dopravní 
infrastrukturu, skladovací plochy (umístění, velikost, zpevnění, odvodnění), staveništní 
komunikace a zařízení staveniště v podobě buněk, ploch pro ukládání odpadu a napojení 
na inženýrské sítě (voda, elektřina, kanalizace). Je-li vše provedeno v souladu 
s technologickým postupem, technickou zprávou zařízení staveniště a výkresem zařízení 
staveniště, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.1.3 Kontrola předchozích prací 

Tato kontrola bude spočívat v ověření dokončení a kvality provedení prací, které nutně 
předcházejí provádění střešního pláště na daném objektu. Jedná se tedy o kontrolu 
provedení nosné vrstvy střešního pláště, atiky a otvorů v konstrukci. Bude provedena 
kontrola rovinnosti, kde maximální odchylka činí ±5 mm na 2 m lati. Dále bude 
zkontrolována svislost atiky s dovolenou odchylkou ±5 mm. Bude změřena poloha 
otvorů pro střešní vtoky s maximální odchylkou ±25 mm a průměr otvorů s dovolenou 
odchylkou ±10 mm. V neposlední řadě bude zkontrolováno, zda se na konstrukci 
nenachází ostré výstupky, stěrková hnízda, dutiny nebo trhliny. Ostré prohlubně mohou 
mít maximálně 3 mm a ostré výstupky maximálně 1,5 mm. Tyto vadná místa se nesmí 
vyskytovat na více než 5 % celkové plochy. Kontrolu odchylek a měření provede 
stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru stavebníka. Provedení kontroly bude 
doloženo zápisem ve stavebním deníku. 

8.1.4 Kontrola dodaného materiálu 

U veškerého dodávaného materiálu bude dle dodacích listů zkontrolováno, jestli 
množství souhlasí s výkazem výměr a objednávkou. Dále je potřeba pečlivě zkontrolovat 
druh, prohlášení o shodě a certifikáty veškerých převzatých materiálů a výrobků. 
V neposlední řadě bude kontrolován stav dodaného materiálu a výrobků, neporušenost 
obalů a případné poškození. Speciálně u dodávky polystyrenbetonu je nutné provést 
speciální zkoušky a odebrání zkušebních vzorků pro následné zkoušení betonové směsi. 
Na stavbě bude při dodání provedena zkouška sednutí kužele. Jednotlivé zkoušky budou 
provedeny dle platné legislativy.  

8.1.5 Kontrola skladování materiálu 

Skladování materiálu bude stavbyvedoucím kontrolováno průběžně během celé 
výstavby. Kontrola bude zaměřena na to, aby byl materiál skladován na předepsaných 
místech, v předepsané poloze a chráněn před působením povětrnostních podmínek. Při 
skladování nesmí dojít k jakémukoliv poškození. Před povětrnostními vlivy bude materiál 
chráněn přikrytím plachtou a přitížením. Asfaltové pásy budou skladovány na paletách 
ve svislé poloze a chráněny před UV zářením. Tepelná izolace bude přikryta plachtou 
a přitížena. Geotextilii skladujeme v suchých vnitřních prostorách v jedné vrstvě. Řezivo 
uskladníme na dřevěných hranolech a přikryjeme plachtou. Dlaždice ponecháme na 
paletách v originálním balení. Tabule poplastovaného plechu uskladníme ve vnitřních 
prostorách ve vodorovné poloze a vrstveny na sobě. Pytle s kačírkem skladujeme na 
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venkovní skládce v jedné vrstvě. Ostatní materiál je uskladněn ve skladovém kontejneru 
nebo ve vnitřních prostorách řešeného objektu. Způsob skladování jednotlivých 
materiálů je podrobněji řešen v technologickém předpisu. Umístění skládek zobrazuje 
výkres zařízení staveniště. 

8.1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Tato kontrola spočívá v ověření, zda jsou pracovníci způsobilí k provádění daných prací. 
Kontroluje se tedy, zda vlastní potřebné certifikáty a průkazy (jeřábník, vazač) a zda jsou 
platné. Dále se zkontroluje, zda byli všichni pracovníci seznámeni s BOZP, pracovními 
postupy a organizací staveniště. Namátkově můžou být prováděny testy na alkohol nebo 
drogy. Tuto kontrolu provádí mistr a stavbyvedoucí. Výsledek kontroly bude zapsán do 
stavebního deníku. 

8.1.7 Kontrola strojů 

Kontrolu strojů provádí mistr a stavbyvedoucí. U jednotlivých strojů je nutné průběžně 
kontrolovat jejich technický stav a případný únik kapalin, kdy se doporučuje osazení 
úkapových van. Dojde-li ke znečištění strojů, je zapotřebí zkontrolovat jejich očištění 
před opuštěním staveniště, aby nedocházelo ke znečišťování místních komunikací. Stroje 
musí být používány v souladu s návodem k použití a pouze k činnostem, ke kterým jsou 
určeny. U velkých strojů jako je autojeřáb, čerpadlo, autodomíchávač a nákladní 
automobil je potřeba kontrolovat, aby nedocházelo k jejich přetěžování, aby se 
pohybovaly pouze po zpevněných staveništních komunikacích a aby byly při práci řádně 
zajištěny případně zapatkovány. Dále bude prováděna kontrola nářadí, a to zejména 
elektrického, zda jsou provedeny veškeré revize a zda nedošlo k žádnému poškození. 
Kontrola bude zapsána ve stavebním deníku. 

8.2 Mezioperační kontroly 

8.2.8 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatických podmínek bude probíhat čtyřikrát denně. Bude měřena teplota, 
rychlost větru a viditelnost. K přerušení prací dojde v případě, klesne-li teplota pod 
10 °C, viditelnost bude menší než 30 m nebo bude překročena rychlost větru 11 m/s, 
případně 8 m/s při práci na plošinách, závěsných a pomocných lešeních nebo žebřících 
nad 5 m. K přerušení dojde také v případě přívalového deště, bouřky, sněžení nebo při 
tvorbě námrazy. Při přerušení je nutné provést potřebná opatření. Klimatické podmínky 
budou zaznamenávány do stavebního deníku. 

8.2.9 Kontrola BOZP 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. Podstatou kontroly je dodržování podmínek 
BOZP. Hlavním bodem kontroly je používání předepsaných ochranných pracovních 
pomůcek, mezi něž patří zejména pracovní oděv, pracovní obuv, přilba, reflexní vesta 
a pracovní rukavice. Při práci ve výškách bude kontrolováno používání úvazů a kotevních 
míst, které brání pádu zaměstnance při provádění střešní konstrukce. O kontrole bude 
proveden zápis ve stavebním deníku. 

8.2.10 Kontrola podkladu 

Podklad pro provádění dalších prací musí být dostatečně vyzrálý. Maximální vlhkost by 
neměla překročit 6 %. Pomocí tvrdoměru změříme, zda nosná konstrukce dosahuje 
minimálně 70 % únosnosti. Podklad musí splňovat podmínky popsané v bodě 
8.1.3 Kontrola předchozích prací, jako je rovinnost, svislost atiky, polohu otvorů apod. 
Podklad musí být zbaven nečistot, nesmí se na něm nacházet kaluže vody a námraza. O 
kontrole provedeme zápis do stavebního deníku. 

8.2.11 Kontrola provedení spádové vrstvy 

Kontrola provedení spádové vrstvy bude zajištěna stavbyvedoucím a mistrem. Betonáž 
polystyrenbetonu se smí provádět v teplotním rozmezí 5-25 °C. Výška ukládání betonové 
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směsi nesmí přesáhnout 1500 mm. Po betonáži bude kontrolováno ošetřování betonu 
v závislosti na klimatických podmínkách. Dále je potřeba kontrolovat výšku betonové 
vrstvy, spád 2,8-7,4 % dle spádové plochy a rovinnosti ±5 mm na 2 m lati. 

8.2.12 Kontrola tepelné izolace atiky, výlezu 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují lepení polystyrenových desek na atiku. Kontroluje se 
správné zpracování lepící směsi a nanášení lepidla po obvodu desek společně s 3 terči 
lepidla v prostoru. Důležité je kontrolovat lepení na sraz bez pronikání lepidla do spár, 
aby nedocházelo ke tvorbě tepelných mostů. Nakonec je kontrolována rovinnost ±5 mm 
na 2 m lati. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.13 Kontrola obložení atiky fošnami 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. Kontroluje se použití fošen správné tloušťky 
50 mm a provedení impregnace fošen. Dále je kontrolováno kotvení fošen turbošrouby 
délky 152 mm do betonu s maximální roztečí mezi šrouby 500 mm. Po skončení kontroly 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.14 Kontrola penetrace spádové vrstvy 

Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s mistrem. Kontroluje se celistvost 
a rovnoměrnost penetračního nátěru. Případné vzniklé kaluže je potřeba rozetřít. Po 
zaschnutí bude nátěr vizuálně překontrolován a výsledek kontroly bude zapsán do 
stavebního deníku. 

8.2.15 Kontrola první vrstvy asfaltových pásů 

Při aplikaci první vrstvy je potřeba zkontrolovat použití správného izolačního pásu. Na 
vodorovnou plochu je nutné použít asfaltový pás Glastek 40 special mineral, který bude 
k podkladu nataven. Na atiku je však zapotřebí použít samolepící asfaltový pás Glastek 
30 sticker ultra g. b. Průběžně při pokládce asfaltových pásů je nutná kontrola, zda jsou 
pásy kladeny jedním směrem a zda jsou dodrženy minimální přesahy pásů (podélně 
80 mm a čelně 100 mm). Kontrolujeme také kladení pásů na vazbu tak, aby nevznikaly 
spoje tvaru x. U natavování je potřeba kontrolovat maximální teplotu 190 °C, 
která nesmí být překročena, aby nedošlo k degradaci pásů. Svaření spojů zkontrolujeme 
vizuálně, k čemuž slouží pravidelný pruh vyteklého asfaltu. Namátkově provedeme 
zkoušku vniknutí špachtle. Kontrolu první vrstvy provádí stavbyvedoucí společně 
s mistrem a po jejím vykonání provedou zápis do stavebního deníku. 

8.2.16 Kontrola osazení střešních vtoků 

U střešních vtoků zkontrolujeme připevnění pomocí kotevních šroubů do podkladu. 
Mezera mezi vpustí a okolní konstrukcí musí být vyplněná tepelnou izolací. Dále 
zkontrolujeme natavení manžety a provedeme zkoušku vniknutí špachtle. Nakonec bude 
na střešní vtok osazen ochranný koš. O kontrole provedené stavbyvedoucím a mistrem 
bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. 

8.2.17 Kontrola druhé vrstvy asfaltových pásů 

Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují použití správného asfaltového pásu, kterým je 
v druhé vrstvě asfaltový pás Elastek 40 special dekor. Při průběžné kontrole během 
kladení druhé vrstvy kontrolujeme kladení pásů v jednom směru a dodržování 
minimálních přesahů (podélně 80 mm a čelně 100 mm). Při kladení druhé vrstvy dojde 
k posunu pásů tak, aby nevznikaly spoje tvaru x. U natavování opět kontrolujeme 
maximální teplotu 190 °C, aby pás řádně přilnul a zároveň nedošlo k jeho degradaci. 
Svary a těsnost spojů bude kontrolována vizuálně, kdy je ve spojích viditelný pravidelný 
pruh vyteklého asfaltu a pomocí zkoušky vniknutí špachtle. Po provedení zkoušky 
mistrem a stavbyvedoucím bude vyhotoven zápis do stavebního deníku. 
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8.2.18 Kontrola provedení separační vrstvy 

Bude kontrolováno pokládání geotextilie Filtek 300 g/m2. Jednotlivé pruhy musí být 
kladeny v jednom směru s přesahy 100 mm, min. však 50 mm. V místech prostupů 
a vtoků zkontrolujeme prostřižení otvorů. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. Do 
stavebního deníku provedeme zápis o kontrole. 

8.2.19 Kontrola provedení tepelné izolace 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. Kontrolováno bude kladení desek na sraz, 
kdy bude využito systému polodrážky. Při provádění je nutné již provedené části 
přitěžovat, aby nedošlo k podfouknutí. Výsledná rovinnost vrstvy tepelné izolace bude 
s maximální odchylkou ±5 mm na 2 m lati. O kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

8.2.20 Kontrola provedení separační vrstvy 

Kontrolu bude provádět mistr a stavbyvedoucí. Bude kontrolováno kladení pásů 
geotextilie v jednom směru s přesahy 100 mm s minimálním dovoleným přesahem 
50 mm. V místech vtoků a jiných prostupů zkontrolujeme prostřižení geotextilie. Po 
překontrolování provedeme zápis do stavebního deníku. 

8.2.21 Kontrola pokládky dlažby 

Kontrolu pokládky dlažby provede stavbyvedoucí s mistrem. Kontrolováno bude správné 
kladení na rektifikovatelné terče, dodržení spár mezi dlaždicemi a osazení dorazu, aby 
nedocházelo k nechtěným posunům dlažby. Zkontrolováno bude také kopírování spádu 
(2,8-7,4 %) podkladních vrstev. O kontrole bude vyhotoven zápis do stavebního deníku. 

8.2.22 Kontrola provedení násypu 

Stavbyvedoucí s mistrem provedou kontrolu tloušťky stabilizační vrstvy 50 mm a její 
rovnoměrnost. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.23 Kontrola oplechování 

U oplechování je kontrolováno kotvení příponek a dodržení maximálních vzdáleností 
příponek 400-500 mm. Dále bude provedena kontrola sklonu atiky směrem do vnitřního 
prostoru střechy 5,25 % a provedení spojů pomocí drážek. Kontrolu bude provádět 
stavbyvedoucí spolu s mistrem. O provedení kontroly se vyhotoví zápis do stavebního 
deníku. 

8.3 Výstupní kontroly 

8.3.24 Kontrola celkového dokončení 

Závěrečnou kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. 
Vizuálně bude zkontrolován celkový vzhled, dokončenost veškerých prací a jejich 
nezávadnost. Budou-li zjištěny jakékoliv vady, tak dojde k domluvě na jejich odstranění. 
Na konstrukci a pracovišti nesmí zůstat nepořádek, aby mohlo dojít k předání 
provedených prací. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu viz. příloha P4 
 
Zdroje použité ke zpracování této kapitoly jsou uvedeny souhrnně na konci práce. 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

9.1 Obecné informace 

Zhotovitel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět osoby s řádnou kvalifikací, 
s platným školením BOZP a profesním školením, které jsou pro výkon příslušných prací 
zdravotně a odborně způsobilé a jsou prokazatelně seznámeny s příslušnými předpisy a riziky. 
Pokud osoby podílející se na realizaci stavby provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní 
odborné kvalifikace (vazač, jeřábník atd.) zodpovídá zhotovitel, že tyto osoby vlastní platné 
osvědčení odborné způsobilosti. Všechny osoby absolvují před započetím prací na stavbě 
vstupní školení BOZP, které provedou vedoucí pracovníci v kompetencích jednotlivých 
zhotovitelů. Seznámení dalších osob bude prokazatelně provedeno stavbyvedoucím nebo 
pověřeným vedoucím pracovníkem. Účelem je seznámit je s místními podmínkami staveniště, 
plánem a riziky včetně opatření. Všechny osoby zdržující se na staveništi budou prokazatelně 
seznámeny s tímto plánem a podmínkami z něho vyplývajícími, s možnými riziky vzniklými při 
stavebních činnostech a opatřeními pro jejich minimalizaci. Po jakékoli aktualizaci a projednání 
plánu, budou konkrétní ustanovení a opatření neprodleně přenesena na všechny zaměstnance 
a jiné fyzické osoby na stavbě seznámením nebo proškolením přímým nadřízeným, řídícím 
nebo vedoucím pracovníkem, bezpečnostním technikem zhotovitele, stavbyvedoucím 
případně koordinátorem BOZP. Na staveniště je po celou dobu realizace zakázán vstup cizích 
a nepovolaných osob. Dále se na staveništi nesmí zdržovat a je zakázán vstup osobám 
podnapilým, nebo podezřelým z podnapilosti či vlivu drog a jiných omamných látek a osobám 
bez předepsaných OOPP. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být považována za 
osobu, která se zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů a vedoucích 
pracovníků. Povinnosti každého z vedoucích pracovníků kteréhokoliv zhotovitele, bude 
sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný 
doprovod k zařízení staveniště, kde cizí osobu zkontaktuje se stavbyvedoucím nebo jiným 
vedoucím pracovníkem. 
 
Výběr základních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě, bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví: 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostření, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků, 
ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, (a ostatní související právní předpisy), ve znění pozdějších předpisů 

9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

9.2.1 Požadavky na zajištění staveniště 

Kolem celého staveniště zajistí zhotovitel stavby po celou dobu realizace souvislé 
a pevné oplocení. Konkrétně lehké oplocení z panelových patek, sloupků a drátěných 
polí výšky min. 1,8 m. Dílce budou pevně spojeny spojkami, aby nebyly lehce 
demontovatelné. Vstupy a vjezdy na staveniště budou řádně označeny, vymezeny 
bezpečnostními značkami zákaz vstupu nepovolaným osobám. U vstupu na staveniště 
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bude vyvěšen stejnopis oznámení o zahájení prací. V rámci vjezdu a výjezdu na 
staveniště bude provedena dvoukřídlá uzamykatelná brány. 

9.2.2 Zařízení pro rozvod energie 

Hlavní vypínač elektro bude umístěn na hlavním staveništním rozvaděči. Podružné 
rozvaděče budou rozmísťovány průběžně podle potřeby tak, aby bylo možné používat 
elektrická ruční nářadí na každém pracovišti. Každý podružný rozvaděč bude rovněž 
vybaven svým hlavním vypínačem. Z dílčích rozvaděčů budou vedeny jednotlivé 
pohyblivé a poddajné přívody. Všechny rozvaděče budou zabezpečeny proti 
neoprávněné manipulaci např. uzamčením a budou stabilně umístěny na rovném 
podkladu. 

9.2.3 Vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací 

Pro jednotlivé činnosti vymezí pracoviště vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Vymezení 
pracoviště bude přesně popsáno v zápisu o předání a převzetí pracoviště. Práce budou 
po celou dobu realizovány v ohraničeném prostoru staveniště. Pracovníci a další osoby 
na staveništi jsou povinny pohybovat se jenom v prostorech vymezených předávacím 
protokolem staveniště a v prostorech nutných pro výkon náplně jejich pracovní činnosti. 
Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí označení stavby a její zabezpečení, 
které je povinen po celou dobu výstavby pravidelně kontrolovat a udržovat. 
 

 
Obr. 49 Bezpečnostní značení 

9.2.4 Základní požadavky na obsluhu strojů 

Obsluhu strojů a strojních zařízení smí provádět pouze zdravotně a odborně způsobilé 
osoby k tomu vyškolené, zaučené a s prokazatelně ověřenými znalostmi. Signalista 
a obsluha stroje si předem dohodnou způsob komunikace před zahájením činnosti. 
Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Obsluha strojů po jejich opuštění provede 
opatření proti zneužití zařízení nepovolanými osobami (vypnutí motoru, uzamčení 
apod.).  

9.2.5 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Před jízdou, po ukončení plnění a vyprazdňování je nutná kontrola dopravního prostředku 
a zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Při přejímce a ukládání betonové směsi 
je nutné umístit vozidlo na přehledné a dostatečně únosné místo bez překážek. 

9.2.6 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Autočerpadlo musí být umístěné na přehledném místě, které nebude ztěžovat 
manipulaci s výložníkem. Pro dopravu směsi k čerpadlu bude zajištěn bezpečný příjezd. 
Zařízení pro dopravu betonové směsi bude vedeno tak, aby nezpůsobilo přetížení nebo 
namáhání konstrukčních částí stavby. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, dokud nebude 
zrušen přetlak uvnitř nádoby. Vyústění potrubí bude spolehlivě zajištěno, aby nedošlo ke 
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zranění osob vlivem dynamických rázů. V pracovním prostoru výložníku se nikdo nesmí 
zdržovat. Přemísťovat autočerpadlo lze pouze s výložníkem v přepravní poloze. 

9.2.7 Stavební výtah 

U řidiče a dozorce výtahu je nutné zajistit požadovanou kvalifikaci a kontrolovat plnění 
jejich povinností. Budou prováděny pravidelné odborné prohlídky a bude pečováno 
o řádný technický stav výtahu. Dojde-li k poruše, nebo ohrožuje-li výtah bezpečnost 
svým provozem, je nutné vyřadit výtah s okamžitou platností z provozu. Výtah může být 
zpět uveden do provozu až dojde k odstranění zjištěných oznámených závad a poruch. 

9.2.8 Mobilní jeřáb 

Řídit jeřáb smí pouze osoby vlastnící jeřábnický průkaz. Zavěšovat, vázat břemena 
a navigovat jeřáb smí jen osoby školené jako vazač vlastnící vazačský průkaz. Při těchto 
manipulacích musí mít dotčené osoby předem dohodnutá pravidla vzájemné 
komunikace. Pro všechny osoby na staveništi platí zákaz pohybovat se a zdržovat se pod 
zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti. V tomto nebezpečném 
prostoru se nesmí vyskytovat a pohybovat ani žádná vozidla nebo pracovní stroje. 

9.2.9 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Během provozu je nutné zaznamenávat zjištěné závady a odchylky strojů. Se zjištěnými 
poruchami je seznámena případná střídající obsluha. Po ukončení práce je nutné stroj 
zajistit v souladu s návodem k použití. Při opuštění stroje obsluhou dojde k zajištění 
stroje proti užití neoprávněnou osobou. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště. 

9.2.10 Přeprava strojů 

Přepravu, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho částí je nutné 
provést podle pokynů v návodu k použití. Při přepravě strojů po vlastní ose dojde 
k zajištění pohyblivých částí a pracovní zařízení bude uvedeno do přepravní polohy. 

9.2.11 Skladování a manipulace s materiálem 

Skladovací plochy budou rozmístěny na staveništi uvnitř oploceného a vymezeného 
obvodu staveniště. Další skladovaný materiál bude umístěn a skladován dle návrhu 
zařízení staveniště. Skladování suti a odpadu je řešeno taktéž v rámci zařízení staveniště. 
Jako skladovací plochy budou využity budoucí zpevněné plochy. Materiál bude 
skladován ve stabilní poloze a zajištěn tak, aby se nemohl sesunout nebo samovolně 
pohnout. Materiál nesmí přesahovat do komunikačních prostor a průjezdných profilů. 
Materiál ložený na paletách nesmí přesáhnout vnější půdorysný rozměr palet. Maximální 
dovolená výška skladování materiálu na paletách je 3 m. Materiál skladovaný ve výškách 
bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho sklouznutí, pádu nebo sfouknutí větrem (přikrytí 
plachtou, přitížením apod.) Materiál může být skladován na střeše pouze v omezeném 
množství, odpovídající svou hmotností nosnosti střešní konstrukce, pouze v místech 
k tomu určených. Materiál bude rovnoměrně rozložen, aby nedošlo k přetížení. 

9.2.12 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při dopravě betonové směsi čerpadlem je nutné, aby zhotovitel zajistil dorozumívání 
mezi obsluhou čerpadla a pracovníkem, který provádí ukládání betonové směsi. Při 
ukládání bude zajištěna ochrana osob zejména proti pádu z výšky. Zhotovitel zajistí 
ochranu osob prostředky stanovenými v technologickém postupu. 

9.2.13 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Při svařování a natavování izolačních materiálů zhotovitel zajistí dodržování požární 
bezpečnosti, která je stanovena ve vyhlášce č. 87/2000 Sb. Pracovní postup bude 
upraven a popsán v technologickém postupu tak, aby osoba provádějící natavování 
izolačních materiálu nepostupovala směrem vzad ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 
volného okraje pracoviště ve výšce. Svařování a natavování budou provádět pouze osoby 
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k tomuto úkonu odborně způsobilé a seznámené s technologickým postupem 
a návodem k používání příslušného zařízení. 

9.2.14 Malířské a natěračské práce 

Při provádění úprav povrchů konstrukcí nátěrem nebo nástřikem je nutno dodržovat 
technologický postup, návod k použití a ochranné pomůcky. Jedná se zejména o ochranu 
před škodlivinami vznikajícími při provádění asfaltového penetračního nátěru. 

9.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

9.3.1 Práce na střeše 

Zaměstnance, kteří vykonávají práce na střešním plášti, je nutné chránit proti pádu na 
volných okrajích, sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25° a propadnutí 
střešní konstrukcí. Ochranu proti pádu ze střechy po obvodu, do světlíků a jiných otvorů 
zaměstnavatel zajistí použitím ochranné konstrukce nebo pomocí osobních ochranných 
pracovních prostředků. Zajištění proti propadnutí je nutno provést na všech střešních 
pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi prvky větší než 0,25 m a tam, kde není 
zaručeno, že jednotlivé prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením. 

9.3.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zvolené pracovní prostředky odpovídaly 
prováděné práci, rizikům, povětrnostní situaci a umožňovaly bezpečný pohyb. Osobní 
ochranné pracovní prostředky je nutno pravidelně prohlížet a zkoušet v souladu 
s požadavky, přitom smí být použity pouze prostředky splňující požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy. Zaměstnanec před použitím ochranných prostředků vždy 
provede kontrolu a přesvědčí se o kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 
stavu. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek musí být určen v technologickém 
postupu. Místo kotvení prostředku proti pádu musí být dostatečně odolné. 
Zaměstnavatel zajistí proškolení zaměstnance k provádění prací při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu, zejména pak proškolení o vyprošťovacích 
postupech při mimořádných událostech. 

9.3.3 Pád předmětu a materiálu ze střechy 

Materiál, nářadí a pomůcky budou ukládány a skladovány bezpečně mimo okraj střechy 
tak, aby byly po celou dobu zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během 
práce i po jejím ukončení. Bude kontrolováno dodržování zákazu zavěšovat nářadí na 
oděv, pokud k tomu není upraven nebo pokud nebudou použity brašny, kapsáře, 
pouzdra apod. 

9.3.4 Vymezení ohroženého prostoru a zajištění po místem práce ve výšce a jeho okolí 

Pod místem práce ve výšce budou umístěny zábrany, proto součástí vybavení pracoviště 
budou rovněž sloupky o výšce 1,1 m, výstražná pásky tvořící zábranu proti vstupu do 
ohroženého prostoru a bezpečnostní značky upozorňující na probíhající práce ve výšce. 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor se zákazem vstupu bude mít 
šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 2 m při práci ve výšce nad 
10 m do 20 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčí od paty svislice, která prochází vnější 
stranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

9.3.5 Shazování materiálu 

Shazování materiálu a ostatních předmětů ze střechy bude zakázáno. 

9.3.6 Přerušení práce ve výškách 

Ve staveništních podmínkách se budou projevovat také vlivy mikroklimatických 
podmínek. Vítr může ohrožovat pracovníky pracující ve výškách, zapříčinit pád 
skladovaného materiálu apod. Práce dále musí být přerušeny při ohrožení pracovníků 
stavby nebo okolí vlivem zhoršených klimatických podmínek, nevyhovujícího 
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technického stavu konstrukce, strojů nebo zařízení. Při přerušení práce je nutno provést 
nezbytná opatření a provést o tom zápis do stavebního deníku. Pokud dojde k přerušení 
prací, je nutné zabezpečit stavbu tak, aby byly zajištěny konstrukce po stránce statické 
a nedošlo k samovolnému zřícení konstrukcí. K přerušení práce ve výšce a na střešním 
plášti dojde z důvodu silného deště, bouřky, sněžení, tvoření námrazy a ledovky. Dále při 
větru o rychlosti nad 8 m/s (závěsná a pojízdná lešení, pracovní plošiny, žebříky nad 5 m) 
nebo při rychlosti nad 11 m/s (ostatní práce ve výškách). Dalšími důvody pro přerušení 
prací je dohlednost menší než 30 m a teplota nižší než -10 °C. 
 
Zdroje potřebné ke zpracování této kapitoly jsou uvedeny souhrnně na konci práce. 
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10. Detaily střešní konstrukce 

V rámci této kapitoly byly zpracovány detaily, které tvoří přílohu této bakalářské práce. 
Jedná se o detail atiky (příloha P5), detail střešní vpusti (příloha P6), detail prostupu 
potrubí VZT (příloha P7) a řešení výlezu na střechu (příloha P8). 
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Závěr 

Cílem této práce bylo vypracování vybraných částí stavebně-technologického projektu. Jednalo 
se o technickou zprávu, řešení dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr, 
technologický předpis, návrh zařízení staveniště, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v poslední kapitole 
konstrukční detaily. 
 
Při zpracovávání této práce jsem narazil na různorodé problémy, s kterými jsem se při studiu 
nesetkal, a to zejména z důvodu složitosti a komplexnosti řešené stavby. Díky tomu jsem se 
naučil pracovat s různými zdroji, z kterých lze zmínit normy, vyhlášky, technické listy 
a v neposlední řadě jsem se naučil používat nový software. Při zpracovávání jsem si ověřil své 
vědomosti a znalosti nabyté během studia na této škole a získal spoustu nových poznatků, 
informací a zkušeností. Vypracování této práce pro mě bylo velmi přínosné nejen do dalšího 
studia, ale zejména také do budoucí praxe.  
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