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Anotace: 

      Obsahem této diplomové práce bylo zhodnocení stavu st�ešní konstrukce 

rozestav�ného železobetonového skeletu v Kobe�icích a vyhodnocení dvou variant zásah�

do konstrukce. 

     První varianta souvisí s celkovou rekonstrukcí objektu a s kompletním odstran�ním 

stávající st�ešní konstrukce z d�vodu neumožn�ní provozu v posledním nadzemním 

podlaží. Tato varianta zahrnuje výstavbu, finan�ní a �asovou náro�nost realizace nového 

vaznicového krovu s ocelovou konstrukcí. 

      Druhá varianta se zabývá degradací stávající st�ešní konstrukce, návrhem sanace t�chto 

poruch a vým�nou prvk�, pokud by objekt nebyl rekonstruován a nadále ponechán 

ú�ink�m nep�íznivých vliv�. 

Annotation: 

      The content of this thesis was evaluate the condition of the roof structure unfinished 

ferroconcrete’s frame in Kobe�ice and evaluation of two options of construction 

interventions. 

      The first variant relates with overall reconstruction of the building and with complete 

removal of existing roof structure for impracticable operation in the last floor. This option 

involves the construction, financial and time demands of implementation of the new purlin 

truss with steel structures. 

      The second option deals with the degradation of the existing roof structure, project for 

rehabilitation these disorders and exchange of elements, if the object was not restored and 

continue to leave the effects of adverse effects. 
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a) Všeobecn�

Rozestav�ná stavba bývalého nákupního st�ediska se nachází ve st�edu obce poblíž 

k�ižovatky silnice II. t�ídy �. 467 a silnice III. t�ídy �. 4667. V blízkosti objektu se nachází 

autobusové nádraží, kostel a další objekty ob�anské vybavenosti. Samotný objekt je umíst�n 

ve svahu, jehož p�evýšení �iní cca 2,5 m, což umožní obsluhu objektu jak z úrovn� 1. NP, tak 

z úrovn� suterénu. Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace tj. z ulice Hlu�ínské. 

Stavba bude provedena jako zm�na stavby p�ed dokon�ením a to zm�nou provedení 

samotného objektu bez jeho zm�ny objemu a dále zpevn�ných ploch a to v menším rozsahu, 

než u p�vodního projektu. 

Jedná se o relativn� rozsáhlý objekt, který m�l sloužit Jednot� Opava.  

Je to �ty�podlažní, �áste�n� podsklepená stavba. P�dorys je ve tvaru písmene L, kde je vn�jší 

roh zkosen v úhlu 45°. Objekt je orientován nádvo�ím na západ.  

T�i podlaží jsou zhotovena z prefabrikovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. St�ední �ást je vyztužena zdmi, do kterých je vloženo t�íramenné železobetonové 

monolitické schodišt� spojující všechna podlaží. Jsou zde také dv� výtahové šachty vyzd�né  

z cihel plných CP 290x140x65mm. Poslední podlaží je tvo�eno d�ev�ným krovem nesoucím 

mansardovou st�echu s viký�i a st�ešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 

a jihovýchodní stran�. Obvodové zdivo je pouze v úseku st�edového zkosení  

a na severovýchodní stran� kratšího ramene.  

Delší, jižní rameno je tvo�eno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na polovi�ní vzdálenost a kratší, severní rameno je tvo�eno rastrem 3x2 

polí s podobným zhušt�ním jako u delšího ramene. 

Tento stav je od konce roku 1990, st�echa byla postavena v roce 1993. 

Stavba je v souladu se schválenou ÚPD obce, p�edm�tná stavba je umíst�na v zón�

ob�anské vybavenosti C-1 �ást obce „U kostela“, která zahrnuje plochy pro ob�anskou 

vybavenost – zejména nap�. obchodních a správních za�ízení, kancelá�ských, kulturních apod. 

Stavba v�etn� zpevn�ných ploch bude realizována na parc. �. 341/1, 343/2, 343/3, 

344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 , vše katastrální území Kobe�ice. 

Zam��ení skute�ného stavu provedení hrubé stavby bylo provedeno projek�ní 

kancelá�i Atria, Hauerová 3, Opava. 



3 

P�edm�tem projektu dokon�ení rozestav�ného objektu Obecního domu je nejen 

zhodnocení léta chátrající budovy, ale také zhodnocení centrální �ástí obce Kobe�ice a také 

nabídnutí ob�an�m obce nové možnosti. 

b)Architektonické, funk�ní a dispozi�ní �ešení 

Cílem projektu dokon�ení rozestav�ného objektu polyfunk�ního domu je nejen 

zhodnocení léta chátrající budovy, ale také zhodnocení centrální �ástí obce Kobe�ice a také 

nabídnutí ob�an�m obce nové možnosti. 

Hlavním prioritou toho projektu je p�est�hování obecní ú�adu do polyfunk�ního domu. 

Stávající obecní ú�ad už zcela nespl�uje všechny požadavky a to hlavn� estetické, dispozi�ní 

a bezbariérové. P�emíst�ní má také výhodu v tom, že by se obecní ú�ad nacházel ve st�edu 

obce. 

Dále se v objektu bude nacházet obecní knihovna, která se do objektu p�est�huje  

ze svých skromných prostor. Dojde k rozší�ení knihovny a dopln�ní o další �ásti s knihovnou 

související. Ve vrchním pat�e se bude nacházet restaurace. V obci chybí restaurace s velkým 

prostorem pro velké oslavy. Proto jsme restauraci �ešili pomocí posuvných p�í�ek, kde lze 

velkého prostoru dosáhnout. Dále v objektu bude internetová kavárna a prostory kancelá�í 

k pronájmu. V p�ízemí bude z�ízeno parkovišt� a archívy. 

Vzhled je �ešen tak, aby pomocí prosklené fasády jsme dosáhly co nejv�tšího 

proslun�ní vnit�ního prostoru. D�ev�ný obklad je zvolený, aby budova m�la venkovský 

nádech a navazovala na d�ev�nou hasi�skou v�ž. 

St�ešní krytina byla zvolena v barevném �ešení tak, aby navazovala na okolní zástavbu 

a hlavn� vedlejší kostel. 

Dispozi�ní �ešení 

V suterénu je v t�žišti objektu umíst�no hlavní schodišt�. Schodišt� nám prostupuje 

všemi podlažími. Krom� hlavního schodišt� slouží k p�emis�ování osob mezi podlažími 

vedlejší schodišt� a dva výtahy pro ve�ejnost a zásobovací výtah.  

V suterénu se nachází podzemní garáže, které jsou p�ístupné z východní strany 

objektu. Dále suterén tvo�í archívy, sklady, technické místnosti, které budou sloužit k užívání 
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vlastník� z vyšších podlaží. Ve skosené �ásti na severovýchodní stran� se nachází únikový 

východ. 

 V 1. NP bude kratší severní k�ídlo vymezeno Obecnímu ú�adu a to p�esn�

informa�nímu centru, matrice a technickému odd�lení. V severním k�ídle bude z�ízen únikový 

východ.  V jižním k�ídle to bude zasedací místnost Obecního ú�adu, kancelá�e jednotlivých 

pracovníku, stavební ú�ad, archív. V jižním k�ídle se budou nacházet 2 únikové východy.  

Na jižní stran� fasády bude venkovní požární schodišt�. Pro p�íslušná pracovišt� budou 

vytvo�ené hygienická za�ízení. Ve skosené �ásti v severovýchodní �ásti objektu bude z�ízená 

zásobovací rampa s p�ístupem k zásobovacímu výtahu pro restauraci ve 3.NP.  

Hlavní vstup do objektu bude v míst� hlavního schodišt�. Pro hlavní vstup se vytvo�í 

prosklený p�íst�ešek. Ve st�edu dispozice bude umíst�no hygienické za�ízení pro celé patro. 

V 2. NP v delším k�ídle bude umíst�na knihovna s posluchárnou, �ítárnou, d�tským 

koutkem, dvd p�j�ovnou a šatnou. Knihovna dále obsahuje všechny pot�ebné místnosti pro 

zam�stnance a hygienické za�ízení pro návšt�vníky a personál. Na jižní stran� bude z�ízen 

únikový východ na požární schodišt�. 

V severním k�ídle patra bude umíst�na internetová kavárna a po�íta�ová prodejna 

s k tomu p�íslušnými místnostmi. K internetové kavárn� a po�íta�ové prodejn� budou  

ve st�ední �ásti z�ízeny hygienická za�ízení. 

V 3. NP bude využito jižní k�ídlo jako restaurace a k tomu p�ilehající místnosti jako 

salónek, kuchy�, chladírna, šatna, sklady, místnosti pro zam�stnance a hygienické za�ízení. 

K restauraci bude vybudován zásobovací výtah. Na jižní stran� bude z�ízen únikový východ 

na požární schodišt�. 

V severním k�ídle se budou nacházet kancelá�e s p�íslušnými hygienickými za�izeními 

pro p�ípadné nájemníky. 

   

c) Orienta�ní statistické údaje o stavb�

Zastav�ná plocha objektu: 1 011 m2 

Obestav�ný prostor: 13 183 m3 
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d)Technické a konstruk�ní �ešení 

Zásahy do stávajících konstrukcí 

Bude odstran�na celá mansardová st�echa. U kratšího k�ídla dojde k demontáži 

komínového t�lesa v celém rozsahu. Dojde vybourání malé �ásti základu v místech, kde  

se z�ídí nové základy. V n�kterých místech dojde ke sp�ažení nového a stávajícího základu. 

V suterénu dojde �áste�n� k vybourání ŽB zdi a zdiva CP. To z d�vodu zm�ny dimenzí  

a vybourání otvoru pro okna. V 1.NP dojde k �áste�nému vybourání zdiva CP a to z d�vodu 

zm�ny dimenzí a vybourání otvoru pro okna. V 2.NP dojde z �ásti k vybourání obvodového 

zdiva a pak dopln�ní novým zdivem. Dále se vybourá 8 ŽB sloup 300x300 mm na jižní stran�

delšího k�ídla a k n�mu pr�vlak z ocelového profilu. Stropní konstrukce bude vybouraná cca. 

z 50% ve strop� nad 1.PP, nad 1.NP, nad 2.NP. 

Nové konstrukce 

Obvodová konstrukce bude �ešena z �ásti jako prosklená fasáda z hliníkových profil�

Reynaers a jako obvodová konstrukce ze zdiva obložena d�ev�ným obkladem. 

Obvodová konstrukce ze zdiva bude �áste�n� dopln�ná o zdivo z pórobetonových tvárnic 

Ytong. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Isover tl. 100 mm a obloženo 

d�eveným obkladem Jatoba. U terénu bude místo d�ev�ného obkladu z�ízená mozaiková 

omítka do výšky 300 mm. 

Dále budou provedeny všechny nové podlahy a veškeré instalace. Podlahová 

konstrukce v p�ízemí bude dopln�na o hydroizolaci, která bude vytažena po obvodové ŽB 

st�n� min. 150mm nad terén. Kolem výtahových šachet vznikne nové schodišt� tvaru  

L po celé výšce objektu. Výtahové šachty budou opat�eny výtahem spojujícím všechna patra. 

Dále bude vytvo�ena jedna nová výtahová šachta pro zásobování restaurace, která je po celé 

výšce objektu, ale zásobování bude probíhat jen mezi 1.NP a 3.NP. 

V suterénu dojde k vybourání n�kterých otvor� v obvodovém zdivu, budou tam 

provedena okna, dve�e pro únikový východ a vrata pro vjezd z rampy do podzemních garáží. 

Dále bude v suterénu provedena ze� ze zdiva Ytong tl. 300 mm, která bude rozd�lovat 

podzemní garáž od dalších místností.  
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Celý prostor p�ízemí bude dále rozd�len p�í�kami na jednotlivé místnosti a funk�ní 

celky a to v�etn� hygienických za�ízení a p�íslušné další technické infrastruktury. P�í�ky 

budou použity ze zdiva Ytong tl. 150 mm, 100 mm a celosklen�né posuvné p�í�ky. Takto  

se budou rozd�lovat místnosti i v dalších patrech. Posuvné celosklen�né p�í�ky nám slouží 

k tomu, že b�hem chvíle m�že zm�nit dispozici. 

Stropní konstrukce bude z 50% vym�n�na za novou stropní konstrukci. P�es stropní 

konstrukci budou vedeny tubusové sv�tlovody z d�vodu osv�tlení 1.NP, 2.NP, 3.NP. Nosné 

konstrukce budou dopln�ny o 4 sloupy 300x300 mm, které budou procházet p�es všechna 

podlaží a o 8 sloup� 600x400 mm, které budou z�ízeny na jižní stran� delšího k�ídla v míst�

vybourané mansardové st�echy. 

Stávající st�echa bude zbourána a bude vytvo�ena nová mansardová st�echa  

ve sklonech 10° a 72°.  Konstrukce st�echy je navržena jako d�ev�ný krov (vaznice, krokve 

atd.) a ocelová konstrukce (ocelové rámy, ocelové p�íložky). St�ešní krytinu tvo�í plechová 

taška Evertile barvy �erné. P�esná barva musí být zvolena v závislosti na krytin� okolního 

zástavby. 

Stávající nosné zdi jsou vyzd�ny z cihel plných, dozdívky z cihel plných CP 290x140x65 mm 

na MVC 2,5. Obvodové a vnit�ní výpl�ové zdivo skeletu je z pórobetonových tvárnic Ytong. 

Vnit�ní nové p�í�ky pak budou z pórobetonových tvárnic Ytong a systémem posuvných 

p�í�ek Clearmont. 

Materiály a technologie použité p�i realizaci mají p�íslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

d1) Popis stávajícího stavu 

Jedná se o relativn� rozsáhlý objekt, který m�l sloužit Jednot� Opava.  

Je to �ty�podlažní, �áste�n� podsklepená stavba. P�dorys je ve tvaru písmene L, kde je vn�jší 

roh zkosen v úhlu 45°.Objekt je orientován nádvo�ím na západ. 

T�i podlaží jsou zhotovena z montovaného železobetonového skeletu a panelového stropu. 

St�ední �ást je vyztužena monolitickými zdmi, do kterých je vloženo t�íramenné 

monolitické schodišt� spojující všechna podlaží. Jsou zde také dv� výtahové šachty vyzd�né  

z cihel plných CP 290x140x65mm. Poslední podlaží je tvo�eno d�ev�ným krovem nesoucím 

mansardovou st�echu s viký�i a st�ešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 

a jihovýchodní stran�. Obvodové zdivo je pouze v úseku st�edového zkosení  

a na severovýchodní stran� kratšího ramene. Delší, jižní rameno je tvo�eno rastrem 4x3,5 polí 
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(jedno pole je 6x6 m) se zdvojením krajních polí o sloupy na polovi�ní vzdálenost a kratší, 

severní rameno je tvo�eno rastrem 3x2 polí s podobným zhušt�ním jako u delšího ramene. 

Tento stav je od konce roku 1990, st�echa byla postavena v roce 1993. 

P�ed zpracováním tohoto projektu bylo vypracováno zam��ení skute�ného stavu  

a pr�zkum stavby. Zam��ení skute�ného stavu provedení hrubé stavby bylo provedeno 

projek�ní kancelá�i Atria, Hauerová 3, Opava. 

d2) P�ípravné a bourací práce 

Bourací práce budou spo�ívat v: 

- rozebrání stávajícího komína. 

- v suterénu vybourání obvodové st�ny z panel� na severní stran� objektu a vybourání otvoru 

pro p�ístup do garáže na východní stran� objektu. Odstran�ní vnit�ních st�n CP tl.450mm 

v rozsahu daným projektem (viz.výkres p�dorys bouracích prací 1.PP). 

- v 1.NP vybourání obvodové st�ny z cihel CP tl. 300 mm na severní stran� objektu. 

Odstran�ní vnit�ních st�n CP tl. 450 mm v rozsahu daným projektem (viz.výkres p�dorys 

bouracích prací 1.NP). 

- v 2.NP vybourání obvodové st�ny z cihel CP tl. 300 mm na severní stran� objektu a také  

na to navazující obvodové st�ny ze zdiva Porotherm. Dále na severní stran� odstran�ní  

8 sloup� 300x300 mm z cihel CP a k tomu souvisejících pr�vlak� tvo�ených 2xI profil a mezi 

profily vloženou cihlou (viz.výkres p�dorys bouracích prací 2.NP). 

- bourací práce stropu nad 1.PP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším k�ídle odstran�ní 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska ší�ky tl. 300 mm a monolitická k�ížem vyztužená stropní deska  

tl. 300 mm. 

b.) v delším k�ídle se odstran�ní 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm a monolitická 

k�ížem vyztužená stropní deska tl. 300 mm (viz.výkres p�dorys bouracích prací stropu nad 

1PP). 

- bourací práce stropu nad 1.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším k�ídle odstran�ní 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska tl. 300 mm a monolitická k�ížem vyztužená stropní deska tl. 300 

mm. 
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b.) v delším k�ídle se odstran�ní 9xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm a monolitická 

k�ížem vyztužená stropní deska tl. 300 mm (viz.výkres p�dorys bouracích prací stropu nad 

1NP). 

- bourací práce stropu nad 2.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším k�ídle se odstran�ní 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska tl. 300 mm a monolitická k�ížem vyztužená stropní deska tl. 300 

mm. 

b.) v delším k�ídle se odstran�ní 9xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, monolitická k�ížem 

vyztužená stropní deska tl. 300 mm a 7x ŽB stropní deska 3000x3000x300 mm na severní 

stran� (viz.výkres p�dorys bouracích prací stropu nad 2.NP). 

- mansardová st�echa se bude rozebírat v celém rozsahu 

- vybourání okenních a dve�ních otvor�, 

- vybourání sklepních dvork� po obvodu stavby, 

Technologický postup bourání: 

- p�ed zapo�etím prací nutno provést pr�zkum stavu objektu a jeho okolí a zjistit inženýrské 

sít�, musí být zajišt�n stálý dozor odpov�dné osoby, 

- dále nutno vymezit prostor bourání, zajistit proti vstupu nepovolaných osob, odpojit  

a zajistit 

rozvodné sít� a kanalizace, 

- p�i bourání je nutno sledovat ostatní okolní konstrukce, jestli se nevytvo�ily poruchy p�i 

bourání, bourání se má provád�t za denního sv�tla, bourání nesmí být p�erušeno, pokud 

není zajišt�na stabilita konstrukce, 

- zajistit možnosti odstran�ní odbouraného materiálu pop�. jeho skládkování tak, aby 

nep�ekážel dalšímu postupu prací v�etn� vstup� a vjezd�, 

- bourání provád�t tak, aby nebyla narušena pevnost ostatních �ástí stavby, 

- p�i bourání zdí postupovat také odshora a to postupn�, bourat pouze zdi, které v daném 

moment� nemají nosnou funkci, p�i bourání otvor� nutno postupovat po �ástech, do kterých 

postupn� vkládat p�eklady, 

- další �ásti objektu bourat až po odstran�ní �ástí nad nimi, únosnost vodorovných �ástí 

objektu p�íp. zpevnit podp�rami, 

- p�i bourání nutno dodržet vyhlášku �. 309 /2006 Sb. - �ÚBP o bezpe�nosti práce a 

technických za�ízení p�i stavebních pracích a to �ást desátou – Bourací a rekonstruk�ní 
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práce. 

  

d3) Zemní práce 

Výkopové práce budou provedeny pro výkopy základových patek a pásu, drenáže, 

vým�ny hydroizolace a terénních úprav. P�ed zahájením výkopových prací zajistí investor 

vytý�ení všech stávajících inženýrských sítí. Výkopové práce budou provedeny strojn�  

a do�išt�ní ru�n�. Základové patky budou mít základovou spáru minimáln� 1000 mm pod 

úrovní terénu. 

Drenáž bude provedena po obvodu suterénních zdí (minimáln� 200 mm pod úrove�

hydroizolace), které jsou ve styku s okolním terénem. Ší�ka výkopu drenáže bude minimáln�

800 mm. 

d4) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou stávající cihelné z CP a z cihelných tvárnic Porotherm. 

Výpl�ové zdivo skeletu bude vyzd�no z pórobetonových tvárnic YTONG P2-400 

300x249x599 mm na MC 5,0 MPa.  

Vnit�ní p�í�ky budou z pórobetonových p�í�kovek YTONG P2-500 150x249x599 mm 

na MC 5,0 MPa, respektive z pórobetonových p�í�kovek YTONG P2-500 100x249x599 mm 

na MC 5,0 MPa a systém posuvných p�í�ek Clearmont tl.100 mm.  

Otvory budou p�ekryty originálními p�eklady YTONG a ocelovými nadokenními 

nebo nadedve�ními p�eklady profilu I(dle druhu zdiva). Prostor mezi I profily bude vypln�n 

cihlami CP. 

Bude zhotovené nové vedlejší ŽB  schodišt� s tlouš�kou desky 120mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Stupn� budou obloženy keramickou dlažbou v�etn�

podstupnic. Madla budou použita ocelová. 

Dále vznikne nové venkovní požární schodišt� na severní stran� fasády. Schodišt�

bude �ešeno jako ocelové firmy Ronn Drain. Kotvit se bude do základových patek a pomoci 

chemických kotev do ŽB pr�vlaku. 

Použití jednotlivých materiál� je z�ejmé z výkres�. 
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d5) Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1. PP 

Stávající strop nad 1. PP tvo�í stropní panely Spiroll tlouš�ky 300 mm uložené  

na ozuby prefabrikovaných železobetonových pr�vlak�. V prvním kratším poli na jižní  

a jihozápadní �ásti tvo�í strop PZD stropní desky tlouš�ky 150 mm, taktéž uložené na ozuby 

prefabrikovaných železobetonových pr�vlak�. V míst� schodiš�ového prostoru jsou stropy 

monolitické železobetonové tlouš�ky 300 mm.  

Bourací práce stropu nad 1.PP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším k�ídle odstran�ní 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska ší�ky  tl.300mm a monolitická k�ížem vyztužená stropní deska 

tl.300 mm. 

b.) v delším k�ídle se odstran�ní 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm a monolitická 

k�ížem vyztužená stropní deska tl.300 mm (viz.výkres p�dorys bouracích prací stropu nad 

1PP). 

Do vybouraných �ástí jsou navrhnuty dva typy materiálového �ešení nových stropních 

konstrukcí a to: 

- Systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26  

a stropní desti�ky SD-7/25. Stropní trámce i stropní vložky jsou vyráb�ny v souladu 

s platnými �SN a v souladu se zákonem �. 18/1997 Sb., v platném zn�ní a následné vyhlášky 

�. 307/2002 Sb.  

- ŽB monolitický strop – beton C25/30, prost�edí XC1 vyroben v souladu s �SN 

EN 206-1, ocel B420B, pr�m�r výztuže 16 mm. 

Zhotovené nové vedlejší ŽB  schodišt� má s tlouš�kou desky 120 mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Železobetonová schodiš�ová deska je vyztužena 

pruty ØV8 	100 mm, rozd�lovací výztuž z prut� ØV6 	 200 mm. Stupn� budou obloženy 

keramickou dlažbou v�etn� podstupnic. Madla budou použita ocelová. 
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Strop nad 1. NP 

Stávající stropy vyšších pater jsou obdobné jako strop nad 1. PP. Stávající strop nad  

1. NP tvo�í stropní panely Spiroll tlouš�ky 300 mm uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových pr�vlak�. V prvním kratším poli na jižní a jihozápadní �ásti tvo�í strop 

PZD stropní desky tlouš�ky 140 mm, taktéž uložené na ozuby prefabrikovaných

železobetonových pr�vlak�. V míst� schodiš�ového prostoru jsou stropy monolitické 

železobetonové tlouš�ky 300 mm. 

Bourací práce stropu nad 1.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším k�ídle odstran�ní 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska tl.300mm a monolitická k�ížem vyztužená stropní deska tl.300 mm. 

b.) v delším k�ídle se odstran�ní 9xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm a monolitická 

k�ížem vyztužená stropní deska tl.300mm (viz.výkres p�dorys bouracích prací stropu nad 

1NP). 

Do vybouraných �ástí jsou navrhnuty dva typy materiálového �ešení nových stropních 

konstrukcí a to: 

- Systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26  

a stropní desti�ky SD-7/25. Stropní trámce i stropní vložky jsou vyráb�ny v souladu 

s platnými �SN a v souladu se zákonem �. 18/1997 Sb., v platném zn�ní a následné vyhlášky 

�. 307/2002 Sb.  

- ŽB monolitický strop – beton C25/30, prost�edí XC1 vyroben v souladu s �SN 

EN 206-1, ocel B420B, pr�m�r výztuže 16 mm. 

Zhotovené nové vedlejší ŽB  schodišt� má s tlouš�kou desky 120 mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Železobetonová schodiš�ová deska je vyztužena 

pruty ØV8 	100 mm, rozd�lovací výztuž z prut� ØV6 	 200 mm. Stupn� budou obloženy 

keramickou dlažbou v�etn� podstupnic. Madla budou použita ocelová. 
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Strop nad 2. NP 

Stávající stropy vyšších pater jsou obdobné jako strop nad 1. PP. Stávající strop nad  

2. NP tvo�í stropní panely Spiroll tlouš�ky 300 mm uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových pr�vlak�. V prvním kratším poli na jižní a jihozápadní �ásti tvo�í strop 

PZD stropní desky tlouš�ky 150 mm, taktéž uložené na ozuby prefabrikovaných

železobetonových pr�vlak�. V míst� schodiš�ového prostoru jsou stropy monolitické 

železobetonové tlouš�ky 300 mm. 

Bourací práce stropu nad 2.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším k�ídle se odstran�ní 4xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní deska tl. 300 mm a monolitická k�ížem vyztužená stropní deska tl. 300 

mm. 

b.) v delším k�ídle se odstran�ní 9xŽB stropní deska 5600x1200x300 mm, monolitická k�ížem 

vyztužená stropní deska tl. 300 mm a 7x ŽB stropní deska 3000x3000x300 mm na severní 

stran� (viz.výkres p�dorys bouracích prací stropu nad 2.NP). 

Do vybouraných �ástí jsou navrhnuty dva typy materiálového �ešení nových stropních 

konstrukcí a to: 

- Systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26  

a stropní desti�ky SD-7/25. Stropní trámce i stropní vložky jsou vyráb�ny v souladu 

s platnými �SN a v souladu se zákonem �. 18/1997 Sb., v platném zn�ní a následné vyhlášky 

�. 307/2002 Sb.  

- ŽB monolitický strop – beton C25/30, prost�edí XC1 vyroben v souladu s �SN 

EN 206-1, ocel B420B, pr�m�r výztuže 16 mm. 

Zhotovené nové vedlejší ŽB  schodišt� má s tlouš�kou desky 120mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Železobetonová schodiš�ová deska je vyztužena 

pruty ØV8 	100 mm, rozd�lovací výztuž z prut� ØV6 	 200 mm. Stupn� budou obloženy 

keramickou dlažbou v�etn� podstupnic. Madla budou použita ocelová. 

d6) Krov 

Stávající krov bude zcela rozebrán. Jednotlivé d�ev�né prvky budou po rozebrání 

prohlídnuty a prvky v dobrém stavu lze znova použít po konzultaci s projektantem a statikem. 

Stávající krov je proveden jako d�ev�ný a to jako klasický d�ev�ný vaznicový krov vytvo�ený 

z krokví (fošen nastojato) uložených na pozednicích, st�ední a vrcholové vaznici. Popis 
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stávajících prvk� krovu: pozednice jsou profilu 120x100 mm, vrcholová a st�ední vaznice 

160x180 mm, krokve v šikmé �ásti mansardové st�echy 100x140 mm, krokve v ploché �ásti 

mansardové st�echy 120x140 mm 	 1000 mm, sloupy pak 140x140 mm 	 1000 mm. 

Nová st�echa bude �ešena jako d�ev�ný vaznicový krov dopln�ný o ocelovou 

konstrukci. Novou konstrukci tvo�í d�ev�né vaznice 160/180 mm, 160/120 mm a dále pak 

d�ev�ný podp�rný trojúhelníkový rám a krokve 120/160 mm. D�ev�né vaznice se zesílí 

ocelovými p�íložkami 2xU profil 120/50/5 mm nebo 160/50/5 mm. Spolu p�sobení mezi 

d�ev�nou vaznicí a ocelovou p�íložkou zajistí titanový závitový svorník o ø 24mm. Tuhost 

konstrukce zajistí konstrukce ocelových rámu a ukotvení do stávající konstrukce chemickou 

kotvou FHB II – A L M20x210/50 mm. 

Podhledy krovu budou oplášt�ny sádrokartonem Knauf Fireboard tl. 30 mm. 

Celkové �ešení viz statický výpo�et. 

d7) St�echa 

Stávající st�ešní krytina z asfaltového šindele se rozebere jako první a pak celý 

d�ev�ný krov. Nová mansardová st�echa bude mít sklony 72° a 10°. 

Skladba nové mansardové st�echy se skládá z krokve 120/160 mm. Mezi krokvemi je vložená 

tepelná izolace Isover Unirol profit tl.120 mm. Pod krokve se p�idá tepelná izolace Isover 

Unirol profit tl.80 mm. Pod tepelnou izolací je separa�ní vrstva PE folie Parafol AL. Podhled 

tvo�í sádrokartón Knauf Fireboard, který je ukotven na pružný hliníkový profil rychlošrouby 

Knauf. St�echa bude �ešena nad krokvemi s prov�tráváním. Prov�trávání vrstev st�ešního 

plášt� bude �ešeno nasávacími otvory u okapu a v lomu st�echy. Odv�trání pod titanzinkovou 

krytinou bude �ešeno v h�ebeni st�echy. Dále je �ešena pomoci pojistné hydroizolace Isover 

Tyvek Soft. St�ešní krytina je navržena plechová taška Evertile barvy �erné. Barva bude 

up�esn�na podle okolní zástavby. St�ešní krytina se bude pokládat na kotralat� 30x50 mm  

a lat� 40x60 mm. Nad okapem st�echy budou osazeny protisn�hové háky dle sortimentu 

výrobce st�ešní krytiny. 

Hlavní vstup bude �ešen novým p�íst�eškem. P�íst�ešek je navržen systémem Reynaers 

v�etn� zast�ešení. Nosný systém tvo�í hliníkové profily Reynaers CW50. Prostor mezi profily 

tvo�í sklen�né tabule z izola�ního dvojskla. Celý systém je kotven pomocí kotev Reynaers, 

které jsou kotveny do sloup� a pr�vlaku pomoci chemických kotev. 
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d8) Klempí�ské prvky 

Klempí�ské výrobky budou provedeny z pozink. plechu  tl. 0,6 mm. Jedná  

se o oplechování parapet� a st�echy, nových prostup� vystupujících nad st�echu, dále st�ešní 

žlaby a svody. 

Na nové st�eše se provede rozvod hromosvodu a provede se revize celé soustavy. 

Revizní zpráva hromosvodu bude doložena ke kolaudaci. Výchozí revizi provede dodavatel 

montážních prací podle �SN 33 1500. Další revize (periodické) bude provád�t provozovatel 

ve stanovených lh�tách, p�íp. po každé oprav� vyvolané poruchou �i poškozením. 

d9) Výpln� otvor�

P�esné rozm�ry otvor� se zam��í p�ímo na míst� stavby! Dodavatele ur�í investor. 

P�ipojovací spáry mezi obvodovým plášt�m a rámy nov� osazovaných výplní se ut�sní PUR 

p�nou a následn� interiérovým a exteriérovým t�sn�ním. 

Okna na fasád� budou z d�ev�ných europrofil�, barevný odstín dub, zasklena 

izola�ním dvojsklem PTU 4+16+PT4 s distan�ním ráme�kem  TGI (sou�initel prostupu tepla 

okna Uw = 1,0 W.m-2.K-1). Sou�ásti dodávky oken jsou i vnit�ní parapety, vnit�ní parapety  

z laminované d�evot�ísky (pop�ípad� kom�rkové z PVC), venkovní z pozinkovaného plechu. 

Parapet oken je zateplen polyuretanem (pop�ípad� extrudovaným fasádním polystyrénem) 

tlouš�ky 30 mm. Ší�ka rámu oken bude zv�tšena s ohledem na zateplení ost�ní fasádním 

polystyrénem EPS Isover Greywall tl. 50 mm.  

Prosv�tlení podkroví je �ešeno pomoci st�ešních oken Velux GGL M04 306521 780x980 mm 

a Velux GGL M06 306521 780x1180 mm. 

Vstupní dve�e do objektu budou hliníkové posuvné dve�e Reynaers CP155 

celosklen�né. Únikové východy budou �ešeny jako d�ev�né dve�e euro profil celosklen�né, 

barva d�eva dub a jako hliníkové dve�e Reynaers CS 104 celosklen�né. Zasklení izola�ním 

dvojsklem (sou�initel prostupu tepla dve�í Ud = 1,2 W.m-2.K-1). Rozm�ry vstupních dve�í  

do objektu budou up�esn�ny dle konkrétního výrobce s ohledem na ší�ku rámu zárubn� p�i 

zateplení ost�ní fasádním polystyrénem EPS Isover Greywall tl. 50 mm. 

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né hladké typové do ocelových zárubní. Budou �ešeny bez 

prahu. Jen v 3.NP se u n�kterých dve�í práh objeví, ale nesmí vzniknout schodek v�tší než  

20 mm (v�etn� prahu dve�í). Dále se v objektu objeví celosklen�né dve�e Clearmont Dorma 

Studio Arcos do hliníkových zárubní. Celosklen�né dve�e budou �ešeny bez prahu. 
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Bezbariérové WC vybavit a osadit v detailu dispozi�n� za�izovacími p�edm�ty dle 

bodu 2.4 p�ílohy vyhlášky �. 369/2001 Sb. a dle publikace ”Stavby bez bariér” z roku 1999 

str. 49 bod 14 a str. 50 bod 15. Nutno dodržet, mimo jiné, p�dorysnou polohu záchodové mísy 

a výšku 500 mm (mísy této výšky se vyráb�jí), osadit sklopná madla z obou stran WC mísy  

a umývadlo osadit stojánkovou pákovou baterií, umístit v�šá�ek na od�v ve výši 1200 mm, 

splachování WC umístit z boku, ovládání v�trání místnosti umístit s horní hranou ve výši 

maximáln� 1200 mm, atd.. U tohoto WC rovn�ž upravit dve�e (vodorovné madlo z vnit�ní 

strany dve�í p�es celou ší�ku dve�í ve výši cca. 900 mm, zámek odjístitelný zven�í atd.). 

Dve�e bezbariérového WC a p�edsín� WC ozna�it mezinárodním symbolem 

p�ístupnosti (symbol vozí�ká�e). 

Detailní �ešení a použití výrobk� a materiál� musí v realizaci odpovídat p�íklad�m 

uvedeným v publikaci „Bezbariérové �ešení staveb“ autora Ing. Jana Skopce, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj �R v roce 2002 a zárove� musí odpovídat ustanovením 

p�íloh vyhláška �. 369/2001 Sb. 

d10) Úpravy povrch�

Vnit�ní omítky budou hladké štukované Knauf MVJ2. Podhledy budou �ešeny jako 

sádrokartonové D 19 Knauf Desing. 

Obklady v hygienickém za�ízení, kuchyni a jejím za�ízení budou z keramických 

obkláda�ek do výšky 2 000 mm a v kuchy�kách za kuchy�kou linkou (druh obkladu up�esn�n 

investorem výstavby). 

Tepelná izolace Perimetr tl 100 mm bude chránit pod terénem hydroizolaci. 

Objekt nad suterénem, kde se bude nacházet d�ev�ný obklad, bude zateplen tepelnou 

izolací Isover EPS Greywall tl. 100 mm nebo 125 mm. Ost�ní a nadpraží oken bude zatepleno 

tepelnou izolaci Isover EPS Geywall tl. 50 mm. St�echa bude zateplena mezi krokvemi 

tepelnou izolace Isover Unirol Profit tl. 120 mm a pod krokvemi tepelnou izolací Isover 

Unirol profit tl. 80 mm. Podhledy krovu budou oplášt�ny sádrokartonem Knauf Fireboard  

tl. 30 mm. Podhled nad podzemní garáží bude zateplen tepelnou izolaci z d�vodu požární 

ochrany. 

Oplášt�ní budovy se bude �ešit pomocí d�ev�ného obkladu Jatoba a prosklenou 

fasádou Reynaers. D�ev�ný obklad Jatoba 20x165 mm bude p�ipevn�ný na svislé svlaky 

50x50 mm a ty se boudou kotvit do nosné konstrukce. Místo d�ev�ného obkladu bude  

u terénu do výšky 300 mm z�ízená omítka marmolit MAR1 M074 HBW 17 od firmy Weber. 
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Prosklené fasáda Reynaers je �ešena pomocí hliníkových profil� CW50 a sklen�ných tabulí 

z izola�ního dvojskla.  

Záme�nické výrobky (zábradlí, viditelné ocelové prvky) budou opat�eny protikorozním 

nát�rem.  

d11) Izolace, podlahy 

Stávající kanály a jáma v suterénu budou zasypány št�rkodrtí (zhutn�no  

na požadovaný index zhutnitelností ID > 0,67) a proveden podkladní beton z betonu B12,5 

vyztužený kari sítí 150x150x6 mm. 

Do kanálu bude vložena drenáž. P�ípadné narušené �ásti stávajícího podkladního 

betonu budou opraveny. 

Na vy�išt�ný povrch stávajícího podkladního betonu se provede penetrace podkladu. 

Na penetraci se nataví hydroizolace z asfaltového pásu Bitagit 40 Mineral tl. 4 mm. 

Podlahovou konstrukci v suterénu bude tvo�it v míst� garáže pr�myslová podlaha 

z drátkobetónu  tl. 100 mm. Dále podlahu bude tvo�it keramická dlažba NSN Genesy 

protiskluzná, mrazuvzdorná tl. 10 mm. Keramická dlažba je uložena samonivela�ní 

vyrovnávací st�rce. Pod samonivela�ní vyrovnávací st�rkou se nachází betonová mazanina 

B20 vyztužená kari síti 150/150/6 mm tl. 44 mm. Podlaha je zateplena izolaci Orsil N tl. 150 

mm, které se pokládá na hydroizolaci a je odd�lena od betonové mazaniny separa�ní vrstvou 

z PE folie. Dalším druhem podlahy v suterénu je plovoucí laminátová podlaha z Malmedské 

b�idlice tl. 10 mm. Plovoucí podlaha je uložena samonivela�ní vyrovnávací st�rce. Pod 

samonivela�ní vyrovnávací st�rkou se nachází betonová mazanina B20 vyztužená kari síti 

150/150/6 mm tl. 44 mm. Podlaha je zateplena izolaci Orsil N tl. 150 mm, které se pokládá  

na hydroizolaci a je odd�lena od betonové mazaniny separa�ní vrstvou z PE folie. 

V 1.NP, 2.NP a ve 3.NP podlahu budou tvo�it dva druhy podlah a to keramická dlažba 

NSN Genesy tl. 10 mm a plovoucí laminátová podlaha z Malmedské b�idlice tl. 10 mm.  

Keramická dlažba je uložena samonivela�ní vyrovnávací st�rce. Pod samonivela�ní 

vyrovnávací st�rkou se nachází betonová mazanina B20 vyztužená kari síti 150/150/6 mm  

tl. 46 mm. Podlaha je opat�ena izolaci proti kro�ejovému hluku deskami Orsil N tl. 25 mm, 

které se pokládá na stávající stropní konstrukci. Betonová mazanina je odd�lena od izolace 

separa�ní vrstvou z PE folie. Stávající stropní konstrukce bude opat�ena penetraci podkladu  

a vyrovnávacím cementovým pot�rem. 
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Plovoucí laminátová podlaha z Malmedské b�idlice je uložena samonivela�ní 

vyrovnávací st�rce. Pod samonivela�ní vyrovnávací st�rkou se nachází betonová mazanina 

B20 vyztužená kari síti 150/150/6mm tl. 46 mm. Podlaha je opat�ena izolaci proti 

kro�ejovému hluku deskami Orsil N tl. 25 mm, které se pokládá na stávající stropní 

konstrukci. Betonová mazanina je odd�lena od izolace separa�ní vrstvou z PE folie. Stávající 

stropní konstrukce bude opat�ena penetraci podkladu a vyrovnávacím cementovým pot�rem. 

Prostranství je vydlážd�no zámkovou dlažbou tl. 80 mm uloženou do kamenné drt�

frakce 4-8 mm tlouš�ky 100 mm. Podkladem pak bude zhutn�ná št�rkodr� frakce 8-16 tl. 125 

mm. Stupnice a podstupnice monolitických železobetonových schodiš� tvo�í keramická 

dlažba  NSN Genesy tl. 10 mm. 

Podklady pro pokládku nášlapných vrstev budou provedeny v rovinnosti s odchylkou 

max. 2 mm m��ené na dvoumetrové lati. Betonová mazanina plovoucí podlahy bude 

dilatována v ploše cca po 20 m2 v�etn� provedení dilatace v keramické dlažb�. Pružnou výpl�

dilata�ních spár v betonové mazanin� a dlažb� tvo�í nej�ast�ji silikonové (pop�. 

polyuretanové) spárovací hmoty. Taktéž budou použity profily pro ukon�ení podlah a pro 

plynulé napojení podlahových krytin. Pro vyrovnání stávajícího povrchu stropních panel�  

je navržen vyrovnávací cementový pot�r tlouš�ky 15 mm. Roznášecí vrstvu betonové 

mazaniny je t�eba pružn� odd�lit od okolních konstrukcí dilata�ním páskem po celém obvodu 

st�n. 

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky Vyhlášky �. 151/2001. Vn�jší obálka 

objektu bude spl�ovat požadavky novely normy �SN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a m�rnou 

energetickou spot�eby dle Vyhlášky �. 291/2001. 

Okolo suterénních st�n p�iléhajících k terénu bude provedena drenáž pro odvedení 

podzemní vody. Drenážní potrubí z tvarované perforované flexibilní trubky z PVC JS 125 

bude uložené do podkladního betonu B10 v tlouš�ce alespo� 100 mm pod dnem drenážního 

potrubí. P�í�ný spád betonové mazaniny je 3%, podélný spád je 0,5 %. Ve dn� betonové 

mazaniny je provedena rýha pro uložení drenážního potrubí. Kamenivo nad drenážním 

potrubím je provedeno v tlouš�ce alespo� 300 mm z kameniva frakce 16-32 bez prachových 

�ástic, které by mohly zbyte�n� zanášet drenážní potrubí. Separa�ní vrstva je provedena  

z netkané textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2 (nap�. FILTEK 

300). V p�esazích o ší�ce 10 cm je textilie bodov� sva�ena. Separa�ní vrstva je umíst�na  

do kontaktu zemního t�lesa se svislou drenážní vrstvou a zásypem kameniva kolem 

drenážního potrubí. Separa�ní vrstva kon�í 150 mm pod úrovní terénu spole�n� s drenážní 
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vrstvou. Zásyp stavební jámy je z nepropustného zhutn�ného zásypu, aby bylo omezeno 

množství vsakující se vody, pop�. p�itékající do spáry mezi objektem a p�ilehlým prost�edím. 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky Vyhlášky �. 151/2001. Vn�jší obálka 

objektu bude spl�ovat požadavky novely normy �SN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a m�rnou 

energetickou spot�eby dle Vyhlášky �. 291/2001. 

f) Zp�sob založení objektu 

V objektu budou zhotoveny �ty�i nové sloupy a pod sloupy vznikne nové patka, která 

bude sp�ažená se stávajícími základy. Dále vznikne pod vnit�ní st�nou Ytong P2-400 tl. 300 

mm nový základový pás tl. 500 mm. Dále vzniknou nové základové patky pro ukotvení 

proskleného p�íst�ešku, požárního schodišt� a zásobovací rampy. Nové základové pásy tl. 400 

mm vzniknou pod p�íjezdovou rampou do garáže. 

Všechny nové základové konstrukce jsou navrženy z betonu B20 a musí byt založeny 

v nezámrzné hloubce min. 900 mm (navrženo 1000 mm) pod terénem. 

g) Vliv stavby na životní prost�edí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Na stavb� budou 

použity b�žné technologie, které neohrožují životní prost�edí. Vzrostlé stromy a ke�e nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001  

Sb. o odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop�ípad�

p�edat odborné firm� k likvidaci. P�i realizaci stavby dojde k produkci t�chto odpad� skupiny 

17 – stavební a demoli�ní odpady (dle vyhlášky �. 381/2001 Katalog odpad� a seznam 

nebezpe�ných odpad� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 
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Zásady pro nakládání s odpady 

P�i provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpad�

- separovat jednotlivé druhy odpad�

- uplat�ovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k p�ímému skládkování. 

Kategorizace odpad�

Stavební a demoli�ní odpady – p�edpokládané množství a zp�sob nakládání 

(t/rok) kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 25,0t O 

17 02 01 D�evo 8t O 

17 01 02 Cihly 20,0t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,2t O 

17 04 05 Železo a ocel 1,0t O 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 

Odpady vzniklé provozem 

(t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem 

20 01 21* Zá�ivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad 0,8t O 

h)Dopravní �ešení 

Pro p�íchod k obecnímu domu bude vybudován chodník pro p�ší a to z ulice 

Hlu�ínské. Po realizaci celého zám�ru se tak kone�n� revitalizuje �ást obce na urbanisticky 

nejlepším míst� uprost�ed vesnice na k�ížení hlavních tah� jak p�ších tak motorizovaných. 

Tím dojde k oživení tohoto prostoru v blízkosti novogotického kostela Nanebevzetí Panny 

Marie a dovršení celého p�vodního zám�ru, i když s jiným obsahem. Na severovýchodní 

stran� bude také umíst�no parkovišt� pro 15+5 stání a v podzemních garážích 6 stání. Další 
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parkovišt� pot�ebné pro provoz restaurace bude vybudováno u stávajícího autobusového 

nádraží (cca 50 aut).  

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Z�stávají stávající a nem�ní se. 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

P�i provád�ní stavebních a montážních prací je t�eba dodržovat ustanovení NV  

�. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích  

s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky a NV �. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 

t�eba v�novat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zú�astn�ní 

pracovníci musí být s p�edpisy seznámeni p�ed zahájením prací a jsou dále povinni používat 

p�i práci p�edepsané osobní ochranné pom�cky podle výše uvedených p�edpis�. 

Na staveništ� bude zamezen p�ístup nepovolaných osob. 
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1. Identifika�ní údaje 

Stavba: Rekonstrukce polyfunk�ního domu - Kobe�ice 

  

Zhotovitel: REKO – OVA spol.s.r.o. 

Základní údaje:

  

Identifika�ní údaje:  

   

Identifika�ní údaje investora: 

Název investora:   VŠB – Technická univerzita Ostrava, fak. Stavební                                                           

          Sídlo investora:   L.Podešt� 1875, 708 00 Ostrava - Poruba              

          I�O:    00 03 02 41

          DI�:    00 03 02 41 

Identifika�ní údaje stavbyvedoucího: 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:            Ing. Franta Zbo�il  

firma:                REKO – OVA spol.s.r.o.                                          

sídlo:                                               28. �íjna, 702 00 Moravská Ostrava 

 tel.:                                                                           603 225 522 

            

 projektová organizace:                                   REKO - OVA spol. s.r.o. 
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2. Popis stavby:  

Polyfunk�ní d�m se nachází v Kobe�icích v �ásti obce ,,U kostela“. Rekonstrukce v�. 

zpevn�ných ploch bude realizována na parc. �.341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 

a 347/2 vše k.ú Kobe�ice . Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace – Ulice 

Hlu�ínská. Pozemek je ve svažitém terénu a jehož p�evýšení �inní cca.3m.  

Popis stávajícího stavu 

Jedná se o relativn� rozsáhlý objekt, který m�l sloužit Jednot� Opava.  

Je to �ty�podlažní, �áste�n� podsklepená stavba. P�dorys je ve tvaru písmene L, kde je vn�jší 

roh zkosen v úhlu 45°.Objekt je orientován nádvo�ím na západ. T�i podlaží jsou zhotovena  

z montovaného železobetonového skeletu a panelového stropu. St�ední �ást je vyztužena 

monolitickými zdmi, do kterých je vloženo t�íramenné monolitické schodišt� spojující 

všechna podlaží. Jsou zde také dv� výtahové šachty vyzd�né z cihel plných  

CP 290x140x65 mm. Poslední podlaží je tvo�eno d�ev�ným krovem nesoucím mansardovou 

st�echu s viký�i ast�ešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní  

a jihovýchodní stran�. Obvodové zdivo je pouze v úseku st�edového zkosení  

a na severovýchodní stran� kratšího ramene. Delší, jižní rameno je tvo�eno rastrem 4x3,5 polí 

(jedno pole je 6x6 m) se zdvojením krajních polí o sloupy na polovi�ní vzdálenost a kratší, 

severní rameno je tvo�eno rastrem 3x2 polí s podobným zhušt�ním jako u delšího ramene. 

Tento stav je od konce roku 1990, st�echa byla postavena v roce 1993. 

Popis budoucího stavu 

Architektonická kompozice novostavby je p�izp�sobena tak, aby objemové, materiálové 

a výtvarné �ešení odpovídalo dnešnímu pohledu na venkovskou nebo p�ím�stskou zástavbu. 

Novostavba je zast�ešena novou mansardovou st�echou se sklonem 10% a 72%. St�echa  

je �ešena pojistnou Isover Tyvek Soft a st�ešní krytinou Ondusteel Evertile . Dispozi�ní �ešení 

rekonstruované stavby odpovídá pot�ebám stavebníka.   

 V polyfunk�ním dom� se bude nacházet:  
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- 1.PP -  parkovišt�, sklady, archív, technické místnosti, výtahy, WC.     

- 1.NP -  kancelá�e, jednací místnost, archív sklady, výtahy, WC, kuchy�ka.    

- 2.NP - knihovna, internetová kavárna, sklady, posluchárna, výtahy, dvd p�j�ovna,   

d�tský koutek, kancelá�e, šatna, WC, kuchy�ka.  

       - 3.NP - restaurace, salónek, šatna, kuchy�, sklad, výtahy, chladírna, hala, kancelá�e, 

kuchy�ka, WC. 

Místnosti jsou p�ístupné z ve�ejné chodby. 

  Vertikální propojení mezi jednotlivými patry zajiš�uje železobetonové monolitické 

schodišt� obložené keramickou dlažbou. V�trání místností p�irozené a u místností kde nelze 

dosáhnout p�irozeného v�traní, v�tráme pomocí v�trací šachty. 

  Oplášt�ní budovy bude �ešeno prosklenou fasádou Raynaers a d�ev�ným obkladem 

Jatoba. D�ev�ný obklad Jatoba bude kotven do obvodového zdiva Ytong, který bude zateplen 

tepelnou izolaci Isover. 

Bourací práce 

- �ásti základ�

- Vnit�ní st�ny 

- Otvory pro budoucí okna a dve�e 

- Celá st�echa 

- Komín  

- Vybouráni �ásti stropu 

Kapacity, užitkové plochy apod.  

- Zastav�ná plocha           1011 m2 

- Obestav�ný prostor          16176 m3  

- Zpevn�ná plocha                    5354 m2 

- Maximální výška nad upraveným terénem                                  +12,000 m 
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3. Geologické podmínky staveništ�:  

Vychází se p�vodních inženýrsko-geologických pr�zkumu, kde bylo zjišt�no: 

- Radonové riziko nízké 

- Lokalita podmíne�n� vhodná 

- Základové pom�ry složité  

- Únosnost podloží je 70 kPa. 

- Hladina podzemní vody v úrovni 241,75 m.n.m. B.p.v.

4. Termíny a lh�ty výstavby 

�asový postup práci bude znázor�ovat p�iloženým �ádkovým harmonogramem 

v �asovém plánu hlavního objektu zhotovený v programu Microsoft Projekt. 

Lh�ta výstavby je navržena dle požadavk� investora. 

Termíny: 

- P�edání staveništ�: 10.3.2012                    

- Zahájení stavby: 19.3.2012 

- Ukon�ení stavby: 29.10.2013 

5. Staveništ�:

Plocha staveništ� �iní cca. 5354 m2.

Postup budování a likvidace staveništ�: 

Prostor staveništ� je majetkem investora. V sou�asné dob� je pozemek nevyužívaný, 

�áste�n� oplocený. Stávající oplocení je t�eba doplnit.  Staveništ� se za�ne budovat 10dní p�ed 

zahájením prací na stavb� a bude se postupn� budovat podle pot�eb v pr�b�hu stavby. 

Likvidovat se budou postupn� objekty za�ízení staveništ� tak, aby bylo p�ed definitivním 

vy�išt�ním objektu za�ízení staveništ� zlikvidováno. P�ed zapo�etím stavebních prací zajistí 

investor vytý�ení stávajících inženýrských sítí. 
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Obecné zásady pro za�ízení staveništ�: 

Rekonstrukce stavby bude zahájená p�edáním staveništ� mezi zástupci investora  

a hlavního dodavatele stavby. 

Staveništ� se musí za�ídit, uspo�ádat a vybavit p�ístupovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla �ádn� a bezpe�n� provád�t. Nesmí docházet k ohrožení  

a nadm�rnému obt�žování okolí, zvlášt� hlukem, prachem apod., k ohrožení bezpe�nosti 

provozu na podzemních komunikacích dále k zne�išt�ní na podzemních komunikacích, 

ovzduších a vod, k omezení p�ístupu k p�ilehlým stavbám nebo pozemk�m, k síti technického 

vybavení a požárním za�ízením.  

Odvád�ní srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništ� musí být 

zabezpe�eno tak, aby se zabránilo rozmo�ení pozemku staveništ� v�etn� vnitrostaveništní 

komunikací, nenarušovala a nezne�iš�ovala se odtoková za�ízení pozemních komunikací  

a jiných ploch p�ilehajících k staveništi a nezp�sobilo se jejich podmá�ení. 

Energetické, vodovodní a stokové sít� v prostoru staveništ� musí být polohov�  

a vyzna�eny p�ed p�evzetím staveništ� stavby. 

Ve�ejná prostranství a pozemní komunikace do�asn� používané pro staveništ� p�i 

sou�astném zachování jejich užívání ve�ejnosti (chodníky), v�etn� osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, se musí po dobu spole�ného užívání bezpe�n� chránit  

a udržovat.  

Ve�ejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveništ� smí použít jen  

ve stanoveném rozsahu a dob�. Po ukon�ení jejich užíváni jako staveništ� musí být uvedeny 

do p�vodního stavu, pokud nebudou ur�eny k jinému využití.  

Charakteristika staveništ�: 

Uvoln�ní pozemku: 

- Pozemek je uvoln�n a p�ipraven k výstavb�

Do�asné využití pozemku po dobu výstavby: 

- Budou vy�len�ny pot�ebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby 

Likvidace porostu: 

- Výhradn� nízký porost a náletové d�eviny  

Požadavky na do�asný zábor �ásti sousedních pozemk� po dobu výstavby: 
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- Jen ve stanoveném rozsahu a dob�. 

Podmínky památkové pé�e: 

- Staveništ� není památkov� chrán�né ani se nenachází v chrán�ném pásmu 

památkové rezervace. 

Uspo�ádání staveništ�: 

Za�ízení staveništ� bude �ádn� oploceno poli o rozm�rech 3x1,8m vytvo�enými 

z vlnitého pozinkovaného plechu, které bude opat�eno informa�ní tabulkou o zákazu vstupu 

na staveništ�.

Bude provád�na kontrola a o�išt�ní dojížd�jících vozidel, aby nedocházelo  

ke zne�iš�ování komunikací. 

Na staveništi bude budována komunikace pro dopravení silového zásobníku mobilní 

betonárny, dvouh�ídelové micha�ky, kapsového zásobníku kameniva, mobilní drti�ky,  

pro p�ístup ke skládce recyklovaného kameniva, skládce žb stropních konstrukcí a následné 

skládce lešení. 

         Staveništní komunikace bude provizorní jednosm�rná komunikace ze zpevn�ného št�rku 

frakce 16-32mm ší�ky 3m. 

Dále se zde nachází vrátnice, uzamykatelný vjezd, prostor pro p�ekládku materiálu, 

lešení. 

Na staveništi z�ídíme také následující objekty: 

- uzav�ené sklady 

- otev�ené sklady 

- sociální za�ízení 

- kancelá�e 

- mobilní bu�ky 

- rozvodnou stanici 

- šatny 

- míchací centra 

- sila 

Uspo�ádání dle nákresu v situaci za�ízení staveništ�. 
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Pro výstavbu bude použita i t�žká mechanizace: 

 1.  V�žový je�áb LIEBHERR 81 K  

 2. 2x stavební výtah NOV 1030 technické údaje viz. dodací list firmou  

CB  MONTSERVIS s.r.o. 

P�ed zapo�etím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány p�ípojky-kanalizace, 

vodovod, elektrický silnoproud.  Po dobu výstavby p�ípojek dojde k do�asným zábor�m ulice 

Hlu�ínská. K záboru dojde v dob� 2 týdn�. 

Napojení staveništ� na sít�

Voda: pro pot�eby stavby bude vybudovaná provizorní p�ípojka o ø 40 mm z místní 

ve�ejné vodovodní sít� která prochází p�es staveništ� z ulice Hlu�ínská. Místo napojení  

je vyzna�eno na situaci ZS. K m��ení odb�ru na staveništi bude vybudována vodom�rná 

šachta s vodom�rem a uzáv�rem. 

Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odvád�na p�ípojkou  

o ø 120 mm napojenou na hlavní �ád v ulici Hlu�ínská. 

Elektrická energie: bude zajiš�ována p�ípojkou NN z ve�ejné rozvodné sít� vedoucí  

v ulici Hlu�ínská. Kabely po staveništi povedou pod povrchem zem�. 

Zásobování staveništ� el. Energií:   

(má na starosti projektant elektro)

P�i výpo�tu spot�eby elektrické energie zjiš�ujeme spot�eby elektrických spot�ebi��

(elektromotory), venkovní a vnit�ní osv�tlení. 

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém nap�tí 380/220 V.  Pot�ebný výkon se stanoví 

pro období maximální rozestav�nosti. P�íkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon 

transformátor� v kilovoltapérech (kVA). 

P�i projektu elektrizace vycházíme z : 

- vypracování p�edb�žné rozvahy o odb�ru , která je podkladem k jednání  

    s p�íslušnými orgány o možnosti p�ipojení na státní energetickou sí�-viz p�íloha �.1
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-   ur�ení požadavk� na nep�erušenou dodávku 

-   jednání o využití budoucích definitivních zatížení pro ú�ely výstavby 

- ur�ení po�adí d�ležitosti jednotlivých odb�rných míst, na základ� kterých jsou  

dimenzovány rozvody 

Ur�ení druhu spot�ebi��: 

             a) spot�ebi�e provozní 

            b) spot�ebi�e pro osv�tlení 

Stanovení maximálního zdánlivého p�íkonu: 

    Je navržen transformátor o p�íkonu 109 kW. 

P�ipojení spot�ebi�� a rozvod uvnit� objektu: 

     Vodi�e musí být umíst�ny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

Osv�tlení na staveništi: 

Trasu a umíst�ní t�les navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodi��

zajistí projektant elektro. Osv�tlovací trasu je vhodné vést samostatn� z d�vodu 

koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnit� objektu žárovkovými a výbojkovými t�lesy 

napájenými z rozvad���. 

Zvláštní poznámka:  Je�áb bude napojen na pozemní kabel z blízkého staveništního 

rozvad��e na el. Energii,ten musí být uzemn�ny.       

Zásobování  staveništ� vodou:   

   

 užitkovou, pitnou  

Spot�eba vody: 

P�i dimenzování vodovodní p�ípojky zajiš�ující zásobování staveništ� vodou vycházíme 

ze sou�tu pot�eb pro provozní ú�ely (užitková voda) a pro ú�ely sociální spot�eby (pitná 

voda). Spot�eba vody se udává vte�inovou spot�ebou, kterou vypo�teme sou�tem m�rných 

spot�eb. Pro provozní ú�ely sou�tem pot�eb vody, p�ipadající na práce provád�né podle 

�asového plánu v období maximální rozestav�nosti (výkonu). U sociální pot�eby vycházíme 
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ze spot�eby na jednoho pracovníka, kterou násobíme po�tem pracovník� na staveništi v etap�

maximálního výkonu (v dob� maximálního nasazení na stavb�). Z výše uvedených údaj�

vypo�teme st�ední denní množství v období maximální spot�eby pro jednotlivé druhy 

spot�eby. Vte�inovou spot�ebu vody pro jednotlivé druhy spot�eby vypo�teme podle vzorce: 

Qn = (pn x Kn /t x 3600) l/sec, kde     

Qn       vte�inová spot�eba vody, 

Pn        spot�eba vody na den, sm�nu, 

Kn       sou�initel nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu, 

T         doba, po kterou je voda odebíraná. 

Viz. p�íloha �.2

6. Skladování na staveništi: 

Rozm�ry sklad� jsou dány plochou sklad� nutnou pro vlastní uložení materiálu  

a manipula�ním prostorem. Vycházíme z �asového plánu stavby. Sklady se nebudují všechny 

najednou, ale podle pot�eby s postupem výstavby.  

Skládky d�ev�ných prvk� krovu 

D�ev�né prvky budou dodány ve dvou etapách 1.etapa T4-01 – T4-52, 2.etapa  

T4-53 – T4-104, viz výpis d�ev�ných prvk�, vaznice budou dodány ve dvou etapách 1.etapa 

T2-1 - T2-4, T1-1 – T1-6, 2.etapa T1-7 – T1-15, viz výpis d�ev�ných prvk�, d�ev�né rámy 

budou dodány najednou 104 ks. D�ev�né prvky budou uloženy na d�ev�né podkladní profily 

50x50 mm a chrán�ny vyztuženou PVC fólií. 
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Skládky ocelových prvk� krovu 

Skládky pro ocelové konstrukce jsou vytvo�eny na zpevn�ných plochách ze št�rku 

frakce 16-32 mm. Ocelové profily budou uloženy na d�ev�né podkladní profily 50x50 mm  

a �ásti p�ipravené ke spojení (nenat�ené �ásti konstrukce)budou zabaleny vyztuženou PVC 

fólií.  

Sladování spojovacích prvk� a materiálu pro sva�ování 

Materiály budou uskladn�ny v uzamykatelných krytých skladech tvo�ených stavební 

bu�kou Touax – 13 m2 a 26m2 viz výkres za�ízení staveništ�. 

Sklady a skládky: 

Rozmíst�ní skladek a sklad� na staveništi musí zajistit plynulý odb�r materiálu  

dle pot�eby plánovaného postupu práci. Materiál ve skládkách a na skladech musí byt 

uskladn�n tak, aby byla zajišt�na jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. 

Pro jednotlivé typy materiálu platí tyto zásady skladování: 

- Sypký voln� ložený materiál se ukládá v p�irozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání 

- Sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzav�eného skladu do výšky 
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max.1,5m (pro ru�ní manipulaci) 

- Kusový materiál pravidelných tvar� se smí skladovat do výšky 1,8m 

- Kusový materiál nepravidelných tvar� se smí skladovat do výšky 1,0m 

- Prvky voln� ložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0m 

- Nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prost�edí 

- Mezi skládkami musí být zabezpe�en minimální pr�chod 0,75m 

- Drobné ná�adí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 

- Nebezpe�né kapalné látky musí být uloženy v uzav�ených obalech doporu�ených 

výrobcem. Musí být umíst�ny v uzamykatelném skladu na podlaze. 

P�ed všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být p�ed jejím z�ízením 

sejmutá ornice. Uložena bude na mezideponii na staveništi viz výkres za�ízení staveništ�. 

Ornice musí být skladována maximáln� do výšky 1,5m. Všechny sklady materiálu budou 

zpevn�né a odvodn�né. 

Skladování na staveništi: 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu:

- skládka otev�ená na volném prostranství 

- krytý sklad 

Na skládce ve volném prostranství se bude nacházet zdící prvky, stropní konstrukce, 

lešení, bedn�ní atd. V krytých skladech se skladuje: podlahoviny, spojovací sou�ásti, 

elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, umyvadla, cement, 

vápno, sádra, omítkové sm�si, dlaždice, obklada�ky, sklo. Krytý sklad je z�ízen ve stávajícím 

objektu. Umíst�ní skládek je z�ejmé z projektu za�ízení staveništ�. 

7. Doprava:  

Hlavní vjezd na staveništ� je z ulice Hlu�ínské a p�ímo u n�j bude z�ízena vrátnice  

a uzamykatelný vjezd. Ší�ka navrhované komunikace bude 3 metry, komunikace  

je jednosm�rná. Vnitrostaveništní komunikace bude zhotovena ze zpevn�ného št�rku frakce 
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16-32mm ší�ky 3 m. Vjezd z ulice Hlu�ínská je opat�en uzamykatelnou bránou ší�ky 3,5 m  

a výšky 1,8m. Brána je dvouk�ídlá a je vytvo�ena o ocelových polích z pletiva, která jsou 

p�ipevn�na na trubkovou nosnou konstrukci.  V dob� nep�ítomnosti pracovník� na staveništi 

musí být brána �ádn� zabezpe�ena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob  

na staveništ�. Prostor kolem samotné stavby je �ádn� udusán a zhutn�n.  

Dopravní opat�ení a omezení: 

P�i budování p�ípojek inženýrských sítí je provoz na mimostaveništní komunikaci 

dopravními zna�kami zpomalen a usm�rní se do jednoho jízdního pruhu. Zákaz parkování  

na komunikaci bude b�hem výstavby up�esn�n a na tabulích o zákazu stání vyzna�en datem.  

8. Systém zásobování materiály:   

�ezivo, spojovací prost�edky a další dopl�ky pro výstavbu krovu budou dováženy od 

subdodavatele - Stavebniny Janík vzdálenost cca. 1km. 

Stavebniny Janík  

          Kobe�ice, 747 27 

tel. 553 657 799 

Prefabrikované dílce, ocelové konstrukce, tvárnice, armatura, apod. budou postupn�

dováženy od subdodavatel� max. vzdálenost 40km. 

Tvárnice budou dováženy na paletách, písek bude skladován voln� ložený. Malta  

se bude vyráb�t p�ímo na staveništi pomocí mícha�ek. Omítkové sm�si, cement, atd. bude 

uložen p�ímo v rekonstruovaném objektu. Všechny komunikace, po kterých bude materiál 

dopravován na staveništ�, vyhovují a není pot�eba žádných dalších opat�ení. 

Dále viz seznam subdodavatel�. 

P�edzásobení materiálu má na starosti stavbyvedoucí a bude jej �ešit operativn�

v pr�b�hu výstavby. 
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9. Sociální za�ízení staveništ�:

Sociální zatížení slouží sociálním a hygienickým pot�ebám pracovník� na staveništi. 

Rozsah sociálního ZS závisí na po�tu pracovník�. Na staveništi je t�eba zajistit vhodné 

místnosti pro p�evlékání. Návrh a za�izování sociálního za�ízení musí být v souladu  

s platnými hygienickými p�edpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

Návrh sociálního zatížení staveništ�: 

Je navrženo na maximální po�et pracovník�,  kte�í se na dané stavb� vyskytnou cca 20: 

šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 = 25 m2- navrženy  

 mobilní bu�ky Touax 26 m2. 

WC bu�ka: je vybavena 2 sedadla, 2 pisoáry (min. pot�eba 2 sedadla a 2 pisoáry na 50 

muž�), 2 umyvadla, 2 sprchy a oh�íva� na vodu (min. 1 umyvadlo na 10 lidí a 1 sprcha na 20 

lidí). 

Hmotnost prázdné bu�ky je cca. 3200 kg, s funk�ním vybavením do hmotnosti cca. 6000 kg. 

Osazení: bu�ky musí být osazené na zpevn�né  ploše ze št�rku frakce 16-32mm.  

Prostory administrativy a správy výstavby (kancelá�e pro zhotovitele): 

-    stavbyvedoucí 13 m2

-    mistr 13 m2

-    archív 13 m2

-    zasedací místnost 26 m2
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10. Požární bezpe�nost p�i výstavb�: 

Dle zákona �eské národní rady �.133/1985 Sb. o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� a ostatních legislativních p�edpis� tykajících se ur�itou m�rou požární bezpe�nosti 

p�i výstavb�, je nutno dodržovat tyto základní podmínky: 

- zabránit ší�ení požáru uvnit� objektu i na staveništi 

- umožnit ú�inn� zasahovat hasi�skému sboru 

- umožnit bezpe�n� evakuovat osoby a za�ízení z ohroženého prostoru 

11. Ochrana životního prost�edí:

P�i provozu staveništ� a p�i provád�ní stavebních práci mohou být negativn� ovlivn�ny 

tyto prvky životního prost�edí: 

- zele� a hluk 

- nároky na hlu�nost  

- prašnost 

- �istota ve�ejných komunikací  

- odpady 

- provoz v okolí stavby  

- okolí stavby 

Tyto negativní vlivy je nutno brát p�i výstavb� v úvahu a je t�eba se jich vyvarovat. 

Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveništ� a bude využita pro 

pozd�jší úpravy. 

T�žká mechanizace, která m�že byt zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen po 

nezbytnou dobu. Veškeré zdroje a za�ízení musí spl�ovat normy o emisích hluku a spalin 

�SN EN ISO 3744 a �SN ISO 3746, musí mít platná ozna�ení CE a ES prohlášení o shod�. 

Za porušení p�edpis� zodpovídá dodavatel stroj� a za�ízení. 

Z d�vodu prašnosti bude staveništ� oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu. 

Veškerá mechanizace vyjížd�jící ze staveništ� musí být o�išt�na od mechanických 

ne�istot, tak aby nedocházelo ke zne�išt�ní komunikace v ul. Hlu�ínská. 

Odpady vzniklé p�i výstavb� je nutno t�ídit dle druh� a odvážet je na p�edem stanovené 
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skládky. Pro tyto ú�ely budou na staveništi umíst�ny dle pot�eby kontejnery. 

Okolní zástavba nebude provád�nými stavebními prácemi negativn� ovlivn�na. Je�áb 

m�že manipulovat s materiálem jen v ur�eném prostoru staveništ�. 

12. Bezpe�nost práce:

P�i všech pracích na staveništi je nutno dodržovat: 

         Zákon �. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i práci v pracovn� právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost  

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Všichni zú�astn�ní pracovníci musí být s p�edpisy seznámení a �ádn� proškoleni p�ed 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat p�i práci bezpe�nostní výbavu. Staveništ� musí 

být ohrani�eno oplocením a na vstupu ozna�eno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 

nepovolaným osobám.                                                        
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Objekt:
1

Název objektu:
Polyfunk�ní d�m

JKSO:

Stavba:
1

Název stavby:
Polyfunk�ní d�m

SKP:

Projektant: MJ: Po�et m�rných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Po�et list�: Zakázkové �íslo: 2011

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpo�tové náklady

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta�ní �innost (I�D)

Provoz investora

Za�ízení staveništ�

Mimostaveništní doprava

P�esun stavebních kapacit

Oborová p�irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

176 852,00

0,00

0,00

0,00

176 852,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

19,0 % �iní:

19,0 % �iní:

6 071 914,03

1 153 664,00

7 225 578,00 K�

K�

K�

Položkový rozpo�et

939 586,00

4 955 476,00

0,00

0,00

5 895 062,00

0,00

6 071 914,00

6 071 914,00

Rozpo�et: Základní rozpo�et1 St�ešní konstrukce

5

Jméno:

Podpis:

Bc. Filip Machálek

7.11.2011

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

1
1
1

Polyfunk�ní d�m
Polyfunk�ní d�m
St�ešní konstrukce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 7.11.2011

List �.2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 634 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,7

94 Lešení a stavební výtahy 143 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,9

95 Dokon�ovací konstrukce na 
pozemních stavbách

151 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

99 Staveništní p�esun hmot 10 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vod� 0,00 336 844,00 0,00 0,00 0,00 0,5

713 Izolace tepelné 0,00 690 322,00 0,00 0,00 0,00 9,9

762 Konstrukce tesa�ské 0,00 1 161 219,00 0,00 0,00 0,00 35,7

764 Konstrukce klempí�ské 0,00 2 519 184,00 0,00 0,00 0,00 13,0

766 Konstrukce truhlá�ské 0,00 247 908,00 0,00 0,00 0,00 1,1

939 586,00 4 955 476,00 0,00 0,00 0,00 98,9K�

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 5 895 062,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 5 895 062,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 5 895 062,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 5 895 062,00 0,00

Za�ízení staveništ� 3,00 5 895 062,00 176 852,00

Provoz investora 0,00 5 895 062,00 0,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 5 895 062,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 5 895 062,00 0,00

176 852,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

1
1
1

Polyfunk�ní d�m
Polyfunk�ní d�m
St�ešní konstrukce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 7.11.2011

List �.3

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317 94-1121.RU3 Osazení ocelových válcovaných nosník� do �.12
V�etn� dodávky profilu U �.12

t 1,3970 28 770,00 40 191,69 1,09954 1,53606

2 317 94-1123.RT3 Osazení uzav�ených ocelových válcovaných profil�
v�etn� dodávky profilu 150x200 mm

t 13,5700 28 110,00 381 452,70 1,09709 14,88751

3 317 94-1123.RU3 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22

v�etn� dodávky profilu U �.16
t 7,5600 28 110,00 212 511,60 1,09709 8,29400

Svislé a kompletní konstrukce3 634 155,99 24,71757

94 Lešení a stavební výtahy

4 941 94-1052.R00 Montáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m
m2 223,1500 65,10 14 527,07 0,04406 9,83199

5 941 94-1191.RT3 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1031
lešení pronajaté

m2 1 472,7500 72,60 106 921,65 0,00000 0,00000

6 941 94-1852.R00 Demontáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m
m2 223,1500 39,10 8 725,17 0,00000 0,00000

7 941 95-5003.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
m2 100,0000 135,50 13 550,00 0,04063 4,06300

Lešení a stavební výtahy94 143 723,88 13,89499

95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních stavbách

8 953 98-1106.R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 20, ampule
kus 412,0000 309,00 127 308,00 0,00000 0,00000

9 R95-001 Titanový závitový svorník d=10 mm, délky 160 mm
ks 50,0000 40,00 2 000,00 0,00000 0,00000

10 R95-002 Titanový závitový svorník d=10 mm, délky 200 mm
ks 420,0000 42,00 17 640,00 0,00000 0,00000

11 R95-003 Titanový závitový svorník d=10 mm, délky 320 mm
ks 104,0000 45,00 4 680,00 0,00000 0,00000

Dokon�ovací konstrukce na 

pozemních stavbách

95 151 628,00 0,00000

99 Staveništní p�esun hmot

12 998 01-1003.R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 24 m
t 38,6126 261,00 10 077,88 0,00000 0,00000

Staveništní p�esun hmot99 10 077,88 0,00000

711 Izolace proti vod�

13 713 11-1211.RL2 Montáž parozábrany krov� spodem s p�elepením spoj�
PAROFOL AL

m2 1 132,7050 147,50 167 073,99 0,00019 0,21521

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

1
1
1

Polyfunk�ní d�m
Polyfunk�ní d�m
St�ešní konstrukce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 7.11.2011

List �.4

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

14 713 11-1211.RS3 Montáž pojistné HI s p�elepením spoj�
ISOVER TYVEK SOFT

m2 1 365,9000 124,00 169 371,60 0,00019 0,25952

15 998 71-1103.R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 60 m
t 0,4747 839,00 398,30 0,00000 0,00000

Izolace proti vod�711 336 843,89 0,47473

713 Izolace tepelné

16 713 11-1130.RV8 Izolace tepelné, vložené mezi krokve a na krokve
2 vrstvy - ISOVER UNIROL PROFI  120+80 mm

m2 1 365,9000 429,00 585 971,10 0,00726 9,91643

17 713 19-1100.RT9 Položení izola�ní fólie
v�etn� dodávky fólie PE

m2 3 154,2200 30,50 96 203,71 0,00001 0,03154

18 998 71-3103.R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
t 9,9480 819,00 8 147,39 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 690 322,20 9,94798

762 Konstrukce tesa�ské

19 762 33-3140.R00 Montáž vázaných krov� nepravidelných do 450 cm2
m 2 210,0000 266,00 587 860,00 0,00099 2,18790

20 762 34-2203.RT2 Montáž la�ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
v�etn� dodávky �eziva, lat� 3/5 cm

m2 1 365,9000 85,60 116 921,04 0,00275 3,75622

21 762 34-2203.RT4 Montáž la�ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
v�etn� dodávky �eziva, lat� 4/6 cm

m2 1 365,9000 102,50 140 004,75 0,00403 5,50458

22 605-15226 Hranol SM/JD 1 12x16
m3 24,5800 6 307,00 155 026,06 0,55000 13,51900

23 605-15236 Hranol SM/JD 1 d�ev�ný rám 12x16
m3 14,4768 5 777,00 83 632,47 0,55000 7,96224

24 605-15256 Hranol SM/JD 1 16x18
m3 5,0700 6 407,00 32 483,49 0,55000 2,78850

25 998 76-2103.R00 P�esun hmot pro tesa�ské konstrukce, výšky do 24 m
t 35,7184 1 268,00 45 290,98 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa�ské762 1 161 218,79 35,71844

764 Konstrukce klempí�ské

26 764 21-1231.R00 Krytina EVERTILE - plech. taška s minerál. povrch.
m2 1 365,9000 1 788,00 2 442 229,20 0,00912 12,45701

27 764 35-1201.R00 Žlaby z Pz plechu podokapní p�lkruhové D120 mm
m 27,2300 239,00 6 507,97 0,00251 0,06835

28 764 35-1205.R00 Žlaby z Pz plechu podokapní p�lkruhové D160 mm
m 99,9200 319,00 31 874,48 0,00363 0,36271

29 764 35-1292.R00 Montáž hák� Pz p�lkruhové D120 mm a D160 mm
kus 134,0000 35,20 4 716,80 0,00005 0,00670

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

1
1
1

Polyfunk�ní d�m
Polyfunk�ní d�m
St�ešní konstrukce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 7.11.2011

List �.5

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

30 764 35-1294.R00 Montáž �el žlab� Pz p�lkruhové D120 mm a D160 mm
kus 16,0000 33,80 540,80 0,00002 0,00032

31 764 35-1295.R00 Montáž hrdel rovných Pz p�lkruhové
kus 6,0000 66,30 397,80 0,00002 0,00012

32 764 44-3220.R00 Lemování v�tracích komínk�  Pz,dl.obvodu do 200 mm
kus 12,0000 60,80 729,60 0,00036 0,00432

33 764 45-4203.R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm
m 43,6600 282,00 12 312,12 0,00310 0,13535

34 764 45-4292.R00 Montáž objímky Pz kruhové
kus 18,0000 45,80 824,40 0,00053 0,00954

35 764 45-4293.R00 Montáž "V" kolena Pz kruhového D120 mm
kus 6,0000 92,10 552,60 0,00010 0,00060

36 998 76-4103.R00 P�esun hmot pro klempí�ské konstr., výšky do 24 m
t 13,0450 1 418,00 18 497,83 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí�ské764 2 519 183,60 13,04501

766 Konstrukce truhlá�ské

37 766 62-4042.R00 Montáž st�ešních oken rozm�r 78/98 - 118 cm
kus 30,0000 1 208,00 36 240,00 0,00120 0,03600

38 611-40252.A Okno st�ešní GGL M04 3059 š. 78 x v. 98 cm Velux
kus 7,0000 6 753,75 47 276,25 0,03131 0,21917

39 611-40253.A Okno st�ešní GGL M06 3059 š. 78 x v.118 cm Velux
kus 23,0000 7 109,11 163 509,53 0,03661 0,84203

40 998 76-6102.R00 P�esun hmot pro truhlá�ské konstr., výšky do 12 m
t 1,0972 804,00 882,15 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlá�ské766 247 907,93 1,09720

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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ID Kod Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení Pracovníci

1 Stavba celkem 33 dny 20.8. 12 4.10. 12

2 1 SO 01 Objekt - St�ešní konstrukce 33 dny 20.8. 12 4.10. 12

3 1.1 Montáž pracovní plošiny a lešení 1 den 20.8. 12 21.8. 12 8

4 1.2 Osazení rám� 1.fáze 2 dny 21.8. 12 23.8. 12 8

5 1.3 Osazení rám� 2.fáze 3 dny 23.8. 12 28.8. 12 8

6 1.4 Osazení vaznic s p�íložkami 3 dny 28.8. 12 31.8. 12 8

7 1.5 Montáž krovu 10 dny 31.8. 12 14.9. 12 8

8 1.6 Montáž st�ešních oken 2 dny 14.9. 12 18.9. 12 8

9 1.7 Montáž st�ešního plášt� a zateplení 8 dny 14.9. 12 26.9. 12 8

10 1.8 Klempí�ské konstrukce 5 dny 26.9. 12 3.10. 12 8

11 1.9 Demontáž pracovní plošiny a lešení 1 den 3.10. 12 4.10. 12 8

20.8. 21.8.

21.8. 23.8.

23.8. 28.8.

28.8. 31.8.

31.8. 14.9.

14.9. 18.9.

14.9. 26.9.

26.9. 3.10.

3.10. 4.10.
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zá�í �íjen

�tvrt. 4, 2012

Úkol

Pr�b�h

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý pr�b�h

Rozd�lení

Vn�jší úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Kone�ný termín

Harmonogram vaznicového krovu s ocelovou konstrukcí Bc. Filip Machálek Diplomová práce
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Výpis d�ev�ných prvk� krovu -
vaznicový krov s ocelovou konstrukcí

Po�et Celková délka Objem
(ks) (m) (m3)

T4-01 Krokev 1 120 x 160 6 4,88 0,09
T4-02 Krokev 2 120 x 160 6 9,76 0,19

Ozn.

Výpis �eziva - krokve

Prvek
Profil
(mm)

1 Bc. Filip Machálek

T4-02 Krokev 2 120 x 160 6 9,76 0,19
T4-03 Krokev 3 120 x 160 2 5,06 0,10
T4-04 Krokev 4 120 x 160 2 7,10 0,14
T4-05 Krokev 5 120 x 160 2 9,13 0,18
T4-06 Krokev 6 120 x 160 2 8,18 0,16
T4-07 Krokev 7 120 x 160 2 8,26 0,16
T4-08 Krokev 8 120 x 160 2 8,34 0,16
T4-09 Krokev 9 120 x 160 2 8,41 0,16
T4-10 Krokev 10 120 x 160 2 4,59 0,09T4-10 Krokev 10 120 x 160 2 4,59 0,09
T4-11 Krokev 11 120 x 160 4 15,46 0,30
T4-12 Krokev 12 120 x 160 2 7,53 0,14
T4-13 Krokev 13 120 x 160 2 5,41 0,10
T4-14 Krokev 14 120 x 160 2 3,29 0,06
T4-15 Krokev 15 120 x 160 2 1,60 0,03
T4-16 Krokev 16 120 x 160 2 10,72 0,21
T4-17 Krokev 17 120 x 160 2 25,57 0,49T4-17 Krokev 17 120 x 160 2 25,57 0,49
T4-18 Krokev 18 120 x 160 2 6,12 0,12
T4-19 Krokev 19 120 x 160 3 10,37 0,20
T4-20 Krokev 20 120 x 160 3 13,42 0,26
T4-21 Krokev 21 120 x 160 2 10,58 0,20
T4-22 Krokev 22 120 x 160 2 12,61 0,24
T4-23 Krokev 23 120 x 160 2 14,65 0,28
T4-24 Krokev 24 120 x 160 2 16,68 0,32
T4-25 Krokev 25 120 x 160 4 36,17 0,69T4-25 Krokev 25 120 x 160 4 36,17 0,69
T4-26 Krokev 26 120 x 160 1 8,32 0,16
T4-27 Krokev 27 120 x 160 1 5,86 0,11
T4-28 Krokev 28 120 x 160 2 6,82 0,13
T4-29 Krokev 29 120 x 160 1 1,44 0,03
T4-30 Krokev 30 120 x 160 1 9,00 0,17
T4-31 Krokev 31 120 x 160 2 17,39 0,33
T4-32 Krokev 32 120 x 160 2 16,38 0,31
T4-33 Krokev 33 120 x 160 2 13,51 0,26T4-33 Krokev 33 120 x 160 2 13,51 0,26
T4-34 Krokev 34 120 x 160 2 10,63 0,20
T4-35 Krokev 35 120 x 160 2 7,75 0,15
T4-36 Krokev 36 120 x 160 2 4,88 0,09
T4-37 Krokev 37 120 x 160 6 6,00 0,12
T4-38 Krokev 38 120 x 160 1 8,28 0,16
T4-39 Krokev 39 120 x 160 1 9,79 0,19
T4-40 Krokev 40 120 x 160 1 8,31 0,16T4-40 Krokev 40 120 x 160 1 8,31 0,16
T4-41 Krokev 41 120 x 160 1 12,00 0,23
T4-42 Krokev 42 120 x 160 1 0,99 0,02
T4-43 Krokev 43 120 x 160 1 2,95 0,06
T4-44 Krokev 44 120 x 160 1 5,41 0,10
T4-45 Krokev 45 120 x 160 1 7,86 0,15
T4-46 Krokev 46 120 x 160 1 8,82 0,17
T4-47 Krokev 47 120 x 160 1 8,40 0,16
T4-48 Krokev 48 120 x 160 1 7,98 0,15T4-48 Krokev 48 120 x 160 1 7,98 0,15
T4-49 Krokev 49 120 x 160 1 7,56 0,15

1 Bc. Filip Machálek



Výpis d�ev�ných prvk� krovu -
vaznicový krov s ocelovou konstrukcí

T4-50 Krokev 50 120 x 160 1 7,14 0,14
T4-51 Krokev 51 120 x 160 1 6,72 0,13
T4-52 Krokev 52 120 x 160 2 12,59 0,24
T4-53 Krokev 53 120 x 160 1 5,87 0,11
T4-54 Krokev 54 120 x 160 1 6,63 0,13
T4-55 Krokev 55 120 x 160 1 6,97 0,13
T4-56 Krokev 56 120 x 160 1 7,31 0,14
T4-57 Krokev 57 120 x 160 1 7,73 0,15

2 Bc. Filip Machálek

T4-57 Krokev 57 120 x 160 1 7,73 0,15
T4-58 Krokev 58 120 x 160 1 8,17 0,16
T4-59 Krokev 59 120 x 160 1 8,57 0,16
T4-60 Krokev 60 120 x 160 1 8,91 0,17
T4-61 Krokev 61 120 x 160 1 9,24 0,18
T4-62 Krokev 62 120 x 160 1 9,66 0,19
T4-63 Krokev 63 120 x 160 1 10,09 0,19
T4-64 Krokev 64 120 x 160 1 10,22 0,20
T4-65 Krokev 65 120 x 160 1 7,77 0,15T4-65 Krokev 65 120 x 160 1 7,77 0,15
T4-66 Krokev 66 120 x 160 1 5,80 0,11
T4-67 Krokev 67 120 x 160 1 3,35 0,06
T4-68 Krokev 68 120 x 160 1 0,91 0,02
T4-69 Krokev 69 120 x 160 1 11,33 0,22
T4-70 Krokev 70 120 x 160 1 8,98 0,17
T4-71 Krokev 71 120 x 160 1 9,32 0,18
T4-72 Krokev 72 120 x 160 1 9,74 0,19T4-72 Krokev 72 120 x 160 1 9,74 0,19
T4-73 Krokev 73 120 x 160 1 10,16 0,20
T4-74 Krokev 74 120 x 160 3 31,40 0,60
T4-75 Krokev 75 120 x 160 1 5,82 0,11
T4-76 Krokev 76 120 x 160 2 10,04 0,19
T4-77 Krokev 77 120 x 160 2 8,03 0,15
T4-78 Krokev 78 120 x 160 2 6,02 0,12
T4-79 Krokev 79 120 x 160 2 4,02 0,08
T4-80 Krokev 80 120 x 160 1 6,02 0,12T4-80 Krokev 80 120 x 160 1 6,02 0,12
T4-81 Krokev 81 120 x 160 1 10,06 0,19
T4-82 Krokev 82 120 x 160 1 7,60 0,15
T4-83 Krokev 83 120 x 160 1 5,15 0,10
T4-84 Krokev 84 120 x 160 1 2,69 0,05
T4-85 Krokev 85 120 x 160 1 0,73 0,01
T4-86 Krokev 86 120 x 160 2 2,80 0,05
T4-87 Krokev 87 120 x 160 2 2,77 0,05
T4-88 Krokev 88 120 x 160 2 2,75 0,05T4-88 Krokev 88 120 x 160 2 2,75 0,05
T4-89 Krokev 89 120 x 160 4 5,44 0,10
T4-90 Krokev 90 120 x 160 1 1,32 0,03
T4-91 Krokev 91 120 x 160 1 5,23 0,10
T4-92 Krokev 92 120 x 160 1 2,44 0,05
T4-93 Krokev 93 120 x 160 1 1,35 0,03
T4-94 Krokev 94 120 x 160 1 4,76 0,09
T4-95 Krokev 95 120 x 160 1 3,96 0,08T4-95 Krokev 95 120 x 160 1 3,96 0,08
T4-96 Krokev 96 120 x 160 1 3,14 0,06
T4-97 Krokev 97 120 x 160 1 2,38 0,05
T4-98 Krokev 98 120 x 160 2 1,40 0,03
T4-99 Krokev 99 120 x 160 2 29,60 0,57
T4-100 Krokev 100 120 x 160 6 51,26 0,98
T4-101 Krokev 101 120 x 160 2 16,50 0,32
T4-102 Krokev 102 120 x 160 2 14,46 0,28
T4-103 Krokev 103 120 x 160 2 12,43 0,24T4-103 Krokev 103 120 x 160 2 12,43 0,24
T4-104 Krokev 104 120 x 160 2 10,39 0,20
T4-105 Krokev 105 120 x 160 2 8,36 0,16

2 Bc. Filip Machálek



Výpis d�ev�ných prvk� krovu -
vaznicový krov s ocelovou konstrukcí

T4-106 Krokev 106 120 x 160 2 6,33 0,12
T4-107 Krokev 107 120 x 160 2 4,29 0,08
T4-108 Krokev 108 120 x 160 2 2,66 0,05
T4-109 Krokev 109 120 x 160 2 1,04 0,02
T4-110 Krokev 110 120 x 160 2 4,35 0,08
T4-111 Krokev 111 120 x 160 20 140,35 2,69
T4-112 Krokev 112 120 x 160 4 26,00 0,50
T4-113 Krokev 113 120 x 160 4 21,88 0,42

3 Bc. Filip Machálek

T4-113 Krokev 113 120 x 160 4 21,88 0,42
T4-114 Krokev 114 120 x 160 4 17,76 0,34
T4-115 Krokev 115 120 x 160 4 10,34 0,20
T4-116 Krokev 116 120 x 160 4 7,05 0,14
T4-117 Krokev 117 120 x 160 4 3,75 0,07
T4-118 Krokev 118 120 x 160 4 39,45 0,76
T4-119 Krokev 119 120 x 160 2 7,78 0,15

Celkem 23,55

Po�et Celková délka Objem
(ks) (m) (m3)

T2-1 Vaznice 1 120 x 160 2 6,60 0,13
T2-2 Vaznice 2 120 x 160 2 13,57 0,26
T2-3 Vaznice 3 120 x 160 2 19,57 0,38

(mm)
Ozn.

Výpis �eziva - vaznice

Prvek
Profil

T2-3 Vaznice 3 120 x 160 2 19,57 0,38
T2-4 Vaznice 4 120 x 160 2 13,38 0,26
T1-1 Vaznice 5 160 x 180 1 6,69 0,19
T1-2 Vaznice 6 160 x 180 1 2,02 0,06
T1-3 Vaznice 7 160 x 180 1 7,20 0,21
T1-4 Vaznice 8 160 x 180 1 11,73 0,34
T1-5 Vaznice 9 160 x 180 1 22,99 0,66
T1-6 Vaznice 10 160 x 180 1 20,19 0,58T1-6 Vaznice 10 160 x 180 1 20,19 0,58
T1-7 Vaznice 11 160 x 180 1 5,34 0,15
T1-8 Vaznice 12 160 x 180 1 6,03 0,17
T1-9 Vaznice 13 160 x 180 1 8,80 0,25

T1-10 Vaznice 14 160 x 180 1 5,95 0,17
T1-11 Vaznice 15 160 x 180 1 4,18 0,12
T1-12 Vaznice 16 160 x 180 2 19,57 0,56
T1-13 Vaznice 17 160 x 180 2 19,60 0,56
T1-14 Vaznice 18 160 x 180 1 20,26 0,58T1-14 Vaznice 18 160 x 180 1 20,26 0,58
T1-15 Vaznice 19 160 x 180 2 16,00 0,46

Celkem 6,10

Celkový objem �eziva: 29,65 m3

Výpis d�ev�ných rám�

Po�et Rozm�ry Objem
(ks) (m) (m3)

T3 D�ev�ný rám 120 x 160 104 1,05x2,69x2,78 0,12
Celkem 12,48

Ozn. Prvek
Profil
(mm)

Výpis d�ev�ných rám�

3 Bc. Filip Machálek
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1. Obecné informace 

Kompletní provedení vaznicového krovu s ocelovou konstrukcí jako díl�í �ást celkové 

rekonstrukce železobetonového skeletu v Kobe�icích. Z d�vod� uvoln�ní dispozice a v�tší 

variability prostoru pro budoucí provoz byl zvolen konstruk�ní systém ocelových uzav�ených 

rám� v kombinaci s d�ev�nými vaznicemi opat�enými p�íložkami a krokvemi, které jsou 

v dolní �ásti podporovány d�ev�nými rámy, které tvo�í bo�ní �ást mansardy.  

1.1 Identifika�ní údaje stavby: 

Stavba: Stávající železobetonový skelet 

Typ stavby: Objekt ob�anské vybavenosti  

Místo stavby: Katastrální území: Kobe�ice 

                       Obec: Kobe�ice 

            Okres: Opava 

                       �íslo parcely – 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 

Jméno a adresa stavebníka: Spole�nost REKO – OVA s.r.o. 

                                             28. �íjna 61  

                                             Moravská Ostrava, 702 00 

                                             I�: 75062111 

Stavební parcela: 

      Stavební parcely �. 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2, na kterých se 

nachází rozestav�ný železobetonový skelet v k. ú. Kobe�ice, 747 27 okr. Opava, jsou  

ve vlastnictví obce Kobe�ice, která souhlasí s použitím pozemku a rekonstrukcí stávajícího 

železobetonového skeletu pro výstavbu polyfunk�ního domu. 
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1.2 Popis stavby: 

      Rozestav�ná stavba bývalého nákupního st�ediska se nachází ve st�edu obce poblíž 

k�ižovatky silnice II. t�ídy �. 467 a silnice III. t�ídy �. 4667. V blízkosti objektu se nachází 

autobusové nádraží, kostel a další objekty ob�anské vybavenosti. Samotný objekt je umíst�n 

ve svahu, jehož p�evýšení �iní cca 2,5 m, což umožní obsluhu objektu jak z úrovn� 1. NP, tak 

z úrovn� suterénu. Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace, tj. z ulice Hlu�ínská. 

Stavba bude provedena jako zm�na stavby p�ed dokon�ením, a to zm�nou provedení 

samotného objektu bez jeho zm�ny objemu a dále zpevn�ných ploch, a to v menším rozsahu 

než u p�vodního projektu. 

      Jedná se o relativn� rozsáhlý objekt, který m�l sloužit Jednot� Opava. Je to �ty�podlažní, 

�áste�n� podsklepená stavba. P�dorys je ve tvaru písmene L, kde je vn�jší roh zkosen v úhlu 

45°. Objekt je orientován nádvo�ím na západ. 

      T�i podlaží jsou zhotovena z prefabrikovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. St�ední �ást je vyztužena zdmi, do kterých je vloženo t�íramenné železobetonové 

monolitické schodišt� spojující všechna podlaží. Jsou zde také dv� výtahové šachty vyzd�né  

z cihel plných CP 290x140x65 mm. Poslední podlaží je tvo�eno d�ev�ným krovem nesoucím 

mansardovou st�echu s viký�i a st�ešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP, a to na 

jihozápadní a jihovýchodní stran�. Obvodové zdivo je pouze v úseku st�edového zkosení  

a na severovýchodní stran� kratšího ramene. 

      Delší, jižní rameno je tvo�eno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na polovi�ní vzdálenost a kratší, severní rameno je tvo�eno rastrem 3x2 

pole s podobným zhušt�ním jako u delšího ramene. 

      Tento stav je od konce roku 1990, st�echa byla postavena v roce 1993. 

      Stavba je v souladu se schválenou ÚPD obce, p�edm�tná stavba je umíst�na v zón�

ob�anské vybavenosti C-1 �ást obce „U kostela“, která zahrnuje plochy pro ob�anskou 

vybavenost – zejména nap�. obchodních a správních za�ízení, kancelá�ských, kulturních apod. 

1.3 Popis konstrukcí 

Základy:

   Z�stávají bez zásahu nezm�n�ny. 
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Svislé konstrukce:

      Stávající svislé konstrukce jsou tvo�eny železobetonovými sloupy 400x600 mm dopln�né 

ve st�ední �ásti o výztužné zdi z CP 290x140x65 mm.    

      Tyto konstrukce budou dopln�ny konstruk�ním systémem YTONG – p�esné tvárnice 

YTONG P2-400 – 300x249x599 mm, p�esné p�í�kovky YTONG P2-500 – 150x249x599 mm 

a YTONG P2-500 – 100x249x599 mm1, dále systémem posuvných p�í�ek Clearmont  

tl. 100 mm2 a systémem KNAUF – Fireboard tl. 30 mm a Vidiwall 2VT tl. 15 mm.3

Vodorovné konstrukce:

      Stropní konstrukce je ve všech podlažích tvo�ena soustavou železobetonových stropních 

panel� Spiroll v tl. 300 mm uložený na ozubech železobetonových prefabrikovaných 

pr�vlak�, dále železobetonovými stropními deskami tl. 300 mm, železobetonovou 

monolitickou deskou v místech zkosení (st�ední �ásti objektu) a v poslední �ad� PZD deskami 

tl. 300 a 180 mm. 

      Z d�vodu rekonstrukce objektu polyfunk�ního domu je pot�eba odstranit zna�nou �ást 

stávajících stropních konstrukcí (cca 50%) a v p�ípad� kratšího traktu v 1.NP �ást stropní 

konstrukce doplnit.  

       Byly navrhnuty dva typy materiálového �ešení nových stropních konstrukcí, a to: 

Systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26 a stropní desti�ky 

SD-7/25.4 Stropní trámce i stropní vložky jsou vyráb�ny v souladu s platnými �SN  

a v souladu se zákonem �. 18/1997 Sb., v platném zn�ní a následné vyhlášky �. 307/2002 Sb.  

Komínové t�leso:

      Stávající komínové t�leso bude vybouráno. 

Stávající krov:

      Stávající krov bude kompletn� demontován. Stávající krov je proveden jako d�ev�ný, a to 

jako klasický d�ev�ný vaznicový krov vytvo�ený z krokví (fošen nastojato) uložených  

na pozednicích, st�ední a vrcholové vaznici. Popis stávajících prvk� krovu: pozednice jsou 

profilu 120x100 mm, vrcholová a st�ední vaznice 160x180 mm, krokve v šikmé �ásti 

                                                
1   Viz http://www.ytong.cz/cs/content/sortiment.php
2   Viz http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/ 
3   Viz http://www.knauf.cz/index.php?a=cat.325 
4   Viz http://www.betonstavby.cz/produkty/betonove-stropni-konstrukce-bsk/prvky-stropnich-konstrukci/stropy-
bsk-max/prvky-stropni-kon 
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mansardové st�echy 100x140 mm, krokve v ploché �ásti mansardové st�echy 120x140 mm  

� 1000 mm, sloupy pak 140x140 mm � 1000 mm. 

Nový krov:

      Nový krov bude proveden jako d�ev�ný vaznicový s ocelovou konstrukcí vytvo�ený, 

z ocelových rám� kotvených do stropní konstrukce pomocí patního plechu  

P10 – 400x500 mm, 300x400 mm a P10 – atypického tvaru – viz schéma ocelových rám�  

a výpis ocelových konstrukcí a zarážecích chemických kotev FHB II – A L M20x210/50 

mm5, a s d�ev�nou �ásti krovu vytvo�enou z krokví uložených na vaznicích a podp�rném 

trojúhelníkovém d�ev�ném rámu tvo�ícím bo�ní �ást mansardové st�echy kotvené do stropní 

konstrukce pomocí zarážecích chemických kotev FHB II – A L M20x210/50 mm a podéln�

zav�trovány systémem zav�trovacích pás� BOVA-NAIL.6 Popis prvk� krovu: krajní vaznice 

u viký�� 160/120 mm, st�ední a vrcholové vaznice 160/180 mm, krokve 120/160 mm, 

podp�rný trojúhelníkový rám 120/160 mm s vnit�ními žebry 120/120 mm, viz detail st�echy. 

     Vaznice jsou sp�aženy se dv�ma p�íložkami z ocelových válcovaných U profil�  

120/50/5 mm7 a 160/50/5 mm8 pomocí titanových závitových svorník� ø10 mm,  

d = 200 mm.9

2.  Materiály: 

Ocelové konstrukce:

      P�i stavb� budou použity ocelové rámy z uzav�ených profil� 150x200 mm tvá�ených  

za studena opat�ené patními plechy P10 o rozm�rech 400x500 mm, 300x400 mm  

a atypického tvaru a ocelové válcované U profily 120/50/5 mm a 160/50/5 mm. 

D�ev�né konstrukce:

      P�i stavb� bude použito hran�né smrkové d�evo v jakostní t�íd� A. Použité prvky musí 

vyhovovat p�edepsané pevnosti. Absolutní vlhkost d�eva nesmí p�esáhnout 20%.  

                                                
5   Viz http://www.metalfix.cz/kotvy-hmozdinky/kotva-pro-vysoka-zatizeni-fhb-ii-dynamicka-zatizeni-fhb-dyn-
6158.htm 
6   Viz http://www.bova-nail.cz/zavetrovaci-prvky-130_100006_0 
7   Viz http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=32440 
8   Viz http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=28973 
9   Viz http://cz.exportpages.com/companyproducts/2010173077/4.htm 
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Spojovací prost�edky:

      Pro spojování materiálu budou použity tesa�ské spoje v kombinaci se sty�níkovými 

deskami s prolisovanými trny z žárov� pozinkovaného plechu BV 20 tl. 2 mm pro d�ev�né 

rámy tvo�ící bo�ní �ást mansardy, titanový závitový svorník ø10 mm, d = 200 mm pro spojení 

d�ev�ných vaznic a ocelových válcovaných U profil�, spojovací desky a úhelníky BOVA-

NAIL v kombinaci s konvexními h�ebíky, pop�. vruty pro spojení krokví s d�ev�nými rámy  

a vaznicemi, zarážecí chemické kotvy FHB II – A L M20x210/50 mm pro kotvení ocelových 

i d�ev�ných rám� do stávajících železobetonový pr�vlak� a pro dodate�né spojování tesa�ské 

kování a univerzální vruty do d�eva. 

Doprava a skladování materiál�:

Ocelové válcované profily U �.120 a 160:

- budou uloženy na d�ev�né hranoly 50x50 mm  

- na zpevn�nou plochu z dusaného št�rku frakce 16-32 mm  

- dodavatelem profil� bude Ferona a.s.  

- profily budou dodány najednou dle klade�ských plán� a výpisu prvk� ocelových 

konstrukcí  

- prvky budou skladovány v jedné �ad� vedle sebe 

Ocelové uzav�ené rámy:

- budou v 1. fázi po dovezení p�esunuty a ukládány p�ímo na místo kotvení ve 3.NP  

na d�ev�né hranoly 50x50 mm 

- dodavatelem profil� Ferona a.s. 

- budou ve 2. fázi po dovezení ukládány na d�ev�né hranoly 50x50 mm na zpevn�nou 

plochu z dusaného št�rku frakce 16-32 mm 

Spojovací prost�edky:

- budou spole�n� s ná�adím uloženy v krytém uzavíratelném skladu  

- spojovací prost�edky BOVA-NAIL a METALFIX 

D�ev�né prvky krovu:

- budou dodány dle výpisu �eziva a uloženy podle délek do max. výšky 2,0 m 

- na d�ev�né hranoly 50x50 mm na zpevn�nou plochu z dusaného št�rku frakce  

16-32 mm  
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- mezi hrán�mi bude zachován pr�chod 0,75 m 

- d�ev�né prvky budou chrán�ny p�ed klimatickými vlivy krycími nepromokavými 

plachtami z PE kašírované fólie 120gr/m2 s hliníkovými oky po obvodu pro uchycení 

Chemická ochrana d�ev�ných prvk� proti biotickým šk�dc�m – BOCHEMIT QB 10:

Obecn�:

Koncentrovaný vodou �editelný fungicidní a insekticidní p�ípravek na d�evo i zdivo. 

Ur�ený k impregnaci stavebního �eziva v interiéru i exteriéru, p�i použití v exteriéru se 

doporu�uje aplikovat p�ípravek metodou dlouhodobého má�ení, p�ípadn� použít krycí nát�r. 

P�ípravek poskytuje �ezivu dlouhodobou ochranu proti d�evokaznému hmyzu, d�evokazným 

houbám a plísním. Preventivní ochrana zdiva proti plísním. 

Použití:

      Pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci �eziva, krov� a dalšího 

stavebního d�eva p�i stavbách a rekonstrukcích v interiérech i exteriérech. Chrání d�evo v��i 

d�evokazným houbám (v�etn� d�evomorky domácí), plísním a d�evokaznému hmyzu.  

Pro preventivní ochranu zdiva proti plísním a sanaci zdiva napadeného d�evomorkou domácí. 

Po zaschnutí je možné použít další krycí nát�ry. 

Typové ozna�ení dle �SN 49 0600 – 1 (1998)

FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP 

Aplikace:

Aplikuje se nát�rem, post�ikem, má�ením, pono�ováním a tlakovou impregnací. Zdivo 

napadené d�evomorkou domácí se sanuje injektáží. 

Ú�inné složky, vzhled:

- alkylbenzyldimetylamonium chlorid ................................ min. 18 % 

- kyselina boritá ............................................................ min. 18 % 

- koncentrovaný nízkoviskózní vodný roztok 

- �irá kapalina nebo v barevných variantách (zelená, hn�dá a žlutá indika�ní barva).  

Doba použitelnosti a velikost balení:

36 m�síc�, 5 kg, 15 kg, 50 kg, 500 kg 

                                                
10   Viz http://www.bochemie.cz/fungicidy/produkty/bochemit-qb-1.aspx 
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Doporu�ené koncentrace pracovních roztok� a minimální p�íjmy Bochemitu QB

T�ída ohrožení �ed�ní p�ípravku Min. p�íjem 
Metoda aplikace 

�SN EN 335-1 Bochemit : voda 
koncentrátu 
(g/m2) 

Interiér (1-2) 
1 : 6-9 20 nát�r, post�ik (1-2x) / má�ení

1 : 99 5 kg/m3 tlakovakuová impregnace 

Exteriér (3) 

1 : 6-9 40* nát�r, post�ik (2x) 
1 : 19 50 má�ení 

1 : 49 15 kg/m3 tlakovakuová impregnace 
Preventivní ochrana 
zdiva 1 : 9 40 nát�r, post�ik (2x) 
Sanace d�evomorky 1 : 9 50 injektáž 

* pouze s vhodným krycím nát�rem 
(Tabulka z http://www.bochemie.cz/fungicidy/produkty/bochemit-qb-1.aspx) 

Chemická ochrana d�ev�ných prvk� proti požáru – FLAMGARD 11:

Obecn�:

      Zp�nitelný protipožární nát�r na ochranu d�ev�ných konstrukcí v interiéru. P�ípravek 

p�sobením ohn� nebo sálavého tepla vytvá�í na povrchu silnou, neho�lavou, tepeln� izolující 

vrstvu, která zp�sobí ur�itou �asovou prodlevu spolehliv� chránící materiál. 

Použití:

      Flamgard je ur�en pro navýšení požární odolnosti d�ev�ných konstrukcí 

Návod k použití:  

      Flamgard se nanáší na o�išt�né d�evo št�tcem nebo vále�kem v ne�ed�ném stavu. P�i 

aplikaci musí být dodržen aplika�ní návod. 

Údržba a �išt�ní:

      Konstrukce chrán�ná protipožárním nát�rem Flamgard nesmí p�ijít do kontaktu s vodou 

ani jinými �isticími prost�edky. Povoleno je pouze suché �išt�ní (prachovka, vysava�).  

Vydatnost:  

      Nutný nános 500 g/m2. 

Složení:  

      Šedobílá suspenze na bázi amonných fosfát� s p�ídavkem zp��ujících p�ísad, retardér�

ho�ení a polymer�. P�ípravek lze barevn� tónovat. 

Záru�ní doba:  

      24 m�síc� od data výroby. 

                                                
11   Viz http://www.stachema.cz/1/index.php?a=dp&ip=55 
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Životnost nát�ru:  

Dle zkoušek akreditované zkušebny VVÚD B�eznice minimáln� 15 let.  

Chemická ochrana ocelových prvk� proti korozi – ROKOPRIM Container V1 RK 103 12:

Charakteristika:

      Základní antikorozní rychleschnoucí barva na bázi alkydové prysky�ice v organických 

rozpoušt�dlech, s p�ísadou zinkofosfátového pigmentu a aditiv. Neobsahuje t�žké kovy – 

ekologicky p�íznivý výrobek. 

Použití:

      K provedení silnovrstvých antikorozních nát�r� ocelových výrobk� pod alkydové, 

olejové, nitrocelulózové a epoxidové, �i polyuretanové emaily. Je ur�en zejména k nát�r�m 

kontejner�, vyzna�uje se možností silnovrstvých nást�ik� až do tlouš	ky 400 m mokré 

tlouš	ky v jedné vrstv�. 

P�íklad nát�rového postupu:

- p�edúprava povrchu materiálu- o�išt�ní, odmašt�ní, pop�ípad� tryskání 

- 1x k�ížový nát�r základní barvou Rokoprim Contajner V1 RK 103 (optimální tlouš	ka jedné 

vrstvy je 40-80 µm) 

- 1x vrchní alkydový email Rokoemail S 2029 nebo polyuretanový email Rokopur email RK 

400 (tl. cca 40 µm) 

�ed�ní:

      Roko S 6001 – v letním období 

      Roko C 6000 – v zimních m�sících 

Balení:

      Plechovky 23 kg, sudy 200 kg 

Chemická ochrana ocelových prvk� proti požáru – PLAMOSTOP P9 13:

Charakteristika:

      Plamostop P9 je protipožární vyp��ovácí nát�r na bázi vodou �editelných disperzí, 

retardér� ho�ení, žáruvzdorných plnidel a zp��ovadel. Je ur�en k ochran� ocelových 

konstrukcí p�ed ú�inky tepelného zatížení ve vnit�ním i venkovním prost�edí. P�i aplikaci 

musí být teplota vzduchu minimáln� 5oC a b�hem 24 hod po aplikaci nesmí nát�r zmrznout. 

Je t�eba dbát, aby nát�r nebyl dopravován nebo uskladn�n p�i záporných teplotách. 

                                                
12    Viz http://www.rokospol.cz/cs/produkt/rokoprim-container-v1-rk-103 
13    Viz http://www.izostav.cz/cz/produkty/plamostop-p9-na-ocel/ 
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P�íprava podkladu:

      Požární izolace se vkládá do systému navržené antikorozní ochrany ocelové konstrukce 

mezi základní nát�r a vrchní lak. Základní nát�r musí spl�ovat podmínky dané navrženým 

systémem antikorozní ochrany OK. Pro samotné nanášení protipožární izolace musí být 

povrch OK �istý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Teplota OK musí být minimáln� o 3°C 

vyšší, než je rosný bod. Aplika�ní teplota je minimáln� 5°C a teplota OK by nem�la p�ekro�it 

35°C. 

Aplikace:

      Plamostop P9 je dodáván ve 20 kg nádobách v konzistenci vhodné pro p�ímou aplikaci. 

Lze jej aplikovat št�tcem, vále�kem, nebo vysokotlakým za�ízením. Zp�sob nanášení nemá 

vliv na výsledné vlastnosti izolace. Materiál se p�ed použitím �ádn� promíchá, v p�ípad�

pot�eby je možno na�edit pitnou vodou. �ím v�tší na�ed�ní, tím menší vrstvu m�žeme 

aplikovat. Pro st�íkání použít vysokotlaké za�ízení s pom�rem stla�ování minimáln� 1:45, lépe 

s pom�rem stla�ování 1:65 a tlaku 0,45 MPa. Ze za�ízení odstra�te všechny filtry a použijte 

trysku 227. Doporu�ujeme nep�ekro�it sílu jedné vrstvy maximáln� 500 mikron� v suchém 

stavu, což odpovídá cca 1000 g/m² Plamostopu P9. P�i v�tších vrstvách se za�ínají projevovat 

objemové zm�ny vlivem ztráty 30% objemu odpa�ením tekuté složky nát�ru. 

P�evzetí materiál�:

      P�evzetí materiálu provádí bu
 stavbyvedoucí, nebo osoba jím pov��ená. P�i p�edání se 

musí vizuáln� prohlídnout p�edávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. Zápisy 

z p�edání materiálu musí být zaznamenány do stavebního deníku, bu
 osobou, která p�evzala 

materiál, nebo osobou oprávn�nou do stavebního deníku zapisovat. Materiál skladujeme  

na místech ur�ených projektem za�ízení staveništ�.

3. Pracovní podmínky: 

      Polyfunk�ní d�m umíst�ný v souboru parcel �. 343/1, 342/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 

346/2, 347/1 v k.ú. Kobe�ice 747 27 okr. Opava je ve vlastnictví obce Kobe�ice. Jedná se  

o rozestav�nou stavbu bývalého nákupního st�ediska nacházející se ve st�edu obce poblíž 

k�ižovatky silnice II. t�ídy �. 467 a silnice III. t�ídy �. 4667. Soubor stavebních parcel je 

p�ístupný z místní komunikace, tj. z ulice Hlu�ínská. Pozemek je v sou�asné dob�

nevyužívaný, oplocený do výšky 2,0 m ocelovým vlnitým plechem. 
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      Na místech ur�eným projektem ZS budou provedeny zpevn�né plochy pro bu�ky 

stavbyvedoucího, zam�stnance a sociálních za�ízení. Zpevn�né plochy budou provedeny 

z betonových panel� uložených na udusaném št�rkovém násypu frakce 16-32 mm tl. 150 mm.

      Vjezd na staveništ� je z ulice Hlu�ínská a na žádost zastupitelstva MOb Kobe�ice bude 

provedeno provizorní výstražné zna�ení vjezd� na staveništ� v pat�i�né bezpe�né vzdálenosti. 

Každé vozidlo bude p�ed opušt�ním staveništ� �ádn� o�išt�no, aby nezne�iš	ovalo pozemní 

komunikace. Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z dusaného št�rkového násypu 

frakce 16-32 mm tl. 150 mm. Tvar komunikace je ur�en projektem ZS.  

      Za�ízení staveništ� a prostory pro realizaci budou výhradn� na ploše ur�ené pro výstavbu, 

odd�leny od okolí ohrazením plotem z vlnitého plechu do výšky 2,0 m a zajišt�ny proti 

vstupu cizích osob. Pro za�ízení staveništ� budou provedeny p�ípojky vodovodu, kanalizace  

a elektrické energie ze stávajících p�ípojek na ul. Hlu�ínské a U lékárny. Nutno zajistit zábor 

lešení na p�íslušném odboru MOb Kobe�ice. 

      Na dot�eném území se nachází vzrostlá zele�. Je nutné vykácení uvedené zelen�  

po dohod� s odborem životního prost�edí. Stavba bude zahájena po vydání stavebního 

povolení s nabytím jeho právní moci. Vytý�ení stavby bude provedeno oprávn�nou osobou. 

Stavební práce budou provád�ny dle schválené dokumentace a v souladu se stavebním 

zákonem. Vlastní stavební práce budou provád�ny dle Vyhl. �ÚBP a �BÚ �. 324 / 90 Sb. 

      Osv�tlení staveništ� bude provedeno pomocí sv�telných za�ízení umíst�ných na oplocení 

staveništ� ve vzdálenostech 2 m. Osv�tlovací za�ízení dodá a nainstaluje dodavatel stavby.       

      V míst� k�ížení hranice pozemku s vnitrostaveništní komunikací je kabeláž vedena 

v ochranné d�ev�né konstrukci, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem p�ejížd�ní nákladních 

automobil�. Množství pot�eby energie a pot�eby vody ur�ují po�etní ukazatelé, které jsou 

vypracovány v rámci projektu za�ízení staveništ�.  

4. P�evzetí pracovišt�: 

Stavebník nebo osoba jím pov��ená bude u p�edání staveništ� a kontroly p�edchozích 

prací (bourací práce a dopln�ní stropní konstrukce) k zajišt�ní p�ipravenosti staveništ�

k realizaci st�ešní konstrukce. 

Dodavatel bouracích prací a stropních konstrukcí p�enechá: 

- V�žový je�áb LIEBHERR 81 K 

- Stavební výtah pro p�epravu osob a materiál� s nosností 6 000 kg. 
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- Vyzna�ení ohrani�ení staveništ� (oplocení), vyzna�ení vedení jakýchkoliv ve�ejných sítí 

p�es staveništ�, provedení pr�zkumu staveništ�, nivelace staveništ� a jeho vyklizení. 

- Sou�ástí p�edání staveništ� je i p�edání projektové dokumentace, v�etn� dokumentace 

p�ípojek inženýrských sítí. 

- Sestavu stavebních bun�k Touax. 

- Železobetonový skelet dopln�ný o stropní konstrukce v dané kvalit� pro následující práce. 

      Výsledkem p�evzetí pracovišt� bude zápis o p�edání a p�evzetí pracovišt� podepsaný 

stavbyvedoucím a stavebníkem nebo osobami jimi pov��enými. Dále musí být proveden 

záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku 

dodavatel prohlašuje sv�j souhlas se správností provedení p�edchozích prací a zavazuje se 

provést práce následující v odpovídající kvalit� a rozsahu dané projektovou dokumentací 

stavby.  

5. Obecné pracovní podmínky: 

Montáž vaznicového krovu s ocelovou konstrukcí bude probíhat v posledním nadzemním 

podlaží (3.NP) stávajícího železobetonového skeletu, a to podle technologického postupu 

daného dodavatelem stavby. Místa s možností pádu do volného prostoru budou rozší�eny 

pracovní plošinou DOKA – M 1,55 m se zábradlím v. 1,5 m. P�i práci v 3.NP musí být práce 

p�erušeny za velmi silného dešt�, nadm�rného mrazu a snížení viditelnosti pod 30 m a 

rychlosti v�tru nad 10,7 m/s. Každý pracovník pohybující se v prostorách, ve kterých budou 

práce probíhat, musí být seznámen se sledem a postupem výstavby.

6. Personální obsazení: 

- stavbyvedoucí (vedoucí pracovník s pot�ebnou kvalifikací k provád�ní a �ízení staveb) 

Složení pracovní �ety:

- mistr (vedoucí pracovník s pot�ebnou kvalifikací k provád�ní ocelových konstrukcí) 

- 3 pracovníci pro montáž ocelových rám� (hlavní pracovníci) 

- mistr (vedoucí pracovník s pot�ebnou kvalifikací k provád�ní d�ev�ných konstrukcí) 

- 3 tesa�i pro montáž krovu (hlavní pracovníci) 

- 1 je�ábník (proškolený pracovník s pot�ebnou kvalifikací k obsluze daného stroje) 
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- 2 pomocní d�lníci (plní funkci pomocnou) 

      Veškeré navrhované práce mohou provád�t pouze organizace k tomu oprávn�né, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávn�ním k provád�ní p�íslušných prací. Práce musí 

být provád�ny v souladu s bezpe�nostními p�edpisy a postupy, které jsou pro n� stanoveny,  

a v souladu se zákonem �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci v  pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy. Dále Na�ízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci  

na staveništích. 

7.  Stroje a pom�cky: 

Pro montáž ocelových rám�:

Pracovní nástroje pro jednoho svá�e�e:

- svá�e�ka, kladivo, metr, tužka 

Pom�cky:  

- rukavice, pracovní obuv, ochranný od�v, p�ilby, ochranné brýle, ochranný kryt  

pro sva�ování 

Pracovní nástroje pro celou �etu: 

- trafo, montážní žeb�ík, montážní plošina, ocelové pásmo, olovnice, bezpe�nostní pásy, 

ocelová pá�idla, hadicová vodováha, vodováha, palice, klíny z tvrdého d�eva, ocelové 

distan�ní desti�ky, kotevní vzp�ry, záv�sy pro ocelové rámy, nivela�ní p�ístroj 

Pro montáž krovu:

Pracovní nástroje pro jednoho tesa�e:  

- tesa�ská pilka rámová, sekera malá, dláto, metr, tužka 

Pom�cky:  

- rukavice, pracovní obuv, ochranný od�v, p�ilby, ochranné brýle 

Pracovní nástroje pro celou �etu: 

- elektrická pila �et�zová, pila b�ichatka, pila rámová velká, pila ocaska, 2 elektrické vrta�ky  

a sada vrták�, 2 rašple, 2 klešt�, elektrická utahova�ka, 2 sady klí�� matkových, 2 úhelníky, 

elektrický hoblík, ru�ní hoblík, 2 žeb�íky délky 6 m, žeb�ík délky 8 m, železná palice, d�ev�ná 
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palice, 2 kladiva, m��ící pásmo, 2 vodováhy, zednické závaží, š��ra, nivela�ní stroj, m��ící 

la	, 2 konopné lana délky 10 m, lanový kladkostroj, montážní bidlo 

Pracovní stroje:

V�žový je�áb LIEBHERR 81 K14

typ práce – p�esun ocelových a d�ev�ných �ástí krovu na staveništ� (3.NP)  

hlavní rozm�ry – 4500 x 4500 mm 

maximální dosah - 45 m 

maximální zdvih – 40,4 m 

maximální nosnost – 6 000 kg 

DOKA:

Nosná konstrukce STAXO 100 15:

Konstrukce Staxo 100 má osv�d�ené výhody systému Staxo – je robustní, rychlá  

a všestranná. Navíc má vyšší nosnost a je opat�ena rozsáhlým bezpe�nostním p�íslušenstvím. 

Pracovní plošina M 16:

      Pracovní plošina M je okamžit� použitelné, lehké pracovní a ochranné lešení, které 

zvyšuje bezpe�nost p�i práci na zd�ných budovách a stavbách z prefabrikovaných díl�. 

Pracovní plošina M byla certifikována Evropskou unií a spl�uje ob� normy – EN 12811- 1 

pro pracovní lešení a DIN 4420 pro ochranná lešení.

8.  Pracovní postup: 

P�edpokládaná venkovní teplota p�i provád�ní montáže vaznicového krovu je +5 OC až  

+20 °C. Montáž vaznicového krovu s ocelovou konstrukcí bude provedena v 6 fázích. 

P�ipravenost staveništ�:

Musí být dokon�eny veškeré bourací práce a kompletní demontáž p�vodního krovu, nové 

stropní konstrukce musí mít dostate�nou pevnost a únosnost. 

                                                
14   Viz http://www.liebherr.com/CC/de-DE/region-(europe)/products_cc.wfw/id-12471-0/measure-
metric?objID=1178&region=(europe)&externalReferrer=search.seznam.cz 
15   Viz http://www.doka.com/doka/cz/products/loadbearing/staxo/index.php 
16   Viz http://www.doka.com/doka/cz/products/workingprotection/bracket/index.php 
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1. Fáze

- pomocí nivela�ního p�ístroje se vyzna�í umíst�ní ocelových rám�

- mistr zkontroluje místa ur�ená k osazení ocelových rám�

- pomocní pracovníci p�ipraví ur�ená místa k osazení (pokud tato místa nespl�ují podmínky 

rovinnosti ± 2 mm/1m, budou vyrovnány cementovou maltou) 

- pr�b�žné sestavování ocelových rám� C02, C07,C09, C10, C14, C15  

2. Fáze

- osazení ocelových rám� dle výkresu kladení �. C01�2xC02�C07�C10�4xC14�2xC15 

pomocí v�žového je�ábu 

- ukotvení ocelových rám� p�es patní plechy do železobetonových pr�vlak� pomocí 

zarážecích chemických kotev METALFIX – FHB II - A L M20x210/50 mm  

- kontrola svislosti a vodorovnosti osazení ocelového rámu 

3. Fáze 

- osazení ocelových rám� dle výkresu kladení �. 2xC03�C04�3xC05�C06�C11�C09 

�C12�C13�2xC13-2�C16 pomocí v�žového je�ábu 

- ukotvení ocelových rám� p�es patní plechy do železobetonových pr�vlak� pomocí 

zarážecích chemických kotev METALFIX – FHB II - A L M20x210/50 mm  

- ukotvení druhých konc� pomocí svarového spoje k již ukotveným ocelovým rám�m, viz  

výkresová dokumentace 

4. Fáze

- sp�ažení d�ev�ných vaznic 160x180 mm a 160x120 mm s ocelovými válcovanými profily U 

�. 160 a 120 pomocí titanových závitových svorník� ø24 mm délky 200 mm 

- osazení sp�ažených vaznic na ocelové rámy 

- zajišt�ní proti posunu pomocí svarového spoje p�íložek a ocelových rám�

5. Fáze

- montáž d�ev�ných podp�rných rám� dle klade�ského výkresu 

- kotvení d�ev�ných podp�rných rám� do železobetonových pr�vlak� pomocí zarážecích 

chemických kotev METALFIX – FHB II - A L M20x210/50 mm 
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- zav�trování d�ev�ných rám� pomocí zav�trovacích pás� BOVA-NAIL BV/ZP 10-06 

6. Fáze

- montáž krokví na p�ipravené d�ev�né rámy a vaznice 

- ukotvení krokví pomocí konvexních h�ebík�

- montáž latí od okapu sm�rem k h�ebeni (vzdálenost latí pro krytinu EVERTILE je 367 mm) 

9.  Jakost a kontrola kvality: 

„P�edpokladem zajišt�ní vysoké kvality realizace a rekonstrukcí krov� je uplat�ování 

mezinárodních norem ISO �ady 9000, a to pr�b�žn� v oblasti: 

- Projek�ní (ISO 9001 – požadavky na zabezpe�ování jakosti ve fázi návrhu, ISO 9004 – 

návod pro vytvo�ení systému zabezpe�ování jakosti) 

- Dodavatelské (ISO 9001, ISO 9004) 

K základním znak�m kvality pr�zkumné, projek�ní a realiza�ní fáze pat�í: komplexnost 

provedení, funk�nost, spolehlivost, trvanlivost, bezpe�nost, design, shoda s požadavky  

a ekologická nezávadnost.“17

Kvalitu provedených prací zajiš�uje realiza�ní firma a jejich kontrolu vykonává stavební 

dozor. Rozsah, zp�sob a �etnost kontrol jsou dány harmonogramem práce a zaznamenávají se 

do stavebního deníku. Seriózní firma by si však m�la zajiš�ovat svou dopl�kovou kontrolu,  

a to jak vstupních podklad� v�etn� projektu, tak i samotné realizace díla, jako je prov��ení 

kvality vstupních materiál� (nap�. kvality a vlhkosti d�eva) i kvality uskute�n�ných nebo 

zabezpe�ovaných prací (nap�. dodržování statických princip� a technologických postup�).“18

9.1 Ocelové konstrukce 

9.1.1 Kontrola kvality 

„Za kvalitu výroby zodpovídá dodavatel konstrukce. Pouze u d�ležitých konstrukcí výrobu 

pr�b�žn� kontrolují zástupci objednatele, jinak se kvalita zkontroluje až po dodání 

konstrukce. U neobvyklých konstrukcí je p�izván také projektant konstrukce k autorskému 

dozoru. 
                                                
17   Viz Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 193   
18   Viz Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 193   
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Ocelové konstrukce se vyráb�jí podle výrobních výkres�, které si zajiš�uje dodavatel,  

a jsou zahrnuty v cen� dodávky, pokud je již nezpracoval projektant. Pro výrobu lze použít 

pouze materiál p�edepsaný na výkresech a v rozpisu materiálu. Pro d�ležité konstrukce se 

objednává materiál s jakostní p�ejímkou, kterou provede nezávislá organizace. B�žn�

vystavuje doklad o kvalit� materiálu výrobce. 

Dokumenty kvality jsou v Evrop� jednotné. 

Dílce vyrobené konstrukce jsou popsány barvou. Ozna�ení dílce je shodné s ozna�ením  

na výkrese montážní sestavy. Na dílci musí být napsána i jeho hmotnost. 

Tak zvaný systém prokazování shody (rozumí se tím shoda se zákonem �. 22/1997 Sb.,  

o technických požadavcích na výrobky) je p�enesen p�ímo na výrobce nebo shodu prokazuje 

t�etí strana. V prvním p�ípad� musí výrobce mít certifikovaný kontrolní systém výroby a pak 

sta�í, když písemn� prohlásí, že jeho výrobky odpovídají normám. Kontroluje-li kvalitu t�etí 

strana, musí mít p�ístup do výroby a o kvalit� vydá písemné sv�dectví.“19

9.1.2 Montáž 

„P�i montáži se postupuje podle projektu montáže obsahujícího skicu skladových prostor, 

zp�sob odpravy dílc� na staveništ�, postup prací na p�edmontážní plošin�, sestavení 

montážních celk�, jejich zdvihání atd. P�i montáži je nutné dbát na stabilitu a tuhost �áste�n�

smontované konstrukce a na bezpe�nost práce. S rostoucí výkonností je�ábu se montážní celky 

stále zv�tšují, aby se riskantní manipulace ve výškách omezily na nejnutn�jší minimum.“20

9.1.3 Údržba 

      „Stav ocelových konstrukcí se prov��uje pravidelnými prohlídkami, jejichž periodicita je 

p�edepsána �SN EN 1090-1 Provád�ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - �ást 

1: Požadavky na posouzení shody konstruk�ních dílc� (2011). Drobné závady zjišt�né p�i 

prohlídkách se bezodkladn�, v�tší závady se opraví p�i odstávce nebo p�i plánované výluce 

provozu. 

      Výhodou ocelových konstrukcí je to, že je lze relativn� snadno rekonstruovat pro jiné 

ú�ely, vyšší zatížení atd. 
                                                
19   Viz Kuklík P., Studni�ka J., D�ev�né a kovové konstrukce, INFORMATORIUM, spol. s.r.o., Praha 2006,  
str. 175 
20   Viz Kuklík P., Studni�ka J., D�ev�né a kovové konstrukce, INFORMATORIUM, spol. s.r.o., Praha 2006,  
str. 176 
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      Ocelové konstrukce se skon�enou životností lze rozebrat a vrátit do hutí v podob� šrotu. 

Tím se materiál vrací do ob�hu a jeho recyklovatelnost je absolutní.“21

9.2 D�ev�né konstrukce 

„Kontrola výroby a odbornosti provedení má zahrnovat: 

- P�edb�žné zkoušky vhodnosti materiál� a výrobních metod 

- Ov��ení materiál� a jejich identifikace, nap�íklad druh, jakostní t�ídu, ozna�ení, 

zpracování a vlhkost d�eva, výrobní postup, typ a ochranu spoj�

- Kontrolu dopravy, uskladn�ní, manipulace s materiály na stavb�

- Ov��ení správnosti rozm�r� a geometrie 

- Ov��ení sestavení a montáže 

- Ov��ení konstruk�ních detail�, nap�íklad po�tu h�ebík�, svorník�, velikost otvor�, 

správnosti p�edvrtání, zjišt�ní trhlin ve d�ev�

- Záv�re�né ov��ení výsledk�, nap�íklad vizuální prohlídkou nebo zkušebním zatížení 

Po dokon�ení konstrukce má kontrolní program specifikovat kontrolní stupn� (prohlídku, 

údržbu), které je t�eba provést za provozu v p�ípadech, kdy není zajišt�na dlouhodobá shoda 

se základními p�edpoklady projektu. Veškeré informace pot�ebné pro provoz a údržbu 

konstrukce mají být k dispozici osob� nebo orgánu, který p�ebírá odpov�dnost za dokon�enou 

konstrukci. 

�SN 732810 D�ev�né stavební konstrukce – Provád�ní (2000) požaduje, aby po skon�ení 

montáže zástupci dodavatele i objednatele prohlédli hotovou konstrukci a p�esv�d�ili se, je-li 

provedena podle projektu, v požadovaných rozm�rech. Musí se kontrolovat, jak byla 

provedena ochrana d�eva proti vlhkosti, hnilob�, ohni a podobn�. Pozornost se musí v�novat 

všem spoj�m a náležit� dotáhnout všechny svorníky, jestliže se uvolnily. O této prohlídce se 

musí sepsat zápis, podepsaný všemi ú�astníky. 

Základní zásady, které by m�l stavební dozor, projektant, dodavatel a ostatní ú�astníci 

stavby p�i realizaci dodržovat, aby byla zajišt�na dlouhodobá trvanlivost d�ev�né konstrukce: 

- V projektu je t�eba vždy specifikovat požadovaný druh d�eva, jeho jakost a vlhkost, 

d�evo užívané na stavb� by m�lo být ozna�eno, stavební dozor by m�l kontrolovat, zda 

odpovídá požadavk�m projektu. 

                                                
21   Viz Kuklík P., Studni�ka J., D�ev�né a kovové konstrukce, INFORMATORIUM, spol. s.r.o., Praha 2006,  
str. 176-177 
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- Impregnace d�eva a jeho ošet�ení proti biotickým šk�dc�m by se m�lo provád�t na 

základ� odborného návrhu, ve kterém musí být uvedeno, jaká metoda se uplatní a 

které prost�edky se použijí. Provedení prací musí být doloženo protokolem, práce musí 

p�ebírat osoba vykonávající stavební dozor, p�ípadn� projektant. 

- Hotová konstrukce bude p�ebírána projektantem a osobou vykonávající stavební 

dozor, je t�eba kontrolovat provedení konstrukce a zejména spoj�. Konstrukce by m�la 

být opat�ena zna�kou dodavatele a datem. P�i p�ejímce se stanoví postup a termíny 

pravidelných kontrol konstrukce, p�i kterých bude zajiš�ován zejména stav spoj� a 

kontrolováno, zda nedochází k recidiv� napadení.“22

10. Zp�sob zajišt�ní BOZP: 

      Území stavby musí být zajišt�no tak, aby nedošlo ke škod� na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být z�ízeny výhradn� na ploše ur�ené pro výstavbu.  

Veškeré navrhované práce mohou provád�t pouze organizace k tomu oprávn�né, pracovníci 

s požadovanou kvalifikací a oprávn�ním k provád�ní p�íslušných prací. Práce musí být 

provád�ny v souladu s bezpe�nostními p�edpisy a postupy, které jsou pro n� stanoveny  

a v souladu se Zákonem �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci v  pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy. Dále Na�ízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci  

na staveništích. 

      V dob� výstavby bude dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. P�i výjezdu 

na místní komunikaci budou auta hlavn� v dobách deš	� �ádn� o�išt�na. Pro práce bude 

použita b�žná mechanizace, zvedací za�ízení. P�i zásobování stavby bude respektován provoz 

ve�ejné dopravy a chodc�. P�i manipulaci stroj� a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled 

vyškolené osoby a provizorní dopravní zna�ení.  

      Podle BOZP by nem�l být žádný pracovník vystaven svévoln� žádnému nebezpe�í, aby 

neutrp�l úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pom�cky 

k zajišt�ní jeho bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Proškolení pracovník� bude zapsáno 

ve stavebním deníku. 

                                                
22   Viz Vina� J. a kol., Historické krovy, Grada Publishing, a.s., Praha 2010, str. 393 
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BOZP p�i realizaci krovu:

Obecn�: 

      Pracovník pracující ve výškách musí být odborn� i zdravotn� zp�sobilý. Pracovník 

pracující se zdvihacími za�ízeními musí mít p�íslušné oprávn�ní. Každý pracovník musí 

používat ochranné pom�cky – ochranné brýle, p�ilba, rukavice, pláš	 do dešt�, obuv  

s neklouzavou podešví, ochranný pás s p�ídavným lanem. Práce ve výškách v�tších než 6 m 

nesmí být úkolována. Zabezpe�ení okraj� st�echy musí být spolehlivé, musí zabránit pádu 

pracovník� a musí být instalováno po celou dobu provád�ní prací na st�eše. Jsou-li na st�eše 

mezi pevnými �ástmi volné otvory v�tšího pr�m�ru než 0,35 m, musí být zahrazeny nebo 

musí být pod nimi p�ipevn�na sí	. Na st�eše s v�tším sklonem musí být pracovník zajišt�n 

ochranným pásem a musí být jišt�n pomocníkem. Práce na žeb�ících se smí provád�t jen 

tehdy, když pracovník má možnost p�idržet se ob�ma rukama žeb�íku a žeb�ík je pevn�

postaven na podlaze a je zajišt�n proti posunutí. P�i náledí, za mlhy a dešt� nebo za rychlosti 

v�tru v�tší než 13m/s je práce na st�eše zakázána. 

Osobní zajišt�ní:

(1) Osobní zajišt�ní pracovník� p�i pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít 

v p�ípadech, kdy nelze použít kolektivního zajišt�ní. 

(2) Prost�edky osobního zajišt�ní proti pádu jsou zejména:

a) bezpe�nostní lano,

b) bezpe�nostní pás,

c) bezpe�nostní postroj,

d) zkracova� lana,

e) samonavíjecí kladka,

f) bezpe�nostní brzda,

g) p�ípravky pro spoušt�ní a vytahování v�etn� p�íslušenství. 

(3) Prost�edky osobního zajišt�ní musí svými parametry odpovídat požadavk�m zvláštních 

p�edpis�, p�ípadn� musí být k používání schváleny státní zkušebnou. 

(4) Prost�edky osobního zajišt�ní musí být pravideln� prohlíženy a zkoušeny nejmén�

jedenkrát za dva roky, pokud zvláštní p�edpisy nestanoví jinak. Funk�ní zkoušku osobního 

zajišt�ní je nutno vykonat po každé mimo�ádné události (zachycení pádu pracovníka, 

extrémní namáhání apod.). 

(5) Pracovník je povinen se vizuáln� p�esv�d�it p�ed použitím prost�edk� osobního zajišt�ní  

o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 
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(6) P�i použití prost�edk� osobního zajišt�ní musí být místa upevn�ní (ukotvení) stanovena 

tak, aby umož�ovala jejich bezpe�né zajišt�ní a upevn�ní po celou dobu �innosti v míst�

ohrožení. 

(7) Délka pádu p�i použití bezpe�nostního pásu m�že být nejvíce 0,6 m. P�i použití 

bezpe�nostního postroje bez tlumi�e pádové energie m�že být délka pádu nejvíce 1,5 m,  

s použitím tlumi�e pádové energie nejvíce 4,0 m. 

(8) P�i p�esunu na jiné místo upevn�ní (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpe�en 

osobním zajišt�ním. 

(9) Vhodný prost�edek osobního zajišt�ní a místo jeho upevn�ní (ukotvení) je povinen ur�it 

zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, 

pro které není t�eba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které nemohly být  

v technologickém nebo pracovním postupu zohledn�ny, ur�í místo upevn�ní, p�ípadn�

vhodný prost�edek osobního zajišt�ní, pracovník, který práce ve výškách �ídí. Místo upevn�ní 

(ukotvení) musí odolat ve sm�ru pádu minimáln� statické síle 15 kN. 

(10) K osobnímu zajišt�ní pracovník� p�i pracích ve výškách, p�i výstupu nebo sestupu se 

nesmí používat lanových smy�ek, uzl� nebo úvaz� na lanech, pokud se nejedná o použití 

horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky pr�myslového lezectví a k tomu ú�elu 

vyrobených a používaných pom�cek, p�ípravk� a prost�edku. Horolezeckou (speleologickou) 

techniku mohou používat pouze pracovníci, kte�í mají horolezeckou (speleologickou) 

kvalifikaci. 

(11) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití 

prost�edk� osobního zajišt�ní. 
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1. Úvod 

D�ev�né konstrukce, a� už krovy, stropy nebo jiné konstrukce a jejich prvky, doznávají 

v pr�b�hu své životnosti �adu zm�n opot�ebením, a to vlivem d�evokazných hub, hmyzu, 

pov�trnostních podmínek a v neposlední �ad� samotného �lov�ka jako uživatele stavby. 

Tato diplomová práce se zabývá sanací st�ešní konstrukce železobetonového skeletu,

a to z hlediska vým�ny poškozených prvk� krovu, chemické ochrany d�ev�ných prvk�  

a návrhu vým�ny kteréhokoliv d�ev�ného prvku krovu, pokud by byl objekt ponechán  

ve stávajícím stavu a �asem by se jeho stávající poruchy prohloubily a rozší�ily do dalších 

�ástí krovu. St�ešní konstrukci tvo�í d�ev�ný vaznicový krov, který byl v pr�b�hu  

své životnosti vystaven nep�íznivým vliv�m, které zap�í�inily jeho degradaci a napadení �ásti 

krovu d�evokaznou houbou.  

V�tšina materiál�, d�evo nevyjímaje, prochází p�irozenou degradací v pr�b�hu stárnutí, 

kterou je možné minimalizovat správnou údržbou d�ev�ných prvk� nebo celé konstrukce,  

ve které jsou tyto prvky zabudovány. P�i zajišt�ní p�íznivých podmínek je možné uchovat 

p�ednosti d�eva po n�kolik desetiletí. 

„U d�eva, které je bez ochrany vystaveno pov�trnosti, dochází k postupné degradaci 

p�sobením slune�ního zá�ení, teplotních zm�n a mechanickou abrazí v�trem. D�evo  

se vysušuje, dostává šedou barvu, k�ehne, vznikají v n�m hluboké trhliny, p�sobením abraze 

vystupují letokruhy.  

V nep�íznivých podmínkách je d�evo ve stavb� napadáno šk�dci. Narušení d�eva hmyzem 

a houbou je jednou z hlavních p�í�in poruch krov�.“1

      V�tšina konstrukcí a materiál�, vyskytující se na st�echách, si žádá pravidelnou údržbu,  

a� už formou nát�r�, nást�ik� nebo ochranných konstrukcí apod. Každý materiál vyskytující  

se na st�eše má i p�es správnou údržbu jinou délku životnosti. Proto �ada vad �i poruch vzniká 

následkem ukon�ení životnosti jednoho z t�chto materiál�. V tomto d�sledku 

dochází p�edevším k zatékání, které zp�sobuje zvýšení vlhkosti, a následnému napadení 

konstrukce �i prvku d�evokaznými houbami �i hmyzem. Proto je t�eba dbát jak na údržbu, tak 

už i na samotný návrh konstrukce.    

  

                                                
1    Viz Horová I., Kufner V., Vina� J., Historické krovy, El Consult, a.s., Praha 1995, str. 13 
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2. Popis 

2.1 Popis objektu 

      Jedná se o rozsáhlý �ty�podlažní �áste�n� podsklepený objekt zhotovený 

z prefabrikovaného železobetonového skeletu a panelového stropu. St�ední �ást je vyztužena 

zdmi, do kterých je vloženo t�íramenné železobetonové monolitické schodišt� spojující 

všechna podlaží. Jsou zde také dv� výtahové šachty vyzd�né z cihel plných  

CP 290x140x65 mm. Poslední podlaží je tvo�eno d�ev�ným krovem nesoucím mansardovou 

st�echu s viký�i a st�ešními okny. Mansarda zasahuje také do 2.NP, a to na jihozápadní  

a jihovýchodní stran� objektu.   

      Železobetonový skelet byl realizován koncem roku 1990 a opat�en st�echou o 3 roky 

pozd�ji. Objekt nebyl nikdy dokon�en, byla provedena pouze konstrukce krovu s plným 

bedn�ním, na které se uložila pojistná hydroizola�ní fólie a dále provedla krytina 

z asfaltového šindele. V jihozápadní a jihovýchodní �ásti objektu byl krov dopln�n v 2.NP  

o st�ešní okna 800x1 600 mm. Od roku 1993 nebylo již do objektu (železobetonového skeletu, 

zdiva z cihel plných pálených, konstrukce krovu a jejích prvk�, která je p�edm�tem 

diplomové práce) nijak zasaženo.  

 Pro budoucí dostavbu je nutno provést pr�zkum st�ešní konstrukce a jejích prvk�  

a dále ur�it rozsah škod a zp�sob rekonstrukce. 

2.2 Popis konstrukce a jejích prvk�

      Stávající krov je proveden jako klasický d�ev�ný vaznicový krov vytvo�ený z krokví 

(fošen nastojato), uložených na pozednicích, st�ední a vrcholové vaznici. Popis stávajících 

prvk� krovu: pozednice jsou profilu 120x100 mm, vrcholová a st�ední vaznice 160x180 mm, 

krokve v šikmé �ásti mansardové st�echy 120x140 mm, krokve v ploché �ásti mansardové 

st�echy 120x140 mm � 1000 mm, sloupky pak 140x140 mm � 1000 mm, sloupky u viký��

100x100 mm, pásky 140x140 mm. 
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3. Pr�zkum konstrukce krovu 

    3.1 Pr�zkum 

Pr�zkum d�ev�né konstrukce krovu železobetonového skeletu byl zam��en na výskyt vad 

a poruch z hlediska nedokon�ení objektu a jeho ponechání v p�vodním stavu od roku 1993, 

kdy byla realizována st�ešní konstrukce. 

St�ešní pláš� tvo�í d�ev�né bedn�ní, na kterém je uložena pojistná hydroizola�ní fólie  

a bonský šindel.2 St�ešní konstrukce je tvo�ena viz kapitola 2.2 Popis konstrukce a jejich 

prvk�. V jihozápadní a jihovýchodní �ásti objektu byl krov dopln�n v 2.NP o st�ešní okna 

800x1 600 mm.3 V krovu se nachází 31 viký��, do kterých nebyla zasazena okna.4 St�ešní 

konstrukce nebyla opat�ena okapovými žlaby, svody ani jinými klempí�skými konstrukcemi. 

      3.2 Výsledek pr�zkumu 

   

Hlavním d�vodem poruch je zatékání a p�sobení pov�trnostních vliv� z d�vodu 

nedokon�ení objektu. Zjišt�né poruchy st�ešní konstrukce:  

1. napadení 3% plochy st�ešní konstrukce trámovkou plotní5

2. degradace a vysušení prvk� vlivem pov�trnostních vliv�6

3. degradace d�eva vlivem zatékání - zvýšení vlhkosti a následné vysušování7

4. poškození okenních rám� st�ešních oken d�evozbarvující plísní8

5. neprovedení klempí�ských konstrukcí9

                                                
2    Viz p�íloha obr. �. 1 
3    Viz p�íloha obr. �. 2 
4    Viz p�íloha obr. �. 3 
5    Viz p�íloha obr. �. 4 
6    Viz p�íloha obr. �. 5 
7    Viz p�íloha obr. �. 6 
8    Viz p�íloha obr. �. 7 
9    Viz p�íloha obr. �. 8 
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4. Koncepce opravy 

4.1 Demontáž krytiny 

   Demontáž krytiny je �ešena ve dvou variantách v závislosti na ekonomické náro�nosti. 

4.1.1 Kompletní odstran�ní p�vodní krytiny 

Z finan�ního hlediska není tato varianta ideální, ale p�i rekonstrukci celého objektu  

je žádoucí, aby st�ešní krytina vypadala celistv�. Z t�chto d�vod� se odstraní st�ešní krytina 

z bonského šindele v celém rozsahu i s pojistnou hydroizola�ní fólií. 

4.1.2 Odstran�ní krytiny pouze v míst� oprav 

Tato mén� nákladná varianta zahrnuje odstran�ní krytiny i s pojistnou hydroizola�ní fólií 

v místech vým�n prvk�, které kv�li své degradaci není možno ponechat, v okolí viký��  

a v�tracích otvor� a pak v místech, kde byla krytina mechanicky nebo jinak poškozena. 

4.2 Sanace st�ešní konstrukce  

V místech napadení konstrukce trámovkou plotní se odstraní bedn�ní i v polích, které již 

nejsou napadené, ale jsou v kontaktu s napadenou �ástí. Nosné �ásti krovu (krokev, 

pozednice, vaznice, sloupek, konstrukce viký��) se v míst� napadení trámovkou plotní 

prohlédnou a v p�ípad� jejich napadení se �áste�n� nebo celkov� vym�ní (viz kapitola 5. 

Koncepce vým�ny prvk�. Ponechané prvky krovu se ošet�í ochranným p�ípravkem 

BOCHEMIT QB10).       

V�tší vým�na prvk� se provede u viký��. Jedná se p�edevším o sloupky a vodorovný 

trámek tvo�ící parapet, na které p�sobí nejv�tší zm�ny vlhkosti a další pov�trnostní vlivy. 

Vým�na plného bedn�ní se provede v místech, kde je patrné zvýšené sesychání a zvýšená 

vlhkost v konstrukci. St�ešní okna napadená d�evozbarvující plísní se po dohod�  

se stavebníkem vym�ní, nebo se použijí p�ípravky BOCHEMIT k odstran�ní této 

d�evozbarvující plísn�. 

                                                
10    Viz http://www.bochemie.cz/fungicidy/produkty/bochemit-qb-1.aspx 
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Nové d�ev�né prvky musí spl�ovat podmínky a vlastnosti dle normy �SN 73 2810 

D�ev�né stavební konstrukce - Provád�ní (2000). Všechny nov� zabudované prvky spadají  

do t�ídy vlhkosti 2 dle �SN EN 335-1 Trvanlivost d�eva a výrobk� na bázi d�eva. Definice 

t�íd podle rizika napadení biotickými �initeli. �ást 1: Všeobecné ustanovení (2007).11

4.3 Vým�na prvk� viký��

      V prvním kroku opravy je pot�eba z�ídit podp�rnou konstrukci DOKA - Staxo 100 12, 

která slouží i jako klasické lešení. Odstraní se bedn�ní v míst� vým�ny viký�e a také 

v p�ilehlých polích po obou stranách. A� už z d�vodu degradace, nebo zp�ístupn�ní viký�e 

z d�vodu lepší manipulace p�i odstra�ování jeho konstrukce. Odstraní se sloupky, trámky 

a krokve tvo�ící konstrukci viký�e. Odstran�né prvky mohou být krom� poškození 

pov�trnostními vlivy napadeny biotickými šk�dci. Proto se musí zajistit proti p�enosu spor�

tím, že se opatrn� uloží do plastových pytl� roz�ezané na menší �ásti, které se neprodyšn�

uzav�ou a odvezou na místo skladování napadeného d�eva a tam se odborn� zlikvidují.  

P�i odstra�ování a p�enosu napadeného d�eva je d�ležité si dávat pozor na p�enos spor�  

na podrážkách bot. Tesa�ské spoje nových prvk� se ošet�í ochranným p�ípravkem 

BOCHEMIT QB. Nové krokve se uloží na p�ipravené místo a zajistí se spolup�sobení 

s pozednicí, st�edovou vaznicí a se stávajícími krokvemi ve vrcholu pomocí univerzálních 

vrut� do d�eva nebo kotevních prvk�. V posledním kroku se doplní bedn�ní a provede nová 

st�ešní krytina s pojistnou hydroizola�ní fólií, viz kapitola 4.4 Dokon�ení st�ešní konstrukce.  

      Bylo by bezp�edm�tné vytvá�et nový viký�, který by byl vystaven stejným podmínkám 

jako ten minulý. Vzhledem k neumožn�ní provozu ve stávajícím krovu a snížení vlhkosti  

je prosp�šn�jší viký�e neobnovovat a odstranit tak jednu z p�í�in zvýšené vlhkosti v krovu.   

4.4 Dokon�ení st�ešní konstrukce 

      St�ešní konstrukce se doplní o pojistnou hydroizola�ní fólii ISOVER13 a st�ešní krytinu14

dle projektové dokumentace na místech odstran�ní stávající krytiny v celém rozsahu nebo  

jen na ur�ených místech v závislosti na poruchách vzniklých v d�sledku jejího poškození. 
                                                
11    Viz http://www.bochemie.cz/fungicidy/tridy-ohrozeni-dreva/tridy-ohrozeni-dreva-1.aspx 
12    Viz http://www.doka.com/doka/cz/products/loadbearing/staxo/index.php 
13    Viz http://www.isover.cz/tyvek-soft-antireflex 
14    Viz http://www.prokom.cz/stresni-sindel-katepal/asfaltovy-stresni-sindel.htm 
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Poté se provedou klempí�ské konstrukce z pozinkovaného plechu 0,6 mm s povrchovou 

úpravou.  

5. Koncepce vým�ny prvk�

Z orienta�ního pr�zkumu jsou patrné poruchy st�ešní konstrukce, které prozatím nejsou 

vizuáln� tak závažné. P�esn�jší výsledky se mohou získat z podrobn�jšího pr�zkumu, 

mykologického pr�zkum a laboratorních zkoušek. Pokud by objekt z�stal rozestav�ný  

po další období, poruchy zjišt�né na st�ešní konstrukci by se rozší�ily a mohly by ovlivnit její 

funk�nost a bezpe�nost. Pokud by k této situaci došlo a rekonstrukce se provád�la na více 

degradované konstrukci, byl navrhnut zp�sob vým�ny jednotlivých prvk� stávajícího krovu, 

a� už �áste�nou nebo úplnou vým�nou.   

5.1   �áste�ná vým�na prvk�

Vým�na je provád�na u stávajících prvk�, které jsou zdánliv� zdravé, ale p�esto je �ást 

prvku napadena nebo jinak poškozena. Vým�na se provádí protézováním pomocí ocelových 

svorník�15 a vložených ozubených hmoždinek Bulldog16 a nebo pomocí univerzálních vrut�

do d�eva17 a ozubených hmoždinek Bulldog. U vaznic je mimo protézování také možné použít

p�íložkování nebo podep�ení sedlem pomocí ocelových svorník� a ozubených hmoždinek 

Bulldog. 

5.1.1 Vým�na pozednice 

„Pozednice pat�í k prvk�m nejvíce ohrožených napadením hnilobou. Pokud jsou 

pozednice úpln� nebo i jen �áste�n� zazd�né a v objektu je d�evomorka, je nutno v�novat 

velkou pé�i zjišt�ní rozsahu napadení ve viditelném d�ev� i zdivu.“ 18

V prvním kroku vým�ny je pot�eba zajistit stávající konstrukci podp�rnou konstrukcí 

DOKA - Staxo 100, která slouží i jako klasické lešení. V míst� vým�ny pozednice se 

podep�ou krokve, �ímž dojde k p�enesení zatížením od �ásti krovu do podp�rné konstrukce a 

                                                
15    Viz http://www.killich.cz/spojovaci-materialy/zavitove-tyce/rezani-zavitovyych-tyci-svorniky.htm 
16    Viz http://www.killich.cz/tesarske-kovani/tesarske-kovani---hmozdinka-bulldog.htm 
17    Viz http://www.killich.cz/spojovaci-materialy/vruty-do-dreva.htm 
18   Viz Vina� J. a kol., Historické krovy, Grada Publishing, a.s., Praha 2010, str. 72 
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dále do stropní konstrukce. Dále se odstraní bedn�ní v míst� vým�ny pozednice, a� už 

z d�vodu degradace, anebo zp�ístupn�ní pozednice k jejímu vy�íznutí, a demontují se spoje 

krokví s pozednicí. Prvek, který se vy�ízne min. 1 m od okraje zóny napadené �ásti, se musí 

zajistit proti p�enosu spor� (viz kapitola 4.3). Poté se vytvo�í na stávající pozednici tesa�ský 

spoj (p�eplátování) pro napojení na novou �ást. P�ed uložením nového prvku je nutno 

zkontrolovat kvalitu podezdívky, pop�. ji vyspravit, a poté opat�it hydroizola�ním pásem typu 

A. Stávající prvek a tesa�ské spoje nového prvku se ošet�í ochranným p�ípravkem 

BOCHEMIT QB. Nová pozednice se uloží na p�ipravené místo a napojí se na stávající 

pozednici pomocí univerzálních vrut� do d�eva a ozubených hmoždinek Bulldog, které zajistí 

p�eplátování. Dále je pot�eba ješt� zajistit spolup�sobení krokve s pozednicí pomocí 

univerzálních vrut� do d�eva nebo kotevních prvk�.19 Pozednice se ukotví pomocí 

univerzálních vrut� do d�eva a stávajících kotev.20 V posledním kroku se odstraní podp�rná 

konstrukce, doplní bedn�ní a provede nová st�ešní krytina s pojistnou hydroizola�ní fólií. 

    

5.1.2 Vým�na vaznice 

St�ední vaznice jsou jedním z nejvíce namáhaných prvk� v krovu, p�edevším 

zatížením od v�tru, sn�hu, st�ešního plášt�, krokví a pak také vlastní tíhou. Napadení 

biotickými šk�dci není tak b�žné, pokud není poškozena krytina nad vaznicí a nedochází 

k zatékání a zvýšení vlhkosti ve st�ední vaznici. 

„Zpevn�ní st�edových vaznic lze �ešit p�íložkami, které se umístí vedle nich nebo pod 

n�. Ke spojení vaznic s d�ev�nými p�íložkami je vhodné použít svorníky v kombinaci 

s hmoždíky. P�íložkování po celé délce vaznice lze použít i v p�ípad�, že je v ní lokální 

hniloba, nebo když je vaznice �áste�n� zeslabena požerky. 

Oslabení vaznice trhlinami lokalizovaných v míst� osazení na sloupek lze odstranit 

jejím podep�ením pomocí sedla dlouhého asi 1000 mm. Tato oprava vyžaduje, aby vaznice 

byla nejd�íve provizorn� podep�ena, pak je nutné vyjmout sloupek i pásky, zkrátit jejich délku 

a upravit �epy, �epy upravených sloupk� a pásk� vložit do sedla, sloupek a pásky spole�n�  

se sedlem vrátit do konstrukce a nakonec sedlo p�ipojit k vaznici pomocí svorník�.21“ 

V prvním kroku vým�ny je pot�eba zajistit stávající konstrukci a p�edevším krokve 

podp�rnou konstrukcí DOKA - Staxo 100, která slouží i jako klasické lešení. V míst� vým�ny 

                                                
19    Viz http://www.killich.cz/tesarske-kovani/uhelniky.htm 
20    Viz p�íloha obr. �. 9 
21    Viz Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 190, viz p�íloha obr. �. 10 
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vaznice se podep�ou krokve a zbylá �ást vaznice, která bude ponechána, �ímž dojde 

k p�enesení zatížením od �ásti krovu do podp�rné konstrukce a dále do stropní konstrukce. 

Dále se odstraní bedn�ní v míst� vým�ny vaznice, a� už z d�vodu degradace, nebo 

zp�ístupn�ní vaznice k jejímu vy�íznutí. Prvek, který se vy�ízne min. 1 m od okraje zóny 

napadené �ásti, se musí zajistit proti p�enosu spor� (viz kapitola 4.3). Poté se vytvo�í  

na stávající vaznici tesa�ský spoj (p�eplátování) pro napojení na novou �ást. Stávající prvek  

a tesa�ské spoje nového prvku se ošet�í ochranným p�ípravkem BOCHEMIT QB. Nová 

vaznice se uloží na p�ipravené místo a napojí se na stávající vaznici pomocí ocelových 

svorník� a ozubených hmoždinek Bulldog, které zajistí p�eplátování. Po osazení protézy  

je t�eba ješt� zajistit spolup�sobení krokve s vaznicí pomocí univerzálních vrut� do d�eva 

nebo kotevních prvk�. V posledním kroku se odstraní podp�rná konstrukce, doplní bedn�ní  

a provede nová st�ešní krytina s pojistnou hydroizola�ní fólií.22

5.1.3 Vým�na krokve 

„K poruchám krokví dochází v d�sledku jejich poškození nebo poddimenzování. 

Poškození v blízkosti okap� lokalizované více mén� jen do zóny osedlání nebo �epování krokví 

na pozednici.23“ 

První možností vým�ny krokve v dolní �ásti je použití oboustranných p�íložek 

z polovi�ního pr��ezu p�vodní krokve. Krokev podep�eme podp�rnou konstrukcí DOKA - 

Staxo 100, která slouží i jako klasické lešení. Zatížení od krokve je minimální a m�žeme  

ho zanedbat, pouze se zajistí krokev v p�vodní pozici, aby po od�ezání napadené �ásti krokve 

nedošlo k nežádoucímu pr�hybu, posunu �i pooto�ení. Dále se odstraní bedn�ní v míst�

vým�ny krokve, a� už z d�vodu degradace, anebo zp�ístupn�ní krokve k jejímu vy�íznutí. 

Prvek, který se vy�ízne min. 0,75 m od okraje zóny napadené �ásti, se musí zajistit proti 

p�enosu spor� (viz kapitola 4.3). Stávající prvek a tesa�ské spoje nových prvk� se ošet�í 

ochranným p�ípravkem BOCHEMIT QB. Poté se osadí p�íložky z obou stran krokve 

s p�esahem min. 0,7 m a spoj se zajistí pomocí univerzálních vrut� do d�eva a ozubených 

hmoždinek Bulldog. Po osazení p�íložek je t�eba ješt� zajistit spolup�sobení protéz krokve 

s pozednicí pomocí kotevních prvk�. V posledním kroku se odstraní podp�rná konstrukce, 

doplní bedn�ní a provede nová st�ešní krytina s pojistnou hydroizola�ní fólií.24   

                                                
22    Viz p�íloha obr. �. 10 
23    Viz Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 187, viz p�íloha obr. �. 10 
24    Viz p�íloha obr. �. 11 
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Další možností vým�ny krokve v dolní �ásti je použití protéz stejného pr��ezu jako 

p�vodní krokev. Krokev podep�eme podp�rnou konstrukcí DOKA - Staxo 100, která slouží  

i jako klasické lešení. Zatížení od krokve je minimální a m�žeme ho zanedbat, pouze se zajistí 

krokev v p�vodní pozici, aby po od�ezání napadené �ásti krokve nedošlo k nežádoucímu 

pr�hybu, posunu �i pooto�ení. Dále se odstraní bedn�ní v míst� vým�ny krokve,  

a� už z d�vodu degradace, anebo zp�ístupn�ní krokve k jejímu vy�íznutí. Prvek, který  

se vy�ízne min. 0,75 m od okraje zóny napadené �ásti, se musí zajistit proti p�enosu spor� (viz 

kapitola 4.3). Poté se vytvo�í na stávající krokvi tesa�ský spoj (p�eplátování rovné nebo 

šikmé) pro napojení na novou �ást. Stávající prvek a tesa�ské spoje nového prvku  

pro napojení se ošet�í ochranným p�ípravkem BOCHEMIT QB. Nová �ást krokve se uloží  

na p�ipravené místo a napojí se na stávající krokev pomocí ocelových svorník� a ozubených 

hmoždinek Bulldog, které zajistí p�eplátování. Po osazení protézy je t�eba ješt� zajistit její 

spolup�sobení s vaznicí pomocí univerzálních vrut� do d�eva nebo kotevních prvk�. 

V posledním kroku se odstraní podp�rná konstrukce, doplní bedn�ní a provede nová st�ešní 

krytina s pojistnou hydroizola�ní fólií.25   

Poslední možností vým�ny �ásti krokve je vým�na v poli mezi pozednicí a st�edovou 

vaznicí, a to v p�ípad�, že krokev není poškozena pouze v dolní �ásti, ale poškození p�evládá 

na v�tší �ásti krokve. V prvním kroku vým�ny je pot�eba z�ídit podp�rnou konstrukcí DOKA 

- Staxo 100, která slouží i jako klasické lešení. Dále se odstraní bedn�ní v míst� vým�ny 

krokve, a� už z d�vodu degradace, anebo zp�ístupn�ní krokve k jejímu vy�íznutí. Prvek, který 

se vy�ízne tak, aby ponechaná �ást krokve byla s p�esahem min. 0,5 m od tesa�ského spoje  

se st�edovou vaznicí, se musí zajistit proti p�enosu spor� (viz kapitola 4.3). Stávající prvek  

a tesa�ské spoje nového prvku se ošet�í ochranným p�ípravkem BOCHEMIT QB. Nová 

krokev se uloží na p�ipravené místo a zajistí se spolup�sobení s pozednicí a st�edovou vaznicí 

pomocí univerzálních vrut� do d�eva nebo kotevních prvk�. V posledním kroku se doplní 

bedn�ní a provede nová st�ešní krytina s pojistnou hydroizola�ní fólií.26

5.1.4 Vým�na sloupku 

Poškození sloupk� bývá p�edevším u jejich paty, a to vlivem narušení st�ešní krytiny  

a zatékání nebo poškození podkladu sloupku (vazný trám, stropní konstrukce aj.). Vlivem 

                                                
25    Viz p�íloha obr. �. 12 
26    Viz p�íloha obr. �. 13  
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zvýšené vlhkosti je možná nebezpe�ná aktivita d�evokazných hub a hmyzu, což vede 

k celkové degradaci sloupku. 

„Poškození ve spodní �ásti sloupku lze odstranit metodou protézování s použitím rovného 

plátovaného spoje, p�i zvýšeném namáhání na vzp�r pak rad�ji n�žkovým plátovaným 

spojem.27“ 

V prvním kroku vým�ny je pot�eba zajistit stávající konstrukci podp�rnou konstrukcí 

DOKA - Staxo 100, která slouží i jako klasické lešení. V míst� vým�ny sloupku se podep�e 

vaznice a zajistí sloupek proti posunu �i pooto�ení, �ímž dojde k p�enesení zatížením od �ásti 

krovu do podp�rné konstrukce a dále do stropní konstrukce. Dále se odstraní bedn�ní v míst�

vým�ny pozednice, a� už z d�vodu degradace, anebo zp�ístupn�ní pozednice k jejímu 

vy�íznutí. Prvek, který se vy�ízne min. 0,75 m od okraje zóny napadené �ásti, se musí zajistit 

proti p�enosu spor� (viz kapitola 4.3). Poté se vytvo�í na stávajícím sloupku tesa�ský spoj 

(p�eplátování) pro napojení na novou �ást. Stávající prvek a tesa�ský spoj nového prvku  

se ošet�í ochranným p�ípravkem BOCHEMIT QB. Nová �ást sloupku se uloží na p�ipravené 

místo a napojí se na stávající sloupek pomocí ocelových svorník� a ozubených hmoždinek 

Bulldog, které zajistí p�eplátování. Stabilita sloupku se zajistí pomocí ocelových úhelník�, 

univerzálních vrut� do d�eva a kotevní techniky SIMPSON – LIEBIG.28  V posledním kroku 

se odstraní podp�rná konstrukce. 

5.2   Úplná vým�na prvk� krovu 

Vým�na celého prvku (krokev, pásek, sloupek) je technologicky a �asov� mén� náro�ná 

než jejich �áste�ná vým�na. Opakem toho je vým�na pozednice nebo vaznice, celková 

vým�na je technologicky i �asov� velmi náro�ná a v tomto p�ípad� by se m�lo uvažovat  

o rekonstrukci �ásti nebo celého krovu s kompletní vým�nou všech prvk�. Pokud je napadená 

nebo poškozená p�evážná �ást pozednice nebo vaznice, je velká pravd�podobnost poškození  

i u ostatních prvk� krovu navazující na poškozenou �ást pozednice nebo vaznice, pop�. obou. 

Z t�chto d�vod� nebude následn� popsán postup celkové vým�ny vaznice a pozednice.   

                                                
27    Viz Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 189 
28    Viz http://www.killich.cz/kotevni-technika/kompletni-sortiment-kotevni-technika-simpson--liebig.htm 
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5.2.1 Vým�na krokve 

V prvním kroku vým�ny je pot�eba z�ídit podp�rnou konstrukcí DOKA - Staxo 100, 

která slouží i jako klasické lešení. Odstraní se bedn�ní v míst� vým�ny krokve, a� už 

z d�vodu degradace anebo zp�ístupn�ní krokve k jejímu odstran�ní. Odstran�ný prvek se musí 

zajistit proti p�enosu spor� (viz kapitola 4.3). Tesa�ské spoje nového prvku se ošet�í 

ochranným p�ípravkem BOCHEMIT QB. Nová krokev se uloží na p�ipravené místo a zajistí 

se spolup�sobení s pozednicí, st�edovou vaznicí a se stávající krokví ve vrcholu pomocí 

univerzálních vrut� do d�eva nebo kotevních prvk�. V posledním kroku se doplní bedn�ní  

a provede nová st�ešní krytina s pojistnou hydroizola�ní fólií. 

5.2.2 Vým�na pásku 

„Pásky se vym��ují vcelku, v krovech (zvlášt� hambálkových) �asto pásky chyb�jí  

a je t�eba je doplnit. Pásky p�ipojované plátem se osazují snadno, dodate�né osazení 

�epovaných pásk� vyžaduje odchýlení spojovaných d�ev, p�ípadn� pod�íznutí jednoho z �ep�. 

Vhodným zp�sobem m�že být prodloužení jednoho dlabu pod osazení pásku, drážka se potom 

vyplní p�ibitou vložkou.29“ 

V prvním kroku vým�ny je pot�eba z�ídit podp�rnou konstrukcí DOKA - Staxo 100, 

která slouží i jako klasické lešení. �ep spojující sloupek a pásek se od�ízne, odstraní se pásek 

a �ep se poté vytáhne z dlabu. Odstran�ný prvek se musí zajistit proti p�enosu spor�  

(viz kapitola 4.3). Na stávajícím prvku se provede prodloužení dlabu tak, aby bylo možno 

osadit nový prvek. Stávající prvky a tesa�ské spoje nového prvku se ošet�í ochranným 

p�ípravkem BOCHEMIT QB. Nový pásek se uloží na p�ipravené místo a zajistí  

se spolup�sobení se sloupkem a st�edovou vaznicí pomocí �ep� a univerzálních vrut�  

do d�eva, u sloupku je ješt� pot�eba zajistit drážku prodlouženého dlabu pomocí vložky  

a univerzálních vrut� do d�eva. V posledním kroku se odstraní podp�rná konstrukce. 

                                                
29   Viz Vina� J. a kol., Historické krovy, Grada Publishing, a.s., Praha 2010, str. 393 
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5.2.3 Vým�na sloupku 

V prvním kroku vým�ny je pot�eba zajistit stávající konstrukci podp�rnou konstrukcí 

DOKA - Staxo 100, která slouží i jako klasické lešení. V míst� vým�ny sloupku se podep�e 

vaznice, �ímž dojde k p�enesení zatížením od �ásti krovu do podp�rné konstrukce a dále  

do stropní konstrukce. Dále se odstraní pásky na vym��ovaném prvku, a� už z d�vodu 

degradace, anebo zp�ístupn�ní sloupku k jeho vým�n�. Odstran�ný prvek se musí zajistit proti 

p�enosu spor� (viz kapitola 4.3). Poté se vytvo�í na novém sloupku tesa�ské spoje (dlaby,  

na jedné stran� delší) pro napojení pásk�. Stávající prvky a tesa�ské spoje nového prvku  

se ošet�í ochranným p�ípravkem BOCHEMIT QB.  Nový sloupek se uloží na p�ipravené 

místo a zárove� se ukotví jeden pásek do p�esného dlabu a zajistí pomocí univerzálních vrut�  

do d�eva a poté se sloupek napojí na stávající vaznici pomocí ocelových úhelník�  

a univerzálních vrut� do d�eva, které zajistí jejich spolup�sobení. Stabilita sloupku se zajistí 

pomocí ocelových úhelník�, univerzálních vrut� do d�eva a kotevní techniky SIMPSON – 

LIEBIG. Druhý pásek se uloží na p�ipravené místo a zajistí se spolup�sobení se sloupkem  

a st�edovou vaznicí pomocí �ep� a univerzálních vrut� do d�eva. U sloupku je ješt� pot�eba 

zajistit drážku prodlouženého dlabu pomocí vložky a univerzálních vrut� do d�eva. 

V posledním kroku se odstraní podp�rná konstrukce. 

6. Chemická ochrana 

Ochrana konstrukce, jak proti požáru, tak proti biotickým šk�dc�m, je komplexní 

záležitost kombinací chemické ochrany a stavebn�-konstruk�ních úprav. Tato práce ne�eší 

rekonstrukci objektu s návrhem provozu a vhodných stavebn�-konstruk�ních úprav  

pro ochranu st�ešní konstrukce, ale pouze zam��ení na chemickou ochranu vym�n�ných prvk�  

a ochranu stávajících prvk�, do kterých bylo zasáhnuto.    

6.1 Ochrana proti biotickým šk�dc�m 

„Ú�elnou, ekonomickou a dlouhodobou ochranu d�eva proti biotickým šk�dc�m je možné 

v zásad� dosáhnout pouze stavebn�-konstruk�ními úpravami, které zabra�ují zvlhnutí 

zabudované konstrukce nad rizikové vlhkosti. Konstruk�ní úpravy by m�ly být dopln�ny 



13 

chemickou ochranou vhodnými fungicidními a insekticidními látkami aplikovanými ú�eln�

zvolenou technologií. 

Vztah mezi konstruk�ní a chemickou ochranou d�eva nejlépe charakterizují tyto dv� zásady: 

1) Tolik konstruk�ní ochrany, kolik je možné (co nejvíce). 

2) Tolik chemické ochrany, kolik je nezbytn� nutné (co nejmén�).30“ 

6.1.1 Výb�r produktu 

„D�evo umíst�né ve stavb� trvale zakryté – krov – t�ída ohrožení 2: 

Výb�r ochranného prost�edku se odvíjí od toho, �ím m�že být d�evo napadeno. Zde to mohou 

být d�evokazné houby, d�evokazný hmyz a plísn�, vybíráme tedy ochranný prost�edek 

s minimálním typovým ozna�ením: FB, P, IP, 1, 2, S  31“ 

Pomocná tabulka.32  

S ohledem na výsledky tabulky, minimální typové ozna�ení a na závažnost vad a poruch 

stávající st�ešní konstrukce, byl v rámci její sanace a ochrany proti biotickým šk�dc�m 

vybrán produkt BOCHEMIT QB. 

6.1.2 Podrobnosti o BOCHEMITU QB 33  

Obecn�:

Koncentrovaný vodou �editelný fungicidní a insekticidní p�ípravek na d�evo i zdivo. 

Ur�ený k impregnaci stavebního �eziva v interiéru i exteriéru. P�i použití v exteriéru  

se doporu�uje aplikovat p�ípravek metodou dlouhodobého má�ení, p�ípadn� použít krycí 

nát�r. P�ípravek poskytuje �ezivu dlouhodobou ochranu proti d�evokaznému hmyzu, 

d�evokazným houbám a plísním. Preventivní ochrana zdiva proti plísním. 

Použití: 

      Pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci �eziva, krov� a dalšího 

stavebního d�eva p�i stavbách a rekonstrukcích v interiérech i exteriérech. Chrání d�evo v��i 

d�evokazným houbám (v�etn� d�evomorky domácí), plísním a d�evokaznému hmyzu.  

                                                
30   Viz Horová I., Kufner V., Vina� J., Historické krovy, El Consult, a.s., Praha 1995, str. 88  
31   Viz Ptá�ek P., Profi&Hobby – Ochrana d�eva, Grada Publishing, a.s., Praha 2009, str. 65 
32   Viz p�íloha obr. �. 14 
33   Viz http://www.bochemie.cz/fungicidy/produkty/bochemit-qb-1.aspx 
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Pro preventivní ochranu zdiva proti plísním a sanaci zdiva napadeného d�evomorkou domácí. 

Po zaschnutí je možné použít další krycí nát�ry.

Typové ozna�ení dle �SN 49 0600 – 1 (1998) 

FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP 

Aplikace: 

Aplikuje se nát�rem, post�ikem, má�ením, pono�ováním a tlakovou impregnací. Zdivo 

napadené d�evomorkou domácí se sanuje injektáží. 

Ú�inné složky, vzhled: 

3) alkylbenzyldimetylamonium chlorid ................................ min. 18 % 

4) kyselina boritá ............................................................ min. 18 % 

5) koncentrovaný nízkoviskózní vodný roztok 

6) �irá kapalina nebo v barevných variantách (zelená, hn�dá a žlutá indika�ní barva).  

Doba použitelnosti a velikost balení: 

36 m�síc�, 5 kg, 15 kg, 50 kg, 500 kg 

Doporu�ené koncentrace pracovních roztok� a minimální p�íjmy Bochemitu QB.34

6.2 Požární ochrana 

Požární ochrana je jedním z hlavních faktor�, kterému je t�eba se v�novat, jak p�i realizaci 

novostaveb, tak p�i rekonstrukcích a opravách. 

„Cílem opat�ení protipožární ochrany je: 

7)  Zabránit vzniku požáru. 

8) P�i požáru zajistit únik osob. 

9) Bránit ší�ení požáru uvnit� objektu. 

10) Bránit ší�ení požáru mimo objekt. 

11) Vytvo�it podmínky pro rychlé a ú�inné hašení.“35

                                                
34   Viz p�íloha obr. �. 15 
35   Viz Vina� J. a kol., Historické krovy, Grada Publishing, a.s., Praha 2010, str. 345 
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Z t�chto cíl� opat�ení protipožární ochrany je pro st�ešní konstrukci nejpodstatn�jší 

zabránit ší�ení požáru uvnit� objektu a mimo objekt, jelikož p�evážnou �ást st�ešní konstrukce 

tvo�í d�ev�né prvky. 

6.2.1 Požární riziko 

„Požární riziko se definuje jako pravd�podobná intenzita p�ípadného požáru v objektu. 

Závisí na druhu a množství ho�lavých látek v posuzovaném požárním úseku. 

D�evo je materiál s vysokým obsahem vázané energie, která se v n�m vytvo�ila  

p�i fotosyntéze a následných endotermických reakcích. P�i p�sobení plamene se d�evo št�pí  

na ho�lavé plyny, p�i teplot� 260-290°C se d�evo dostává do fáze samovolného ho�ení  

a v objektech vzniká požár. Doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat 

teplotám vznikajícím p�i požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkcí, se nazývá požární 

odolnost. 

Chemicky neošet�ené jehli�naté nebo listnaté d�evo a d�ev�né výrobky se podle 

specifikace ho�lavosti materiál� (A - neho�lavé, B - velmi t�žko ho�lavé, C1 - t�žko ho�lavé, 

C2 - st�edn� ho�lavé, C3 - lehce ho�lavé) �adí k materiál�m C3 nebo C2, tedy jde o materiál 

lehce nebo st�edn� ho�lavý.“36

6.2.2 Výb�r produktu 

Výrobky zvyšující požární odolnost dostupné na �eském trhu FLAMGARD.37  

6.2.3 Podrobnosti o FLAMGARD 38

Obecn�: 

      Zp�nitelný protipožární nát�r na ochranu d�ev�ných konstrukcí v interiéru. P�ípravek 

p�sobením ohn� nebo sálavého tepla vytvá�í na povrchu silnou, neho�lavou, tepeln� izolující 

vrstvu, která zp�sobí ur�itou �asovou prodlevu spolehliv� chránící materiál. 

                                                
36   Viz Vina� J. a kol., Historické krovy, Grada Publishing, a.s., Praha 2010, str. 345 
37   Viz Ptá�ek P., Profi&Hobby – Ochrana d�eva, Grada Publishing, a.s., Praha 2009, str. 57 
38   Viz http://www.stachema.cz/1/index.php?a=dp&ip=55 



16 

Použití: 

      Flamgard je ur�en pro navýšení požární odolnosti d�ev�ných konstrukcí. 

Návod k použití:  

      Flamgard se nanáší na o�išt�né d�evo št�tcem nebo vále�kem v ne�ed�ném stavu.  

P�i aplikaci musí být dodržen aplika�ní návod. 

Údržba a �išt�ní:

      Konstrukce chrán�ná protipožárním nát�rem Flamgard nesmí p�ijít do kontaktu s vodou, 

ani jinými �isticími prost�edky. Povoleno je pouze suché �išt�ní (prachovka, vysava�).  

Vydatnost:  

      Nutný nános 500 g/m2. 

Složení:  

      Šedobílá suspenze na bázi amonných fosfát� s p�ídavkem zp��ujících p�ísad, retardér�

ho�ení a polymer�. P�ípravek lze barevn� tónovat. 

Záru�ní doba:  

      24 m�síc� od data výroby. 

Životnost nát�ru:  

Dle zkoušek akreditované zkušebny VVÚD B�eznice minimáln� 15 let.  

7. Pracovní podmínky a p�evzetí staveništ�

      Polyfunk�ní d�m umíst�ný v souboru parcel �. 343/1, 342/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 

346/2, 347/1 v k.ú. Kobe�ice 747 27 okr. Opava je ve vlastnictví obce Kobe�ice. Jedná  

se o rozestav�nou stavbu bývalého nákupního st�ediska nacházející se ve st�edu obce poblíž 

k�ižovatky silnice II. t�ídy �. 467 a silnice III. t�ídy �. 4667. Soubor stavebních parcel  

je p�ístupný z místní komunikace tj. z ulice Hlu�ínská. Pozemek je v sou�asné dob�

nevyužívaný, oplocený do výšky 2,0 m ocelovým vlnitým plechem.  
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      Na místech ur�ených projektem ZS se provedou zpevn�né plochy pro bu�ky 

stavbyvedoucího, zam�stnance a sociálních za�ízení. Zpevn�né plochy se provedou 

z betonových panel� uložených na udusaném št�rkovém násypu frakce 16-32 mm tl. 150 mm.

    Vjezd na staveništ� je z ulice Hlu�ínská, na žádost zastupitelstva MOb Kobe�ice  

se provede provizorní výstražné zna�ení vjezd� na staveništ� v pat�i�né bezpe�né vzdálenosti. 

Každé vozidlo se p�ed opušt�ním staveništ� �ádn� o�istí, aby nezne�iš�ovalo pozemní 

komunikace. Vnitrostaveništní komunikace se provede z dusaného št�rkového násypu frakce 

16-32 mm tl. 150 mm. Tvar komunikace je ur�en projektem ZS. 

    Za�ízení staveništ� a prostory pro realizaci budou výhradn� na ploše ur�ené pro výstavbu, 

odd�leny od okolí ohrazením plotem z vlnitého plechu do výšky 2,0 m a zajišt�ny proti 

vstupu cizích osob. Pro za�ízení staveništ� se provedou p�ípojky vodovodu, kanalizace  

a elektrické energie ze stávajících p�ípojek na ul. Hlu�ínské a U lékárny. Nutno zajistit zábor 

lešení na p�íslušném odboru MOb Kobe�ice.

     Na dot�eném území se nachází vzrostlá zele�. Je nutné vykácení uvedené zelen�  

po dohod� s odborem životního prost�edí. Stavba se zahájí po vydání stavebního povolení 

s nabytím jeho právní moci. Vytý�ení stavby bude provedeno oprávn�nou osobou. Stavební 

práce se provedou dle schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní 

stavební práce budou provád�ny dle Vyhl. �ÚBP a �BÚ �. 324 / 90 Sb.

      Osv�tlení staveništ� se provede pomocí sv�telných za�ízení umíst�ných na oplocení 

staveništ� ve vzdálenostech 2 m. Osv�tlovací za�ízení dodá a nainstaluje dodavatel stavby. 

V míst� k�ížení hranice pozemku s vnitrostaveništní komunikací je kabeláž vedena 

v ochranné d�ev�né konstrukci, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem p�ejížd�ní nákladních 

automobil�. Množství pot�eby energie a pot�eby vody ur�ují po�etní ukazatelé, které jsou 

vypracovány v rámci projektu za�ízení staveništ�. 

      7.1 Složení pracovní �ety 

Složení pracovní �ety:

- mistr (vedoucí pracovník s pot�ebnou kvalifikací k realizaci a sanaci d�ev�ných konstrukcí) 

- 2 tesa�i (hlavní pracovníci s pot�ebnou kvalifikací k realizaci a sanaci d�ev�ných konstrukcí) 

- 2 pomocní d�lníci (plní funkci pomocnou) 

      Veškeré navrhované práce mohou provád�t pouze organizace k tomu oprávn�né, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávn�ním k provád�ní p�íslušných prací. Práce musí 
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být provád�ny v souladu s bezpe�nostními p�edpisy a postupy, které jsou pro n� stanoveny,  

a v souladu se zákonem �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci v  pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy. Dále Na�ízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci  

na staveništích. 

      7.2 Stroje a pom�cky 

Pracovní nástroje pro jednoho tesa�e:  

- tesa�ská pilka rámová, sekera malá, dláto, metr, tužka 

Pom�cky :  

- rukavice, pracovní obuv, ochranný od�v, p�ilby, ochranné brýle, horolezecké vybavení  

pro práce ve výškách 

Pracovní nástroje pro celou �etu: 

- elektrická pila �et�zová, pila b�ichatka, pila rámová velká, pila ocaska, 2 elektrické vrta�ky  

a sada vrták�, 2 rašple, 2 klešt�, elektrická utahova�ka, 2 sady klí�� matkových, 2 úhelníky, 

elektrický hoblík, ru�ní hoblík, 2 žeb�íky délky 6 m, žeb�ík délky 8 m, železná palice, d�ev�ná 

palice, 2 kladiva, m��ící pásmo, 2 vodováhy, zednické závaží, š��ra, nivela�ní stroj, m��ící 

la�, 2 konopné lana délky 10 m, lanový kladkostroj, montážní bidlo 

DOKA:

Nosná konstrukce STAXO 100:

Konstrukce Staxo 100 má osv�d�ené výhody systému Staxo – je robustní, rychlá  

a všestranná. Navíc má vyšší nosnost a je opat�ena rozsáhlým bezpe�nostním p�íslušenstvím. 

8. Jakost a kontrola kvality 

„P�edpokladem zajišt�ní vysoké kvality realizace a rekonstrukcí krov� je uplat�ování 

mezinárodních norem ISO �ady 9000, a to pr�b�žn� v oblasti: 

- Projek�ní (ISO 9001 – požadavky na zabezpe�ování jakosti ve fázi návrhu, ISO 9004 – 

návod pro vytvo�ení systému zabezpe�ování jakosti) 

- Dodavatelské (ISO 9001, ISO 9004) 
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K základním znak�m kvality pr�zkumné, projek�ní a realiza�ní fáze pat�í: komplexnost 

provedení, funk�nost, spolehlivost, trvanlivost, bezpe�nost, design, shoda s požadavky  

a ekologická nezávadnost.39“ 

„Kvalitu provedených prací zajiš�uje realiza�ní firma a jejich kontrolu vykonává stavební 

dozor. Rozsah, zp�sob a �etnost kontrol jsou dány harmonogramem práce a zaznamenávají  

se do stavebního deníku. Seriózní firma by si však m�la zajiš�ovat svou dopl�kovou kontrolu, 

a to jak vstupních podklad� v�etn� projektu, tak i samotné realizace díla, jako je prov��ení 

kvality vstupních materiál� (nap�. kvality a vlhkosti d�eva) i kvality uskute�n�ných nebo 

zabezpe�ovaných prací (nap�. dodržování statických princip� a technologických postup�).40“ 

„Plán zabezpe�ování jakosti by m�l být vypracován p�ed zahájením sana�ních prací a m�l 

by vzít v úvahu následující etapy:  

1. etapa – stavební pr�zkum 

V rámci projektu rekonstruk�ních prací objekt� obsahující d�evo (památkové a sakrální 

objekty, stará bytová zástavba, d�evostavby aj.) by m�l být proveden pr�zkum jakosti d�eva 

(mykologický a entomologický pr�zkum, posouzení jakosti d�eva) i nosných a nenosných 

d�ev�ných konstrukcí. 

Výstup: Posudek jakosti d�eva, lokalizace škod a šk�dc� d�eva, za�azení d�eva do t�íd 

jakosti. Doporu�ení oprav, návrh sanace, cílené konstruk�ní a chemické ochrany d�eva podle 

�SN 49 0600 – Chemická ochrana d�eva (1998), �SN EN 335 – Definice t�íd ohrožení 

biologickým napadením, a kritérií, které zajiš�ují jakost a životnost d�eva (2007). 

2. etapa – projekt sanace, cílené konstruk�ní a chemické ochrany d�eva

Sou�ástí projektu rekonstrukce stavby musí být postup sanace, cílené konstruk�ní  

a chemické ochrany d�eva. V rozpo�tu stavby musí být zohledn�ny náklady na výše uvedené 

práce. Dodate�né požadování dalších finan�ních prost�edk� od stavebníka budí vždy 

ned�v�ru a v�tšinou se nesetká s kladným ohlasem. 

Výstup:  

- technologické a pracovní postupy sanace a cílené konstruk�ní a chemické ochrany 

d�eva 

- technické specifikace ochranných prost�edk� na d�evo a množství jejich spot�eby  

na m2, m3 aj. 

- prost�edí – limitující požadavky, nap�. nejnižší venkovní teplota p�i provád�ní prací 

                                                
39   Viz Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 193   
40   Viz Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 194   
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- nároky na kvalifikaci pracovník� – požaduje se minimální znalost šk�dc� d�eva, 

techniky a prost�edk� sanace a ochrany d�eva 

- požadavky na bezpe�nost práce, ochranu zdraví p�i práci a ekologii stavby 

3. etapa – realizace 

Realizace sanace o ochrany d�eva musí probíhat podle stanovené technologie  

a pracovních postup�. Postupy musí také obsahovat požadavky na kontrolu jakosti (zp�sob, 

rozsah, frekvence kontroly) a provedení p�íslušných záznam� do stavebního deníku, 

potvrzující provedení prací. 

Výstup: Záznamy o pr�b�žných kontrolách, spot�eb� materiál� a kone�ný atest o jakosti 

dodávky sanace a chemické ochrany d�eva. Doporu�uje se prokazateln� p�edat 

„Všeobecný pokyn o zajišt�ní jakosti a životnosti d�eva ve stavb�“ stavebníkovi  

p�i kolauda�ním �ízení.41“ 

9. Zajišt�ní BOZP 

      Území stavby musí být zajišt�no tak, aby nedošlo ke škod� na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být z�ízeny výhradn� na ploše ur�ené pro výstavbu.  

      Veškeré navrhované práce mohou provád�t pouze organizace k tomu oprávn�né, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávn�ním k provád�ní p�íslušných prací. Práce musí 

být provád�ny v souladu s bezpe�nostními p�edpisy a postupy, které jsou pro n� stanoveny,  

a v souladu se Zákonem �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci v  pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy. Dále Na�ízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci  

na staveništích. 

      V dob� výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. P�i výjezdu 

na místní komunikaci budou auta, hlavn� v dobách deš��, �ádn� o�išt�na. Pro práce bude 

použita b�žná mechanizace, zvedací za�ízení. P�i zásobování stavby bude respektován provoz 

ve�ejné dopravy a chodc�. P�i manipulaci stroj� a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled 

vyškolené osoby a provizorní dopravní zna�ení.  

      Podle BOZP by nem�l být žádný pracovník vystaven svévoln� žádnému nebezpe�í,  

aby neutrp�l úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pom�cky 

                                                
41   Viz Žák J., Reinprecht L., Ochrana d�eva ve stavb�, ABF, a.s., Praha 1998, str. 84   
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k zajišt�ní jeho bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Proškolení pracovník� bude zapsáno 

ve stavebním deníku. 

BOZP p�i realizaci krovu:

Obecn�: 

       Pracovník pracující ve výškách musí být odborn� i zdravotn� zp�sobilý. 

Pracovník pracující se zdvihacími za�ízeními musí mít p�íslušné oprávn�ní. Každý pracovník 

musí používat ochranné pom�cky – ochranné brýle, p�ilba, rukavice, pláš� do dešt�, obuv  

s neklouzavou podešví, ochranný pás s p�ídavným lanem. Práce ve výškách v�tších než 6 m 

nesmí být úkolována. Zabezpe�ení okraj� st�echy musí být spolehlivé, musí zabránit pádu 

pracovník� a musí být instalováno po celou dobu provád�ní prací na st�eše. Jsou-li na st�eše 

mezi pevnými �ástmi volné otvory v�tšího pr�m�ru než 0,35 m, musí být zahrazeny nebo 

musí být pod nimi p�ipevn�na sí�. Na st�eše s v�tším sklonem musí být pracovník zajišt�n 

ochranným pásem a musí být jišt�n pomocníkem. Práce na žeb�ících se smí provád�t  

jen tehdy, když pracovník má možnost p�idržet se ob�ma rukama žeb�íku a žeb�ík je pevn�

postaven na podlaze a je zajišt�n proti posunutí. P�i náledí, za mlhy a dešt� nebo za rychlosti 

v�tru v�tší než 13m/s je práce na st�eše zakázána. 

Osobní zajišt�ní:

(1) Osobní zajišt�ní pracovník� p�i pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít 

v p�ípadech, kdy nelze použít kolektivního zajišt�ní. 

(2) Prost�edky osobního zajišt�ní proti pádu jsou zejména 

a) bezpe�nostní lano,

b) bezpe�nostní pás, 

c) bezpe�nostní postroj, 

d) zkracova� lana, 

e) samonavíjecí kladka, 

f) bezpe�nostní brzda, 

g) p�ípravky pro spoušt�ní a vytahování v�etn� p�íslušenství. 

(3) Prost�edky osobního zajišt�ní musí svými parametry odpovídat požadavk�m zvláštních 

p�edpis�, p�ípadn� musí být k používání schváleny státní zkušebnou. 

(4) Prost�edky osobního zajišt�ní musí být pravideln� prohlíženy a zkoušeny nejmén�

jedenkrát za dva roky, pokud zvláštní p�edpisy nestanoví jinak. Funk�ní zkoušku osobního 
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zajišt�ní je nutno vykonat po každé mimo�ádné události (zachycení pádu pracovníka, 

extrémní namáhání apod.). 

(5) Pracovník je povinen se vizuáln� p�esv�d�it p�ed použitím prost�edk� osobního zajišt�ní  

o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 

(6) P�i použití prost�edk� osobního zajišt�ní musí být místa upevn�ní (ukotvení) stanovena 

tak, aby umož�ovala jejich bezpe�né zajišt�ní a upevn�ní po celou dobu �innosti v míst�

ohrožení. 

(7) Délka pádu p�i použití bezpe�nostního pásu m�že být nejvíce 0,6 m. P�i použití 

bezpe�nostního postroje bez tlumi�e pádové energie m�že být délka pádu nejvíce 1,5 m,  

s použitím tlumi�e pádové energie nejvíce 4,0 m. 

(8) P�i p�esunu na jiné místo upevn�ní (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpe�en 

osobním zajišt�ním. 

(9) Vhodný prost�edek osobního zajišt�ní a místo jeho upevn�ní (ukotvení) je povinen ur�it 

zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, 

pro které není t�eba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které nemohly být  

v technologickém nebo pracovním postupu zohledn�ny, ur�í místo upevn�ní, p�ípadn�

vhodný prost�edek osobního zajišt�ní, pracovník, který práce ve výškách �ídí. Místo upevn�ní 

(ukotvení) musí odolat ve sm�ru pádu minimáln� statické síle 15 kN. 

(10) K osobnímu zajišt�ní pracovník� p�i pracích ve výškách, p�i výstupu nebo sestupu  

se nesmí používat lanových smy�ek, uzl� nebo úvaz� na lanech, pokud se nejedná o použití 

horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky pr�myslového lezectví a k tomu ú�elu 

vyrobených a používaných pom�cek, p�ípravk� a prost�edk�. Horolezeckou (speleologickou) 

techniku mohou používat pouze pracovníci, kte�í mají horolezeckou (speleologickou) 

kvalifikaci. 

(11) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití 

prost�edk� osobního zajišt�ní. 



23 

10. Záv�r 

St�ešní konstrukce stávajícího železobetonového skeletu v Kobe�icích je ukázkou kvalitní 

tesa�ské práce s velkou hodnotou, která je i p�es své poruchy v relativn� dobrém stavu, a 

úplná demolice krovu by p�icházela v úvahu pouze p�i návrhu rekonstrukce s využitím 

podkrovního prostoru k provozu, který stávající krov svou sv�tlou výškou neumož�uje. 

Degradované �ásti krovu, kterých prozatím není tolik, je možné odstranit v rámci sanace 

popsané v této diplomové práci. Pokud by k sanaci nedošlo, s nejv�tší pravd�podobností by se 

stávající poruchy rozší�ily po celé konstrukci a poté by se již muselo uvažovat o v�tším 

zásahu do konstrukce krovu, �i dokonce demolici stávajícího krovu. Tyto poruchy by narušily 

nejen st�ešní konstrukci, ale také st�ešní pláš� a došlo by k degradaci prvk� stávajícího 

nosného systému železobetonového skeletu. 

Oprava momentálního stavu st�ešní konstrukce je technologicky nenáro�ná a obejde  

se bez t�žké mechanizace. K oprav� je zapot�ebí pouze podp�rná konstrukce sloužící i jako 

lešení a p�edevším proškolení pracovníci. D�raz p�i oprav� je kladen p�edevším  

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci z d�vodu polohy pracovišt� ve výšce, na nep�enášení 

a zamezování dalšího ší�ení spor� d�evokazných hub a p�evoz a likvidaci napadeného d�eva. 

Oprava st�ešní konstrukce je pouze prvním krokem k zlepšení celkového stavu objektu.  

Je t�eba do budoucna uvažovat o dostavb� objektu, jeho ochran� p�ed pov�trnostními vlivy  

a dalším faktor�m, které vedly k jeho opot�ebení.  
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P�íloha 

Obr. �. 1.1 St�ešní pláš� – plné bedn�ní 

Obr. �. 1.2 St�ešní pláš� – bonský šindel 

Obr. �. 2 St�ešní okna 
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Obr. �. 3 – St�ešní viký�e 

Obr. �. 4.1 – Místo výskytu trámovky plotní 
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Obr. �. 4.2 Detail trámovky plotní 1 

Obr. �. 4.3 – Detail trámovky plotní 2 

Obr. �. 5.1 – Degradace prvk� viký�� vlivem pov�trnostních vliv�
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Obr. �. 5.2 – Degradace prvk� viký�� – kostkovitý rozpad 

Obr. �. 6.1 – Zvýšená vlhkost vlivem zatékání 

Obr. �. 6.2 – Vysušování d�ev�ných prvk�
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Obr. �. 6.3 – Vysušování d�ev�ných prvk�

Obr. �. 7 - Poškození okenních rám� st�ešních oken d�evozbarvující plísní 
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Obr. �. 8 – Chyb�jící klempí�ské konstrukce 

Obr. �. 9 – Kotvení pozednic 

Obr. �. 10 – Oprava vaznice poškozené trhlinou nad sloupkem: 1 - vaznice, 2 - sloupek, 

3 - pásek, 4 - sedlo, 5 – svorník (Obr. z Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, 

ABF, a.s., Praha 2000, str. 190) 
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Obr. �. 11 – Oprava spodní �ásti krokve oboustrannými p�íložkami: 1 – krokev, 2 – p�íložka 

(Obr. z Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 187)

Obr. �. 12.1 – Použití rovného plátu protézování spodní �ásti krokve 

(Obr. z Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 187)

Obr. �. 12.2 - Použití šikmého plátu protézování spodní �ásti krokve 

(Obr. z Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 188)
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Obr. �. 13 – Nahrazení úseku krokve poškozené mezi pozednicí a vaznicí: 1 – krokev,  

2 – od�íznutá �ást poškozené krokve, 3 – kratší p�ídavná krokev (Obr. z Reinprecht L., Štefko 

J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000, str. 188)

Obr. �. 14 – Tabulka pro výb�r ochranného prost�edku pro d�ev�nou konstrukci (Tabulka  

z Ptá�ek P., Profi&Hobby – Ochrana d�eva, Grada Publishing, a.s., Praha 2009, str. 64) 
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T�ída ohrožení 	ed�ní p�ípravku Min. p�íjem 
Metoda aplikace 

�SN EN 335-1 Bochemit : voda 
koncentrátu 
(g/m2) 

Interiér (1-2) 
1 : 6-9 20 nát�r, post�ik (1-2x) / má�ení

1 : 99 5 kg/m3 tlakovakuová impregnace 

Exteriér (3) 

1 : 6-9 40* nát�r, post�ik (2x) 
1 : 19 50 má�ení 

1 : 49 15 kg/m3 tlakovakuová impregnace 
Preventivní ochrana 
zdiva 1 : 9 40 nát�r, post�ik (2x) 
Sanace d�evomorky 1 : 9 50 injektáž 

* pouze s vhodným krycím nát�rem 
Obr. �. 15 - Doporu�ené koncentrace pracovních roztok� a minimální p�íjmy Bochemitu QB 

(Tabulka z http://www.bochemie.cz/fungicidy/produkty/bochemit-qb-1.aspx) 

Seznam použité literatury 

Odborná literatura:

Horová I., Kufner V., Vina� J., Historické krovy, El Consult, a.s., Praha 1995

Kohout J., Tobek A., uspo�ádal a nov� doplnil Müller P., Grada Publishing, a.s., Praha 1996   

Ptá�ek P., Profi&Hobby – Ochrana d�eva, Grada Publishing, a.s., Praha 2009 

Reinprecht L., Štefko J., D�ev�né stropy a krovy, ABF, a.s., Praha 2000 

Vina� J. a kol., Historické krovy, Grada Publishing, a.s., Praha 2010  

Žák J., Reinprecht L., Ochrana d�eva ve stavb�, ABF, a.s., Praha 1998 

Platné zákony a na�ízení vlády �eské republiky:

Zákon �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých 

zákon�

Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�

Zákon �. 297/2008 Sb., ze dne 16. �ervence 2008, kterým se m�ní zákon �. 120/2002 Sb.,  

o podmínkách uvád�ní biocidních p�ípravk� a ú�inných látek na trh a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které související zákony 

Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Na�ízení vlády 163/2002 Sb., ze dne 6. b�ezna 2002, kterým se stanoví technické požadavky 

na vybrané stavební výrobky, ve zn�ní NV 312/2005 
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Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích 

Sm�rnice komise 2008/58/ES ze dne 21. Srpna 2008, kterou se po t�icáté p�izp�sobuje 

technickému pokroku sm�rnice rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních p�edpis�

týkajících se klasifikace, balení a ozna�ování nebezpe�ných látek 

Technické normy:

�SN EN 335-1 Trvanlivost d�eva a výrobk� na bázi d�eva. Definice t�íd podle rizika napadení 

biotickými �initeli. �ást 1: Všeobecné ustanovení. (2007) 

�SN EN 335-2 Trvanlivost d�eva a výrobk� na bázi d�eva. Definice t�íd podle rizika napadení 

biotickými �initeli. �ást 2: Použití pro rostlé d�evo. (2007) 

�SN EN 338 Konstruk�ní d�evo. T�ídy pevnosti. (2010) 

�SN EN 350-2 Trvanlivost d�eva a výrobk� na bázi d�eva. P�irozená trvanlivost rostlého 

d�eva. �ást 2: Návod na ur�ení p�irozené trvanlivosti a impregnovatelnosti vybraných druh�

d�ev d�ležitých v Evrop�. (1996) 

�SN 49 0600 Ochrana d�eva - Základní ustanovení - �ást 1: Chemická ochrana. (1998) 

�SN EN 1991-1-1:2004/Z2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-1: Obecná 

zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. (2010) 

�SN EN 1991-1-2:2004/Oprava 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-2: 

Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených ú�ink�m požáru. (2010) 

�SN EN 1991-1-3:2005/Z3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-3: Obecná 

zatížení - Zatížení sn�hem. (2010) 

�SN EN 1991-1-4:2007/Z2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-4: Obecná 

zatížení - Zatížení v�trem. (2011) 

�SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb - Nevýrobní objekty. (2009) 

�SN 73 2810 D�ev�né stavební konstrukce – Provád�ní. (2000) 

�SN 73 3150 Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí. Terminologie t�íd�ní. (1994) 

�SN EN ISO 9000:2006/Oprava 1 Systémy managementu kvality - Základní principy  

a slovník. (2009) 

�SN EN ISO 9001:2009/Oprava 1 Systémy managementu kvality - Požadavky. (2010) 

�SN EN ISO 9004 	ízení jakosti a prvky systému jakosti. Sm�rnice. (2010) 



34 

www odkazy:

http://www.bochemie.cz/fungicidy/produkty/bochemit-qb-1.aspx

http://www.bochemie.cz/fungicidy/tridy-ohrozeni-dreva/tridy-ohrozeni-dreva-1.aspx

http://www.doka.com/doka/cz/products/loadbearing/staxo/index.php

http://www.isover.cz/tyvek-soft-antireflex

http://www.killich.cz/kotevni-technika/kompletni-sortiment-kotevni-technika-simpson--

liebig.htm

http://www.killich.cz/spojovaci-materialy/vruty-do-dreva.htm

http://www.killich.cz/spojovaci-materialy/zavitove-tyce/rezani-zavitovyych-tyci-svorniky.htm

http://www.killich.cz/tesarske-kovani/tesarske-kovani---hmozdinka-bulldog.htm

http://www.killich.cz/tesarske-kovani/uhelniky.htm

http://www.prokom.cz/stresni-sindel-katepal/asfaltovy-stresni-sindel.htm

http://www.stachema.cz/1/index.php?a=dp&ip=55



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

�

�

�

�

�

�

�

Technická zpráva k za�ízení staveništ�

�

�

�

�

�

�

Vypracoval:                  Bc. Filip Machálek 

Vedoucí diplomové práce:                                     Ing. Marie Wolfová, Ph.D. 

Ostrava 2011 

�



1 

Obsah: 

1. Identifika�ní údaje 

2. Popis stavby 

3. Geologické podmínky staveništ�

4. Termíny a lh�ty výstavby 

5. Staveništ�

6. Skladování na staveništi 

7. Doprava 

8. Systém zásobování materiály 

9. Sociální za�ízení staveništ�

10. Požární bezpe�nost ve výstavb�

11. Ochrana životního prost�edí 

12. Bezpe�nost práce 



2 

1. Identifika�ní údaje 

Stavba: Rekonstrukce polyfunk�ního domu - Kobe�ice 

  

Zhotovitel: REKO – OVA spol.s.r.o. 

Základní údaje:

  

Identifika�ní údaje:  

   

Identifika�ní údaje investora: 

Název investora:   VŠB – Technická univerzita Ostrava, fak. Stavební                                                           

          Sídlo investora:   L.Podešt� 1875, 708 00 Ostrava - Poruba              

          I�O:    00 03 02 41

          DI�:    00 03 02 41 

Identifika�ní údaje stavbyvedoucího: 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:            Ing. Franta Zbo�il  

firma:                REKO – OVA spol.s.r.o.                                          

sídlo:                                               28. �íjna, 702 00 Moravská Ostrava 

 tel.:                                                                           603 225 522 

            

 projektová organizace:                                   REKO - OVA spol. s.r.o. 
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2. Popis stavby:  

Polyfunk�ní d�m se nachází v Kobe�icích v �ásti obce ,,U kostela“. Rekonstrukce v�. 

zpevn�ných ploch bude realizována na parc. �.341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 

a 347/2 vše k.ú Kobe�ice . Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace – Ulice 

Hlu�ínská. Pozemek je ve svažitém terénu a jehož p�evýšení �inní cca.3m.  

Popis stávajícího stavu 

Jedná se o relativn� rozsáhlý objekt, který m�l sloužit Jednot� Opava.  

Je to �ty�podlažní, �áste�n� podsklepená stavba. P�dorys je ve tvaru písmene L, kde je vn�jší 

roh zkosen v úhlu 45°.Objekt je orientován nádvo�ím na západ. T�i podlaží jsou zhotovena  

z montovaného železobetonového skeletu a panelového stropu. St�ední �ást je vyztužena 

monolitickými zdmi, do kterých je vloženo t�íramenné monolitické schodišt� spojující 

všechna podlaží. Jsou zde také dv� výtahové šachty vyzd�né z cihel plných  

CP 290x140x65 mm. Poslední podlaží je tvo�eno d�ev�ným krovem nesoucím mansardovou 

st�echu s viký�i ast�ešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní  

a jihovýchodní stran�. Obvodové zdivo je pouze v úseku st�edového zkosení  

a na severovýchodní stran� kratšího ramene. Delší, jižní rameno je tvo�eno rastrem 4x3,5 polí 

(jedno pole je 6x6 m) se zdvojením krajních polí o sloupy na polovi�ní vzdálenost a kratší, 

severní rameno je tvo�eno rastrem 3x2 polí s podobným zhušt�ním jako u delšího ramene. 

Tento stav je od konce roku 1990, st�echa byla postavena v roce 1993. 

Popis budoucího stavu 

Stav objektu z�stane zachován, dojde pouze k sanaci st�ešní konstrukce a k odstran�ní 

st�ešních viký�� jako zdroje nežádoucí zvýšené vlhkosti v krovu. Tato rekonstrukce bude 

sloužit ke konzervaci objektu a další zásahy nejsou sou�ástí této rekonstrukce. 

3. Geologické podmínky staveništ�:  

Vychází se p�vodních inženýrsko-geologických pr�zkumu, kde bylo zjišt�no: 
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- Radonové riziko nízké 

- Lokalita podmíne�n� vhodná 

- Základové pom�ry složité  

- Únosnost podloží je 70 kPa. 

- Hladina podzemní vody v úrovni 241,75 m.n.m. B.p.v.

4. Termíny a lh�ty výstavby 

�asový postup práci bude znázor�ovat p�iloženým �ádkovým harmonogramem 

v �asovém plánu hlavního objektu zhotovený v programu Microsoft Projekt. 

Lh�ta výstavby je navržena dle požadavk� investora. 

Termíny: 

- P�edání staveništ�: 10.5.2012                    

- Zahájení stavby: 19.5.2012 

- Ukon�ení stavby: 29.7.2012 

5. Staveništ�:

Plocha staveništ� �iní cca. 1093 m2.

Postup budování a likvidace staveništ�: 

Prostor staveništ� je majetkem investora. V sou�asné dob� je pozemek nevyužívaný, 

�áste�n� oplocený. Stávající oplocení je t�eba doplnit.  Staveništ� se za�ne budovat 10dní p�ed 

zahájením prací na stavb� a bude se postupn� budovat podle pot�eb v pr�b�hu stavby. 

Likvidovat se budou postupn� objekty za�ízení staveništ� tak, aby bylo p�ed definitivním 

vy�išt�ním objektu za�ízení staveništ� zlikvidováno. P�ed zapo�etím stavebních prací zajistí 

investor vytý�ení stávajících inženýrských sítí. 

Obecné zásady pro za�ízení staveništ�: 

Rekonstrukce stavby bude zahájená p�edáním staveništ� mezi zástupci investora  
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a hlavního dodavatele stavby. 

Staveništ� se musí za�ídit, uspo�ádat a vybavit p�ístupovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla �ádn� a bezpe�n� provád�t. Nesmí docházet k ohrožení  

a nadm�rnému obt�žování okolí, zvlášt� hlukem, prachem apod., k ohrožení bezpe�nosti 

provozu na podzemních komunikacích dále k zne�išt�ní na podzemních komunikacích, 

ovzduších a vod, k omezení p�ístupu k p�ilehlým stavbám nebo pozemk�m, k síti technického 

vybavení a požárním za�ízením.  

Odvád�ní srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništ� musí být 

zabezpe�eno tak, aby se zabránilo rozmo�ení pozemku staveništ� v�etn� vnitrostaveništní 

komunikací, nenarušovala a nezne�iš�ovala se odtoková za�ízení pozemních komunikací  

a jiných ploch p�ilehajících k staveništi a nezp�sobilo se jejich podmá�ení. 

Energetické, vodovodní a stokové sít� v prostoru staveništ� musí být polohov�  

a vyzna�eny p�ed p�evzetím staveništ� stavby. 

Ve�ejná prostranství a pozemní komunikace do�asn� používané pro staveništ� p�i 

sou�astném zachování jejich užívání ve�ejnosti (chodníky), v�etn� osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, se musí po dobu spole�ného užívání bezpe�n� chránit  

a udržovat.  

Ve�ejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveništ� smí použít jen  

ve stanoveném rozsahu a dob�. Po ukon�ení jejich užíváni jako staveništ� musí být uvedeny 

do p�vodního stavu, pokud nebudou ur�eny k jinému využití.  

Charakteristika staveništ�: 

Uvoln�ní pozemku: 

- Pozemek je uvoln�n a p�ipraven k výstavb�. 

Do�asné využití pozemku po dobu výstavby: 

- Budou vy�len�ny pot�ebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby. 

Likvidace porostu: 

- Není pot�eba. 

Požadavky na do�asný zábor �ásti sousedních pozemk� po dobu výstavby: 

- Není pot�eba. 

Podmínky památkové pé�e: 

- Staveništ� není památkov� chrán�né ani se nenachází v chrán�ném pásmu 

památkové rezervace. 
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Uspo�ádání staveništ�: 

Za�ízení staveništ� bude �ádn� oploceno poli o rozm�rech 3x1,8m vytvo�enými 

z vlnitého pozinkovaného plechu, které bude opat�eno informa�ní tabulkou o zákazu vstupu 

na staveništ�.

         Staveništní komunikace bude provizorní jednosm�rná komunikace ze zpevn�ného št�rku 

frakce 16-32mm ší�ky 3m. 

Na staveništi z�ídíme také následující objekty: 

- uzav�ené sklady 

- otev�ené sklady 

- sociální za�ízení 

- kancelá�e 

- mobilní bu�ky 

- rozvodnou stanici 

- šatny 

Uspo�ádání dle nákresu v situaci za�ízení staveništ�. 

P�ed zapo�etím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány p�ípojky-kanalizace, 

vodovod, elektrický silnoproud.   

Napojení staveništ� na sít�

Voda: pro pot�eby stavby bude vybudovaná provizorní p�ípojka o ø 40 mm z místní 

ve�ejné vodovodní sít� která prochází p�es staveništ� z ulice Hlu�ínská. Místo napojení  

je vyzna�eno na situaci ZS. K m��ení odb�ru na staveništi bude vybudována vodom�rná 

šachta s vodom�rem a uzáv�rem. 

Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odvád�na p�ípojkou  

o ø 120 mm napojenou na hlavní �ád v ulici Hlu�ínská. 

Elektrická energie: bude zajiš�ována p�ípojkou NN z ve�ejné rozvodné sít� vedoucí  

v ulici Hlu�ínská. Kabely po staveništi povedou pod povrchem zem�. 
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Zásobování staveništ� el. Energií:   

(má na starosti projektant elektro)

P�i výpo�tu spot�eby elektrické energie zjiš�ujeme spot�eby elektrických spot�ebi��

(elektromotory), venkovní a vnit�ní osv�tlení. 

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém nap�tí 380/220 V.  Pot�ebný výkon se stanoví 

pro období maximální rozestav�nosti. P�íkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon 

transformátor� v kilovoltapérech (kVA). 

P�i projektu elektrizace vycházíme z : 

- vypracování p�edb�žné rozvahy o odb�ru , která je podkladem k jednání  

    s p�íslušnými orgány o možnosti p�ipojení na státní energetickou sí�-viz p�íloha �.1

-   ur�ení požadavk� na nep�erušenou dodávku 

-   jednání o využití budoucích definitivních zatížení pro ú�ely výstavby 

- ur�ení po�adí d�ležitosti jednotlivých odb�rných míst, na základ� kterých jsou  

dimenzovány rozvody 

Ur�ení druhu spot�ebi��: 

             a) spot�ebi�e provozní 

            b) spot�ebi�e pro osv�tlení 

Stanovení maximálního zdánlivého p�íkonu: 

    Je navržen transformátor o p�íkonu 109 kW. 

P�ipojení spot�ebi�� a rozvod uvnit� objektu: 

     Vodi�e musí být umíst�ny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

Osv�tlení na staveništi: 

Trasu a umíst�ní t�les navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodi��

zajistí projektant elektro. Osv�tlovací trasu je vhodné vést samostatn� z d�vodu 

koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnit� objektu žárovkovými a výbojkovými t�lesy 

napájenými z rozvad���. 

Zvláštní poznámka:  Je�áb bude napojen na pozemní kabel z blízkého staveništního 

rozvad��e na el. Energii, ten musí být uzemn�ny.       



8 

Zásobování  staveništ� vodou:   

   

 užitkovou, pitnou  

Spot�eba vody: 

P�i dimenzování vodovodní p�ípojky zajiš�ující zásobování staveništ� vodou vycházíme 

ze sou�tu pot�eb pro provozní ú�ely (užitková voda) a pro ú�ely sociální spot�eby (pitná 

voda). Spot�eba vody se udává vte�inovou spot�ebou, kterou vypo�teme sou�tem m�rných 

spot�eb. Pro provozní ú�ely sou�tem pot�eb vody, p�ipadající na práce provád�né podle 

�asového plánu v období maximální rozestav�nosti (výkonu). U sociální pot�eby vycházíme 

ze spot�eby na jednoho pracovníka, kterou násobíme po�tem pracovník� na staveništi v etap�

maximálního výkonu (v dob� maximálního nasazení na stavb�). Z výše uvedených údaj�

vypo�teme st�ední denní množství v období maximální spot�eby pro jednotlivé druhy 

spot�eby. Vte�inovou spot�ebu vody pro jednotlivé druhy spot�eby vypo�teme podle vzorce: 

Qn = (pn x Kn /t x 3600) l/sec, kde     

Qn       vte�inová spot�eba vody, 

Pn        spot�eba vody na den, sm�nu, 

Kn       sou�initel nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu, 

T         doba, po kterou je voda odebíraná. 

Viz. p�íloha �.2

6. Skladování na staveništi: 

Rozm�ry sklad� jsou dány plochou sklad� nutnou pro vlastní uložení materiálu  

a manipula�ním prostorem. Vycházíme z �asového plánu stavby. Sklady se nebudují všechny 

najednou, ale podle pot�eby s postupem výstavby.  

Skládky d�ev�ných prvk� krovu 

D�ev�né prvky budou uloženy na d�ev�né podkladní profily 50x50 mm a uskladn�ny 

uvnit� rekonstruovaného objektu. 
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Skládky st�ešní krytiny a pojistné hydroizola�ní fólie 

            Tyto materiály dodány na paletách, které budou uskladn�ny uvnit� rekonstruovaného 

objektu. 

Sladování spojovacích prvk� a materiálu pro sva�ování 

Materiály budou uskladn�ny v uzamykatelných krytých skladech tvo�ených stavební 

bu�kou Touax – 13 m2 viz výkres za�ízení staveništ�. 

Sklady a skládky: 

Rozmíst�ní skladek a sklad� na staveništi musí zajistit plynulý odb�r materiálu  

dle pot�eby plánovaného postupu práci. Materiál ve skládkách a na skladech musí byt 

uskladn�n tak, aby byla zajišt�na jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. 

Pro jednotlivé typy materiálu platí tyto zásady skladování: 

- Kusový materiál pravidelných tvar� se smí skladovat do výšky 1,8m 

- Kusový materiál nepravidelných tvar� se smí skladovat do výšky 1,0m 

- Prvky voln� ložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0m 

- Mezi skládkami musí být zabezpe�en minimální pr�chod 0,75m 

- Drobné ná�adí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 

- Nebezpe�né kapalné látky musí být uloženy v uzav�ených obalech doporu�ených 

výrobcem. Musí být umíst�ny v uzamykatelném skladu na podlaze. 

Skladování na staveništi: 

Na staveništi se objevují 3 typy skládek materiálu:

- skládka otev�ená na volném prostranství 

- krytý sklad 

- skládka v rekonstruovaném objektu 

Na skládce ve volném prostranství se budou nacházet demontované �ásti st�ešní 

konstrukce uzav�ené v neprodyšných pytlích proti p�enosu spor�, demontovaná st�ešní krytina 

s pojistnou hydroizola�ní fólií atd. V krytých skladech se skladují: spojovací prost�edky, 
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nástroje tesa��, neprodyšné pytle, sana�ní prost�edky. Krytý sklad je z�ízen vedle zázemí. 

Umíst�ní skládky a skladu je z�ejmé z projektu za�ízení staveništ�. 

7. Doprava:  

Hlavní vjezd na staveništ� je z ulice Hlu�ínské a p�ímo u n�j bude z�ízena vrátnice  

a uzamykatelný vjezd. Ší�ka navrhované komunikace bude 3 metry, komunikace  

je jednosm�rná. Vnitrostaveništní komunikace bude zhotovena ze zpevn�ného št�rku frakce 

16-32mm ší�ky 3 m. Vjezd z ulice Hlu�ínská je opat�en uzamykatelnou bránou ší�ky 3,5 m  

a výšky 1,8 m. Brána je dvouk�ídlá a je vytvo�ena o ocelových polích z pletiva, která jsou 

p�ipevn�na na trubkovou nosnou konstrukci.  V dob� nep�ítomnosti pracovník� na staveništi 

musí být brána �ádn� zabezpe�ena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob  

na staveništ�. Prostor kolem samotné stavby je �ádn� udusán a zhutn�n.  

Dopravní opat�ení a omezení: 

P�i budování p�ípojek inženýrských sítí je provoz na mimostaveništní komunikaci 

dopravními zna�kami zpomalen a usm�rní se do jednoho jízdního pruhu. Zákaz parkování  

na komunikaci bude b�hem výstavby up�esn�n a na tabulích o zákazu stání vyzna�en datem.  

8. Systém zásobování materiály:   

�ezivo, spojovací prost�edky a další dopl�ky pro výstavbu krovu budou dováženy od 

subdodavatele - Stavebniny Janík vzdálenost cca. 1km. 

Stavebniny Janík  

          Kobe�ice, 747 27 

tel. 553 657 799 

Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveništ�, vyhovují a 

není pot�eba žádných dalších opat�ení. 

Dále viz seznam subdodavatel�. 

P�edzásobení materiálu má na starosti stavbyvedoucí a bude jej �ešit operativn�
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v pr�b�hu výstavby. 

9. Sociální za�ízení staveništ�:

Sociální zatížení slouží sociálním a hygienickým pot�ebám pracovník� na staveništi. 

Rozsah sociálního ZS závisí na po�tu pracovník�. Na staveništi je t�eba zajistit vhodné 

místnosti pro p�evlékání. Návrh a za�izování sociálního za�ízení musí být v souladu  

s platnými hygienickými p�edpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

Návrh sociálního zatížení staveništ�: 

Je navrženo na maximální po�et pracovník�, kte�í se na dané stavb� vyskytnou cca 15: 

šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 12 x 1,25 = 15 m2- navrženy  

mobilní bu�ky Touax 26 m2. 

WC bu�ka: je vybavena 2 sedadla, 2 pisoáry (min. pot�eba 2 sedadla a 2 pisoáry na 50 

muž�), 2 umyvadla, 2 sprchy a oh�íva� na vodu (min. 1 umyvadlo na 10 lidí a 1 sprcha na 20 

lidí). 

Hmotnost prázdné bu�ky je cca. 3200 kg, s funk�ním vybavením do hmotnosti cca. 6000 kg. 

Osazení: bu�ky musí být osazené na zpevn�né ploše ze št�rku frakce 16-32mm.  

Prostory administrativy a správy výstavby (kancelá�e pro zhotovitele): 

-    mistr 13 m2

-    archív 13 m2
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10. Požární bezpe�nost p�i výstavb�: 

Dle zákona �eské národní rady �.133/1985 Sb. o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� a ostatních legislativních p�edpis� tykajících se ur�itou m�rou požární bezpe�nosti 

p�i výstavb�, je nutno dodržovat tyto základní podmínky: 

- zabránit ší�ení požáru uvnit� objektu i na staveništi 

- umožnit ú�inn� zasahovat hasi�skému sboru 

- umožnit bezpe�n� evakuovat osoby a za�ízení z ohroženého prostoru 

11. Ochrana životního prost�edí:

P�i provozu staveništ� a p�i provád�ní stavebních práci mohou být negativn� ovlivn�ny 

tyto prvky životního prost�edí: 

- zele� a hluk 

- nároky na hlu�nost  

- prašnost 

- �istota ve�ejných komunikací  

- odpady 

- provoz v okolí stavby  

- okolí stavby 

Tyto negativní vlivy je nutno brát p�i výstavb� v úvahu a je t�eba se jich vyvarovat. 

Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveništ� a bude využita pro 

pozd�jší úpravy. 

T�žká mechanizace, která m�že byt zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen po 

nezbytnou dobu. Veškeré zdroje a za�ízení musí spl�ovat normy o emisích hluku a spalin 

�SN EN ISO 3744 a �SN ISO 3746, musí mít platná ozna�ení CE a ES prohlášení o shod�. 

Za porušení p�edpis� zodpovídá dodavatel stroj� a za�ízení. 

Z d�vodu prašnosti bude staveništ� oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu. 

Veškerá mechanizace vyjížd�jící ze staveništ� musí být o�išt�na od mechanických 

ne�istot, tak aby nedocházelo ke zne�išt�ní komunikace v ul. Hlu�ínská. 

Odpady vzniklé p�i výstavb� je nutno t�ídit dle druh� a odvážet je na p�edem stanovené 
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skládky. Pro tyto ú�ely budou na staveništi umíst�ny dle pot�eby kontejnery. 

Okolní zástavba nebude provád�nými stavebními prácemi negativn� ovlivn�na. Je�áb 

m�že manipulovat s materiálem jen v ur�eném prostoru staveništ�. 

12. Bezpe�nost práce:

P�i všech pracích na staveništi je nutno dodržovat: 

         Zákon �. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i práci v pracovn� právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost  

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Všichni zú�astn�ní pracovníci musí být s p�edpisy seznámení a �ádn� proškoleni p�ed 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat p�i práci bezpe�nostní výbavu. Staveništ� musí 

být ohrani�eno oplocením a na vstupu ozna�eno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 

nepovolaným osobám.                                                        
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     BEZPE�NOSTNÍ  LIST  

podle na�ízení ES 1907/2006 (REACH)

BL-017-1 

Název výrobku: Flamgard Transparent 

Datum vydání: 25.4.2008 
Datum revize: 

    
 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / P�ÍPRAVKU  A  SPOLE�NOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikace látky nebo p�ípravku 

 Obchodní název p�ípravku: Flamgard Transparent
Chemický název:    -   (p�ípravek) 

1.2 Použití látky nebo p�ípravku protipožární zp�nitelná nát�rová hmota k ochran� d�ev�ných konstrukcí  

1.3 Identifikace spole�nosti nebo podniku  
Výrobce: STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. 

 Adresa: Zibohlavy 1, 280 02 Kolín, CZ
 Identifika�ní �íslo organizace: 463 53 747 
 Telefon:  +420 321 737 655 
 E-mail: stachema@stachema.cz 
 Fax: +420 321 737 656 
 www.stachema.cz 
    Obchodn�-výrobní zastoupení M�lník  
 Adresa: Sokolská  1041,  276 01 M�lník, CZ 
 Telefon (M�lník): +420 315 670 392, 315 670 408 
 E-mail: melnik@stachema.cz 
 Fax (M�lník): +420 315 670 393 
 Osoba odpov�dná za bezpe�nostní list: jirmusova@stachema.cz 

1.4 Telefonní �íslo pro naléhavé situace  Toxikologické informa�ní st�edisko, Praha
    Telefon (nep�etržit�): +420 224 919 293;  224 915 402  
      

 2. IDENTIFIKACE NEBEZPE�NOSTI 

    � P�ípravek je podle zák. �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní klasifikován jako dráždivý, zdraví škodlivý a nebezpe�ný  
  pro životní prost�edí.    
 Klasifikace:  Xi; R36/ 38 
 Xn; R21/22  
 R52/53     
  
  zdraví škodlivý 

� Zdraví škodlivý p�i styku s k�ží a p�i požití. Dráždí o�i a k�ži. Výpary  mohou u citlivých jedinc�  zp�sobit podrážd�ní. 
 Škodlivý pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí.  

� Nepoužívat p�ípravek k jinému ú�elu než ke kterému je ur�en.    
� Informace uvedené na obalu (ozna�ení p�ípravku) - viz bod 15. 

 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1 Složení: amonné fosfáty, zp��ující p�ísady, retardéry ho�ení, polymery a další složky upravující užitné  
                         vlastnosti p�ípravku 

3.2 Údaje o nebezpe�ných složkách p�ípravku
Chemický název Obsah  

(%) 
�íslo CAS �íslo ES Indexové 

�íslo 
Výstražný 

symbol  
R-v�ty *) Registra�.

�íslo
Poznámka

karboxymethylcelulóza < 2  9004-32-4 (p�írodní polymer) - Xi 37/38 - 41 -  
kyselina š�avelová cca 10 144-62-7 205-634-3 607-006-00-8 Xn 21/22 - EL, PEL

kyselina octová <  1 64-19-7 200-580-7 607-002-00-6 C 35 -  PEL

*)  úplné zn�ní R-v�t uvedeno v bod� 16 
Poznámky:  EL - látka má stanoven expozi�ní limit v ES 
 PEL - látka má stanoven expozi�ní limit v �R 

 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Všeobecné pokyny: P�i zdravotních potížích po manipulaci s p�ípravkem a vždy p�i zasažení o�í a p�i požití 
 vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento bezpe�nostní list nebo etiketu.
4.2 P�i nadýchání: p�i nadýchání p�erušit expozici a odvést postiženého na �erstvý vzduch.  
4.3 P�i styku s k�ží: odstranit kontaminovaný od�v, k�ži d�kladn� omýt vodou. 
4.4 P�i zasažení o�í: ihned vyplachovat proudem vody min. 10 minut. 
4.5 P�i požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. 
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 5. OPAT�ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Vhodná hasiva: p�ípravek není ho�lavý, hasící médium p�izp�sobit látkám skladovaným v t�sné blízkosti.  
5.2 Nevhodná hasiva:  nejsou známá.  
5.3 Zvláštní nebezpe�í: P�i ho�ení (termický rozklad) m�že docházet k uvol�ování sm�si toxických a dráždivých 
 plyn� a výpar� (obsahující oxidy uhlíku, oxidy dusíku, oxidy fosforu, amoniak, páry kyseliny octové). 
5.4 Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e: Použít izola�ní dýchací p�ístroj a obvyklé protipožární vybavení 
 (zabránit kontaktu s k�ží a o�ima, nevdechovat výpary). 
5.5 Další údaje: Voda použitá k hašení se nesmí dostat do povrchových nebo podzemních vod. 

  
 6. OPAT�ENÍ V P�ÍPAD� NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Preventivní opat�ení na ochranu osob: Zamezit kontaktu s k�ží a o�ima, nevdechovat výpary (používat osobní  
           ochranné prost�edky - viz bod 8), zajistit dostate�né v�trání.
6.2  Preventivní opat�ení na ochranu životního prost�edí: Zabránit proniknutí p�ípravku do kanalizace, povrchových
 a podzemních vod a vsakování do p�dy; v p�ípad� úniku velkého množství p�ípravku informovat p�íslušné orgány - 
 hasi�e, policii (složky integrovaného záchranného systému), správce toku nebo kanalizace, p�íslušný vodohospodá�ský 
 orgán. 
6.3  Doporu�ené metody �išt�ní a zneškodn�ní: Rozlitý p�ípravek od�erpat do vhodných nádob, zbytek vsáknout 
 do inertního adsorp�ního materiálu (piliny, písek, Vapex apod.) a zasažená místa omýt vodou; použitý adsorbent 
 umístit do uzav�eného obalu a následn� likvidovat v souladu s platnými p�edpisy  (zák. o odpadech) nebo pomocí 
 odborné firmy (pokyny pro odstra�ování - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostate�ném na�ed�ní do  
            kanalizace. 
6.4 Další údaje:

 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1  Zacházení
7.1.1 Opat�ení pro bezpe�né zacházení: P�i aplikaci zajistit místní a celkové v�trání, nevdechovat výpary. Zabránit kontaktu  
            s k�ží a o�ima. Používat osobní ochranné prost�edky (viz bod 8).  
 P�i práci nejíst, nepít a nekou�it, dodržovat všeobecná bezpe�nostní a hygienická opat�ení.
 V místech, kde se pracuje s tímto p�ípravkem musí být dostupná voda (na výplach o�í, omytí k�že).
7.1.2 Opat�ení na ochranu životního prost�edí: Zabránit úniku do p�dy, podzemních a povrchových vod. 
7.1.3 Specifické požadavky
7.2  Skladování 
7.2.1 Podmínky pro bezpe�né skladování: Skladovat v p�vodních dokonale uzav�ených obalech p�i teplot� +20 °C až  
           +35 °C, odd �len� od potravin, nápoj� a krmiv, v suchých skladech. Chra�te p�ed mrazem. 
           Ve skladovacích prostorech je nutno zajistit prost�edky pro asanaci (adsorp�ní materiály) a prost�edky pro   
 poskytnutí první p�edléka�ské pomoci (pitná voda). 
 Skladovací doba 6 m�síc� ode dne výroby p�i dodržení skladovacích podmínek.  
7.2.2 Množstevní limity pro skladování:  - 
7.2.3 Speciální požadavky:  Dodržovat skladovací teplotu. Typ materiálu použitého na obaly: skladovat v originálních 
 plastových obalech (nedoporu�uje se použití kovových obal�).   
7.3 Specifické použití  

Protipožární nát�rová hmota ur�ená do interiér� o max. relativní vlhkosti vzduchu 80 % k ochran� d�eva a    
            lignocelulózových materiál� proti p�sobení ohn� a sálavého tepla (vhodný na d�evo o relativní vlhkosti max. 10 %).   
            V procesu ho�ení vytvá�í svým tepelným rozkladem na povrchu chrán�ného materiálu neho�lavou, tepeln� izolující         
            vrstvu p�ny, která zp�sobí ur�itou �asovou prodlevu spolehliv� chránící materiál proti p�sobení ohn� a sálavého   
            tepla. Nát�r je po zaschnutí pr�hledný, zachovává p�vodní kresbu d�eva a pro zvýšení celkové odolnosti a 
 životnosti se p�ekrývá krycím lakem (složka B), který je nedílnou sou�ástí dodávky. 

 Podrobn�jší informace pro aplikaci - viz Aplika�ní návody protipožárních nát�r� nebo etiketa p�ípravku.  
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 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST�EDKY

8.1 Limitní hodnoty expozice
8.1.1 Expozi�ní limity pro pracovní prost�edí
 P�ípravek obsahuje složky, pro které jsou v ES stanoveny sm�rné limitní hodnoty expozice na pracovišti 

(Sm�rnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v �R  p�ípustné expozi�ní limity (PEL) a nejvyšší p�ípustné koncentrace 
 v ovzduší pracoviš� (NPK-P) (na�. vlády �. 361/2007 Sb., v platném zn�ní) :

Hygienické limity látek v ovzduší pracoviš�
(�R) 

Limitní expozi�ní hodnoty na pracovišti 
(ES) 

PEL NPK-P 8 hodin Krátká doba 

Název složky CAS 
Obsah 

v p�ípravku
(%)

mg.m
-3 Poznámka 

mg.m
-3 Poznámka 

kyselina octová 64-19-7 < 1 25 35  - - - 

kyselina š�avelová 144-62-7 cca 10  1 5 D 1 - - 

D - p�i expozici se významn� uplat�uje pronikání látky k�ží 

8.1.2  P�ípravek neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologických expozi�ních test� podle  
 vyhl. �. 432/2003 Sb.: 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odb�ru 
--     

8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Omezování expozice pracovník�

P�i aplikaci nutno zajistit dostate�né v�trání pracovních prostor, použít osobní ochranné prost�edky, dodržovat 
 všeobecná bezpe�nostní a hygienická opat�ení (p�i práci nejíst, nepít a nekou�it, po práci umýt ruce vodou a mýdlem). 

 Osobní ochranné prost�edky:
  a) Ochrana dýchacích cest: v p�ípad� nedostate�ného v�trání ochranná maska (respirátor); v p�ípad� požáru 
  izola�ní dýchací p�ístroj  

 b) Ochrana rukou: ochranné gumové rukavice (musí vyhovovat �SN EN 374)
  c) Ochrana o�í: ochranné brýle nebo obli�ejový štít 

 d) Ochrana k�že: ochranný pracovní od�v 
   

8.2.2 Omezování expozice životního prost�edí
Zajistit uzavírání obal� p�i skladování, manipulaci a p�eprav�; skladovací prostory zabezpe�it proti možným únik�m 

 rozlitého p�ípravku do okolního prost�edí (do kanalizace, vsakování do p�dy - viz 6.2); pracovišt� i sklady vybavit 
 prost�edky pro sanaci náhodného úniku  (inertní adsorp�ní materiály). 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Obecné informace 
Vzhled (skupenství): suspenze
Barva: bílá až nažloutlá 
Zápach  (v�n�): charakteristický zápach po kyselin� octové 

9.2 Informace d�ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe�nosti a životního prost�edí 
Hodnota pH cca 2 

Bod varu / rozmezí bodu varu  údaj  není k dispozici

Bod vzplanutí N/A

Bod ho�ení N/A

Ho�lavost neho�lavý

Samozápalnost N/A 

Výbušné vlastnosti  
- dolní mez výbušnosti 
- horní mez výbušnosti  

N/A  

Oxida�ní vlastnosti není oxidující 

Tenze par (p�i 20 °C) údaj  není k dispozici 

Hustota (p�i 20 °C) cca 1,21 g/cm3
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Rozpustnost ve vod� (p�i 20 °C)  neomezen�  mísitelný  

Rozd�lovací koeficient n-oktanol/voda údaj  není k dispozici 

Viskozita údaj  není k dispozici 

Hustota par údaj  není k dispozici 

Rychlost odpa�ování údaj  není k dispozici 

9.3 Další informace
Bod tání  (rozmezí bodu tání) údaj  není k dispozici

Teplota vznícení N/A

Rozpustnost (mísitelnost) s rozpoušt�dly nerozpustný v organických rozpoušt�dlech 
Další údaje: v p�ípad� skladování p�i nižších teplotách dochází ke krystalizaci složek 

N/A   neuvádí se 

10. STÁLOST A REAKTIVITA

 P�ípravek je stabilní 6 m�síc� p�i dodržení skladovacích podmínek  (viz 7.2). 
10.1 Podmínky, kterým je t�eba zabránit: Chránit p�ed mrazem. Nevystavovat teplotám pod  20 °C. 
10.2    Materiály, kterých je t�eba se vyvarovat: silná oxida�ní �inidla, silné alkálie
10.3 Nebezpe�né produkty rozkladu: Nebezpe�né rozkladné produkty za normálních podmínek nevznikají, p�i ho�ení 
 (termický rozklad) m�že docházet k uvol�ování toxických, dráždivých a ho�lavých plyn� nebo výpar� (viz 5.3). 
10.4 Další údaje:  

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Akutní toxicita 
 Pro p�ípravek nejsou žádné relevantní toxikologické údaje k dispozici. Údaje vycházejí ze znalosti toxicit složek 
 obsažených v p�ípravku. 
            Údaje o akutní toxicit� nebezpe�ných látek obsažených v p�ípravku: 
   surovina obsahující 64 % karboxymethylcelulózy (KMC)   

  LD50, oráln�, potkan:  >  4000 mg/kg 
  LD50, dermáln�, králík: >  5000 mg/kg 
  kyselina š�avelová  
  LD50, oráln�, potkan: 375 mg/kg (IUCLID)
  LD50, kožní, králík:        20 000 mg/kg (IUCLID) 

11.2 Ú�inky na zdraví (p�íznaky expozice) 
 (ú�inky, které lze p�edpokládat vzhledem ke složení p�ípravku) 
   

 Inhalace: m�že dráždit dýchací cesty.
 Styk s k�ží: dráždí k�ži, zdraví škodlivý p�i styku s k�ží. 

Styk s o�ima: dráždí o�i. 

Požití: zdraví škodlivý p�i požití, m�že dráždit zažívací trakt; požití velkého množství m�že zp�sobit nevolnost 
            a zvracení.  

Subchronická - chronická toxicita
Senzibilizace: údaje nejsou k dispozici

Karcinogenita: údaje nejsou k dispozici 

Mutagenita: údaje nejsou k dispozici 

Toxicita pro reprodukci: údaje nejsou k dispozici

Zkušenosti u �lov�ka: P�ípravek Flamgard Transparent je na trhu více než 10 let. Za tuto dobu nebyly oznámeny   
 žádné zdravotní problémy v souvislosti s používáním tohoto p�ípravku. 

Provedení zkoušek na zví�atech: P�ípravek nebyl na zví�atech toxikologicky testován. Je klasifikován konven�ní 
 výpo�tovou metodou.   

11.3 Další údaje  
 S produktem je nutno zacházet s opatrností obvyklou p�i nakládání s chemikáliemi.  
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12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Ú�inky p�ípravku na životní prost�edí nebyly testovány. Údaje vycházejí z informací o jednotlivých složkách  
 p�ípravku (klasifikace konven�ní výpo�tovou metodou).  

P�ípravek není klasifikován jako nebezpe�ný pro životní prost�edí. 
12.1 Ekotoxicita 

Ekologické informace o nebezpe�ných složkách obsažených v p�ípravku:
surovina obsahující cca 64 % karboxymethylcelulózy (KMC)   
LC50, ryby:        údaj není k dispozici 

 EC50, dafnie:    5 - 5,1 mg /l /48 h 
 IC50, �asy: údaj není k dispozici  
 Rozložitelnost: podle jednorázového kinetického testu je surovina za�azena do 2 t�ídy biodegradability - st�edn� rozložitelná 
                                 

            kyselina š�avelová 
Biologické odbourávání: 

 Biodegradace: 40 % / 5 d - biologicky odbouratelné   
 LC50, ryby (L.idus)  160 mg/l/48 h  
 EC50, dafnie: 137 mg/l /48 h 
             Chování v r�zných oblastech životního prost�edí: 
  distribuce: log P (oct): -0,81 (30 °C) (IUCLID) 
    Nep�edpokládá se bioakumulace (log P(o/w) < 1) 

    Další údaje týkající se ekologických aspekt�: 
 Odbouratelnost: BSK5: 0,16 g/g (IUCLID);   CHSK: 0,18 g/g (IUCLID) 

12.2 Mobilita: nelze poskytnout tuto informaci (p�ípravek); pro jednotlivé látky (pokud je informace dostupná) je uvedena 
 v bod� 12.1 
12.3 Perzistence a rozložitelnost: pro p�ípravek nejsou údaje k dispozici; dostupné údaje pro jednotlivé uvád�né složky 
 p�ípravku viz bod 12.1 
12.4 Bioakumula�ní potenciál: dostupné údaje pro látky obsažené v p�ípravku viz bod 12.1 
12.5 Výsledky posouzení PBT: neuvedeno (není dosud požadována zpráva o chemické bezpe�nosti) 
12.6 Jiné nep�íznivé ú�inky:

Další informace: Nevylévejte p�ípravek do povrchových vod, odpadních vod nebo do p�dy.  

13. POKYNY PRO ODSTRA	OVÁNÍ 

13.1 Doporu�ení pro bezpe�né zacházení s odpadem (zbytky p�ípravku)
 Dráždivý a zdraví škodlivý p�ípravek - p�i manipulaci vždy použít osobní ochranné prost�edky (viz 8.2). Odpady 
 zajistit proti únik�m do okolního prost�edí.
13.2 Metody odstra
ování p�ípravku a kontaminovaného obalu   
 P�ípravek (zbytky) i prázdný obal je nutné likvidovat v souladu  s platnou legislativou jako nebezpe�ný odpad na 
 míst� ur�eném obcí k odstra�ování nebezpe�ných odpad� nebo p�edat k odstran�ní odborn� zp�sobilé firm�. 

Návrh za�azení odpadu (podle Katalogu odpad�):
katalogové �íslo odpadu název odpadu

03 02 05* Jiná �inidla k impregnaci d�eva obsahující nebezpe�né látky
16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpe�né látky 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo t�mito látkami zne�išt�né

Uvedené údaje jsou pouze orienta�ní, kone�né zat�íd�ní odpadu provádí jeho p�vodce dle vlastností odpadu  
 v dob� jeho vzniku (tj. kdy se p�ípravek i obal stanou odpadem). 

13.3 Právní p�edpisy o odpadech
 zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní 
 vyhláška �. 381/2001 Sb., v platném zn�ní - Katalog odpad�
 zákon �. 477/2001 Sb., o obalech, v platném zn�ní 
 Sm�rnice Rady ze dne 15. �ervence 1975 o odpadech (75/442/EHS ) 
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14. INFORMACE PRO P�EPRAVU 

14.1 Speciální preventivní opat�ení p�i doprav�:  - 
14.2 P�epravní klasifikace pro silni�ní p�epravu:  ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí)   

    nepodléhá p�edpis�m pro p�epravu nebezpe�ných v�cí 

�íslo UN:  - T�ída:   Obalová skupina:   

Pojmenování:   -  

 Bezpe�nostní  zna�ky:  

 Identifika�ní �íslo nebezpe�nosti:   

14.3   Další použitelné údaje:  -
   

15. INFORMACE O P�EDPISECH 

15.1 Ozna�ení p�ípravku podle zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní

Symbol(y)  nebezpe�nosti:  Xn 
    

 R-v�ty: R36/38 Dráždí o�i a k�ži zdraví škodlivý

R21/22 Zdraví škodlivý p�i styku s k�ží a p�i požití 
 R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním  prost�edí
       
    

S-v�ty: S2 Uchovávejte mimo dosah d�tí  
                        S26            P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
 S36/37/39   Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít 
 S61 Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe�nostní listy 

 Další informace uvedené na ozna�ení p�ípravku 

Údaje požadované legislativními p�edpisy  (zák. �. 356/2003 Sb., zák. �. 120/2002 Sb.): - 

Požadavky na obal pro spot�ebitele: 
 1. hmatatelná výstraha pro nevidomé

15.2 Specifická ustanovení (omezení) vztahující se na p�ípravek:  - 

15.3 Dopl
ující údaje
 Obsah t�kavých organických látek 

(údaje podle  zák. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší a provád�cí vyhl. �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní) 

P�ípravek Flamgard Transparent obsahuje mén� než 3 % hmotnostní organických rozpoušt�del, není považován za        
            produkt s obsahem organických rozpoušt�del podle  § 13  vyhl. �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní (kterou se stanoví 
 emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj� zne�iš�ování ovzduší emitujících t�kavé org. látky z proces� aplikujících 

 org. rozpoušt�dla a ze skladování a distribuce benzínu).
                

 Prahová hodnota VOC (podkategorie „i“ , V	NH): 140 g/l  
 Maximální obsah VOC ve stavu p�ipraveném k použití: 20 g/l  

15.4 Právní p�edpisy vztahující se na p�ípravek:
  Na�ízení EP a Rady (ES) �. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH); 
 sm�rnice 1999/45/ES; zákon o chemických látkách a p�ípravcích a související provád�cí p�edpisy, zákon o ochran�
 ve�ejného zdraví, zákon o obalech, zákon o odpadech, zákon o ovzduší a další legislativní p�edpisy pro jednotlivé 
 oblasti životního prost�edí a na ochranu zdraví a bezpe�nosti p�i práci 
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Název výrobku: Flamgard Transparent 
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Datum revize: 

16. DALŠÍ INFORMACE 

16.1 Texty R-v�t uvedených v bod� 2:     
R35      Zp�sobuje t�žké poleptání    

 R20/21 Zdraví škodlivý p�i vdechování a p�i styku s k�ží  
 R41 Nebezpe�í vážného poškození o�í 
 R37/38 Dráždí dýchací orgány a k�ži 

16.2 Pokyny pro školení
Pracovníci, kte�í manipulují s p�ípravkem musí být seznámeni s možnými riziky (zdraví škodlivý, dráždivý a 

 nebezpe�ný pro životní prost�edí), s ochrannými opat�eními - použitím osobních ochranných prost�edk�, zásadami 
 první pomoci a pot�ebnými asana�ními postupy. 

Je nutné dodržovat všeobecná bezpe�nostní a hygienická opat�ení pro práci s chemikáliemi.  

16.3 Doporu�ená omezení použití

16.4 Zdroje nejd�ležit�jších údaj�
 bezpe�nostní listy výrobc� použitých surovin, toxikologické databáze, firemní databáze, IUCLID 5 
  
16.5  D�vody pro revizi, zm�ny bezpe�nostního listu
 - legislativní zm�ny - Na�ízení EP a Rady  (ES) �. 1907/2006 (REACH)  
 - celková zm�na bezpe�nostního listu podle požadavku P�ílohy II  Na�ízení REACH 
 - všeobecná aktualizace dat   

16.6 Bezpe�nostní list zpracoval: STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., Obchodn�-výrobní zastoupení M�lník,  
 úsek výzkumu a vývoje 

16.7 Upozorn�ní  
 Bezpe�nostní list obsahuje údaje pot�ebné pro zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a ochrany  
 životního prost�edí. Uvedené údaje odpovídají sou�asnému stavu v�domostí a zkušeností výrobce a jsou  
 v souladu s platnými právními p�edpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu k parametr�m p�ípravku  
 a vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku ke konkrétní aplikaci. 
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                   Ing. Josef Hruban , Na Výsluní 2, 789 01  Záb eh  
 

 

BEZPE NOSTNÍ  LIST 
           
PLAMOSTOP  P9  Vodou  editelný protipožární nát!r  
 
 
 

1. VŠEOBECNÝ POPIS 
 
1.1.VÝROBEK: PLAMOSTOP  P9  Vodou  editelný protipožární nát!r 
1.2.CHEMICKÝ POPIS       nát!r na bázi emulse  
1.3.DODAVATEL       Ing. Josef Hruban – IZOSTAV 

Na Výsluní 2, 789 01 Záb eh 
"eská republika 

1.4.ZEM# PUVODU      Itálie 
1.5. KONTAKT         Tel. fax.:  + 420-583-236195 
 

 
2.   INFORMACE O SLOŽENÍ 

 
 
Nebezpe$né složky      %    CAS No.   Index n.  R-v!ta 
      /// 
      /// 
Symboly: Xn – škodlivé  žádné 
 
 
 

3.   NEBEZPE NÉ OZNA ENÍ 
 

Neexistuje žádné nebezpe$í p i normálním použití  
 
 
 

4.  PRVNÍ POMOC 
 
4.1 O"NÍ KONTAKT:      Vymýt neprodlen! vodou. Konzultovat s léka em 
4.2 KONTAKT S KUŽÍ:      Umýt postižená místa vodou a mýdlem. 
4.3 POŽITÍ:         Konzultujte s léka em 
4.4 VDECHNUTÍ:        P esu%te postiženou osobu na $erstvý vzduch 
4.5 OSTATNÍ NEBEZPE"NÉ  

POZNÁMKY:       žádné 
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5.  OPAT!ENÍ P!I POŽÁRU 
 
5.1 HASÍCÍ PROST&EDKY:    Voda, CO2, vodní mlha 
5.2 OSTATNÍ INFORMACE   Výrobek není ho lavý 
 
 

6.  SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE 
 
6.1  SKLADOVÁNÍ 
6.1.1 SKLADOVACÍ PODMINKY:    Chra%te p ed mrazem, neumis'ovat otev ené nádoby 
v uzav eném, neventilovaném prostoru. 
6.1.2 SEPARACE NEKOMPAKTNÍCH VÝROBK(:  žádná 
6.1.3 OSTATNÍ INFORMACE O SKLADOVÁNÍ:   žádné 
 
6.2  MANIPULACE 
6.2.1 RADY PRO BEZPE"BOU MANIPULACI:  Udržujte nádoby uzav ené,  Doporu$uje se 
dostate$n! v!trat 
6.2.3  RADY PRO POŽÁRNÍ PREVENCI:  Výrobek není ho lavý. 
 

 
7. OSOBNÍ OCHRANA 

 
7.1 OSOBNÍ OCHRANA: 
   RESPIRÁTORY:   nejsou požadovány 
   RUKAVICE:   ano 
   OCHRANA O"Í:    ano 
        
7.2 HYGIENA: Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Vyperte zašpin!né oble$ení p ed dalším použitím. 
Neužívejte vnit n!. Nedotýkejte se o$í. Zabra%te delšímu kontaktu materiálu s k)ží.  
 
 
 

8.FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
 
8.1 TVAR:   tekutina      BARVA:  bílá   
 
8.2 PARAMETRY: 

BOD VARU:          cca 100   oC 
OJEMOVÁ HMOTNOST (20oC):   1,34   Kg /l 
ROZPUSTNOST VE VOD#:         ano   g / l oC       
pH   (25 OC):          7.0    
TEPLOTA VZPLANUTÍ:     neho lavý  oC 

 
 
 

9. STABILITA A REAKTIVNOST 
 

9.1 PODMÍNKA K VYLOU"ENÍ:      žádná  
 
9.2 MATERIÁLY K VYLOU"ENÍ:      žádný p i b!žné manipulaci a skladování 
 
9.3 NEBEZPE"NÉ ROZKLÁDAJÍCÍ SE VÝROBKY:  b!žné teplem se rozkládající se výrobky 
jsou CO2, NOX a voda. 
 
9.4 DALŠÍ INFORMACE:        žádné 



   

Darum revize: 21.6.2005 Bezpe$nostní list Strana 3 (celkem 3) 

 

 
10.  TOXIKOLOGIE 

 
 
 

11. EKOLOGIE 
  

11.1 P&EDB#ŽNÉ OPAT&ENÍ:  neuvol%uje se do prost edí bez p edchozího procesu schnutí.  
 
 

 

12. POZORNOST P!I LIKVIDACI 
 

Spalování ve vhodných za ízeních je p ijatelné, pokud je provád!no ve shod! s federálními, státními a 
místními normami. 
 

 
13. TRANSPORTNÍ ÚDAJE 

 
SEA (IMO/IMDG):  výrobek není nebezpe$ný 
AIR (IATA / ICAO):  výrobek není nebezpe$ný 
 
 
 

14. REGULA NÍ INFORMACE 
 

14.1     ETIKETOVÁNÍ PODLE EEC PODMÍNEK 
14.1.1  SYMBOL A VŠEOBECNÝ P(VOD RIZIKA VÝROBKU:  
14.1.2  NEBEZPE"NÉ KOMPONENTY VZTAHUJÍCÍ SE K ETIKETOVÁNÍ:  žádné 
14.1.3  R-V#TY :  žádné 
14.1.4  S-V#TY:       žádné 
 

 
15. DODATE NÉ INFORMACE 

žádné 
 
 
 
 
 
 


