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Anotace  

P edm tem bakalá ské práce je technologie provedení st ešního plášt  zadaného objektu. 

Práce je úzce spjata s projektem bytového domu na ulici Dr. Tyrše v Lázních Bohdane ,           

na kterém bude st ešní pláš  realizován. Sou ástí práce je projektová dokumentace               

pro provedení objektu. Dokumentace je zhotovena dle platné legislativy a platných norem.         

Na technologii provád ní st ešního plášt  je vypracován stavebn  technologický projekt. 

Sou ástí projektu je asový harmonogram, položkový rozpo et, technologický postup             

a za ízení staveništ . 

 

Abstract 

Subject of the thesis is technology of construction of roof deck of specified building. Thesis  

is closely associated with projet of block of flats on the street Dr.Tyrše in spa Bohdane , 

which will be realized on. Contract documents for realization is also part of thesis. 

Documentation is prepared according to valid legislation and national standard. We created 

construction and technological project for technology of construction of roof deck. Thesis 

includes time schedule, items calculation, technology of sequence of trade and equipment      

of work site. 
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Technologický postup, asová a finan ní náro nost výstavby, st ešní pláš  
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Technological proces, time and financial demands of construction, roof deck 
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PD  Projektová dokumentace 
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Technologický postup   
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Obecné informace 
 

Technologický p edpis je vypracován pro provád ní konstrukce st ešního plášt . St echa  

je sedlová o rozp tí 20,85 m se sklonem 15°. 

 
- Popis stavby 

 
Jedná se o bytový d m s neobytným podkrovím. Štítové zdivo je z cihel Porotherm 40 

Profi. Nosná konstrukce st echy je ešena d ev nými p íhradovými nosníky. St ešní krytina 

je navržena z lisovaných plech  Maxidek. P dorysná plocha st echy je 469,13 m2. 

 
1. Provedení nosné konstrukce st echy 

 
a. Materiály 

 

- Dodavatel vazník  

 
St echy Pardubice s.r.o. 

Staré Hradišt  98 

533 41 Pardubice 

e-mail: petr.suk@strechypce.cz 

mobil:  603 726 555 

 
- Použitý materiál 

 
P íhradové vazníky se sty níkovými deskami.  

 

- Skladování 

 
Vazníky a rozt íd né konstruk ní prvky dle délek a pr ezu uložit min. 0,3m nad zemí      

na podkladky do výšky max. 2,0m. Mezi jednotlivými figurami skládek musí být pr chozí 

ší ka min. 0,75 m. Veškeré ezivo nutno chránit pov trnostními vlivy. Mezi jednotlivými 

vrstvami musí být prokladky. 

 

- Doprava 

 
Dodavatel zajistí dopravu eziva a vazník . ezivo s vazníky bude dopraveno na staveništ  

2 dny p ed zahájením prací.  
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- P evzetí  
 
Stavbyvedoucí p i p ejímce zkontroluje p ed vyložením prvky dle objednávky. Kontroluje 

jakost, nepoškozenost prvk , délky a po et kus . P ejímku potvrdí svým podpisem          

na dodací list a provede zápis do SD. 

 
- Manipulace 

 
Manipulace p i vykládce pomocí hydraulického ramene nebo pomocí je ábu            

Liebherr 42 K1.  

 
b. Pracovní podmínky 

 
Ztužující v nce a štítová st na musejí být p ed zapo etím montáže nosné konstrukce 

st echy dokon eny.  

 

c. P evzetí pracovišt  

 
P edání pracovišt  zajistí stavbyvedoucí. Pracovní eta provád jící montáž nosné 

konstrukce st echy musí být proškolena a vše musí být zapsáno do SD. P edání a p evzetí 

staveništ  se ádn  zapíše do SD. 

 

d. Obecné pracovní podmínky 

 
K zastavení prací musí dojít, pokud teplota vzduchu klesne pod -10°C, rychlost v tru bude 

vyšší než 10,7m/s nebo pokud se vyskytne bou ka, déš  nebo sn žení a viditelnost je menší 

než 30 m. Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních pochodech, 

BOZP, mít na sob  požadované pracovní a ochranné pom cky a mít potvrzení na práci    

ve výškách. Za átek prací ur uje únosnost ztužujících v nc . P ed realizací prací musí být 

dokon eny všechny práce, které by se mohly vyskytovat, p ekážet pracovní et  

provád jící nosnou konstrukci st echy.  

 

e. Personální obsazení 
 

1x hlavní tesa  - zodpovídá za správnost a kvalitu provedených prací, kontroluje BOZP 

2x tesa  - plní instrukce a požadavky hlavního tesa e 

2x pomocní d lníci  

1x je ábník 
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f. Stroje a pom cky 

 

- Pom cky 

 
Pásmo, skládací metr, tesa ská tužka, tesa ská sekera, motorová pila, vodováha, provázek, 

úhelník, pokos, rašple, klešt , železná palice, vrta ka, tesa ské kladivo, sada utahovacích 

klí  

 

- Stroje 

 
Je áb Liebherr 42 K.1, kladka, lano 

 

- Spojovací materiál 

 
h ebíky, vruty, chemické kotvy 

 
g. Požadavky 

 
Celou realizaci kontroluje stavbyvedoucí za pomocí mistra, práce schvaluje stavbyvedoucí.  

Projekt se provede podle projektové dokumentace. P ed zapo etím prací se provede 

p ejímka nosné konstrukce st echy. Tato p ejímka se s výsledky a podpisy zapíše do SD. 

 

h. Pracovní postup – Montáž nosné konstrukce: 
 

1. Zam ení nosných zdí dle projektové dokumentace. Zakreslení os vazník . 

2. Smontování vazník  do plné délky rozp tí ve vrcholovém sloupku. 

3. Osazení kotvících prvk . 

4. Smontování 2 vazník  pomocí provizorního zav trování do prvního pole v úrovni 

terénu, které je pak jako celek osazeno a ukotveno. 

5. Osazení a ukotvení dalších vazník , které se zajistí pomocí svislého ztužení. Jednotlivé 

vazníky se kladou dle schématu .1. 

6. Provedení ztužení v úrovni podhledu. 

7. Kontrola celé konstrukce, p ípadné vyrovnání a podložení. Definitivní dotažení šroub . 

8. P ipevní se okapové háky a okapový plech na spodní okraj horní pásnice a následn               

se provede zafóliování. Na fólii se položí kontralat  a p ibijí se do jednotlivých horních 

pásnic vazník . Provede se rozm ení la ování. Po rozm ení se provede samostatné 

la ování. Za íná se od okapu sm rem k h ebeni. První la  se p ipev uje na stojato. 
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Poslední la  se klade v rozmezí 40 - 60mm od h ebene. P ipevn ní latí se provádí 

pomocí h ebíku, který musí být min.1/2 ~ 2/3 výšky p ibíjené lat . 

9. Vyklizení prostoru a následné p edání stavby. 

 

i. Jakost a kontrola kvality 
 

Na jakost a kontrolu kvality krovu bude dohlížet stavbyvedoucí pop . mistr. Musí 

kontrolovat:  - rozm ry dle PD 

- svislost a vodorovnost všech prvk  

- rovnob žnost, pravoúhlost 

- tuhost 

- umíst ní otvor   

 
Po dokon ení prací p edá celý krov stavbyvedoucí technickému dozoru investora               

a provedou zápis do SD, u kterého se zú astn ní podepíší. 

 
j. BOZP 

 
Pro maximální možnou ochranu zdraví p i práci se musí používat tyto pom cky: 

- ochranné brýle, bezpe nostní rukavice, pracovní od v, bezpe nostní p ilba, pevná obuv    

s vyztuženou špi kou 

P i doprav , manipulaci a montáži prvk  je t eba dbát všech bezpe nostních opat ení 

vyplývajících ze zákona a p íslušných platných p edpis .  

Bezpe nost prací bude s platnými normami a p edpisy. Musí spl ovat požadavky: 

- Zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví 

p i práci ( BOZP ). 

- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe nost          

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
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Schéma .1: Montáž p íhradových vazník  

 
PV – P ÍHRADOVÝ VAZNÍK 

K1 – D EV NÝ HRANOL 

K2 – KONTRALA  

 

ZTUŽENÍ V ROVIN  ST EŠNÍHOPLÁŠT : 

K3 – LA  

K4 – PRKNO 

 

ZTUŽENÍ V ÚROVNI PODHLEDU: 

L1, 2, 3, 7, 8, 9 – PRKNO 

 

ZTUŽENÍ VE SVISLÉ ROVIN : 

K5, 6 – PRKNO 

 

Z4 – OKAPOVÝ PLECH 

 

 

Z6 – OKAPOVÝ SYSTÉM 
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2. Provedení st ešního plášt  

 
a. Materiály 

 

- Dodavatel st ešního plášt  

 
DEKtrade s.r.o. 

Fáblovka 404  

533 41 Pardubice - Staré Hradišt  

e-mail: pardubice@dektrade.cz 

tel: 466 301 957 

 
- Použitý materiál 

 
Systém lisované plechové krytiny Maxidek.  

 

- Skladování 

 
Krytina se bude skladovat krátkodob  ve volném prostoru (do 15 dn ) na paletách, které 

musí byt s p ístupem vzduchu a p ikryté plachtou. Palety je nutné položit na tramky 

vysoké min. 0,25m po 50 cm, aby byla zabezpe ena dobra cirkulace vzduchu a odtok 

p ípadné deš ové nebo zkondenzované vody. Skladované st ešní tabule musí být uloženy 

ve sklonu 6°, aby se v zalomeních nehromadila voda. 

 

- Doprava 

 
Dodavatel zajistí dopravu prvk  st ešního plášt . Krytina je dopravována                          

na zapáskovaných paletách  

 

- P evzetí  
 
Stavbyvedoucí p i p ejímce zkontroluje p ed vyložením prvky dle objednávky. Kontroluje 

jakost, nepoškozenost prvk , objednaný typ, barevné provedení, délky tabulí, po et kus    

a kompletnost a správnost dopl k  a p íslušenství. P ejímku potvrdí svým podpisem        

na dodací list a provede zápis do SD. 
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- Manipulace 

 
Manipulace p i vykládce pomocí hydraulického ramene nebo pomocí je ábu           

Liebherr 42 K1.  

 

b. Pracovní podmínky 

 
Nosná konstrukce st echy, difúzní folie, kontralat  a la ování musí být p ed zapo etím 

montáže st ešního plášt  dokon eny.  

 

c. P evzetí pracovišt  

 
P edání pracovišt  zajistí stavbyvedoucí. Pracovní eta provád jící montáž st ešního plášt  

musí být proškolena a vše musí být zapsáno do SD. P edání a p evzetí staveništ  se ádn  

zapíše do SD. 

 

d. Obecné pracovní podmínky 

 
K zastavení prací musí dojít, pokud teplota vzduchu klesne pod -10°C, rychlost v tru bude 

vyšší než 10,7m/s nebo pokud se vyskytne bou ka, déš  nebo sn žení a viditelnost je menší 

než 30 m. Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních pochodech, 

BOZP, mít na sob  požadované pracovní a ochranné pom cky a mít potvrzení na práci    

ve výškách. Za átek prací ur uje únosnost ztužujících v nc . P ed realizací prací musí být 

dokon eny všechny práce, které by se mohly vyskytovat, p ekážet pracovní et  

provád jící nosnou konstrukci st echy.  

 

e. Personální obsazení 
 

1x hlavní klempí  - zodpovídá za správnost a kvalitu provedených prací, kontroluje BOZP 

2x klempí  - plní instrukce a požadavky hlavního klempí e 

2x pomocní d lníci  

1x je ábník 

 

 

 

 

 



  Bakalá ská práce 
  A. Textová ást 
 

71 
 

f. Stroje a pom cky 

 

- Pom cky 

 
Metr, tesa ská tužka, levé a pravé vyosené st íhací n žky na plech, d ev ná palice, vrta ka, 

p ímé a zahnuté krycí klešt , prost ihova  (nibbler), utahovák, nýtovací klešt . 

 

- Stroje 

 
Je áb Liebherr 42 K.1, kladka, lano 

 

 

- Spojovací materiál 

 
Samo ezné závitotvorné šrouby s t snící hliníkovou podložkou, nýty 

 
g. Požadavky 

 
Celou realizaci kontroluje stavbyvedoucí za pomocí mistra, práce schvaluje stavbyvedoucí.  

Projekt se provede podle projektové dokumentace. P ed zapo etím prací se provede 

p ejímka nosné konstrukce st echy. Tato p ejímka se s výsledky a podpisy zapíše do SD. 

 

h. Pracovní postup – Montáž nosné konstrukce: 
 

1. Instalace st ešního okna a záv trných lišt. Záv trnou lištu lze osadit pouze na pravé 

stran  st echy a na levé stran  osadit záv trnou lištu až po p esném dom ení zbývající 

vzdálenosti p i pokládce posledních ad tabulí. 

2. Pokládka st ešní krytiny za ne na pravé stran  st echy (tj. p i pohledu na st . rovinu 

z venku). První tabule krytiny musí být uchycena kolmo k okapové hran . Jednotlivé 

tabule se kladou postupn  dle schématu .2. P ipev ování krytiny se provádí pomocí 

šroub  FRS 4,8x35 s hliníkovou podložkou s navulkanizovaným EPDM. P i pokládce 

krytiny se provádí také montáž plastových dopl k  (odv trávací komínky, anténní 

prostup) vyst ižením p íslušných otvor . Pokládka obou st ešních rovin bude probíhat 

sou asn .   

3. Montáž perforovaných h ebenových lišt a následn  h ebená e. 

4. Montáž sn hových zachytáva  a p ístupové lávky. P ístupová lávka se montuje          

na sadu vzp r s podp rou, která je p ipevn na na univerzální montážní plošinu. 
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i. Jakost a kontrola kvality 
 

Na jakost a kontrolu kvality krovu bude dohlížet stavbyvedoucí pop . mistr. Musí 

kontrolovat:  - rozm ry dle PD 

- rovnob žnost, pravoúhlost 

- umíst ní otvor   

 
Po dokon ení prací p edá celý st ešní pláš  stavbyvedoucí technickému dozoru investora    

a provedou zápis do SD, u kterého se zú astn ní podepíší. 

 
j. BOZP 

 
Pro maximální možnou ochranu zdraví p i práci se musí používat tyto pom cky: 

- ochranné brýle, bezpe nostní rukavice, pracovní od v, bezpe nostní p ilba, pevná obuv    

s vyztuženou špi kou 

P i doprav , manipulaci a montáži prvk  je t eba dbát všech bezpe nostních opat ení 

vyplývajících ze zákona a p íslušných platných p edpis .  

Bezpe nost prací bude s platnými normami a p edpisy. Musí spl ovat požadavky: 

- Zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví 

p i práci ( BOZP ). 

- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe nost          

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
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Schéma .2: Montáž krytiny 

 
 

1 – 42 – POSTUP KLADENÍ KRYTINY PRO ST EŠNÍ ROVINU 

 

S2, 3 – SANITÁRNÍ ODV TRÁVACÍ KOMÍNEK 

S4 – ANTÉNNÍ PROSTUP 

S5 – ST EŠNÍ VÝLEZ 

S6 – STOUPACÍ PLOŠINA 

Z1 – ZÁV TRNÁ LIŠTA 

Z2 – H EBENÁ  

Z3 – SN HOVÝ ZACHYTÁVA  

Z5 – PERFOROVANÁ LIŠTA 
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Technická zpráva za ízení staveništ
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1. Identifika ní údaje stavby a investora 

Název stavby: Bytový d m, Lázn  Bohdane

Místo stavby: Lázn  Bohdane

Kraj: Pardubice 

Investor/zadavatel: Hlavá ek David 

Lázn  Bohdane , ul. Na lužci p. 732, PS  53341 

Zhotovitel: Marhold s.r.o., Karlovina, ul. Náb ežní 78, 533 01, Pardubice, I :43262987 

Projektant stavby: Koblížek Tomáš, K i e  28, 533 41, Lázn  Bohdane , I : 260 31 988  

Zahájení stavby: 5.3.2012 

Ukon ení stavby: 8.5.2013 

2. Popis stavby 

Bytový d m umíst ný na parcele . 386/5 v k.ú. Lázn  Bohdane , okr. Pardubice                  

s vjezdem z ulice Dr. Tyrše. Jedná se o podsklepený t í podlažní objekt zast ešený 

sedlovou st echou. V podzemním podlaží jsou navrženy sklepní kóje pro obyvatele domu. 

Všechna t i nadzemní podlaží jsou navrženy jako bytové prostory. Obsahují vstup             

do objektu pro návšt vníky a obyvatele domu, opat en bezbariérovým p ístupem pro osoby 

s omezenou pohyblivostí - výtahem.  

3. Postup budování a likvidace staveništ : 

Prostor staveništ  se nachází na parcelách ve vlastnictví investora. P edm tné parcely jsou 

v sou asné dob  evidovány jako orná p da a nejsou zem d lsky využívány. Dopravní 

napojení parcely je v sou asnosti možné z ul. Dr. Tyrše. 

Staveništ  se za ne budovat týden p ed zapo etím vlastní výstavby objektu a bude            

se postupn  budovat podle pot eb v pr b hu výstavby. Likvidovat se budou postupn

objekty za ízení staveništ  tak, aby bylo p ed definitivním vy ist ním objektu za ízení 

staveništ  zlikvidováno. P ed zapo etím stavebních prací zajistí investor vyty ení 

stávajících inženýrských sítí. 
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4. Uspo ádání staveništ : 

Za ízení staveništ  bude ádn  oploceno mobilními rámovými dílci Standart výšky 2m 

ukotvenými v nosných patkách VRA-plastových a ádn  ozna eno tabulkami „Zákaz 

vstupu nepovolaných osob“. Sou ástí oplocení je dvouk ídlá uzamykatelná vstupní brána 

z plotových rámových dílc  Tempoline. Vozidla opoušt jící staveništ  musí být ádn

o išt na, aby nedocházelo ke zne iš ování pozemních komunikací. Vjezd na staveništ      

je z ulice Dr. Tyrše. P ed stavbou bude provedeno provizorní výstražné zna ení vjezdu     

na staveništ  v pat i né p edepsané bezpe né vzdálenosti. Pro výstavbu bude použita t žká 

mechanizace - v žový je áb Liebherr 42 K1.2 s dosahem výložníku 36m. V první fázi 

budou realizovány p ípojky kanalizace, vodovod, a elektrický silnoproud. 

5. Napojení staveništ  na sít : 

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

chodníkem a komunikací, zakon enou hlavním staveništním rozvad em s m ícími 

hodinami. 

Rozvody po staveništi povedou pod zemí v hloubce 350mm. 

Rozvody ze staveništních rozvad  k jednotlivým spot ebi m budou provedeny 

m d nými sto enými vodi i v obalu z kau ukového vulkanizátoru. Vodi e musí být 

umíst ny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

V míst astého pohybu osob bude kabel uložen mezi prkna, aby nedošlo k jeho poškození.

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

napojenou na hlavní kanaliza ní ad. 

Voda: pro pot eby stavby bude vybudovaná p ípojka z místní ve ejné vodovodní sít . 

P ípojka bude opat ena vodovodní šachtou a vodom rem s uzáv rem pro m ení odb ru 

vody.  

6. Osv tlení na staveništi: 

Osv tlení staveništ  je ešeno halogeny a to pouze jako bezpe nostní pro ochranu majetku. 

Bude provedeno na je ábu a stavebních bu kách. 
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7. Systém zásobování materiály: 

Nejv tší spot eba cihel je na 1.PP: 

Porotherm 40 Profi  236,56m
2

Porotherm 30 Profi  190,81m
2

Porotherm 24 Profi  21,18m
2

Porotherm 11,5 Profi  149,84m
2

Porotherm 40Profi  236,56m
2
 - spot eba 16 ks/m

2
 = 64 palet 

Porotherm 30Profi  190,81m
2
 - spot eba 16 ks/m

2
 = 39 palet 

Porotherm 24 Profi  21,18m
2
 - spot eba 10,7 ks/m

2
 = 4 palet 

Porotherm 11,5 Profi  149,84m
2
 - spot eba 8 ks/m

2
 = 13 palet 

Zdící materiál Porotherm bude na staveništ  dovážen vždy na po átku pracovní sm ny.     

S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a p esnosti dodávek. 

Porotherm 40 Profi je dodávána na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený po 60-ti 

kusech zabalený ve fólii bude dovážen vždy pro jedno podlaží a to celkov  na t ikrát       

po 22, 22 a 20 paletách.

-Porotherm 30 Profi balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii 

bude na staveništ  dovážen na jednou pro jedno podlaží a to celkov  na dvakrát po 20 a 19 

paletách. 

-Porotherm 24 Profi balený po 60-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii 

bude na staveništ  dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 4 paletách.  

-Porotherm 11,5 Profi balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený        

ve fólii bude na staveništ  dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 13 paletách.  
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Výpo et plochy skládky zdících prvk : 

-na jedno navezení:  22 palet -  Porotherm 40 Profi  

20 palet - Porotherm 30 Profi 

4 palet - Porotherm 24 Profi 

13 palet - Porotherm 11,5 Profi 

= 59 palet*(1,18x1,0) = 70m
2
 / 2palety na sob = 35m

2
 – návrh velikosti skládky 66m

2

Porotherm p eklady se dodávají na nevratných d ev ných hranolech rozm r                       

75 x 75 x 960 mm po 20-ti kusech sepnutých paletovací páskou. 

Na staveništ  budou dovezeny pro všechna podlaží a to celkov  na jednou - 35 palet. 

Výpo et plochy skládky p eklad : 

P eklad Porotherm plochý 11,5/7,1/125 cm – 31ks 

(0,96x1,25) = 1,2m
2
 – 2palety – 1,2x2 = 2,4m

2

P eklad Porotherm plochý 14,5/7,1/125 cm – 12ks 

(0,96x1,25) = 1,2m
2

– 1paleta 

P eklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/125 cm – 266ks 

(0,96x1,25) = 1,2m
2
 – 13palet – 1,2x13 = 15,6m

2

P eklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/150 cm – 136 ks 

(0,96*1,5) = 1,44 – 7palet – 1,44*7 = 10,08m
2

P eklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/175 cm – 132ks 

(0,96*1,75) = 1,68 – 7palet – 1,68*7 = 11,76m
2

P eklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/250 cm – 30ks 

(0,96*2,5) = 2,4 – 2palety – 2,4*2 = 4,8m
2

P eklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/300 cm – 30ks 

(0,96*3,0) = 2,88 – 2palety – 2,8*2 = 5,76m
2
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P eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/350 cm – 15ks 

(0,96*3, 5) = 3,36m
2
 – 1paleta

Celkem = 55m
2
 – návrh velikosti skládky 70m

2

Keramické stropní vložky Miako PTH jsou dodávány za foliované na vratných d ev ných 

paletách o rozm ru 1180 x 1000 mm. 

Na staveništ  budou dováženy vždy pro jedno podlaží a to celkov  jednou po 25 paletách. 

Výpo et plochy skládky stropních vložek a nosník : 

Vložky 19/62,5 – 2107ks/podlaží – 48ks/paleta =44palet 

Vložky   19/50 – 191ks/podlaží – 72ks/paleta = 3palety 

Celkem = 47 x (1,0x1,2) = 47x1,2 = 56,4m
2
 - 2 palety na sob  = 28,2m

2

Stropní nosníky POT   

160x175x4 750 – 70ks – 5 ad - 14x160= 2,56m - plocha(4,75x2,56) = 12,16m
2

160x175x4 250 – 31ks – 3 ady - 11x160= 1,76m - plocha(4,25x1,76) = 7,84m
2

160x175x3 750 – 32ks – 3 ady - 11x160= 1,76m - plocha(3,75x1,76) = 6,6m
2

160x175x3 250 – 15ks – 3 ady - 5x160= 0,8m - plocha(3,25x0,8) = 2,6m
2

160x175x2 250 – 2ks – 2x160= 0,32m - plocha(2,25x0,32) = 0,72m
2

Celkem = 30m
2

Celkem = 58,2m
2
 – návrh velikosti skládky 80m

2

Beton pro stropní konstrukce C16/20 bude dopravován na staveništ  pomocí 

autodomícháva  a p e erpáván do konstrukce pomocí auto erpadel Schwing. 

Betoná skou výztuž pro ŽB konstrukci schodišt , bude dopravena na staveništ  najednou, 

uložena na skládku dle profil  a délek. 
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Skládky pro etapu provedení st ešního plášt

P íhradové vazníky: 

-pot ebná plocha: 20,85*0,1*22ks = 45,87 m2  

-navrhnutá plocha: 66 m2 ... bude použita stávající skládka .14 zdících prvk

ezivo:  

-pot ebná plocha:  -krokve: 10,79*0,1 = 1,08 m2  

-lat , kontralat : 2,0*5,0 = 10 m2 

-celkem: 11,08 m2

-navrhnutá plocha: 80 m2 ... bude použita stávající skládka .15 stropních nosník  a vložek 

Krytina a klempí ské prvky: 

-pot ebná plocha:  -krytina: 6,0*1,2 = 7,2 m2  

-klempí ské prvky: -h ebená : 0,2*2,0 = 0,4 m2  

      -sn hový zachytáva :  0,2*2,0*2 = 0,8 m2

      -záv trná lišta: 0,2*2,0*2 = 0,8 m2

      -okapový plech: 0,25*2,0 = 0,5 m2

      -perforovaná lišta: 0,05*2,0*2 = 0,2 m2

-celkem: 9,9 m
2

-navrhnutá plocha: 80 m2 ... bude použita stávající skládka .15 stropních nosník  a vložek 

Tepelná izolace a sádrokartonové desky: 

-budou skladovány ve vnit ních prostorách objektu v 3.NP 

Parozábrana a difúzní folie 

-budou skladovány v uzamykatelném skladu 

Klempí ské dopl ky (prostupy, výlez, spojovací materiál…) 

-budou skladovány v uzamykatelném skladu 
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8. Skladování na staveništi: 

Materiál pro zd ní, stropní konstrukce, p eklady, lešení, bedn ní a betoná ská výztuž bude 

skladován na zpevn ných plochách ze silni ních betonových panel . Panely budou 

uloženy na št rkovém dusaném podsypu frakce 16-64, tl.100mm 

Skládka pro zdící materiály o ploše 66 m2 bude použita pro skladování cihel pro nosné 

obvodové, vnit ní nosné zdivo a p í ky. Následn  i pro provizorní uskladn ní d ev ných 

prvk  pro konstrukci st echy objektu. Skládka pro p eklady o ploše 70 m2. Skládka          

pro stropní konstrukci o ploše 80 m2. Tyto skládky se budou používat i pro všechna ostatní 

podlaží.  

Suchá maltová sm s je usklad ována v kontejnerech výrobce KKV o velikosti 3 x 3 m      

ve dvou kusech. Ná adí a pom cky zam stnanc  se skladují v uzamykatelném                    

a zast ešeném skladu. 

Skládky pro etapu provedení st ešního plášt  budou dopln ny d ev nými podklady výšky 

300mm. 

9. Požadavky na uspo ádání skládek: 

Zdící prvky se dodávají na vratných d ev ných paletách o rozm ru 1180 x 1000 mm. 

Palety se zdícími prvky se budou usklad ovat podle typu vedle sebe a max. do výšky 3m 

tj. 2 palety nad sebou. Mezi jednotlivými paletami bude ponechána obslužná uli ka                

o rozm ru 750 mm.  

P eklady se dodávají na nevratných d ev ných hranolech. 

Keramické stropní vložky Miako PTH jsou dodávány za foliované na vratných d ev ných 

paletách o rozm ru 1180 x 1000 mm. 

Palety se stropními vložkami se budou usklad ovat podle typu vedle sebe a max. do výšky 

3m tj. 2 palety nad sebou. Mezi jednotlivými paletami bude ponechána obslužná uli ka        

o rozm ru 750 mm.  

Keramické stropní nosníky jsou dodávány na stavbu voln  ložené, proloženy d ev nými 

hranoly. Nosníky se na skládkách ukládají podle délek a prokládají se ve vzdálenosti max. 

500 mm od konc  nosník  d ev nými proklady o rozm ru nejmén  40 x 20 mm. Proklady 

jednotlivých vrstev musí být uspo ádány vždy svisle nad sebou a v míst  svaru p í né 

výztuže s horní výztuží. 
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10. Hygienické za ízení staveništ : 

Hygienické za ízení slouží sociálním a hygienickým pot ebám pracovník  na staveništi. 

Hygienické za ízení je ešeno sanitární bu kou, která je navržena na po et pracovník , 

kte í budou na stavb  provád t jednotlivé práce. Za ízení staveništ  musí být vybudováno 

p ed zahájením stavebních prací.  

11. Návrh stavebních bun k 

Pro návrh sociálního za ízení staveništ  bylo použito systému STG TRADE. 

Stavbyvedoucí –  požadovaná plocha 2-12 m2   

- byl navržen kontejner - OK10 – Obytný kontejner 

- rozm ry 6000 x 2500mm – obytná plocha 15m2

Mistr –  požadovaná plocha 2-12 m2   

- byl navržen kontejner - OK09 – Obytný kontejner 

- rozm ry 6000 x 2500mm – obytná plocha 14,25m2

WC  –  požadováno - 1 sedadlo/10 pracovník   

- návrh na 12 pracovník  – 1,2 sedadla – 2sedadla 

- byl navržen kontejner – SAN20-01  Sanitární kontejner 

- rozm ry 6000 x 2500mm – 2 x WC, 2 x sprchový kout, 2 x pisoár, 1 x bojler, 5 x umyvadlo 

Šatny a denní místnost -  5 – 8 m2/ 1 pracovníka  

- 12 pracovník  5 x 12 = 60m2 

-  navržen 4x kontejner – OK01 Obytný kontejner 20“ 

-  6000 x 2500mm – obytná plocha 15m2 – 4 x 15 = 60m2

Sklad ná adí 

- rozm ry 6000 x 2500mm – plocha 15m2

Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad. 

Na manipulaci s kontejnery je zapot ebí autoje áb. 

Vzájemné spojení (upevn ní) je provád no dodaným spojovacím a t snicím materiálem. 
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12. Dopravní opat ení: 

Vjezd na staveništ  je z ulice Dr. Tyrše. P ed stavbou bude provedeno provizorní výstražné 

zna ení vjezdu na staveništ  v pat i né p edepsané bezpe né vzdálenosti. 

Jmenovit  se bude jednat o dopravní zna ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, 

zna ení vjezd  a otá ení vozidel výstavby. 

Každé vozidlo bude p ed opušt ním staveništ ádn  o išt no, aby nezne iš ovalo pozemní 

komunikace. Vnitrostaveništní komunikace je provedena z betonových panel  2000x3000 mm 

uložených do št rkového lože tl. 100 mm. Parkování pro pracovníky staveništ  bude podél chodníku 

stavby, kde budou pro tento ú el vyhrazena parkovací místa. 

13. Vliv na životní prost edí: 

S vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem .186/2001 Sb. o odpadech ve zn ní 

pozd jších p edpis . Vyt íd ný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp sobem,            

nap . recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop ípad  p edat odborné firm  k likvidaci.    

Je zakázáno dle vyhlášky zne iš ování p ilehlých komunika ních ploch, p ípadn  zne išt ní musí být 

odstran no. P ilehlé komunika ní plochy, které nejsou sou ástí staveništ , musí z stat pr jezdné        

a nezne išt né. Je zakázáno b hem výstavby zne iš ovat ovzduší pálením gumy, ropných produktu, 

papíru apod. P i provád ní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat Na ízení vlády           

. 502/2000 o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací ve zn ní pozd jších p edpis

dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší p ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru.

14. BOZP: 

P i všech pracích na staveništi je nutno pr b žn  a d sledn  dodržovat: 

Pro zajišt ní bezpe nosti práce a technologických za ízení je pot eba v pr b hu výstavby dodržovat 

základní požadavky dle zákona . 362/2005 Sb. Na ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe nost 

a ochranu zdraví p i práci na pracovištích nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky dle zákona      

. 309/2006 Sb. zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a na ízení vlády    

. 591/2006 Sb. o bližních minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci           

na staveništi. 

Na stavb  musí pracovat jen pracovníci vyu ení nebo zau ení v daném oboru a musí být vybaveni 

ohranými pom ckami a prost edky za které odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni z bezpe nostních p edpis  a pravideln  proškolováni. Staveništní mechanismy musí být 
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zabezpe eny proti možné manipulaci cizími osobami. Je t eba d sledn  dodržovat bezpe nostní 

opat ení p i pohybu staveništních mechanizm , p ekládání apod.  

Staveništ  musí být ohrani eno oplocením a na vstupu ozna eno výstražnou tabulkou se zákazem 

vstupu všech nepovolaných osob.

Výpo et maximální spot eby vody pro ZS 

A-Voda pro provozní ú ely 

Pot eba vody pro: M rná 
jednotka 

Po et m rných 
jednotek 

St ední 
norma 
(l/m.j.) 

Pot ebné 
množství 
vody(l) 

Ošet ování betonu M3 285,86 200 57172 

Omítka(bez vody pro maltu) M2 4 238 25 105950 

Mezisou et A       163122 

B-Voda pro hygienické a sociální ú ely 

Pot eba vody pro: M rná 
jednotka 

Po et m rných 
jednotek 

St ední 
norma 
(l/m.j.) 

Pot ebné 
množství 
vody(l) 

Hygienické ú ely 1 pracovník 12 40 480 

Sprchování 1 pracovník 12 45 540 

Mezisou et B       1020 

C-Voda pro technologické ú ely   

Pot eba vody pro: 
      

Pot ebné 
množství 
vody(l) 

Staveništ , mytí pom cek, atd.     250

Mezisou et C       250

Výpo et spot eby vody 

Qn = (  Pn*Kn)/(t*3600)

Qn = (A*1,6+B*2,7+C*2,0)/(8*3600)  
  

Qn = 9,2 l/s 

Navrhnuté potrubí DN 100MM 
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Výpo et maximálního p íkonu elektrické energie pro ZS 

P1-P íkon elektromotor

Stavební stroj 
  

Štítkový p íkon (kW) KS kW 

V žový je áb Liebherr 42 K.1   5,3 1 5,3 

Svislý stavební výtah GEDA 200 Z 1,7 1 1,7 

Univer. omítací a míchací stroj m-tec duo 10,35 1 10,4 

Ponorný vibrátor Irfun 57 Wacker   1,3 3 3,9 

Svá e ka Einhell BT-EW 150V   6,7 2 13,4 

Vrta ka Einhell RT-RH 20   0,6 4 2,4 

Úhlová bruska RT-AG 230   2,3 4 9,2 

Otopné t leso v bu ce   1,5 7 10,5 

P1 - Instalovaný p íkon elektromotor      56,8 

P2-Vnit ní osv tlení 

Osv tlené prostory 

  

P íkon pro osv tlení (kW/M2) m2 kW 

Šatna+umývárna+WC   0,006 75 0,45 

Sklad     0,003 15 0,045 

Vrátnice     0,002 7,5 0,015 

Bu ka stavbyvedoucího a mistra 0,005 30 0,15 

Vnit ní osv tlení stavby 0,006 748 4,488 

P2 - Instalovaný p íkon vnit ního osv tlení     5,148 

P3-venkovní osv tlení 

Druh prací   
  

P íkon pro osv tlení kW KS kW 

Osv tlení staveništ  - halogeny 0,5 12 6,0 

P3 - Instalovaný p íkon venkovního osv tlení     6,0 

P=1,1* ((0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2)
P=55,4 kW 

Navrženy jisti e 3 x 80 A  
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