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Abstrakt 

 

Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé vrchní stavby bytového domu v 

Jihlavě. Podrobněji zpracovávám technologické předpisy pro zdění a montáž 

prefabrikovaných panelů Spiroll. Dále obsahuje technickou zprávu, technickou zprávu 

zařízení staveniště, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, bezpečnost práce a 

ochranu životního prostředí, kontrolní a zkušební plán, časový plán, položkový rozpočet 

a vývozní plán stropních panelů Spiroll.  
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Abstract 

 

The subject of my bachelor´s thesis is to implement the rough upper construction of 

residential house in Jihlava. Processing Technology in detail the rules for building and 

assembly of prefabricated panels SPIROLL. It also contains a technical report, technical 

report building equipment, building equipment, mechanical assembly design, safety and 

environmental protection, inspection and test plan, schedule, itemized budget and the 

export ceiling panels SPIROLL.  
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Úvod 

Má bakalářská práce řeší technologickou etapu vrchní hrubé stavby bytového domu v 

Jihlavě. Konstrukční systém této stavby tvoří zdivo společně se stropními panely 

Spiroll. Technologie zdění a montáž stropních panelů Spiroll budou předmětem zájmu 

mé práce. 

V bakalářské práci se budu zabývat technologickými předpisy, zařízením staveniště, 

širšími dopravními vztahy, návrhem strojní sestavy, bezpečností a ochranou zdraví při 

práci, kontrolním a zkušebním plánem. 

Snažím se navrhnout a řešit technologické předpisy a zásady výstavby tak, aby realizace 

stavby proběhla co nejefektivněji. 
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1. Základní informace o stavbě 

 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Bytový dům Jihlava 

Místo stavby:  Jihlava, Za Prachárnou, okres Jihlava, kraj Vysočina 

   parcela č. 4361/4, 4361/18, 4361/29, 4361/3, 4361/28, 4361/34, 

4361/7 

Účel stavby:   Stavba určena pro bydlení 

Charakter stavby:  Novostavba 

 

Identifikační údaje investora 

Investor:  Statutární město Jihlava 

   Magistrát města Jihlava 

   Masarykovo náměstí 97/1, 586 01, Jihlava 

 

Identifikační údaje projektanta 

Projektant:  Ateliér RENA s.r.o. 

   Ing. Arch. Milan Vojtěch 

   Štrossova 277, 530 03, Pardubice 

 

Identifikační údaje generálního dodavatele 

Generální dodavatel:CZ Stavební Holding a.s. 

   Ing. Teofil Banszel 

   Bělehradská 579, 530 03, Pardubice 

 

Základní parametry stavby 

Místo stavby:  parcela č. 4361/4, 4361/18, 4361/29, 4361/3, 4361/28, 4361/34,  

   4361/7 

Výměra parcel: 5004,21m
2
 

Zastavěná plocha: 1218m
2 

Obestavěný prostor: 21 190,05m
3
 

Vlastnická práva pozemku: Vlastníkem pozemků je statutární město Jihlava a část  

    pozemků patří jiným vlastníkům, kteří souhlasí s jejich  
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    zastavěním. Pozemky nejsou vedeny jako zemědělská  

    půda a nebudeme je tudíž muset vyjímat ze ZPF. 

Počet podlaží:  6x NP 

Střecha:  Šikmá střecha valbová s mírným sklonem 12
o 

 

1.1. Obecná charakteristika stavby 

Novostavba 5 bytových domů celkem s 94 bytovými jednotkami je navržena mezi 

ulicí Rantířovská a sídlištěm Za Prachárnou v Jihlavě. Navržený objekt ve tvaru 

„L“ navazuje na započatou výstavbu domu s pečovatelskou službou (DPS). 

Současně s výstavbou DPS byla zahájena výstavba komunikací a inženýrských sítí. 

Místo původně navržených dvou bodových domů o kruhovém půdorysu je navržen 

blok 5 sekcí ve tvaru „L“. Při návrhu půdorysu zástavby jsme vycházeli z představy 

vytvoření hmotové a urbanistické protiváhy rozestavěného domu DPS. Toto řešení 

bylo podpořeno i komunikačním propojením ulice Rantířovská s rozestavěnou 

obslužnou komunikací u DPS. Dalším důvodem pro navržené urbanistické řešení 

bylo vytvoření polosoukromého klidového prostoru pro obyvatele domů  

na jihozápadní straně domu. Tento prostor není dotčen dopravou a umožňuje 

vytvořit optimální podmínky pro krátkodobou rekreaci. 

 

1.2. Účel stavby 

Předmětem je zbudování nového bytového domu. Projekt je zpracován na základě 

jednání s vlastníky pozemku za spoluúčasti investora, kde byly dohodnuty 

podmínky výstavby objektu. 

 

Stavba je situována nedaleko sídliště Za Prachárnou v městě Jihlava na místě, kde 

byla dříve výrobní hala. Jedná se o samostatně stojící šestipodlažní, nepodsklepený 

objekt s šikmou střechou. 

 

Navržený objekt vzhledem k sousednímu sídlišti Za Prachárnou zapadá  

do charakteru stávající okolní zástavby a je v souladu s územním plánem města. 
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1.3. Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Navržený objekt ve tvaru „L“ navazuje na započatou výstavbu domu 

s pečovatelskou službou (DPS). Současně s výstavbou DPS byla zahájena výstavba 

komunikací a inženýrských sítí. Místo původně navržených dvou bodových domů  

o kruhovém půdorysu  je navržen blok 5 sekcí ve tvaru „L“. Při návrhu  půdorysu 

zástavby se vycházelo z představy vytvoření hmotové a urbanistické protiváhy 

rozestavěného domu DPS. Toto řešení bylo podpořeno i komunikačním propojením 

ulice Rantířovská  s rozestavěnou obslužnou komunikací u DPS. 

 

Dalším důvodem pro navržené urbanistické řešení bylo vytvoření polosoukromého 

klidového prostoru pro obyvatele domů na jihozápadní straně domu. Tento prostor 

není dotčen dopravou a umožňuje vytvořit optimální podmínky pro krátkodobou 

rekreaci. Ve vzniklém klidovém vnitrobloku jsou navrženy sadové úpravy, které 

budou obsahovat umístění dětských hřišť, odpočinkových prvků pro obyvatele 

domů, drobné architektury, vyšší a nižší zeleň, veřejné osvětlení. Vzhledem k tomu, 

že navržená novostavba sousedí se stavbami, které  mají nebytový charakter (jedná 

se o skladové, výrobní haly, objekty občanské vybavenosti), bude nutné po obvodu 

vnitrobloku vysázet izolační zeleň - pokud nedojde  ke změně funkčního využití  

sousedních pozemků. 

 

Vzhledem k tomu, že okolní panelová výstavba je vícepodlažní a má rovné střechy, 

navržený dům má 6 NP a střechy jsou valbové s mírným sklonem 12 stupňů. Jako 

krytina je navržen titanzinkový plech. 

 

Fasáda bude horizontálně a vertikálně rozdělena v omítce a barvě. Poslední podlaží 

bude na jižní a západní stranu odsazené tak, aby vznikly terasy u bytů. Toto podlaží 

bude barevně odlišeno od ostatních podlaží. 

 

Po severním a východním obvodu bloku jsou navrženy obslužné komunikace, 

technická infrastruktura a parkoviště. 
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1.4. Popis konstrukčního řešení stavby 

Základy 

Základy objektu budou tvořit základové pasy z prostého betonu. Hloubka založení 

bude 1,900 tj. na kótě + 535,100 m n m. 

 

Svislé konstrukce 

Vnější obvodové stěny budou vyzděny z keramických bloků Porotherm o tloušťce 

zdiva 450 mm (Porotherm 44 P+D, P10), tepelný odpor konstrukce je  

2,53 m
2
KW

-1
, vnitřní nosné stěny budou z keramických bloků o tl.450 a 300mm 

(Porotherm 44 P+D a 30 P+D, P15). Příčky o tl. 100 a 150mm budou provedeny 

zděné z  YTONGU. 

 

Konstrukce schodišť 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou monolitické 

železobetonové. V zrcadle mezi schodišťovými rameny je navržen osobní výtah  

se zastávkami na všech podestách. 

 

Vodorovné nosné konstrukce stropů 

Konstrukce stropu v celém objektu je navržena ze ŽB panelů Spiroll o tl. 200mm. 

Prostupy ve stropní konstrukci lze provádět pouze podle statického ověření  

a posouzení statikem nebo podle prováděcích předpisů výrobce. 

Stropní konstrukce v posledním podlaží je navržena ze stropních panelů Spiroll tl. 

200mm, vyrovnávací vrstvy, parozábrany, tepelné izolace – izolační rohože Orsil 

o tl. 150mm. 

Překlady v nosných zdech jsou navrženy keramické typu Porotherm 7, místně 

monolitické, v příčkovém zdivu Ytong nenosné překlady Ytong eventuálně 

válcované profily. 

 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace v konstrukci podlahy 1NP je navržen polystyrén  PSB-S-30, podél 

celé obvodové stěny v šířce 2m od vnějšího líce, stropní konstrukce nad 1NP budou 

taktéž zatepleny na požadovanou hodnotu dle ČSN 73 05 40. 
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Hydroizolace 

Z hlediska naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, 

stanovené plynopropustnosti základové půdy a typu horninového podloží byl 

pozemek zařazen do kategorie se středním radonovým rizikem bez podsklepení.  

Za dostatečné protiradonové opatření podle ČSN 730601 se při středním 

radonovém riziku považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii 

těsnosti – protiradonová izolace. Její typ a tloušťka bude upřesněna v prováděcí 

projektové dokumentaci. 

 

Střecha 

Střecha je navržena jako valbová o sklonu 12 stupňů. Nosná konstrukce střechy 

bude tvořena dřevěným sbíjeným vazníkem. Střešní krytina je z titanzinkového 

plechu na dřevěném bednění. 

 

Povrchové úpravy 

Obklady v koupelnách, WC a kuchyni budou z keramických obkladaček dle přání 

investora. Výška obkladu v koupelnách a na WC je 2100mm, v prostoru 

kuchyňských linek bude obklad proveden v pásu širokém 600mm, spodní hrana 

obkladu je 800mm.  

Použité podlahové krytiny dle účelu místnosti a dle výběru investora (PVC, 

keramická dlažba atd.). 

Kovové konstrukce budou opatřeny běžnými protikorozními nátěry. Dřevěné 

konstrukce budou napuštěny ochranným nátěrem Lignofix eko. 

Vnější povrch objektu bude z hladké vápenocementové omítky se štukovou 

úpravou a vrchním nátěrem fasádní barvou. 

Vnitřní omítky budou vápenné štukové. 

 

Okna, dveře 

Okna jsou o rozměru 1800 x 1500 mm, 1500x1500 mm a 1200x 1500 mm. Okna 

jsou dřevěná (Eurookna) s izolačním dvojsklem. Všechny okna i balkónové dveře 

budou mít úpravu se zvýšenou zvukovou neprůzvučností, kde index Rw musí být 

větší než 35 dB. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou dřevěné typové - 

dle výběru vlastníků bytů. Balkónové dveře jsou o šíři 900mm. Zábradlí balkonů 

bude ocelové trubkové.  
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Napojení na inženýrské sítě  

Odkanalizování objektů je navrženo kanalizací do nově vybudovaných 

kanalizačních sítí. Kanalizace bude oddílná, ležatá - kamenina, svislé rozvody 

z PVC, dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. 

Vodovodní přípojka je navržena společně pro všechny bloky objektu  

a prodloužením vodovodního řadu napojen na současný vodovodní řad. 

 

2. Napojení stavby na dopravní technickou infrastrukturu 

2.1. Zdroje energií 

Všechny sítě jsou vybudovány v předstihu jako první. Kanalizační přípojka 

pro odvod splašků bude napojena na stávající kanalizační síť. To nám 

umožní, abychom veškeré mobilní kontejnery mohli napojit na nově 

vybudované sítě. 

Při procesu zdění a montáži stropních panelů Spiroll potřebujeme zdroj vody. 

Pro tyto účely bude vybudována vodovodní přípojka.  

 

2.2. Doprava 

Komunikační napojení bytového domu je vybudováno na stávající 

komunikaci v ulici Rantířovská, která je propojena předbudovanou 

komunikací s komunikacemi stávajícího sídliště Za Prachárnou. Z 

komunikace v ulici Rantířovská bylo provedeno odbočení a obslužná 

komunikace vede po vnějším obvodu objektu. Komunikace je navržená jako 

obousměrná. Podél této komunikace je vybudován jednostranný chodník,  

ze kterého jsou přístupy k jednotlivým vchodům.  Nově vybudovaná odstavná 

stání jsou kolmá stání při místní komunikaci. 

Pro účely požární bezpečnosti objektu je část chodníků přilehlých k ulici 

Rantířovská provedena jako pojezdová v šířce 3,5m. 

 

3. Vliv stavby na životní prostředí 

Objekt ani jeho užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

 

Splaškové vody z objektu i dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny 

kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. 
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Vodovod se napojí samostatnou vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodního 

řádu. 

Výrobu tepla nám budou zajišťovat plynové kotle. Ty jsou umístěny ve vlastní 

kotelně uvnitř objektu. Napojení rozvodu plynu bude provedeno na nově 

vybudovanou plynovodní přípojku. 

 

Tuhý domovní odpad bude ukládán do kontejnerů ve 2 krytých přístřešcích, které 

budou umístěné při obslužné komunikaci. Stanovení počtu kontejnerů na odpad je 

proveden dle hygienických zásad pro projektování sběrných nádob v bytové 

výstavbě. Jeden kontejner o objemu 1100 l při odvozu 1 x týdně je pro 12 bytů. Z 

těchto důvodů pro 94 bytů postačuje 8 kontejnerů o obsahu 1100 l. Stanoviště pro 

kontejner bude zastřešené. 

 

Vzhledem k tomu, že objekt se nachází v blízkosti náletového koridoru vrtulníku 

z heliportu LZS Jihlava, bylo nutné provést některé úpravy objektu. Při posouzení 

objektu jsme vycházeli z hlukové studie na Posouzení akustických emisí a imisí  

na dům s pečovatelskou službou Jihlava, která byla provedena na tento objekt 

firmou EKOTECHNIKA Brno Ing. Jiřím Novákem. Součástí této studie je 

posouzení hlučnosti heliportu LZS Jihlava firmou TECHSON Praha, z něhož je 

zřejmé, že u objektu DPS, který se nachází ve větší blízkosti náletového koridoru, je 

hladina max. akustického tlaku u fasády 81 dB a hladina akustického tlaku u námi 

navrhovaného objektu je cca 75 dB. Při dodržení opatření navržených pro objekt 

DPS i u tohoto nového bytového domu budou dodrženy hygienicky přípustné 

hladiny hluku pro jednotlivé bytové jednotky. 

 

Byla navržena tato opatření: 

a) index vzduchové neprůzvučnosti Rw navržených oken v obvodovém plášti 

bude větší než 35 dB 

b) index vzduchové neprůzvučnosti Rw navrhovaného obvodového pláště 

z tvárnic Wienerberger Porotherm 44 P+D je dle hodnot udávaných 

výrobcem 52 dB 

c) index Rw vstupních dveří do bytů bude větší než 18 dB. 
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4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Během výstavby objektu při všech pracovních činnostech klademe velký důraz  

na bezpečnost a ochranu zdraví. Podrobnější informace jsou obsaženy v kapitole 8 

Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 

 

5. Stavebně technologická část 

5.1. Širší dopravní vztahy 

V širších dopravních vztazích jsem se zabýval navrhnutím optimálních tras  

pro dodávku materiálu pro zdění, dodávku stropních panelů Spiroll a dodávku 

transportbetonu pro realizaci železobetonového věnce. Trasy jsou navrženy  

co nejefektivněji, aby vzdálenost a čas dopravy byly co nejkratší. 

Graficky řeší výkres širších dopravních vztahů č. B 1.3. 

 

5.2. Technologické předpisy 

V této části se zabývám technologických řešením stavby. Podrobněji 

jsem se zaměřil na technologickou etapu zdění a montáž stropních panelů 

Spiroll. Mým předmětem zájmu se stal použitý materiál, jeho doprava  

a skladováním, dodržení technologických a montážních postupů. 

 

Technologický předpis obsahuje: 

1. Obecné informace o stavbě 

2. Materiály 

3. Převzetí pracoviště 

4. Pracovní podmínky 

5. Personální obsazení 

6. Stroje a pomůcky 

7. Hlavní pracovní postup 

8. Jakost a kontrola provedených prací 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

10. Životní prostředí 

 

Technologické předpisy nalezneme v kapitolách 3 a 4. 
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5.3. Technická zpráva zařízení staveniště 

V této zprávě je řešena potřeba různých zdrojů při budování objektu. Je zde 

uveden přesný počet a konkrétní typy mobilních kontejnerů, které jsou součástí 

zařízení staveniště při výstavbě objektu. V přílohách jsou vypočtena potřebná 

množství energií (voda, elektrická energie). Řešíme i dopravní přístupnost k 

objektu. 

Technická zpráva zařízení staveniště je umístěna v kapitole 5. 

 

5.4. Projekt zařízení staveniště 

Vymezuje prostor, který je oplocen a znázorňuje zařízení staveniště. Jsou zde 

zakresleny potřebné objekty pro zařízení staveniště. Tím jsou myšleny 

kanceláře, šatny, sociální zařízení, sklady, skládky materiálů a odpadů a dále 

zobrazuje místa odběru energií. 

Výkres zařízení staveniště je výkresové části B1.2. 

 

5.5. Návrh strojní sestavy 

Zde jsou uvedeny stroje, které potřebujeme k realizaci námi řešených činností. 

Součástí tohoto dokumentu jsou parametry jednotlivých strojů a u jeřábu také 

zátěžový graf. 

Návrh strojní sestavy nalezneme v kapitole 7. 

 

5.6. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Zabývá se pokyny a předpisy, které je nutné dodržovat a řídit se jimi  

pro zajištění bezpečnosti práce. Každý pracovník pracující na staveništi musí 

být řádně proškolen a předpisy bezpečnosti práce musí dodržovat. Bezpečnost 

a ochrana zdraví se řídí platnými právními předpisy, normami a nařízeními 

vlády, a to 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na staveništích. 

Podrobněji řešeno v kapitole 8. 
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5.7. Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán nám udává, kdy a jakým způsobem budeme 

kontrolovat průběh prací tak, abychom dosáhli požadované kvality. V KZP je 

dále uvedeno kdo tyto kontroly provede a dle jakých předpisů a norem budou 

výsledky kontrolovány. 

Kontrolní a zkušební plán je přílohou B4. 

 

5.8. Časový harmonogram 

Pro plynulost výstavby je zpracován časový plán v programu CONTEC. 

Časový plán je přílohou B2. 

5.9. Rozpočet 

Pro rozpočet naší technologické etapy byl využit program na rozpočtování 

BuildPower, cenová úroveň byla použita první pololetí roku 2012. Jsou zde 

uvedeny všechny položky, které jsou použity při výstavbě vrchní hrubé stavby. 

Rozpočet je přílohou B3. 

 

5.10. Letmá montáž 

Zpracovány výkresy přesného uložení stropních panelů Spiroll, skladby 

panelů na jednotlivé soupravy a vývozní plán. 

Nalezneme v přílohách B1.6., B1.7., B1.8., B1.9., B1.10., B1.11., B1.12., 

B1.13., B1.14.  
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1. Základní informace 

Nově budovaný objekt bytového domu se nachází na území statutárního města Jihlava v 

ulici Za Prachárnou. Pro přístup k objektu slouží asfaltová komunikace vedoucí z ulice 

Rantířovská. Problematika dopravních tras je řešena v dokumentu Technická zpráva 

zařízení staveniště a ve výkresech s názvy B1.3 Situace širších dopravních vztahů 

a B1.4 Širší dopravní vztahy - Dopravní značení. 

 

 

Obrázek 1: Poloha stavby bytového domu Jihlava 

 

Obrázek 2: Poloha stavby bytového domu Jihlava 

Bod č. A označuje skutečnou polohu nově budovaného bytového domu v Jihlavě 



29 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

   

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 

  

  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 

 

3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 
ZDĚNÍ 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JAN NOVÁK  

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 

SUPERVISOR 

BRNO 2012          



30 
 

1. Obecné informace o stavbě 

1.1. Vlastní objekt 

Tento technologický předpis řeší bytový dům o 6 nadzemních podlažích. Objekt 

není podsklepen. Nachází se ve městě Jihlava, ulice Za Prachárnou, okres 

Jihlava, kraj Vysočina. Objekt je osazen na rovinatém terénu. Sondami a 

stavebním průzkumem nebyla zjištěna hladina podzemní vody v takové míře, 

aby ovlivnila základové konstrukce. Nebyly zjištěny ani jiné zvláštní podmínky, 

které by mohly ovlivňovat založení stavby. Budova sousedí se stavbami, které 

mají nebytový charakter (jedná se skladové, výrobní haly, objekty občanské 

vybavenosti). Bude nutné po obvodu vnitrobloku vysázet izolační zeleň - pokud 

nedojde ke změně funkčního využití sousedních pozemků. 

 

Novostavba má tvar písmene "L". Je rozdělena na 5 bloků. V objektu jsou 

navrženy 2 typy obytných bloků, které se odlišují dispozičním uspořádáním  

a hmotovým řešením.  

 

V každém objektu A, B, D, E  je celkem 21 bytů. Z toho je 10 bytů 2+1,  

11 bytů 1+1. Na každém podlaží jsou 4 byty, v přízemí je 1 byt a je zde 

technické zázemí bytů (sklepy, sušárna, kolárna, úklidová komora).  

 

V nárožním objektu C je celkem 10 bytů, na každém podlaží jsou 2 byty  

o velikosti 1+2. V přízemí je technické zázemí bytů. 

 

Celkem je v objektu 94 bytů, z toho je: 

44 bytů               1+1 

50 bytů               1+2 

Každá sekce má samostatný hlavní vstup od obslužné komunikace a vedlejší 

východ do dvora.   

 

Obestavěný prostor je 21 190,05m
3
, zastavěná plocha je 1218m

2
. 
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1.2. Vlastního procesu 

Na zděné nosné konstrukce použijeme systém Porotherm. Obvodové nosné zdi 

budou z tvárnic Porotherm 44 P+D, P10 (tepelný odpor kce. je 2,53 m
2
KW

-1
) 

na MVC 5 MPa, vnitřní nosné zdi tvárnice Porotherm 30 P+D a Porotherm 44 

P+D na MVC 5 MPa. Nenosné příčky tvárnice Ytong P2-500 tl. 100mm a 

Ytong P2-500 tl. 150mm na zdící maltu Ytong 5 MPa. Překlady nad okny a 

dveřmi budou z překladů Porotherm 7 u nosných konstrukcí. U příček budou 

použity nenosné překlady Ytong. Tloušťka ložné spáry je 12mm. 

Proces zdění bude probíhat v letním období. Při nepřízni počasí bude muset být 

zdění nosných zdí odloženo.  

 

2. Materiály 

Obvodové nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic Porotherm 44 P+D, P10 

247x440x238mm na maltu vápenocementovou Porotherm TM o pevnosti 5MPa, vnitřní 

nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic Porotherm 44 P+D, P15 247x440x238 mm  

a Porotherm 30 P+D, P15 247x300x238 mm na maltu vápenocementovou Porotherm 

TM o pevnosti 5MPa. Nenosné příčky budou vyzděny z tvárnic Ytong P2-500  

tl. 100mm a Ytong P2-500 tl. 150mm. Přesné rozměry tvárnice jsou Ytong P2-500 

100x249x599 mm a Ytong P2-500 150x249x599 mm. Tvárnice Ytong zděny na zdící 

maltu Ytong  5MPa. Budou použity překlady Porotherm 7 a nenosné překlady Ytong. 

Součástí ŽB věnce bude věncovka Porotherm VT 8/23,8 o rozměrech 497x80x238mm. 

 

Výpočet kubatur: 

Porotherm 44 P+D 

Porotherm 44 P+D, P10 247x440x238 

Podlaží Blok 
Zdivo 

[m2] 

Otvory 

[m2] 
Otvory Ks Množství Jednotka 

1NP A 136,98 39,57 2,1x1,5 4   

    1,8x1,5 3   

    1,4x2,4 1   

    2,4x1,1 1   

    0,9x1,5 1   

    1,1x2,4 1   

    1,0x2,25 1   

 B 138,73 37,00 2,1x1,5 4   

    0,9x1,5 1   
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    1,1x2,4 1   

    1,8x1,5 3   

    1,4x2,4 1   

    2,4x1,1 1   

 D 138,73 37,00 2,1x1,5 4   

    0,9x1,5 1   

    1,1x2,4 1   

    1,8x1,5 3   

    1,4x2,4 1   

    2,4x1,1 1   

 E 136,98 39,57 2,1x1,5 4   

    1,8x1,5 3   

    1,4x2,4 1   

    2,4x1,1 1   

    0,9x1,5 1   

    1,1x2,4 1   

    1,0x2,25 1   

2NP A 134,13 42,42 2,1x1,5 2   

    1,2x1,5 2   

    0,9x2,25 2   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x1,1 2   

    1,0x2,25 1   

 B 135,87 39,86 1,8x1,5 4   

    2,4x1,1 2   

    0,9x2,25 2   

    1,2x1,5 2   

    2,1x1,5 2   

    0,9x1,5 2   

 D 135,87 39,86 1,8x1,5 4   

    2,4x1,1 2   

    0,9x2,25 2   

    1,2x1,5 2   

    2,1x1,5 2   

    0,9x1,5 2   

 E 134,13 42,42 2,1x1,5 2   

    1,2x1,5 2   

    0,9x2,25 2   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x1,1 2   

    1,0x2,25 1   
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3NP A 133,65 42,90 2,1x1,5 2   

    1,2x1,5 2   

    0,9x2,25 2   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

    1,0x2,25 1   

 B 135,39 40,34 1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

    0,9x2,25 2   

    1,2x1,5 2   

    2,1x1,5 2   

    0,9x1,5 2   

 D 135,39 40,34 1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

    0,9x2,25 2   

    1,2x1,5 2   

    2,1x1,5 2   

    0,9x1,5 2   

 E 133,65 42,90 2,1x1,5 2   

    1,2x1,5 2   

    0,9x2,25 2   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

4NP A 133,65 42,90 2,1x1,5 2   

    1,2x1,5 2   

    0,9x2,25 2   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

    1,0x2,25 1   

 B 135,39 40,34 1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

    0,9x2,25 2   

    1,2x1,5 2   

    2,1x1,5 2   

    0,9x1,5 2   

 D 135,39 40,34 1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

    0,9x2,25 2   

    1,2x1,5 2   

    2,1x1,5 2   
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    0,9x1,5 2   

 E 133,65 42,90 2,1x1,5 2   

    1,2x1,5 2   

    0,9x2,25 2   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

5NP A 133,65 42,90 2,1x1,5 2   

    1,2x1,5 2   

    0,9x2,25 2   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

    1,0x2,25 1   

 B 135,39 40,34 1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

    0,9x2,25 2   

    1,2x1,5 2   

    2,1x1,5 2   

    0,9x1,5 2   

 D 135,39 40,34 1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

    0,9x2,25 2   

    1,2x1,5 2   

    2,1x1,5 2   

    0,9x1,5 2   

 E 133,65 42,90 2,1x1,5 2   

    1,2x1,5 2   

    0,9x2,25 2   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x1,2 2   

6NP A 135,72 39,18 1,2x1,5 4   

    0,9x2,25 4   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x0,6 1   

    1,0x2,25 1   

 B 138,28 36,62 1,8x1,5 4   

    2,4x0,6 1   

    1,2x1,5 4   

    0,9x2,25 4   

    0,9x1,5 2   
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 D 138,28 36,62 1,8x1,5 4   

    2,4x0,6 1   

    1,2x1,5 4   

    0,9x2,25 4   

    0,9x1,5 2   

 E 135,72 39,18 1,2x1,5 4   

    0,9x2,25 4   

    0,9x1,5 2   

    1,8x1,5 4   

    2,4x0,6 1   

    1,0x2,25 1   

 

Porotherm 44 P+D, P15 247x440x238 

1NP A 112,25 15,08 1,1x2,1 2   

    1,1x2,4 1   

    1,1x2,4 1   

    1,35x2,4 1   

 B 112,25 15,08 1,1x2,4 1   

    1,1x2,1 2   

    1,1x2,4 1   

    1,35x2,4 1   

 C 116,13 33,75 0,9x1,5 2   

    1,2x2,4 3   

    1,5x1,5 2   

    1,2x1,5 3   

    1,1x2,1 1   

    1,1x2,4 1   

    1,6x1,6 1   

 D 112,25 15,08 1,1x2,1 2   

    1,1x2,4 1   

    1,1x2,4 1   

    1,35x2,4 1   

 E 112,25 15,08 1,1x2,4 1   

    1,1x2,1 2   

    1,1x2,4 1   

    1,35x2,4 1   

2NP A 106,14 21,19 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 4   

 B 106,14 21,19 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 4   

 C 116,87 33,01 1,5x1,5 2   

    1,2x1,5 6   

    1,6x1,6 1   
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    1,2x2,25 2   

    1,1x2,1 2   

 D 106,14 21,19 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 4   

 E 106,14 21,19 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 4   

3NP A 61,46 5,37 1,1x2,1 2   

 B 61,46 5,37 1,1x2,1 2   

 C 77,74 26,16 1,5x1,5 2   

    1,2x1,5 6   

    1,6x1,6 1   

    0,9x2,25 2   

 D 61,46 5,37 1,1x2,1 2   

 E 61,46 5,37 1,1x2,1 2   

4NP A 26,81 5,37 1,1x2,1 2   

 B 26,81 5,37 1,1x2,1 2   

 C 77,74 26,16 1,5x1,5 2   

    1,2x1,5 6   

    1,6x1,6 1   

    0,9x2,25 2   

 D 26,81 5,37 1,1x2,1 2   

 E 26,81 5,37 1,1x2,1 2   

5NP A 26,81 5,37 1,1x2,1 2   

 B 26,81 5,37 1,1x2,1 2   

 C 77,74 26,16 1,5x1,5 2   

    1,2x1,5 6   

    1,6x1,6 1   

    0,9x2,25 2   

 D 26,81 5,37 1,1x2,1 2   

 E 26,81 5,37 1,1x2,1 2   

6NP A 8,66 5,37 1,1x2,1 2   

 B 8,66 5,37 1,1x2,1 2   

 C 77,74 26,16 1,5x1,5 2   

    1,2x1,5 6   

    1,6x1,6 1   

    0,9x2,25 2   

 D 8,66 5,37 1,1x2,1 2   

 E 8,66 5,37 1,1x2,1 2   

 

Malta Porotherm TM 

1NP A     10467,66 l 

 B     10541,16 l 

 C     4877,46 l 
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 D     10541,16 l 

 E     10467,66 l 

2NP A     10091,34 l 

 B     10164,42 l 

 C     4908,54 l 

 D     10164,42 l 

 E     10091,34 l 

3NP A     8194,62 l 

 B     8267,7 l 

 C     3265,08 l 

 D     8267,7 l 

 E     8194,62 l 

4NP A     6739,32 l 

 B     6812,40 l 

 C     3265,08 l 

 D     6812,40 l 

 E     6739,32 l 

5NP A     6739,32 l 

 B     6812,40 l 

 C     3265,08 l 

 D     6812,40 l 

 E     6739,32 l 

6NP A     6063,96 l 

 B     6171,48 l 

 C     3265,08 l 

 D     6171,48 l 

 E     6063,96 l 

 

Překlad Porotherm 7 

Délka 

[mm] 
     

Množství 

sestav 
Jednotka 

1250      114 ks 

1500      158 ks 

1750      20 ks 

2000      6 ks 

2250      92 ks 

2500      8 ks 

2750      48 ks 

3000      40 Ks 
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Spotřeba: 16ks/m
2
 

1 paleta = 60ks cihel 

Hmotnost jedné palety: 1255kg 

Spotřeba malty MVC 5MPa: 42 l/m
2 

 

Porotherm 30 P+D 

Porotherm 30 P+D, P15 247x300x238 

Podlaží Blok 
Zdivo 

[m2] 

Otvory 

[m2] 
Otvory Ks Množství Jednotka 

1NP A 30,66 7,84 1,0x2,1 1   

    0,95x2,4 1   

    1,08x2,28 1   

 B 30,66 7,84 1,0x2,1 1   

    0,95x2,4 1   

    1,08x2,28 1   

 C 121,79 8,535 1,1x2,4 1   

    1,08x2,28 1   

    1,1x2,1 1   

 D 30,66 7,84 1,0x2,1 1   

    0,95x2,4 1   

    1,08x2,28 1   

 E 30,66 7,84 1,0x2,1 1   

    0,95x2,4 1   

    1,08x2,28 1   

2NP A 35,66 2,84 1,08x2,28 1   

 B 35,66 2,84 1,08x2,28 1   

 C 122,66 7,66 1,08x2,28 1   

    1,0x2,1 2   

 D 35,66 2,84 1,08x2,28 1   

 E 35,66 2,84 1,08x2,28 1   

3NP A 80,34 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 B 80,34 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 C 163,27 13,03 1,1x2,1 2   

    1,0x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 D 80,34 18,66 2,0x2,3 2   
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    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 E 80,34 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

4NP A 114,99 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 B 116,09 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 C 163,27 13,03 1,1x2,1 2   

    1,0x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 D 116,09 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 E 114,99 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

5NP A 114,99 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 B 116,09 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 C 163,27 13,03 1,1x2,1 2   

    1,0x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 D 116,09 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 E 114,99 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

6NP A 129,02 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 B 129,02 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 C 163,27 13,03 1,1x2,1 2   

    1,0x2,1 2   
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    1,08x2,28 1   

 D 129,02 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 E 129,02 18,66 2,0x2,3 2   

    1,1x2,1 2   

    1,08x2,28 1   

 

Malta Porotherm TM 

1NP A     858,48 l 

 B     858,48 l 

 C     3410,12 l 

 D     858,48 l 

 E     858,48 l 

2NP A     998,48 l 

 B     998,48 l 

 C     3434,48 l 

 D     998,48 l 

 E     998,48 l 

3NP A     2249,52 l 

 B     2249,52 l 

 C     4571,56 l 

 D     2249,52 l 

 E     2249,52 l 

4NP A     3219,72 l 

 B     3250,52 l 

 C     4571,56 l 

 D     3250,52 l 

 E     3219,72 l 

5NP A     3219,72 l 

 B     3250,52 l 

 C     4571,56 l 

 D     3250,52 l 

 E     3219,72 l 

6NP A     3612,56 l 

 B     3612,56 l 

 C     4571,56 l 

 D     3612,56 l 

 E     3612,56 l 

 

Překlad Porotherm 7 
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Délka 

[mm] 
     

Množství 

sestav 
Jednotka 

1250      18 ks 

1500      72 ks 

2500      32 ks 

 

 

Spotřeba: 16ks/m
2
 

1 paleta = 80ks cihel 

Hmotnost jedné palety: 1265kg 

Spotřeba malty MVC 5MPa: 28 l/m
2 

 

Věncovka VT 8/23,8 

Věncovka Porotherm VT 8/23,8 497x80x238 

Podlaží Blok     Množství Jednotka 

1NP A     67 m 

 B     67 m 

 C     60,39 m 

 D     67 m 

 E     67 m 

2NP A     67 m 

 B     67 m 

 C     60,39 m 

 D     67 m 

 E     67 m 

3NP A     67 m 

 B     67 m 

 C     60,39 m 

 D     67 m 

 E     67 m 

4NP A     67 m 

 B     67 m 

 C     60,39 m 

 D     67 m 

 E     67 m 

5NP A     67 m 

 B     67 m 

 C     60,39 m 

 D     67 m 

 E     67 m 

6NP A     65,4 m 
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 B     65,4 m 

 C     60,39 m 

 D     65,4 m 

 E     65,4 m 

 

 

Spotřeba ks na jeden metr: 2 

1 paleta = 120 ks věncovek 

Hmotnost jedné palety: 1165kg 

 

POROTHERM 

Materiál Zdivo S [m2] 
Spotřeba cihel 

[ks] 

Počet palet 

[ks] 
Hmotnost [t] 

Spotřeba 

malty [l] 

44 P+D, P10 247x440x238 3253,66 52059 868 1089,34 136653,72 

44 P+D, P15 247x440x238 1924,48 30792 510 640,05 80828,16 

30 P+D, P15 247x300x238 2924,57 46793 585 740,03 81887,96 

VĚNCOVKA POROTHERM 

Materiál 
Počet metrů 

[m] 

Spotřeba 

věncovek [2ks/m] 

Počet palet 

[ks] 
Hmotnost [t]  

VT 8/23,8 1963,94 3927,88 33 38,45  

 

 Jednotka Množství 

Porotherm 44 P+D, P10 247x440x238 Paleta 60 ks 868 

Porotherm 44 P+D, P15 247x440x238 Paleta 60 ks 510 

Porotherm 30 P+D, P15 247x300x238 Paleta 80ks 585 

Věncovka Porotherm VT 8/23,8 

497x80x238 
Paleta 120 ks 33 

Malta Porotherm TM Balení 22,5 kg 7472 

Překlad Porotherm 7 1250mm  642 ks 

Překlad Porotherm 7 1500mm  1078 ks 

Překlad Porotherm 7 1750mm  100 ks 

Překlad Porotherm 7 2000mm  30 ks 

Překlad Porotherm 7 2250mm  460 ks 

Překlad Porotherm 7 2500mm  138 ks 

Překlad Porotherm 7 2750mm  240 ks 

Překlad Porotherm 7 3000mm  200 ks 
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Ytong P2-500 tl. 150mm 

Ytong P2-500 150x249x599 

Podlaží Blok Zdivo [m2] Otvory [m2] Otvory Ks Množství Jednotka 

1NP A 4,41 3,84 1,6x2,4 1 30 ks 

 B 4,41 3,84 1,6x2,4 1 30 ks 

 D 4,41 3,84 1,6x2,4 1 30 ks 

 E 4,41 3,84 1,6x2,4 1 30 ks 

 

Malta zdící šedá 

1NP A     9,26 kg 

 B     9,26 kg 

 D     9,26 kg 

 E     9,26 kg 

 

Plochý překlad PSF IV/1750 150x124x2250 

1NP      4 ks 

 

 

Spotřeba: 6,7ks/m
2
 

1 paleta = 60ks cihel 

Hmotnost jedné palety: 893kg 

Spotřeba malty MVC 5MPa: 2,1kg/m
2 

 

Ytong P2-500 tl. 100mm 

Ytong P2-500 100x249x599 

Podlaží Blok Zdivo [m2] 
Otvory 

[m2] 
Otvory Ks Množství Jednotka 

1NP A 221,94 36,83 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 24   

    0,6x0,9 4 1422 ks 

 B 232,11 36,83 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 24   

    0,6x0,9 4 1490 ks 

 C 106,93 20,39 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 11   

    0,6x0,9 2 682 ks 

 D 232,11 36,83 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 24   

    0,6x0,9 4 1490 ks 
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 E 221,94 36,83 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 24   

    0,6x0,9 4 1422 ks 

2NP A 117,83 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 753 ks 

 B 117,83 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 753 ks 

 C 59,88 12,11 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 4   

    0,6x0,9 2 381 ks 

 D 117,83 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 753 ks 

 E 117,83 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 753 ks 

3NP A 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

 B 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

 C 62,08 12,11 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 4   

    0,6x0,9 2 396 ks 

 D 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

 E 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

4NP A 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

 B 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

 C 62,08 12,11 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 4   

    0,6x0,9 2 396 ks 

 D 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
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    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

 E 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

5NP A 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

 B 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

 C 62,08 12,11 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 4   

    0,6x0,9 2 396 ks 

 D 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

 E 119,48 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 764 ks 

6NP A 117,70 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 752 ks 

 B 117,70 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 752 ks 

 C 61,64 12,11 0,8x1,97 4   

    0,6x1,97 4   

    0,6x0,9 2 393 ks 

 D 117,70 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 752 ks 

 E 117,70 21,86 0,8x1,97 8   

    0,6x1,97 6   

    0,6x0,9 4 752 ks 

 

Malta zdící šedá 

Podlaží Blok     Množství Jednotka 

1NP A     296,78 kg 

 B     311,02 kg 

 C     142,31 kg 

 D     311,02 kg 

 E     296,78 kg 



46 
 

2NP A     157,13 kg 

 B     157,13 kg 

 C     79,48 kg 

 D     157,13 kg 

 E     157,13 kg 

3NP A     159,44 kg 

 B     159,44 kg 

 C     82,56 kg 

 D     159,44 kg 

 E     159,44 kg 

4NP A     159,44 kg 

 B     159,44 kg 

 C     82,56 kg 

 D     159,44 kg 

 E     159,44 kg 

5NP A     159,44 kg 

 B     159,44 kg 

 C     82,56 kg 

 D     159,44 kg 

 E     159,44 kg 

6NP A     156,94 kg 

 B     156,94 kg 

 C     81,94 kg 

 D     156,94 kg 

 E     156,94 kg 

 

Nenosné překlady NEP 10 100x249x1250 

1NP      145 ks 

2NP      82 ks 

3NP      82 ks 

4NP      82 ks 

5NP      82 ks 

6NP      82 ks 

 

 

Spotřeba: 6,7ks/m
2
 

1 paleta = 90ks cihel 

Hmotnost jedné palety: 893kg 

Spotřeba malty MVC 5 MPa: 1,4kg/m
2 
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YTONG 

Materiál Zdivo S [m2] 
Spotřeba cihel 

[ks] 
Počet palet [ks] Hmotnost [t] 

Spotřeba malty 

[kg] 

P2-500 

150x249x599 
16,64 119 2 1,79 37,04 

P2-500 

100x249x599 
3698,67 24782 263 234,86 5178,14 

 

 Jednotka Množství  

Příčkovky P2-500 150x249x599 Paleta 60 ks 2 

Příčkovky P2-500 100x249x599 Paleta 90 ks 263 

Malta zdící šedá Balení 17 kg 293 

Nenosné překlady NEP 10 100x249x1250  555 ks 

Plochý překlad PSF IV/1750 150x124x2250  4ks 

 

Doprava materiálu: 

Primární:  

Palety s potřebným materiálem budou dopraveny ze skladů firmy DEKTRADE a. s.  

s adresou Na Hranici 37, Jihlava. Pro přepravu bude použita souprava tahače  

s valníkovým návěsem. Tahač značky MAN TGX 18.440 a valníkový návěs značky 

SCHWITZ. Popřípadě bude použit nákladní automobil s hydraulickou rukou. Jedná se  

o vozidlo značky MAN TGX 26.360 s hydraulickou rukou Palfinger PK 16002. 

Podrobnější údaje nalezneme v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 

 

Sekundární:  

Pro vertikální přepravu palet na stavbě poslouží věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC - H8. 

Dále může být využita hydraulická ruka nákladního automobilu MAN TGX 26.360.  

Pro horizontální přepravu palet bude použit paletový vozík PROMA PVR- 95P. 

 

Skladování: 

Jako skládka zdícího materiálu nám poslouží samotný základ objektu. Palety budou 

rozmístěny tak, aby byl zdící proces efektivní. Palety jsou dodávány zafóliované, tudíž 

nemusíme vytvářet krytou skládku proti povětrnostním vlivům. 

Překlady Porotherm budou dodány na nevratných dřevěných hranolech o rozměrech 

75x75x960 po 20 kusech sepnuty paletovací páskou. Hranoly musí být umístěny  

v dostatečném počtu tak, aby nedocházelo k deformacím překladů. Pakety překladů 
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dodané výrobcem můžeme vrstvit na sebe a dále je již neprokládáme. Max. výška 

skládky je 3,0m. Překlady skladujeme na rovném, pevném a řádně odvodněném 

povrchu. Jako skládku použijeme zhotovený základ objektu. 

Překlady Ytong skladujeme na rovném, pevném a řádně odvodněném povrchu. 

Překlady jsou proloženy dřevěnými hranoly o průřezu 100x100mm. Hranoly musí být 

umístěny v dostatečném počtu tak, aby nedocházelo k deformacím překladů. Jako 

skládku použijeme zhotovený základ objektu. 

Vápenocementová malta Porotherm bude dodána v papírových pytlích o hmotnosti 

22,5kg. Ty budou naskládány na vratné dřevěné palety. Malta musí být skladována  

v suchu na dřevěném loži v originálním balení.  

Malta Ytong bude dodána v papírových pytlích o hmotnosti 17kg. Ty budou naskládány 

na vratné dřevěné palety. Malta musí být skladována v suchu a v originálním balení. 

 

3. Převzetí pracoviště 

Zdící práce mohou začít až po dosažení 70% pevnosti betonu. Stavbyvedoucí 

zkontroluje provedení základů, správnost rozměrů a rovinnost horní plochy. Odchylka 

horní plochy nesmí přesáhnout 10mm na 8m. Stavbyvedoucí provede zápis o kontrole 

do stavebního deníku. Na základových pasech se navaří hydroizolace z měkčeného 

PVC, přesah izolace by měl být 150mm, před hranu stěny. Povrch základu musí být 

čistý a neporušený. 

 

4. Pracovní podmínky 

Staveniště je vybudováno před samotným započetím stavby. Při zdění bude staveniště 

zařízeno dle platných předpisů a norem. Na staveništi budou zřízeny šatny  

pro zaměstnance, sociální zařízení, sklady a skládky materiálů. Skládky budou umístěny 

na základové desce budovaného objektu. Skládky jsou řádně odvodněny. Prostor 

staveniště a jeho okolí bude řádně označen všemi potřebnými dopravními značkami  

dle výkresu B1.4. Širší dopravní vztahy - Dopravní značení. Staveniště je napojeno  

na inženýrské sítě. Elektrická energie bude dodávána elektrickým rozvaděčem 

220/380V. Míchací centrum bude napojeno pomocí gumových hadic na vodovodní řád 

z předbudované vodoměrné šachty.  

Příjezd na staveniště je z ulice Rantířovská. Jako komunikace na staveništi bude sloužit 

předbudovaná asfaltová komunikace o šířce 6000 mm. Dispoziční řešení znázorněno  

ve výkresu B1.2.  
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Palety s materiálem budou vykládány jeřábem LIEBHERR 132 EC-H8 přímo  

z nákladního automobilu MAN TGX 26,360, který bude stát na přilehlém parkovišti  

u objektu. Návrh a posouzení autojeřábu nalezneme v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 

 

5. Personální obsazení 

Na provádění zděných konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený 

mistr. Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. Zdění 

provádějí pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomuto účelu náležitě proškolení. Musí mít 

platné průkazy nebo osvědčení, které je opravňují dělat danou práci. 

 

K personálnímu obsazení náleží: 

 vedoucí čety – zedník 2x 

 zedník 6x 

 pomocný dělník 4x  

 obsluha míchačky (proškolení) 1x 

 obsluha výtahu 1x 

 lešenář 2x 

 

6. Stroje a pomůcky 

Stroje: 

 Cyklická bubnová míchačka Atika Expert 185 

 Teodolit  

 Nivelační přístroj 

 Paletový vozík PROMA PVR-95P 

 Věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H8 

 Pila pro řezání cihel DeWALT DW393 

 Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z 

 Nákladní automobil MAN TGX 26,360 s hydraulickou rukou Palfinger PK 

16002 

 Tahač MAN TGX 18.440 

 Valníkový návěs SCHWITZ 
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Nářadí: 

 gumová palice 

 zednické kladivo 

 zednická lžíce 

 zednická naběračka (fanka) 

 brusné hladítko 

 ruční hobl 

 kolečka 

 vodováha 

 olovnice 

 provázek 

 metr 

 hoblovaná lať 

 pomůcka pro přesné maltování 

Pomůcky BOZP: 

 ochranný oděv, obuv 

 pracovní rukavice 

 přilba 

 

7. Hlavní pracovní postup 

Hydroizolace 

Na suchou základovou desku se v místě zdiva nanese penetrační nátěr a po jeho 

zaschnutí se navaří hydroizolace. Přesah izolace bude minimálně 150mm. Řešíme pouze 

v prvním nadzemním podlaží. 

 

Založení zdiva 

Nejprve je potřeba na základových pasech vytyčit všechny hlavní body stavby (rohy, 

lomy), a to pomocí laviček a nataženého provázku. V místech křížení provázků máme 

hledané rohy. Mistr nebo jím pověřený pracovník provede osazení tvarovek  

na rohových, nebo lomových bodech obvodových zdí stavby. Stavbyvedoucí 

zkontroluje toto osazení teodolitem. Poté se dozdí první vrstva nosných zdí.  
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Zdění první výšky 

První výška je výška, do které dosáhne zedník pohodlně ze země. Po překročení této 

výšky je nutné postavit lešení.  

 Cihly Porotherm 

 Na založené zdivo rozprostřeme maltu po celé ploše tvárnice. Tloušťka 

 vodorovné spáry je 12mm s tolerancí ± 1mm. Svislé spáry jsou vyřešeny pomocí 

 systému pero + drážka. Před nanesením malty zdivo navlhčíme, kvůli jejich 

 nasákavosti. Na plných úsecích zdiva se vyzdí nejdříve rohy na výšku 3 až 5 

 vrstev.  Přitom se kontroluje svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost spár 

 pomocí vodováhy. Výška jednotlivých vrstev se kontroluje svinovacím metrem. 

 Potom se napne v první spáře mezi oběma kraji úseku zednická šňůra a podle ní 

 se klade a vyrovnává další část zdiva. 

 Dle projektu se vynechávají otvory pro okna a dveře. Polohu cihel srovnáváme 

 gumovou paličkou a vodováhou. Obvodové i nosné zdivo se zdí najednou, 

 z důvodu provázání celého zdiva. Dodržujeme vazbu cihel, nejlépe o jednu 

 polovinu. 

 Tvárnice Ytong: 

 Na založené zdivo rozprostřeme maltu po celé ploše tvárnice speciální lžící. 

 Před nanesením malty zdivo navlhčíme, kvůli jejich nasákavosti. Příčky Ytong 

 napojujeme k obvodovému zdivu pomocí nerezových spojek. Ty jsou 

 umísťovány do každé druhé ložné spáry. Přesné usazení tvárnic upravujeme 

 gumovou paličkou. Je nutné dodržovat vazbu cihel, minimálně o 100mm. 

 Během zdění kontrolujeme vodorovnost a svislost  vznikající příčky. 

 

Lešení 

Před postavením lešení dbáme na to, aby bylo pracoviště uklizené a vyčištěné. 

Z hlediska bezpečnosti práce je velmi důležité dodržování postupu při montáži lešení. 

Lešení bude stavěno za dozoru vedoucího čety. Lešení je šířky 1400mm a délky 

2100mm a musí odpovídat požadované nosnosti. 

 

Zdění druhé výšky 

Na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění je stejný jako  

u provádění první výšky zdiva. Při provádění je třeba, aby pomocníci dbali  

na bezpečnost práce při použití lešení. 
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Osazení překladů 

 Porotherm překlad 7 

 Po vyzdění k hornímu okraji otvoru je třeba osadit překlady. Překlady Porotherm 

 se osazují rovnou stranou do maltového lože. Izolaci ukládáme až po osazení 

 překladů. Hotové překlady se převážou na několika místech rádlovacím drátem, 

 který nám zamezí překlopení překladu. Překlady ukládáme na celé nebo 

 poloviční cihly, které byli jako poloviční vyrobeny. 

 Musíme dbát na minimální délky uložení: 

  Překlad délky: 1250 mm uložení 125 mm 

    1500 mm uložení 125 mm 

    1750 mm uložení 125 mm 

    2000 mm uložení 200 mm 

    2250 mm uložení 200 mm 

    2500 mm uložení 250 mm 

    2750 mm uložení 250 mm 

    3000 mm uložení 250 mm 

 

 Nenosný překlad Ytong NEP 10 

 Překlady se ukládají do maltového lože. Nesmí se zkracovat ani jiným způsobem 

 upravovat. Takto dodané překlady jsou určeny přímo pro uložení do konstrukce. 

 Musíme dbát na minimální délky uložení: 

  Překlad délky: 1250mm uložení 120mm 

 

Dozdění 

Po uložení překladů je nutné dozdít zdivo do výšky dle projektu. 

 

Příprava pro ztužující věnec 

Po dokončení zdění svislých nosných konstrukcí se provede osazení věncovek 

s tepelnou izolací. 

 

Zdění příček 

Zdění příček se provede až po montáži stropních panelů Spiroll. Spára mezi poslední 

řadou tvarovek a stropem se zaplní montážní PUR pěnou. 
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Před samotným zděním příček se provede osazení ocelových zárubní. Zárubně se umístí 

dle projektu a zajistí vzpěrami. Umístění zárubní ve schodě s projektovou dokumentací 

zkontroluje stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr.  

Zdění příček bude opět rozloženo na zdění první a druhé výšky. Při zdění druhé výšky 

bude použito pomocné lešení. 

 

8. Jakost a kontrola provedených prací 

Požadavky na jakost a kvalitu jsou podrobněji zpracovány v kapitole 9. 

 

8.1. Kontrola vstupní 

 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti - monolitických základech 

 Atesty zdících materiálů 

 Kontrola skladování materiálů 

 Kontrola dodržení podmínek pro zdění  

 Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 

 

8.2. Kontrola mezioperační 

 Kontrola vytyčení zdí 

 Kontrola založení první vrstvy zdiva 

 Kontrola dilatace 

 Kontrola vazby zdiva 

 Provedení spár zdiva 

 Kontrola svislosti a vodorovnosti zdiva, dodržení rozměrů 

 Uložení překladů a věncovek a poloha tepelné izolace. 

 

8.3. Kontrola výstupní 

 Konečná kontrola geometrie, rozměrová správnost dle projektu, svislé 

konstrukce jsou provedeny s tolerancí 2cm 

 Kontrola vazeb, tloušťky vodorovných spár ±1mm 

 Správnost provedení celé konstrukce 

 Kontroluje se horní povrch stěn, z důvodu provádění stropu.  
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci podrobněji zpracováváme  

v kapitole 8. Pokyny a nařízení vycházejí z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší 

minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

  

10. Životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během stavby 

bude zlikvidován v souladu se zákonem. Předpokládáme, že nedojde k výskytu 

nebezpečných látek. Ostatní odpady budou tříděny do kontejnerů a odvezeny  

na skládky. Řídíme se zákonem č. 185/2001 Nakládání s odpady, vyhláškou  

č. 381/2001 Likvidace odpadů a vyhláškou č.309/1991 Ochrana životního prostředí. 
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1. Vlastní objekt 

Tento technologický předpis řeší bytový dům o 6 nadzemních podlažích. Objekt 

není podsklepen. Nachází se ve městě Jihlava, ulice Za Prachárnou, okres 

Jihlava, kraj Vysočina. Objekt je osazen na rovinatém terénu. Sondami a 

stavebním průzkumem nebyla zjištěna hladina podzemní vody v takové míře, 

aby ovlivnila základové konstrukce. Nebyly zjištěny ani jiné zvláštní podmínky, 

které by mohly ovlivňovat založení stavby. Budova sousedí se stavbami, které 

mají nebytový charakter (jedná se o skladové, výrobní haly, objekty občanské 

vybavenosti). Bude nutné po obvodu vnitrobloku vysázet izolační zeleň - pokud 

nedojde  ke změně funkčního využití  sousedních pozemků. 

  

Novostavba má tvar písmena "L". Je rozdělena na 5 bloků. V objektu jsou 

navrženy 2 typy obytných bloků, které se odlišují dispozičním uspořádáním  

a hmotovým řešením.  

 

V každém objektu A, B, D, E  je celkem 21 bytů. Z toho je 10 bytů 2+1,11 bytů 

1+1. Na každém podlaží jsou 4 byty, v přízemí je 1 byt a je zde technické 

zázemí bytů (sklepy, sušárna, kolárna, úklidová komora).  

 

V nárožním objektu C je celkem 10 bytů, na každém podlaží jsou 2 byty  

o velikosti 1+2. V přízemí je technické zázemí bytů. 

 

Celkem je v objektu 94 bytů, z toho je: 

44 bytů               1+1 

50 bytů               1+2 

 

Každá sekce má samostatný hlavní vstup od obslužné komunikace a vedlejší 

východ do dvora.   

 

Obestavěný prostor je 21 190,05m
3
, zastavěná plocha je 1218m

2
. 
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1.2 Vlastní proces 

Stropní konstrukce bude tvořena prefabrikovanými dílci. Konkrétně se jedná o 

stropní desky SPIROLL. Stropní desky ve všech podlažích mají mocnost 

200mm. Přesné rozměry desek viz část 2 Materiály. Před uložením musí být 

vyrovnána plocha, na kterou budeme Spiroll ukládat a to jemným betonem  

o minimální tloušťce 10mm. Budou dodány firmou PREFA Brno a. s. Tato 

firma nám bude zabezpečovat i samotnou montáž stropu.  

 

2. Materiály 

Konstrukce stropu v celém objektu je navržena ze železobetonových panelů Spiroll  

o tl. 200mm. Prostupy ve stropní konstrukci lze provádět pouze podle statického 

ověření a posouzení statikem nebo podle prováděcích předpisů výrobce. 

Stropní konstrukce v posledním podlaží je navržena ze stropních panelů Spiroll tl. 

200mm, vyrovnávací vrstvy, parozábrany, tepelné izolace – izolační rohože Orsil o tl. 

150mm. 

 

Výpočet kubatur: 

Označení Název Rozměry [mm] Počet [ks] 

 Stropní panel Spiroll 3200x1200x200 64 

 Stropní panel Spiroll 3200x700x200 16 

 Stropní panel Spiroll 3500x1200x200 636 

 Stropní panel Spiroll 3500x1010x200 60 

 Stropní panel Spiroll 3500x700x200 32 

 Stropní panel Spiroll 3500x300x200 8 

 Stropní panel Spiroll 5500x1200x200 14 

 Stropní panel Spiroll 5500x1010x200 8 

 Stropní panel Spiroll 6000x1200x200 20 

 Stropní panel Spiroll 6000x830x200 4 

 Stropní panel Spiroll 6000x680x200 6 

 Stropní panel Spiroll 6400x1200x200 138 

 Stropní panel Spiroll 6400x830x200 12 

 Stropní panel Spiroll 6400x680x200 18 

 Stropní panel Spiroll 6400x1200x200 (VÝŘEZ 300x400) 10 

 Stropní panel Spiroll 6400x1200x200 (VÝŘEZ 200x900) 4 

 Stropní panel Spiroll 6400x1200x200 (VÝŘEZ 160x900) 4 

 Stropní panel Spiroll 1200x1200x200 (ŘEZ 45O) 12 

 Stropní panel Spiroll 2400x1200x200 (ŘEZ 45O) 12 

 Stropní panel Spiroll 3600x1200x200 (ŘEZ 45O) 24 
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 Stropní panel Spiroll 2470x1200x200 (ŘEZ 45O) 4 

 Stropní panel Spiroll 3670x1200x200 (ŘEZ 45O) 4 

 Stropní panel Spiroll 4720x1200x200 (ŘEZ 45O) 4 

 Stropní panel Spiroll 5360x1200x200 (ŘEZ 45O+15O) 4 

 Stropní panel Spiroll 2680x1200x200 (ŘEZ 45O) 8 

 Stropní panel Spiroll 3880x1200x200 (ŘEZ 45O) 8 

 Stropní panel Spiroll 5080x1200x200 (ŘEZ 45O) 8 

 Stropní panel Spiroll 5670x1200x200 (ŘEZ 45O+15O) 8 

    

Balkony Spiroll 

Označení Název Rozměry [mm] Počet [ks] 

 Stropní panel Spiroll 1500x1200x200 (ŘEZ 45O) 24 

 Stropní panel Spiroll 1500x1010x200 4 

 Stropní panel Spiroll 2000x1010x200 6 

 Stropní panel Spiroll 3300x1200x200 10 

 Stropní panel Spiroll 3350x1200x200 30 

 Stropní panel Spiroll 3350x1270x200 (ŘEZ 45O+12O) 12 

 

Doprava materiálu: 

Primární:  

Stropní panely Spiroll budou dodávány průběžně na soupravě tahače s valníkovým 

návěsem. Tahač MAN TGX 18.440 a valníkový návěs SCHWITZ. Užitné zatížení 

návěsu je 39,0t. Návěs musí mít rovnou čistou ložnou plochu, na které můžeme 

libovolně umístit podkladky dle typu a délky panelu. Podkladky umísťujeme ve svislici 

nad sebou ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od čela. Podkladky o průřezu 100x100 mm. 

Panely přepravujeme ve vodorovné poloze. 

 

Sekundární: 

 Pro vertikální přepravu stropních panelů Spiroll na stavbě je určen věžový jeřáb 

LIEBHERR 132 EC - H8. K přemisťování stropních panelů Spiroll užijeme 

samosvorných kleští nebo vázacích prostředků. Konkrétně bude použit dvouramenný 

řetězový úvazek. Délka pramene je minimálně 6,0m a průměr řetězu je min. 16mm.  

 

Skladování 

V našem případě ke skladování stropních panelů nedojde, jelikož budeme panely Spiroll 

montovat přímo z dopravního prostředku. Bude se jednat o tzv. letmou montáž. 
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Pouze panely, které budou mít funkci balkónu, budeme skladovat na nově již 

předbudované komunikaci. Skládka o rozměrech 25,0x4,2 m. Jedná se o rovný, 

odvodněný a dostatečně únosný povrch. Panely jsou uskladněny do stohu o maximální 

výšce 4,0m. Mezi stohy musíme zachovat bezpečný průchod o šířce minimálně 0,8m. 

Panely se pokládají na dřevěné podkladky o průřezu 100x100 mm. Musí být umístěny 

ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 1/10 rozpětí od čela. Maximálně však 600mm  

od čela panelu. 

 

3. Převzetí pracoviště 

Před započetím montáže železobetonových panelů Spiroll budou ukončeny veškeré 

nosné konstrukce dle projektové dokumentace. Konstrukce budou ukončeny zděním  

do požadované výšky dle projektové dokumentace. Povrch zdiva musí být čistý  

a neporušený. Důraz klademe na rovinnost a celistvost zděných konstrukcí. 

 

4. Pracovní podmínky 

Staveniště je vybudováno před samotným započetím stavby. Při montáži stropních 

panelů Spiroll bude staveniště zařízeno dle platných předpisů a norem. Na staveništi 

budou zřízeny šatny pro zaměstnance, sociální zařízení, sklady a skládky materiálů. 

Skládky budou umístěny na přilehlých parkovacích plochách, které budou součástí 

staveniště. Skládky jsou řádně odvodněny. Prostor staveniště a jeho okolí bude řádně 

označen všemi potřebnými dopravními značkami dle výkresu B1.4. Širší dopravní 

vztahy - Dopravní značení. Staveniště je napojena na inženýrské sítě. Elektrická energie 

bude dodávána elektrickým rozvaděčem 220/380V. Míchací centrum bude napojeno 

pomocí gumových hadic na vodovodní řád z předbudované vodoměrné šachty.  

Příjezd na staveniště je z ulice Rantířovská. Jako komunikace na staveništi bude sloužit 

předbudovaná asfaltová komunikace o šířce 6000mm. Pro betonáž a pojezdy 

autočerpadla s autodomíchávačem bude uvnitř vnitrobloku vytvořena komunikace  

z drceného kameniva frakce 16-32 mm. Dispoziční řešení znázorněno ve výkresu B1.2   

Panely Spiroll budou vykládány jeřábem LIEBHERR 132 EC-H8 přímo z valníkového 

návěsu SCHWITZ, který bude stát na přilehlém parkovišti u objektu. Návrh a posouzení 

autojeřábu nalezneme v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
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5. Personální obsazení 

Na provádění stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 

mistr. Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. 

Montážní práce vykonávají pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu náležitě proškolení. 

Musí mít platné průkazy nebo osvědčení, které je opravňují dělat danou práci. 

 

K personálnímu obsazení náleží: 

 Vedoucí čety – montážník 1x průkaz o práci ve výškách 

 montážník 1x    průkaz o práci ve výškách 

 pomocný dělník (vazač) 2x  průkaz vazače 

 jeřábník 1x    jeřábnický průkaz 

 obsluha výtahu 1x 

 svářeč 1x    svářecí průkaz 

 

6. Stroje a pomůcky 

Stroje: 

 Věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H8 

 Tahač MAN TGX 18.440 

 Valníkový návěs SCHWITZ 

 Cyklická bubnová míchačka Atika Expert 185 

 Bruska Makita GA 9030SF01  

 Svářecí invertor GAMA 1500L 

Nářadí: 

 gumová palice 

 zednická lžíce 

 zednická naběračka (fanka) 

 brusné hladítko 

 2x kolečka 

 vodováha 

 2x žebřík 

 2x páčidla 

 lopaty 

 klíny 
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Pomůcky BOZP: 

 ochranný oděv, obuv 

 pracovní rukavice 

 přilba 

 ochranné brýle 

 jistící úvazek 

 jistící lano 

 tlumič pádu 

 

7. Hlavní pracovní postup 

Montáž stropních panelů Spiroll provádíme dle příslušných norem ČSN a EN. Montáž 

provádí proškolení pracovnicí, kteří jsou dokonale seznámení s projektem, 

technologickými zásadami a s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Pracovníci pracující ve výškách musí pro vykonávanou práci mít požadovanou 

kvalifikaci a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práce ve výškách (směrnice 

č.17/1970 Posuzování zdravotní způsobilosti k práci). Ostatní pracovnicí, kteří se podílí 

svou činností na montážních pracích, musí být seznámeni s uvedenými dokumenty, 

předpisy a nařízeními v rozsahu své činnosti při montáži. 

 

Práce nemůže být započata ani pokračovat při rychlosti větru nad 10m/s, při snížené 

viditelnosti a při pochybnostech o ztrátě stability konstrukce nebo její části.  

 

Stropní panely budou osazeny dle projektové dokumentace zhotovené projektantem,  

a to od bloku A postupně k bloku E. Tím zabráníme zbytečnému zvedání prvků, přes již 

položené prvky. Panely ukládáme tzv. letmou montáží. Součástí tohoto předpisu jsou 

výkresy uložení stropních panelů a výkresy vývozního plánu panelů. Nalezneme je  

v přílohách B 1.6., B 1.7., B 1.8., B 1.9., B 1.10., B 1.11., B 1.12., B 1.13., B 1.14.         

Panely budou stabilizovány ke konstrukci pomocí železobetonových věnců. Schéma 

betonáže nalezneme v příloze B 1.5. Schéma betonáže ŽB věnců. 

 

Před zahájením montáže proběhne přejímka a kontrola dílců, stejně tak i přejímka 

podpůrných konstrukcí – výsledky přejímek musí být zapsány ve stavebním deníku. 

Nutná je kontrola funkčnosti všech montážních a bezpečnostních pomůcek.  
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Manipulace po staveništi je zajištěna dvoupramenným řetězovým úvazkem. Řetěz musí 

být umístěn 20cm od líce panelu. Všechny panely musí být vázány dle pokynů výrobce 

a ve výšce přibližně 20cm před definitivním zdvihem kontrolujeme bezpečné uvázání. 

Všechny prvky musí být zvedány plynule bez trhavého pohybu, houpání, otáčení  

a příčného rozkmitu. Panel se před uložením na čistý podklad musí ustálit montážníky.  

 

Obrázek 3: Dvoupramenný řetězový úvazek 

 

 

Na navlhčenou podkladovou plochu naneseme 10mm MC 10, do které se stropní dílec 

uloží. Malta musí být rovnoměrně nanesená na celou ložnou plochu. Pokud je panel 

Spiroll v ustálené poloze uložen dle projektové dokumentace, může být odepnut  

z montážních lan. První panel se ukládá ze žebříků, druhý a další panely se pokládají  

z již položených panelů.  

 

Ze spár panelů musí být odstraněny veškeré nečistoty a beton boků spár musí být před 

provedením zálivky nasáklý vodou. Následně vložíme spárovou výztuž a zalíváme 

zálivkovým betonem nejméně třídy C 20/25 s maximální velikosti zrna 8mm. Pokud je 

to možné, tak v betonové směsi je obsažen plastifikátor.  Je použita výztuž o průměru 

8mm z oceli V 10425. Zálivková výztuž bude přivařena k výztuži železobetonových 

věnců. Zálivkový beton vyléváme do spár po malých částech z vhodné nádoby. 

Kontrolujeme polohu výztuže a následně hutníme plošným beranidlem (prknem 

tloušťky do 20mm). 
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8. Jakost a kontrola provedených prací 

Požadavky na jakost a kvalitu jsou podrobněji zpracovány v kapitole 9. 

 

8.1. Kontrola vstupní 

 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti - zdění 

 Atesty panelů Spiroll 

 Kontrola skladování materiálů 

 Kontrola dodržení podmínek pro montáž panelů Spiroll 

 Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 

8.2. Kontrola mezioperační 

 Kontrola uložení panelů Spiroll 

 Kontrola provedení cementové zálivky Spirollu 

 Ošetření spár panelů Spiroll 

8.3. Kontrola výstupní 

 Kontrola geometrie a rovinatosti povrchu dle PD 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci podrobněji zpracováváme  

v kapitole 8. Pokyny a nařízení vycházejí z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší 

minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

10. Životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během stavby 

bude zlikvidován v souladu se zákonem. Předpokládáme, že nedojde k výskytu 

nebezpečných látek. Ostatní odpady budou tříděny do kontejnerů a odvezeny  

na skládky. Řídíme se zákonem č. 185/2001 Nakládání s odpady, vyhláškou  

č. 381/2001 Likvidace odpadů a vyhláškou č.309/1991 Ochrana životního prostředí. 
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1. Základní řešení zařízení staveniště 

 

Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:  Bytový dům Jihlava 

Místo stavby:  Jihlava, Za Prachárnou, okres Jihlava, kraj Vysočina 

   parcela č. 4361/4, 4361/18, 4361/29, 4361/3, 4361/28, 4361/34, 

4361/7 

Účel stavby:   Stavba určena pro bydlení 

Charakter stavby:  Novostavba 

 

Identifikační údaje investora 

Investor:   Statutární město Jihlava 

   Magistrát města Jihlava 

   Masarykovo náměstí 97/1, 586 01, Jihlava 

 

Identifikační údaje projektanta 

Projektant:  Ateliér RENA s.r.o. 

   Ing. Arch. Milan Vojtěch 

   Štrossova 277, 530 03, Pardubice 

 

Identifikační údaje generálního dodavatele 

Generální dodavatel:CZ Stavební Holding a.s. 

   Ing. Teofil Banszel 

   Bělehradská 579, 530 03, Pardubice 

 

1.1. Obecná charakteristika stavby 

Jedná se o bytový dům o 6 nadzemních podlažích. Objekt není podsklepen. 

Nachází se ve městě Jihlava, ulice Za Prachárnou, okres Jihlava, kraj Vysočina. 

Objekt je osazen na rovinatém terénu. Sondami a stavebním průzkumem nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody v takové míře, aby ovlivnila základové konstrukce. 

Nebyly zjištěny ani jiné zvláštní podmínky, které by mohly ovlivňovat založení 

stavby. Budova sousedí se stavbami, které mají nebytový charakter (jedná se  

o skladové, výrobní haly, objekty občanské vybavenosti). Bude nutné po obvodu 
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vnitrobloku vysázet izolační zeleň - pokud nedojde ke změně funkčního využití  

sousedních pozemků. 

Novostavba má tvar písmene "L". Je rozdělena na 5 bloků. V objektu jsou navrženy 

2 typy obytných bloků, které se odlišují dispozičním uspořádáním a hmotovým 

řešením. Bloky A, B, D, E mají půdorysné rozměry 12,9x19,8m. Blok C má tvar 

půlkruhu a spojuje mezi sebou bloky A, B a D, E. 

 

1.2. Charakteristika staveniště: 

Popis staveniště: 

Staveniště se nachází na rovinatém terénu a přístup k němu je nám umožněn  

z ulice Rantířovská. Prostor staveniště je dostatečně prostorný pro 

bezproblémovou realizaci bytového domu. Přiléhající komunikace nebude 

sloužit výhradně pro účely staveniště, ale bude muset být přístupná uživatelům 

přiléhajících objektů. 

 

Podzemní překážky: 

Na území staveniště se nachází původní kanalizační síť a vodovodní potrubí. 

Dále zde jsou v předstihu vybudovány kanalizační přípojka splašková, 

kanalizační přípojka dešťová, přípojka vodovodního potrubí, plynovodní 

přípojka, přípojka sdělovacího vedení a přípojka silového vedení nízkého 

napětí. Musíme dbát na to, aby byla dodržována ochranná pásma a nedošlo k 

poškození nově vybudovaných sítí. 

 

1.3. Využití stávajících ploch pro účely staveniště: 

Na staveništi je předbudovaná asfaltová komunikace s parkovištěm, která bude 

po dokončení stavby sloužit pro účely majitelů bytů. My vzniklé parkoviště 

využijeme jako základnu pro uložení kanceláře stavbyvedoucího, šaten  

pro pracovní čety, sociální zázemí pro pracovníky. Dále zde budou uloženy 

skladovací kontejnery na materiál a nářadí. Budou zde vybudovány skládky  

pro balkonové dílce typu Spiroll a pro vybudování skládky pro ocelovou 

výztuž. Bude zde umístěno také míchací centrum. 
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2. Objekty potřebné pro zařízení staveniště 

 

2.1. Mobilní kontejnery 

Generálním dodavatelem budou použity mobilní kontejnery firmy Imecon 

Containers. Bude pronajata kancelář pro stavbyvedoucího, šatna a sociální zařízení. 

Dále budou zapůjčeny mobilní ISO kontejnery, které budou použity jako sklad 

materiálu a sklad nářadí. Tato firma dále poskytne odpadní kontejnery. 

 

2.2. Zpevněné plochy pro mobilní kontejnery 

Generální dodavatel: 

 - Vyčleněná plocha je 115 m
2
 

Budou pronajaty 3 typy kontejnerů. Celkem je jich na stavbě použito 13 kusů. 

Pro hygienické potřeby pracovníků bude použit kontejner typu IM 09. 

Kontejner pro hygienické účely bude použit 2x. Na stavbě bude dále umístěn 

kontejner jako kancelář stavbyvedoucího a pro vedení stavby. Použit kontejner 

typu IM 05. Pro hlídače u vedlejšího vjezdu na staveniště bude použit obytný 

kontejner typu IM 01. 

Pro pracovníky bude použito obytného dvou-kontejneru, který bude sloužit 

především jako šatna k převlékání pracovníků. Použit dvou-kontejner typu  

IM 08 a to celkem 2x. Všechny obytné kontejnery budou napojeny na NN. Do 

hygienických kontejnerů bude navíc přivedena voda a kontejnery budou 

napojeny na kanalizaci. 

Od firmy Imecon Containers bude použito pět kontejnerů. Ty budou sloužit 

jako uzamykatelné sklady materiálů a nářadí. 

 

2.3. Parkování osobních vozidel pracovníků 

Pro parkování osobních vozidel pracovníků bude použito přilehlé parkoviště,  

na kterém bude pro tyto účely vyčleněno 11 parkovacích míst. Ty budou 

vyčleněny pro generálního dodavatele.  

 

2.4. Osvětlení staveniště 

Venkovní osvětlení pro prodloužení pracovní doby a pro ochranu před vnikem 

nepovolaných osob na staveniště je řešeno generálním dodavatelem. K umístění 
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světel nám poslouží obytný kontejner pro hlídače u vedlejšího vjezdu  

na staveniště. U hlavního vjezdu na staveniště použijeme konstrukce věžového 

jeřábu. V případě nedostatečného osvětlení bude dále použit některý z obytných 

kontejnerů zařízení staveniště. 

 

2.5. Rozvody NN na staveništi 

Rozvody NN pro zařízení staveniště pro výstavbu bytového domu Jihlava 

budou napojeny z NN vedení na hranici pozemku. Konkrétně budeme NN 

vedení napojovat z el. sloupu, který stojí na hranici pozemku. 

Potřebné množství NN energie stanovíme výpočtem, který je uveden v příloze 

č. 2. Tato příloha je součástí této zprávy. 

 

2.6. Rozvody vody na staveništi 

Odběr vody pro zařízení stanoviště bude předbudován generálním dodavatelem. 

Přípojka bude umístěna na stávající vodovodní řád v ulici Za Prachárnou. 

Odběr vody musí být řádně domluven s majitelem vodovodního řádu. 

Potřebné množství vody stanovíme výpočtem, který je uveden v příloze č. 3. 

Tato příloha je součástí této zprávy. 

 

2.7. Plocha pro umístění kontejnerů na odpad 

Pro tyto kontejnery bude použito plochy o velikosti 19,5m
2
. Na této ploše 

budou umístěny dva odpadní kontejnery. Na stavbě nám budou vznikat odpady 

v podobě obalových materiálů, suti z použitého zdiva (plastové obaly, papírové 

pytle, ocelové obaly výztuže, střepy z keramického a porobetonového zdiva, 

apod.). Tyto odpady budou tříděny a následně odváženy k recyklaci na skládky 

k tomu určené. 

 

2.8. Pojezdové komunikace na staveništi 

Jako pojezdová komunikace na staveniště bude použita předbudovaná asfaltová 

komunikace. K pojezdům betonového čerpadla a autodomíchávače bude muset 

být použito travnaté plochy z vnitřní strany objektu. Ta bude pro tyto účely 

zpevněna kamenivem frakce 16-32 mm. Tato zpevněná plocha nebude  

po dokončení stavby odstraněna, ale bude použita pro vybudování chodníků  
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a vzniku relaxačních ploch pro uživatele objektu. O vybudování této zpevněné 

plochy se stará generální dodavatel. 

 

2.9. Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště bude řešeno generálním dodavatelem. Bude zapůjčeno 

systémové oplocení výšky 2,0 m. Je složeno z plotových polí uložených  

do betonových patek. Na plot bude umístěna textilie proti nadměrné prašnosti 

do okolního prostředí. 

 

2.10. Informační tabule 

U hlavního vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule  

s identifikačními údaji o stavbě. Zajistí generální dodavatel. 

 

2.11. Přístup na staveniště 

Přístupnost na staveniště je z ulice Rantířovská. Tato přístupová komunikace je 

dobrá a neměla by být v průběhu stavby výrazně omezena. 

 

2.12. Dopravní značení 

Pro zvýšení bezpečnosti na staveništi je u každého vjezdu do staveniště 

umístěna značka omezující rychlost na 5km/h - B20a. Před každým vstupem 

jsou dále použity značky zakazující vjezd a chůzi chodců do staveniště  

s výjimkou provozu staveniště. Použito značek typu B01- Zákaz vjezdu všech 

vozidel, B30 - Zákaz vstupu chodců a dodatková tabulka E12 - Mimo provoz 

staveniště. 

Při výjezdu ze staveniště je umístěna značka P06 - Stůj, dej přednost v jízdě  

a B20b - Konec nejvyšší dovolené rychlosti v areálu staveniště. 

Přístupová komunikace na staveniště je z ulice Rantířovská. Na této ulici jsou 

umístěny značky omezující rychlost na 30km/h - B20a vzdáleny 30m  

od hranice křižovatky. S omezením rychlosti je také umístěna značka B29 - 

Zákaz stání s dodatkovými tabulkami E08a - Začátek úseku a E12 - Výjezd 

vozidel stavby. Za hranicí křižovatky umisťujeme značku B20a - Konec 

nejvyšší dovolené rychlosti, B29 - Zákaz stání s dodatkovou tabulkou E08b - 

Konec úseku. 
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Vjezd do zóny pohybu vozidel staveniště z ulice Za Prachárnou je označen 

kombinací značek B20a - Omezení rychlosti na 30km/h a dodatkovou tabulkou 

E12 - Výjezd vozidel ze stavby. 

 

3. Předpokládaný počet pracovníků 

 

Generální dodavatel 

 Předpokládaný počet pracovníků: cca 19 osob, z toho 3x technicko-

 hospodářský pracovník 

 THP: 3 osoby 

 Šatny: 16 osob 

 Pro účely pracovníků bude zřízen hygienický kontejner. Ten obsahuje 2 sprchy, 

 3 umyvadla, 2 pisoáry, 2 WC. 

 

Stropní panely Spiroll 

 Předpokládaný počet pracovníků: cca 6 osob, z toho 1x technicko-hospodářský 

 pracovník 

 THP: 1 osoba 

 Šatny: 5 osob 

  1x vedoucí čety 

  1x montážník 

  2x vazač 

  1x jeřábník 

  1x svářeč 

 Pracovníci dodavatele stropních panelů Spiroll budou využívat šatny a 

 hygienická zařízení společná pro všechny pracovníky. 

 

4. Vliv stavby na životní prostředí 

Nově budovaný objekt bytového domu v Jihlavě nebude svým provozem vykazovat 

žádné nepřiměřené negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude 

vykazovat žádnou nadměrnou hlučnost. 

Realizace stavby neprodukuje zdraví škodlivé látky ani toxické odpady. 
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Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí  

a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany 

zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů  

a směrnic schválených ČSN. 

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., Nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 Likvidace odpadů  

a vyhláškou č. 309/1991 Ochrana životního prostředí. 

Odpad, který vznikne při realizaci objektu, bude separován a tříděn. Odpad,  

u kterého připadá v úvahu recyklace, odvezeme do sběren. Nerecyklovatelný odpad 

odvezeme na řízené skládky.  
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Příloha č. 1 

Mobilní kontejnery 
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5. Základní informace o mobilních kontejnerech 

5.1. Rozměry: 

Vnější rozměry: 

 Délka: 6058 mm, Šířka: 2438 mm, Výška: 2800 mm 

Vnitřní rozměry: 

 Výška: 2500 mm 

 

5.2. Podlaha 

Konstrukce podlahy: 

Rám ocelový, příčné podlahové nosníky s položeným krycím pozinkovaným 

plechem tloušťky 0,55 mm. 

 

Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 

Součinitel prostupu tepla: U = 0,560 W/m
2
K 

Podlaha: dřevotřísková deska 22mm nebo cetris deska 22mm 

Podlahová krytina: PVC šedé tloušťky 1,5mm 

Nosnost: 250 kg/m
2
 

 

U hygienických kontejnerů musí být u podlahy použita vždy deska cetris 22mm 

a podlahová krytina musí být litá podlaha GFK. Ostatní vlastnosti  

u hygienických kontejnerů zůstávají stejné. 

 

5.3. Střecha 

 

Krytina: Pozinkovaný trapézový plech 35 mm, tloušťky 0,75 mm 

Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 

Součinitel prostupu tepla: U = 0,527 W/m
2
K 

Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 

Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 

Odtok vody: Organizovaný pomocí čtyř svodů o průměru 60 mm. 

Nosnost: 150 kg/m
2 

 

 



74 
 

5.4. Obvodové stěny 

 

Obvodové stěny  

Opláštění: Pozinkovaný profilový plech 0,55mm 

Povrchová úprava: Lakování dvousložkovou barvou. Barva dle RAL 

Izolace: Minerální vata tloušťky 60 mm 

Součinitel prostupu tepla: U = 0,632 W/m
2
K 

Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 

Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 

 

Okna 

Plastové okno má rozměry 1768x1330 mm. Obě křídla jsou otevíratelná  

a sklopná. Okno má integrovanou plastovou roletu. 

U hygienických kontejnerů použita jiná okna. Jsou plastová a mají rozměry 

600x450 mm. Má pouze jedno křídlo a to je pouze sklopné. Okno je bez 

plastové rolety. Umisťují se 4 okna na kontejner. 

 

Venkovní dveře 

Standardní plechové zinkované dveře o rozměrech 875x2000 mm. Tyto dveře 

mají kování a cylindrickou vložku. 

 

Topení 

 Elektro-konvektor 2,0 KW. 

Nástěnný elektro-konvektor 2000 W s termostatem včetně zásuvky  

a samostatného automatického jističe. 

 Elektro-konvektor 1,5 KW. 

Nástěnný elektro-konvektor 1500 W s termostatem včetně zásuvky  

a samostatného automatického jističe. 

 

Elektroinstalace dle typu kontejneru 

IM 01 Přívod - výstup: 400V/32A 

 Světla: 2x zářivka, 1x36 W 

 Příslušenství: 3x zásuvka, 1x vypínač 

 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
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IM 05 Přívod - výstup: 400V/32A 

 Světla: 2x zářivka, 1x36 W, 1x světlo 60 W 

 Příslušenství: 3x zásuvka, 2x vypínač 

 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 

IM 08 Přívod - výstup: 400V/32A 

 Světla: 4x zářivka, 1x světlo 60 W 

 Příslušenství: 6x zásuvka, 3x vypínač 

 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 

IM 09 Přívod - výstup: 400V/32A 

 Světla: 2x zářivka, 1x36 W 

 Příslušenství: 6x zásuvka, 2x vypínač 

 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 

 

Odvětrávání 

Odvětrací mřížka na celní stěně kontejneru, na venkovní stěně je umístěná 

plechová mřížka spojená PVC trubkou o průměru 100mm (ochrana izolace)  

s plastovou mřížkou uvnitř. 

 

Použité typy mobilních kontejnerů: 

IM 01 

 

Obrázek 4: Půdorysný pohled kontejneru IM 01 
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Obrázek 5: Boční a čelní pohled kontejneru IM 01 

 

IM 05 

 

Obrázek 6: Půdorysný pohled kontejneru IM 05 
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Obrázek 7: Boční a čelní pohled kontejneru IM 01 

 

IM 08 

 

Obrázek 8: Čelní pohled dvoukontejneru IM 08 
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Obrázek 9: Čelní pohled dvoukontejneru IM 08 

 

Obrázek 10: Boční pohled dvoukontejneru IM 08 

 

 

Obrázek 11: Půdorysný pohled kontejneru IM 08 
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IM 09 

 

Obrázek 12: Půdorysný pohled kontejneru IM 09 

 

Obrázek 13: Boční pohled kontejneru IM 09 

 

 

Obrázek 14: Čelní pohled kontejneru IM 09 
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Příloha č. 2 

Požadovaný příkon el. energie 
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6. Výpočet příkonu el. energie pro provoz staveniště 

 výpočet maximálního příkonu el. energie pro tuto technologickou etapu 

(zdění a montáž stropních panelů Spiroll) 

 tento výpočet předáme generálnímu dodavateli 

 

P1 - Instalovaný příkon motorů 

Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks kW celkem 

Stavební míchačka Atika Expert 

185 
0,800 1 0,800 

Bruska Makita GA 9030SF01 2,400 2 4,800 

Svářecí invertor GAMA 1500L 4,700 1 4,700 

Pila na cihly DeWALT DW393 1,350 1 1,350 

Sloupový výtah GEDA 500 

ZP/Z 
3,0 1 3,000 

Ohřívač vody 200l 2 2 4,000 

Mezisoučet P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 18,650 

P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 

Vnitřní osvětlení Příkon pro osvětlení [kW] Počet ks kW celkem 

Administrativa 0,036 4 0,144 

Sociální zařízení, šatny 0,036 8 0,288 

Sklady 0,036 2 0,072 

Mezisoučet P2 0,504 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

 

 S = 1,1´ (0,5´ P + 0,8´ P ) + (0,7 ´ P )
1/2 

S = 1,1´ ((0,5´18,65 + 0,8´ 0,504)
2

 + (0,7 ´18,65)
2
)
1/2 

S = 17,91kW 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 – koeficient současnosti el. motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

 

Příkon požadovaný pro etapu je 17,91 kW. 
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Příloha č. 3 

Spotřeba vody na staveništi 
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7. Výpočet spotřeby vody pro provoz staveniště 

 výpočet spotřeby vody pro tuto technologickou etapu (zdění a montáž 

stropních panelů Spiroll) 

 tento výpočet předáme generálnímu dodavateli, aby mohl dostatečně 

nadimenzovat vodovodní přípojky. 

 

A - Voda pro provozní účely 

Potřeba vody 

pro: 

Měrná 

jednotka 
Množství m.j. 

Střední 

norma [l] 

Potřebné 

množství vody 

[l] 

Výroba malty    200 

Zdění Porotherm    300 

Ošetřování spár    200 

Mezisoučet A 700 

B - Voda pro hygienické účely 

Potřeba vody 

pro: 

Měrná 

jednotka 
Množství m.j. 

Střední 

norma [l] 

Potřebné 

množství vody 

[l] 

Hygienické účely 1 prac./sm. 16 40 640 

Sprchování 1 zaměst. 16 45 720 

Mezisoučet B 1360 

Celkem 2060 

 

Výpočet spotřeby vody: 

 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600) = (700*1,6 + 1360*2,7 + 0*2,0) / (8*3600) 

= 0,17l/s  

 

dle tabulek DN 15mm 
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1. LIEBHERR 132 EC-H8 

Jedná se o věžový stacionární jeřáb, který bude použit při přemisťování materiálů pro 

zdění a dále při montáži stropních panelů Spiroll.  

Jeřáb je nadimenzován na nejtěžší prvek a nejvzdálenější prvek. Nejtěžším prvkem je 

stropní panel Spiroll (1190/200/6400 mm). Hmotnost panelu je 296kg/m´. Skutečná 

hmotnost je 1895kg. 

Nejvzdálenějším prvek je stropní panel Spiroll (1190/200/3500 mm). Hmotnost panelu 

je 296kg/m´. Skutečná hmotnost je 1036kg. Nejvzdálenějším prvek se také může stát 

paleta s keramickými tvárnicemi Porotherm 44P+D. Paleta se skládá z 80ks těchto 

tvárnic a váží 1400kg. Potřebná délka vyložení je 53,1m. Vzdálenost od vnější hrany 

objektu je 3,1m. 

 

 

Obrázek 15: Zátěžový diagram jeřábu LIEBHERR 132 EC-H8 
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Obrázek 16: Schéma jeřábu LIEBHERR 132 HC 
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2. Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 

6x4 

Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 určeno pro 

přepravu betonové směsi po staveništi - ŽB věnec, montáž a zálivka stropních panelů 

Spiroll. 

 

 

Obrázek 17: Technické parametry čerpadla na beton SCHWING S36 X na podvozku Iveco AD 260 

T35 6x4 
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Obrázek 18:  Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 

 

Technické parametry: 

 Svislý dosah:   36,1m 

 Max. dodávka směsi: 165 m
3
/h 

 Tlak čerpadla na beton: 85 bar 

 Kapacita násypky:  0,6 m
3
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3. Autodomíchávač Schwing STETTER AM 8C na podvozku MAN 

TGM 26.340 

Autodomíchavač je navržen na přepravu betonové směsi z certifikované betonárny. 

Transportbeton je použit k vytvoření následujících konstrukcí, ŽB věnec, stropní 

konstrukce tvořena z panelů Spiroll. 

 

Obrázek 19:  Autodomíchávač Schwing STETTER AM 8C na podvozku MAN TGM 26.340 

 

Technické parametry: 

 Pohotovostní hmotnost: 29,5t 

 Užitná hmotnost:  26,0t 

 Pohon:   6x4 

 Výkon motoru:  340kW 

 Objem:   8m
3
 

 Otáčky bubnu:  0-12/14min
-1

 

 

  

 

4. Nákladní automobil typu valník MAN TGX 26.360 s hydraulickou 

rukou Palfinger PK 16002 

Valník bude použit při přesunu zařízení staveniště a palet se zdivem. Hydraulická ruka 

nám umožní dát materiál na předem určená místa. 
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Obrázek 20:  Nákladní automobil typu valník MAN TGX 26.360 s hydraulickou rukou Palfinger 

PK 16002 

 

 

Obrázek 21:  Schéma a rozměry hydraulické ruky Palfinger PK 16002 
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Technické parametry: 

 Maximální nosnost:    15,4 mt/151,0 kNm 

 Maximální zvedací kapacita:  6200 kg/60,8 kN 

 Maximální hydraulický pracovní rozsah: 17,0 m 

 Rozsah otočení:    420
o
 

 Prostor pro instalaci:   0,83 m 

 Maximální provozní tlak:   320 bar 

 

Obrázek 22:  Zatěžovací diagram hydraulické ruky Palfinger PK 16002 

 

 

 

 

5. Tahač MAN TGX 18.440 - 2x 

Tahač MAN TGX 18.440 bude sloužit v soupravě s valníkovým návěsem k přepravě 

stavebních buňěk, palet se zdivem Porotherm a k přepravě stropních panelů Spiroll. 
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Obrázek 23:  Tahač MAN TGX 18.440 

 

Technické parametry: 

 Výkon:   321 kW 

 Pohon:   4x2 

 Rozvor:   3,6 m 

 Celková hmotnost:  27,5 t 

 Užitné zatížení:  17,1 t 

   

6. Valníkový návěs SCHWITZ - 2x 

Valníkový návěs SCHWITZ bude sloužit v soupravě s valníkovým návěsem k přepravě 

stavebních buňěk, palet se zdivem Porotherm a k přepravě stropních panelů Spiroll. 

  

 

Obrázek 24:  Valníkový návěs SCHWITZ 
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Technické parametry: 

 Pohotovostní hmotnost: 7,65 t 

 Užitné zatížení:  39,0 t 

 Zatížení na nápravu: 3x9,07 t 

 Pohotovostní výška:  4 000 mm 

 Šířka vozu:   2 550 mm 

 

 

7. AVIA D100 - nosič kontejnerů CTS5038 

Nákladní automobil AVIA D120 s nosičem kontejnerů bude používán pro odvoz 

odpadů ze staveniště.  

 

Obrázek 25:  AVIA D100 - nosič kontejnerů CTS5038 

 

Obrázek 26:  Technické parametry AVIA D100 - nosič kontejnerů CTS5038 
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Rozměry v mm: 

 A Rozvor:     3400 mm 

 B Převis rámu od osy zadní nápravy: 1365 mm 

 C Celková délka:    5990 mm 

 D Vzdálenost od kabiny k zadní nápravě: 2730 mm 

 E Rozchod kol přední nápravy:  1845 mm 

 F Rozchod kol zadní nápravy:   1740 mm 

 D - 700:      2030 mm 

  

Technické parametry: 

 Max. celková hmotnost vozidla:   9,99 t 

 Max. celková hmotnost soupravy:   17,99 t 

 Rozvor:      3,4 m 

  

8. Kontejner C2 38KV - 2x 

Kontejnery budou sloužit jako nástavba na nákladní automobil AVIA D100 s hákovým 

nosičem kontejnerů CTS5038 k přepravě materiálů na stavbu a odpadu mimo ní. 

Nasazen kontinuálně po celou dobu výstavby. 

 

Obrázek 27:  Technické parametry Kontejneru C2 38KV 

Technické parametry:  

 Délka A1:   3835 mm 

 Délka A2:   3650 mm 

 Šířka B1:   1300 mm 

 Šířka B2:   1200 mm 

 Objem:   3,43 m3 

 Hmotnost kontejneru:  450 kg 
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9. Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z 

Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z použit při přepravě osob, potřebného materiálu a 

nářadí. Použito v průběhu celé stavby. 

 

Obrázek 28: Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z 

 

Technické parametry: 

 Nosnost transportní plošiny max.:   500 kg (5 osob) 

 Nosnost nákladního výtahu max.:   850 kg 

 Příkon:      3,0 kW 

 Napětí:     400 V 

 Jištění:      16 A 

 Dopravní rychlost transportní plošiny:  12 m/min 

 Dopravní rychlost nákladního výtahu:  24 m/min 

 Max. dopravní výška a výška stožáru:  100 m 

 Přesah stožáru:     3 m 

 Délka dílů stožáru:     1,5 m 

 Rozměry přepravní plošiny:   160x140x110/180 cm 

 Vzdálenost ukotvení:    max. 6 m 

 Kotvení:      ke stěně bez lešení nebo přes lešení 

 Pohon:      pastorek s hřebenem 

 Snímač přetížení:     ano 

 Zachycovač pádu:     ano 
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10. Paletový vozík PROMA PVR-95P 

Paletový vozík bude sloužit k rozvozu staviva a jiného stavebního materiálu po 

příslušném patře.  

 

Obrázek 29: Paletový vozík PROMA PVR-95P 

  

Technické parametry: 

 Maximální nosnost:     2 000 kg 

 Celková výška zdvihu:   120 mm 

 Minimální výška vidlice:   75 mm 

 Výška úchytu manipulační rukojeti:  330 mm 

 Délka vidlice:     1 145 mm 

 Šířka mezi vnějšími okraji vidlic:  550 mm 

 Průměr odvalovacích válečků (PU):  70 mm 

 Průměr řízených kol (PU):    160 mm 

 Výška vozíku včetně rukojeti:   1 160 mm 

 Rozsah rejdu:     190
o
 

 Hmotnost:      59 kg 

 

11. Stavební míchačka Atika Expert 185 

Stavební míchačka Atika Expert 185 bude použita pro míchání zdících směsí. 

 

Technické parametry: 

 Objem bubnu:    185 l 

 Příkon:     0,8 kW 

 Napájení:     400 V 

 Hmotnost:     82 kg 

 Max. objem mokré směsi:   135 l 
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Obrázek 30: Stavební míchačka Atika Expert 185 

 

12. Bruska Makita GA 9030SF01 2x 

Vysokorychlostní bruska Makita bude používána ke krácení ocelových prutů výztuže 

základů a věnců.  

 

Obrázek 31: Bruska Makita GA 9030SF01 

 

Technické parametry: 

 Příkon:    2,4 kW 

 Volnoběžné otáčky:   6600 min
-1

 

 Průměr kotouče:   230 mm 

 Hmotnost:    5,1 kg 
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13. Svářecí invertor GAMA 1500L 

Svářecí invertor GAMA 1500L bude použit při svařování výztuže věnců a stropních 

panelů Spiroll.  

 

Obrázek 32: Svářecí invertor GAMA 1500L 

 

Technické parametry: 

 Příkon:   4,7 kW 

 Napájecí napětí:  230 V 

 Proudový rozsah:  10-150 A 

 Zatěžovatel 60%:  150 A 

 Zatěžovatel 100%:  130 A 

 Max. průměr elektrod: 4 mm 

 Jištění:   20 A 

 Rozměry:   145x225x305 mm 

 Hmotnost:   5,8 kg 

 

 

 

 

 

 

14. Ponorný vibrátor WACKER M2000 2x 

Ponorný vibrátor  WACKER M2000 použit při výrobě železobetonových věnců a při 

montáži stropních panelů Spiroll.  
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Obrázek 33: Ponorný vibrátor WACKER M2000 

 

Technické parametry: 

 Výkon:     1,5 kW 

 Napájecí napětí:    230 V 

 Proud:     6,5 A 

 Kmitočet:     50-60 Hz 

 Volnoběžné otáčky bez zatížení:  17500/min 

 Délka kabelu:    4,7 m 

 Rozměry:     350x160x200 mm 

 Hmotnost:     6,4 kg 

 

15. Ruční okružní pila Makita 5704R 

Ruční pila Makita 5704 bude použita při tvorbě bednění pro železobetonový věnec. 

 

Obrázek 34: Ruční okružní pila Makita 5704R 

Technické parametry: 

 Příkon:     1,2 kW 

 Volnoběžné otáčky bez zatížení:  4900/min 
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 Pilový kotouč Ø:    190 mm 

 Otvor pilového kotouče Ø:   30 mm 

 Hlučnost:     85 dB 

 Rozměry:     345x238x253 mm 

 Hmotnost:     4,9 kg 

 

16. Příklepová vrtačka Makita HP2070 

 

Obrázek 35: Příklepová vrtačka Makita HP2070 

 

Technické parametry: 

 Příkon:      1,01 kW 

 Volnoběžné otáčky bez zatížení (1. převod): 0-1200/min 

 Volnoběžné otáčky bez zatížení (2. převod): 0-2900/min 

 Počet úderů naprázdno (1. převod):  0-24000/min 

 Počet úderů naprázdno (2. převod):  0-58000/min 

 Rozměry:      362x70x220 mm 

 Hmotnost:      2,5 kg 

 

 

 

17. Tlaková myčka Ocean 2015 LP Fasa 

Tlaková myčka bude použita u výjezdu ze staveniště a bude plnit funkci mycího centra. 

Bude zabraňovat šíření nečistot na pozemní komunikaci. 
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Obrázek 36: Tlaková myčka Ocean 2015 LP Fasa 

 

Technické parametry: 

 Napětí:   230 V 

 Příkon:   7 kW 

 Pracovní tlak:  30 - 200 bar 

 Výkon čerpadla:  450 - 900 l/hod 

 Otáčky:   1450 ot/min 

 Max. teplota vstupní vody: 40 
o
C 

 Rozměry:   76x41x62 cm 

 Váha:    47 kg 

 

18. Pila na cihly DeWALT DW393 

Pila bude použita při zdění nosných stěn ze systému Porotherm a při zdění příček ze 

sytému Ytong. Použita k zkrácení tvárnic na potřebnou délku dle PD. 

 

 

Obrázek 37: Pila na cihly DeWALT DW393 
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Technické parametry: 

 Příkon:   1,35 kW 

 Výkon:   0,7 kW  

 Délka řezné lišty:  425 mm 

 Zastavení řezného nástroje:3 s 

 Hmotnost:   4,3 kg 

 Délka:    490 mm 

 Výška:   210 mm 

 Řeže duté cihly do třídy: 20 N/mm
2
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Tento dokument řeší bezpečnost a ochranu zdraví při vykonávané práci na stavebním 

objektu a práci na staveništi dle platných legislativních zákonů a nařízení vlády České 

republiky včetně všech platných novel. BOZP je řešeno pro vrchní hrubou stavbu 

bytového domu v Jihlavě. Obsahuje především nařízení vlády číslo 591 ze dne 12. 

prosince roku 2006 sbírky o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Dále obsahuje nařízení vlády číslo 362 ze dne 17. sprna 

roku 2005 sbírky o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

8.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

§1 

 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje  

bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další činnosti, které je 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.  

 

§2 

 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem
 

a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům 

na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 

uvedených. 

 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 

postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany 
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zdraví zaměstnanců při práci 

 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2  

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a 

který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 

skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

 

§3 

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 

„stroje“), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 

právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, byly splněny požadavky na 

organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže 

se na staveništi plánují nebo provádějí  

 

 1. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 

 konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 

 včetně jejího zhutňování (dále jen „betonářské práce“), 

 

 2. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 

 jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů 

 ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování 

 podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo 

 dlabáním (dále jen „zednické práce“) 

 

 3. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 

 ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků 

 různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do 

 stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 

 provedení (dále jen „montážní práce“) 

 

 4. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 

 předpisu 
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 5. práce při údržbě stavby11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými 

 jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo 

 okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení 

 a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro 

 provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen 

 „udržovací práce“), 

 

 6. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 

 

§4 

 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 

montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 

prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a 

jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 

provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky 

zvláštního právního předpisu. 

 

§5 

 

Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 

povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 

 

§6 

 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví 

příloha č. 5 k tomuto nařízení. 

 

§7 

 

Koordinátor během přípravy stavby dává podněty a doporučuje technická řešení nebo 

organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
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pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých 

prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 

doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k 

účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, poskytuje odborné 

konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 

nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 

procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, zabezpečuje, aby plán 

obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám 

staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 

zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, zajistí zpracování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích. 

 

§8 

 

Koordinátor během realizace stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi 

pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 

zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné 

na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických 

osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, dává 

podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 

postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové 

vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 

navazovat,  spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností, sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na 

zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, spolupracuje se zástupci zaměstnanců 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými 

organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka, 
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zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního právního předpisu.  

 

Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování 

plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 

nápravě zjištěných nedostatků, provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále 

zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 

8.1.1 Požadavky na zajištění staveniště - Příloha č. 1 k Nařízení vlády 

 č.591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

 ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny  

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 

a) Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejméně  1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na 

související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 

komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 

komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

b) Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 

nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 

bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 

provozu nebo střežením. 

 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických  

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti,  a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu  

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou
 
na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené  

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a  

oplocení popřípadě  ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích  a veřejně  

přístupných    komunikacích    umožňovalo    bezpečný    pohyb    fyzických    osob  

s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 

 

Vjezdy  na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními značkami,  

provádějícími   místní   úpravu   provozu   vozidel   na   staveništi.   Zákaz   vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou
 
na všech 

vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

Před   zahájením   prací   v ochranných   pásmech   vedení,   staveb   nebo   zařízení  

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek  

stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 

prací je dodržuje. 

 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  s tav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní  

předpis. 

 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud  

je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 

provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  

 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na  

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na  

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Zařízení pro rozvod energie 

 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a  

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo  

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod  
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energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie,  

podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přís tup 

k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být  

identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí  

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.  

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný,  

musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním  

musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 

staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních  

důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  

 

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na: 

 

 a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

 b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  

 c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 

Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 

třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 

nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  

 

Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 

nařízení a podle  pokynů výrobce  a v souladu  s požadavky  zvláštních právních 

předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 

příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
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majetku nebo životního prostředí. 

 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 

majetku nebo životního    prostředí    vlivem    nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 

popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 

posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  

 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 

zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 

postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 

změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické 

osoby. 

 

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 

do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 

pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody 

a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.  
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8.1.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

 provozu a používání strojů a nářadí na staveništi - Příloha č. 2 k 

 Nařízení vlády č.  591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. 

 

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění. 

 

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 

výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 

tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 

průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  

 

Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  

 

Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 

souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled  a 

podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 

dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 

osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
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označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 

zvláštních právních předpisů. 

 

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 

na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 

na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.  

 

Míchačky 

 

Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 

horizontální poloze. 

 

Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

 

Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 

do rotujícího bubnu. 

 

Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 

ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

 

Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 

opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 

vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 

řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

 

Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je -li stroj odpojen od 

přívodu elektrické energie. 

 

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 

zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 

používání zajistí. 
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Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. 

 

Čerpadla směsi 

 

Potrubí, hadice, dopravníky,  skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 

dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 

přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 

konstrukčních částí stavby. 

 

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 

podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem  dynamických 

účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

 

Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a 

ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na 

konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

 

Pojízdné čerpadlo, dále jen autočerpadlo, musí být umístěno tak, aby obslužné 

místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 

nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

 

Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 

smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 

opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.  
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Vibrátory 

 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí 

o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 

jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v 

ruce. 

 

Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 

ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

 

Stavební výtahy 

 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 

kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

 

Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  

 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 

řádně seznámena i střídající obsluha. 

 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 

na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 

brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému 

pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným 

na zem. 

 

Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti  samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 

přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
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Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 

jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 

ovládání stroje. 

 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 

není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 

činností prováděnou v jeho okolí. 

 

8.1.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Příloha č. 3 

 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

Skladování a manipulace s materiálem 

 

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

 

Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 

být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 

dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 

k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 

použitých strojů. 

 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 

stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
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sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

 

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 

bezpečné uchopení  například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 

proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 

podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

 

Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 

převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 

maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

 

Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 

metry. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z 

hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a 

výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

 

Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 

se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které 

zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 

odběru. 

 

Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 

okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 

bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

 

Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 

plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí  být zajištěny 

proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 

skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 

vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 

barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
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Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 

podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 

manipulace s nimi. 

 

Upínání  a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo       

z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 

než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 

podle stanoveného technologického postupu. 

 

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky  stanovenými zvláštním 

právním předpisem. 

 

Betonářské práce a práce související 

 

Bednění 

 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a 

s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 

konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 

únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 

při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 

převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
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Přeprava a ukládání betonové směsi 

 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 

do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, 

aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 

hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 

zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v 

technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 

nebo ochranný koš. 

 

Zhotovitel zajistí provádění kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění v 

průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  

 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

 

Odbedňování 

 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 

zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

 

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr.  

Ohrožený prostor odbedňovacích prací  je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

 

Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
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Práce železářské 

 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 

tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.   

 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

 

Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 

Zednické práce 

 

Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 

při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 

Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 

nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 

úzkých a hlubokých nádobách. 

 

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

 

Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 

při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

 

Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li  se  o  

předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené 

předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 

posunout. 

 

Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
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popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 

dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 

 

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

 

Montážní práce 

 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 

jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 

provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 

požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

 

Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

 

Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 

při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před 

jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.  

 

Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

 

Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 

tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.  

 

Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 

využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 

zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 

 

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno  
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bezpečné skladování zbývajících dílců podle první části této přílohy. 

 

Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 

přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k 

jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 

zařízení. 

 

Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné 

plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 

odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

 

Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

 

Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

 

Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců,  při jejichž  osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 

větru. 

 

Svařování 

 

Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 

tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 

stanovených zvláštním právním předpisem. 

 

Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 

stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
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elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k 

ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

 

Zhotovitel zajistí,  aby  svařování neprováděly fyzické  osoby, které nejsou 

odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu. 

 

8.1.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací - Příloha č. 4 k Nařízení 

 vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost 

 a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

a) Datum odeslání oznámení. 

b) Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 

c) Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

d) Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 

5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 

e) Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 

zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající 

stavební dozor. 

f) Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 

g) Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby.  

h) Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací.  

i) Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

j) Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

k) Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

l) Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 

oprávněné jednat jeho jménem 
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8.1.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

 života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká 

 povinnost zpracovat plán - Příloha č. 5 k Nařízení vlády             

 č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost          

 a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

a) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

b) Práce  vykonávané  v ochranných  pásmech  energetických  vedení  

popřípadě   zařízení technického vybavení. 

c) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 

staveb. 
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8.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na bezpečnost   

 a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z 

 výšky nebo do hloubky. 

 

      § 1 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 

při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 

nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 

zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

      § 3 

 

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 

výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 

zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na všech ostatních 

pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní 

úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

 

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 

ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 

například lešení nebo pracovní plošiny. 

 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 

pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 

ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 

předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s 

ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
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Ochranu proti pádu není nutné provádět: 

 

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou 

ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 

1,5m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 

směru nepřesahují 0,25 m. 

 

Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 

rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 

zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné 

okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 

zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 

stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 

menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

 

Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 

osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 

případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 

popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke 

zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 

předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

 

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 

ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců. 

 

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 

musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 

pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec 

vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, 

pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí 

neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
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§ 4 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 

 

8.2.1 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu - 

 Příloha k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 

 nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 

Způsob zajištěni  a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce")  musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 

četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 

umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 

dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

 

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 

osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 

k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 

dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce  ochrany proti 

pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
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Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci. 

 

Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 

výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 

osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 

místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 

nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

 

Jestliže  provedení  určité  pracovní  operace vyžaduje  dočasné  odstranění  konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 

bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 

dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 

ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 

osadí. 

 

Používání žebříků 

 

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 

prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 

nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 

nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 

nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
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Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. 

 

Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 

takovému použití výrobcem určen. 

 

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 

nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 

může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí 

být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 

volný prostor alespoň 0,6 m. 

 

Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 

Přenosný   žebřík   musí   být   postaven   na   stabilním,   pevném,   dostatečně   

velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí 

být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 

posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

 

U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 

odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 

díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 

zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o 

délce větší než 12 m nelze používat. 

 

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

 

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
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Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

 

Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

 

Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 

dokumentaci. 

 

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

 

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 

nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 

jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

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

ohrožení. 

 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

 

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

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

 

Práce na střeše 

 

Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

b) propadnutí střešní konstrukcí. 

 

Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 

jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 

nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 

 

Zajištění  proti propadnutí se provádí na všech  střešních pláštích,  kde je půdorysná 

vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m 

a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 

zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto 

zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha 

apod.). 

 

Dočasné stavební konstrukce 

 

Dočasné  stavební  konstrukce  lze použít jen v provedení,  které odpovídá průvodní 

dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 

včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 

zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

 

Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 

dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 

způsobilou osobou proveden individuální  výpočet pevnosti  a  stability kromě případů,  

kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 

normě. 
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V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 

způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

 

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost 

je staticky prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 

ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 

lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému 

pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak,  aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu 

 i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 

schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 

výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry,  tvar  a vybavení podlah  odpovídají  povaze  prováděných prací,  

podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 

použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 

ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 

schody, rampy nebo výtahy).  

 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 

během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 

stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 

značkami. 

 

Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání  odborně 

způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 

odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 

odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
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konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 

nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje 

úprava nosných částí do přepravní polohy. 

 

Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 

způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly 

mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například 

nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 

s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 

osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 

zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení 

zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 

 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 

ověřování znalostí  a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení   

stanoví zaměstnavatel. 

  

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
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Shazování předmětů a materiálu 

 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že 

 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 

provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 

nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 

vzniku jiných nežádoucích účinků. 

 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 

výšky. 

 

Přerušení práce ve výškách 

 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 

se při pracích ve výškách považuje: 

 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 ms
-1

 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 

práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 

ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 ms
-1

 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 

Krátkodobé práce ve výškách 

 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 

stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
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navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 

konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 

práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

 

Školení zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 

ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 

pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 

výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 

demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyřešit technologickou etapu vrchní hrubé stavby 

bytového domu Jihlava. Náplní práce bylo vyřešit finanční náročnost stavby, časové 

plánování stavby, technologické předpisy, dopravní vztahy, kvalitativní požadavky na 

stavbu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zajímavým tématem se pro mě stalo 

zpracovat graficky vývozní plán stropních panelů Spiroll pro bytový dům Jihlava. 

Během vypracovávání mé práce jsem se naučil novým poznatkům a také používat nový 

software používaný v praxi. Jedná se o rozpočtářský program BuildPower, v kterém 

jsem zpracovával rozpočet. Druhým programem je CONTEC, který jsem použil pro 

zpracování časového plánu stavby. 

Nové poznatky a práci v softwaru bych chtěl následně využít při dalším studiu. 
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