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Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického 

projektu pro bytový dům v komplexu „U Dubu“ v Jihlavě. Konkrétně jsme se zabývali 

budovou G (označena jako D1.06). Tato budova je založena na zákalových pasech a 

má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. 

Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, 

vypracování technologického předpisu pro danou etapu, projekt zařízení staveniště, 

vyhodnocení širších dopravních vztahů, časový harmonogram pro danou etapu a 

položkový rozpočet hrubé stavby. Dále je také vypracován kontrolní a zkušební plán, 

návrh strojních sestav, řešení bezpečnosti práce, propočet stavby dle THU a 

srovnáni zdicích systémů. 
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plán, rozpočet, dopravní vztahy. 

The subject of this diploma thesis is the elaboration of a construction-

technological project for an apartment house in the complex "U Dubu" in Jihlava. 

Specifically, we dealt with building G (designated as D1.06). This building is based on 

foundation strips and has one underground and five above-ground floors. 

The content of the work is a technical report on the construction-technological 

project, elaboration of technology regulation for the given stage, construction site 

equipment project, evaluation of wider transport relations, time schedule for the 

given stage, and item budget of rough construction. Furthermore, a control and test 

plan, design of machine sets, work safety solutions, construction calculation 

according to THU, and comparison of masonry systems are also developed. 

building, apartment building, construction site equipment, monolithic 

constructions, rough construction, schedule, technology regulation, comparison of 

masonry system, control and test plan, budget, transport relations 
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Úvod 
Tématem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického 

projektu pro budovu G v bytovém komplexu „U Dubu“ v Jihlavě.  Tato budova je 

označena jako D1.06 a nachází se na ulici Vrchlického v Jihlavě. 

V rámci toho projektu jsou řešeny optimální postupy z hlediska 

technologických, časových a finančních možností stavby. Podrobně se následující 

kapitoly budou zabývat technologickým předpisem pro monolitickou konstrukci, 

finanční a časovým plánem, návrhem strojní sestavy, zařízením staveniště a dalšími 

náležitostmi výstavby. Diplomová práce je zpracována dle obsahu odsouhlaseného 

vedoucím diplomové práce Ing. Borisem Bielym. 

Textová část diplomové práce bude doplněna o přílohy, které zahrnují 

výkresovou část, časové a finanční plánování a další doplňující materiál. 
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1. Stavebně technologická studie 

1.1. Identifikační údaje o stavbě 

1.1.1. Název stavby 

Komplex bytových domů „U Dubu“ 

v ulici Vrchlického, Jihlava 

1.1.2. Místo stavby  

Komplex bytových domů „U Dubu“ 

v ulici Vrchlického, Jihlava 

katastrální území Jihlava (659673) 

parcelní čísla 4380/13, 4380/15, 4380/88, 4641/17 a 4645 

1.1.3. Charakteristika a účel stavby  

Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu s 1.PP 

vyhrazeným pro hromadnou garáž s kapacitou 20 osobních automobilů a 1.NP až 5.NP 

určenými pro bydlení s celkovou kapacitou 23 bytových jednotek. Součástí 

projektové dokumentace je dále výstavba dalších venkovních parkovacích ploch a 

chodníků, přípojek inženýrských sítí, výstavby opěrné zdi a přeložek inženýrských sítí.  

Stavba je navazující etapou obytného komplexu "U Dubu" umístěného na rohu 

ulic Vrchlického a Dr. Jiřího Procházky. 

Dotčená plocha výstavbou činí cca 3.732 m2. Jedná se o zanedbaný pozemek 

s různými výškovými úrovněmi terénu. 

Na jihozápadě zájmového území sousedí s předchozí etapou F a na zbylých 

strachách sousedí s okolní výstavbou z padesátých let minulého století. 

1.1.4. Informace o stavebníkovi 

Vlastimil Hnědý 

Zemědělská 454 

588 32 Brtnice 

IČ: 101 21 765 

1.1.5. Informace o projektantovi 

Ing. arch. Jaromír Peterka CSc. 

číslo autorizace ČKA 1234 

1.1.6. Informace o zhotoviteli 

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 

Pávovská 913/12a,  

586 01 Jihlava 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a) smluvních: Ing. Roman Juriga 

b) technických: Miroslav Penta  

IČO: 18198000 

DIČ: CZ18198000  
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1.1.7. Předpokládané zahájení a dokončení stavby 

Předpokládaný termín zahájení – 03/2022.  

Předpokládaný termín dokončení – 01/2024.  

1.1.8. Zastavěná plocha a obestavěný prostor 

Zastavěná plocha: cca 666 m2 

Obestavěný objem: cca 9.771 m3 

1.2. Přehled provedených průzkumů a zkoušek 

1.2.1. Inženýrsko-geologický průzkum: 

Vypracoval: Geoindustria Jihlava (Ing. Tvrdý v 07/1987) 

Závěr: 

Vlastní základová půda je tvořena aluviálním pláštěm sérií metamorfovaných 

hornin s charakterem hlinitého jílového písku. Směrem nahoru toto složení přechází 

do eluviálních hlín, směrem dolů k původním horninám. Hladina spodní vody je 

hluboko pod úrovní terénu. Dispoziční založení stavby na nulovém eluviu. 

 

Vypracoval: PROGEO, Ing. Kuropata, rok 2015. V roce 2020 bylo provedeno 

doměření území, kterým bude procházet ležatá kanalizace směrem do ulice Ladova, 

opět firmou PROGEO. 

1.2.2. Posudek a stanovení radonového indexu pozemku:  

Vypracoval: APLGEO (RNDr. J. Jánský), Kuřim 

Závěr: 

Na celé stávající ploše byl stanoven střední radonový index pozemku. Bude 

nutné provést protiradonové opatření. 

1.3. Členění stavby na stavební objekty 

Stavební objekty: 

D1.06 Bytový dům G 

 

Objekty technické infrastruktury: 

D2.11 Komunikace a chodníky 

D2.12 Terénní a sadové úpravy 

D2.13 Kanalizace 

D2.15 Prodloužení vodovodu, přípojka vodovodu 

D2.18 Venkovní osvětlení 

D2.22 Rozvody NN z náhradního zdroje 

D2.23 Přeložka veřejného osvětlení 

D2.24 Přeložka rozvodů NN 

1.4. Popis stavebních objektů 

1.4.1.  D1.06 Bytový dům G 

Jedná se o novostavbu bytového dům obdélníkového půdorysu o velikosti cca 

33 x 18,7 m o jednom podzemním a pěti nadzemních podlažích. V nadzemních 

částech je různě tvarován, prolamován a lokálně vysouván.  
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Založení stavby je řešeno kombinací železobetonových základových patek a 

základových pasů. 

Dispozice objektu na úrovni částečně zapuštěného 1.PP obsahuje parkovací 

kapacitu v podobě hromadné garáže pro osobní automobily o kapacitě 20 

parkovacích míst. Nosné konstrukce na úrovni 1.PP jsou navrženy jako kombinace 

železobetonových monolitických sloupů, průvlaků, stropní desky ze železobetonu a 

zdiva z prolévaných betonových tvárnic ztraceného bednění. Dispozice objektu na 

úrovni 1.NP až 5.NP obsahuje 23 bytových jednotek. Obvodové nosné konstrukce jsou 

vyzděny z keramických tvárnic a stropní konstrukce objektu od 1.NP až po střechu 

jsou tvořeny převážně z předpjatých prefabrikovaných panelů SPIROLL tl. 265 mm. 

Vnitřní zdivo je převážně z keramických tvárnic. Komunikační jádro je tvořeno 

schodišťovým prostorem s dvouramenným schodištěm se dvěma podestami a 

jedním výtahem. Střešní konstrukce je navržena jako zelená střecha. 

Dispozičně jsou byty tvořeny v 1.NP jako 4x 1+kk, 1x 2+kk a 1x 3+kk, ve 2.NP až 

4.NP jako 1x 1+kk, 3x 2+kk a 1x 3+kk v posledním 5. NP je 1x 2+kk a 4+kk.  

1.4.2.  D2.11 Komunikace a chodníky 

Napojení navržených komunikací je na komunikace zřízené v rámci předešlé 

etapy výstavby bloku F. Chodníky budou napojeny rovněž na chodník zřízený 

v předešlé etapě výstavby. Část vozovky ze zámkové dlažby v ploše 682 m2 navržené 

v předešlé etapě výstavby bloku F nebude realizována, tato plocha je však zahrnuta 

do návrhu této akce s niveletou přizpůsobenou aktuálnímu návrhu. Ze stejného 

důvodu nebudou realizovány 3 kusy dešťových vpustí, rovněž náležející k bloku F. 

V rámci zpevněných ploch je navržena vozovka a chodník pro pěší ze zámkové 

dlažby a plochy z valounů pro okapové chodníky. Odvodnění povrchu vozovek a 

chodníků je navrženo celkem 4 kusy dešťových vpustí a 2 kusy štěrbinových vpustí.  

U 41 nově navržených venkovních parkovacích míst je základní rozměr 2,50 x 

5,00 m. Tyto parkovací místa jsou kapacitně navrženy pro všechny předchozí etapy. 

Součástí vozovky ze zámkové dlažby je plocha pro celkem 10 kontejnerů na TKO. 

1.4.3. D2.12 Terénní a sadové úpravy 

Projektová dokumentace řeší nově zatravněné plochy v rozsahu cca 600 m2, 

keřovou a květinovou výsadbou na ploše 38 m2 a kacení tří vzrostlých stromů. 

1.4.4. D2.13 Kanalizace 

V tomto objektu je navržena jednotná kanalizace v celkové délce 186,25 m, 

která má 6 kusů revizních šachet.  

Dále se zde nachází 38,00 m odpadů od navržených dešťových vpustí a štěrbin 

a 12,00 m odpadů z potrubí od vnitřních odpadů objektu G. 

Napojení jednotné areálové kanalizace je do stávající revizní šachty jednotné 

kanalizace veřejné kanalizace DN400 na ulici Ladova s odtokem na veřejnou ČOV.  

1.4.5. D2.15 Prodloužení vodovodu, přípojka vodovodu 

Projekt počítá s prodloužením vodovodu v délce 37,25 m. Vodovodní přípojka 

pro bytový dům G je navržena z potrubí PE 63/5,8 mm o délce 10,50 m s napojením 

na prodlužený vodovodní řad z potrubí PE 110.  
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1.4.6.  D2.18 Venkovní osvětlení 

V rámci výstavby bude zřízen nový rozvod venkovního osvětlení venkovních 

ploch kolem domu – chodníku a parkovacích stání u objektu. Nové rozvody 

venkovního osvětlení budou součástí majetku bytového domu, a proto budou 

připojeny ze společného rozvodu domu. 

V suterénu objektu bude instalován rozvaděč společných prostor, ve kterém 

bude umístěno jištění a ovládání rozvodů venkovního osvětlení. Z rozvaděče bude 

vyveden kabel CYKY-J 3x2,5, který bude doveden ke třem stožárům se pro osvětlení 

chodníku a parkovacích stání. 

1.4.7. D2.22 Rozvody NN  

Bude zřízen přívod NN z náhradního zdroje, umístěného v objektu "A", 

prodloužením přípojky vedené do skříně umístěné na fasádě objektu "F" pro potřeby 

požárního větrání chráněné únikové cesty v objektu "G". Objekt bude napojen na 

přichystanou přípojku u budovy „F“. 

1.4.8. D2.23 Přeložka veřejného osvětlení 

V prostoru výstavby budoucí příjezdové komunikace do garáží objektu a 

parkovacích stání se nachází stávající kabel rozvodu veřejného osvětlení. Kabel bude 

na obou koncích mimo prostor výstavby přerušen a bude na něj spojkami SMOE 

81512 naspojkována kabelová vložka, která bude vedena novou trasou mimo prostor 

výstavby komunikace. 

Kabely veřejného osvětlení budou uloženy v zemi, v samostatném výkopu, v 

ohebné dvouvrstvé chráničce DVK75, ve výkopu 35 / 80 cm, v hloubce 70 cm na lože 

z přeseté zeminy tl. 10 cm, překryty vrstvou přeseté zeminy téže tloušťky a budou 

označeny výstražnou fólií. 

1.4.9.  D2.24 Přeložka rozvodů NN 

V rámci výstavby objektu bude provedena přeložka rozvodů NN, protože 

stávající kabely se nachází v prostoru, kde se bude provádět výstavba příjezdové 

komunikace do garáží objektu a parkovacích stání. 

Tyto kabely budou odkryty a přeloženy mimo prostor výstavby tak, aby byly 

mimo stavbu komunikace a savbu oplocení. Kabely budou uloženy do nového výkopu. 

Dále se v prostoru výstavby nachází jeden kabel distribučního rozvodu NN. Tento 

kabel bude na obou koncích mimo prostor výstavby přerušen a bude na něj spojkami 

SMOE 81515 naspojkována kabelová vložka, která bude vedena v původní trase, 

avšak bude zahloubena min. 1,2 m pod niveletu vozovky. Nový kabel kabelové vložky 

bude v komunikaci uložen do chráničky DVK110. 

1.5. Technické řešení stavby 

1.5.1.  Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude v místě stavby v části parcely provedeno 

sejmutí ornice v tl. 150 mm.  

Se zemními pracemi je počítáno u provádění výkopů pro základové pasy, patky 

a s prováděním nových přípojek inženýrských sítí. Při výkopových pracích je nutné 

přizvat projektanta a statika k posouzení stability okolních svahů a konzultovat jejich 
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zajištění v závislosti na charakteru zeminy. Stavební jáma musí být dostatečně 

široká, aby obsahovala pracovní prostor pro zhotovení hydroizolací a přizdívek.  

Výskyt podzemní vody se nepředpokládá. V případě potřeby odvodnění 

stavební jámy bude proveden rigol po obvodě dna stavební jámy zaústěného do 

čerpacích studní. 

1.5.2.  Základové konstrukce 

U objektu je uvažováno se založením stavby na principu kombinace 

základových patek a pasů ze železobetonu C25/30 XC2, případně lokálně doplněných 

o konstrukce z prolévaných tvárnic ztraceného bednění. 

1.5.3. Svislé nosné konstrukce 

Svislé konstrukce na úrovni 1.PP jsou provedeny jako kombinace zdiva z 

prolévaných tvárnic ztraceného bednění a železobetonových monolitických stěn 

z betonu třídy C30/37 a železobetonových monolitických sloupů ze železobetonu 

C30/37. 

V 1.NP až 5.NP jsou obvodové nosné konstrukce vyzděny z keramických tvárnic 

30 P+D P15 na MC 10 v kombinaci s vnitřním nosným zdivem z keramických tvárnic 

30 AKU P+D P15 na MC 10, ker. tvárnic 24 P+D P15 na MC 10 a tvárnic 19 AKU P+D P15 

NA MC 10. Mezibytové příčky v jednotlivých podlažích jsou uvažovány jako zdvojené 

vyzděné z tvárnic 19 AKU P+D P15 NA MC 10 s dutinou 50 mm vyplněnou zvukovou 

izolací. Lokálně lze dohledat příčky z prolévaných tvárnic se železobetonem C20/25. 

Střešní nástavba má nosné zdivo provedeno z keramických tvárnic 24 P+D P15 

na MC10.  

1.5.4. Vodorovné konstrukce 

V 1.PP je stropní konstrukce součástí monolitického železobetonového skeletu 

s tl. stropní desky 250 mm. 

U zbývajících podlaží jsou horizontální stropní konstrukce provedeny jako 

prefabrikované z předepjatých panelů SPIROLL tl. 265 mm. V této tl. konstrukce jsou 

řešeny i případné skryté průvlaky, dobetonávky konzol a vyztužení okolo prostupů. 

Vykonzolované desky balkonů jsou uvažovány jako samostatná prefabrikovaná 

železobetonová deska cca tl. 220 mm s přerušeným tepelným mostem, provedeno 

ve spádu. 

1.5.5. Vertikální komunikace 

Schody jsou předběžně řešeny jako železobetonové prefabrikované s pružným 

oddilatováním od obvodových konstrukcí. Veškeré nástupní a výstupní stupnice v 

rámci schodiště musí být výrazně kontrastně rozeznatelné od okolí. Dále zde bude 

navržen trakční osobní výtah invalidní bez strojovny výtahu. Nosnost výtahu bude 

630 kg a bude mít 7 stanic. Výtah bude neprůchozí o velikosti kabiny 1100 x 1400 mm. 

Bude umístěn ve výtahové šachtě v nice schodiště. 

1.5.6.  Příčkové nenosné konstrukce 

Ve všech případech uvažovány jako kombinace zdiva z nenosných keramických 

tvárnic 11,5 AKU P+D na MC 10 a 14 P+D P10 na MC 10. 
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1.5.7.  Tepelná izolace 

Fasáda – vnější bude řešena jako ETICS s izolantem z minerálně vláknitých 

izolačních desek na bázi čedičových vláken tl. 40, 50, 140 a 160 mm, včetně tepelné 

izolace ostění, parapetu a nadpraží otvorů tl. 30 mm, kotvení hmoždinkami se 

zapuštěnou hlavou zaslepenou zátkou z minerální vaty. 

Sokl – soklová část bude izolována soklovou fasádní deskou z XPS tl. min. 

100 mm, tloušťka izolace závisí na tloušťce fasádních desek na které navazuje. Desky 

vyvedeny vždy min. 300 mm nad terén a min. 1000 mm pod úroveň upraveného 

terénu. 

Střecha – tepelná izolace z EPS S Stabil, v případě hlavní střechy počítáno se 

spodní vrstvou v provedení se systémovými spádovými klíny. Uvažovaná min. tl. u 

vpusti 240 mm. 

1.5.8. Zvuková Izolace 

Budou aplikovány v rámci skladeb podlah 1.NP - 6.NP v min. tl. 30 mm. Dále 

budou použity u dilatování mezibytových příček. 

Konstrukce schodiště je kročejově odizolována elastomerovými ložisky. 

1.5.9.  Hydroizolace 

Střecha / terasy – bude provedena pomocí střešní mPVC folie tl. 1,5 mm, ve 

spojích mechanicky kotvená.  

Spodní stavba – hydroizolace z 2x asfaltovaných modifikovaných pásů 

(plnoplošně natavených, spoje pásů min. 100 mm, pásy vzájemně překryty o 1/3–1/2). 

Dále zde bude použita krystalická nátěrová izolace, která bude ve dvou vrstvách 

nanášena u nosných konstrukcí. 

1.5.10. Úpravy povrchů 

Vnitřní – na zděných stěnách v bytech a společných prostorech budou 

provedeny jádrové omítky s vápennou štukovou omítkou s nátěrem vnitřní disperzní 

barvy, plně kryjící. V prostorech schodiště a společných prostor bytového domu bude 

nanesen 2x otěruvzdorný nátěr. V hygienických zařízeních a v kuchyních budou 

keramické obklady do výšky dle legend.  

Vnější – vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) z minerální vlny tl. viz. 

skladby konstrukcí s celoplošným přestěrkováním s armovací tkaninou, probarvenou 

penetrací a strukturovanou probarvenou omítkou na bázi silikonové pryskyřice.  Sokl 

objektu bude řešen v systému dekorativní omítky na bázi průhledné pryskyřice a 

mramorové drti, finální povrchová úprava je tvořena fasádní exteriérovou deskou. 

Kotvení bude v tomto případě provedeno na systémový ocelový rošt, který bude 

obsahovat veškeré příslušenství. Střešní povrchová konstrukce bude řešena 

vegetačním souvrstvím vhodným pro suchomilné rostlinstvo o celkové tl. cca 150 

mm od tepelné izolace.  
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1.5.11. Klempířské konstrukce 

Budou vyrobeny z poplastovaného plechu příslušné tl. a odstínu. Systémové 

řešení např. fa Lindab. 

Týká se především: 

- parapety 

- oplechování atik 

- oplechování jednotlivých říms 

- lemování teras 

1.5.12. Zámečnické konstrukce 

Ocelové konstrukce budou dodávány jako svařované celky s finální povrchovou 

úpravou žárovým zinkováním, pokud není určeno jinak. V případě dodatečného 

lokálního svařování ocelových žárově zinkovaných konstrukcí je nutné zajistit opravu 

poškozeného zinkování zinkovou barvou. 

Sekce se týká především: 

- trubka pro uchycení antény 

- výstup/slez na střechu 

- vestavné poštovní schránky u hlavního vstupu do domu 

- zadlážděné poklopy šachet 

- ocelová zábradlí vnější/vnitřní 

- odvětrávací žaluzie garáží v protidešťové úpravě lamel 

1.5.13. Výplně otvorů 

Okenní výplně jsou uvažovány primárně jako plastové, zasklení izolačním 

dvojsklem, Uw=1,1 W/m2K. 

Dveřní výplně do exteriéru budou hliníkové, interiérové jako typové dřevěné do 

obložkových zárubní. Uvažovaný součinitel prostupu tepla Ud=1,5 W/mK. Zasklení 

izolačním dvojsklem v bezpečnostní úpravě.  

Vrata garáží jsou provedena jako ocelová s výplní tahokovem s horním 

automatizovaným výsuvem na dálkové ovládání, bez požadavku na tepelné 

vlastnosti.  

1.6. Koncepce řešení zařízení staveniště 

Detailní popis zařízení staveniště je řešen v samostatné kapitole č. 2. 

Technická zpráva zařízení staveniště. Na základě tohoto odůvodnění zde tato 

problematika není řešena. 

1.7. Studie realizace hlavních technologických etap 

Studie realizace hlavních technologických etap byla řešena v předešlých 

etapách přípravy projektu, a proto zde tato problematika není řešena. 

1.8. Způsob řešení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

Hlavní dodavatel stavby je povinen se řídit níže uvedenými předpisy a dbát na 

jejich dodržování. Každý pracovník musí být důkladně proškolen o všech patřičných 

předpisech a nařízení, které slouží k zajištění bezpečí na stavbě. O tomto proškolení 

musí být uveden zápis do stavebního deníku a pracovník ho musí stvrdit svým 

podpisem. 
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Předpisy: 

• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 

Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. 

• Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb.,189/2008 Sb., 

223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.)  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při nebezpečí pádu. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů. 

Této problematice se dále podrobně věnujeme v kapitole č. 7. Bezpečností 

rizika a plán řešení, kde se zaobíráme potencionálními riziky a jejich řeším. 

1.9. Enviromentální aspekty výstavby 

Při nakládání s odpady, které vzniknou během výstavby není předpoklad, že 

dojde k ohrožení životního prostředí. Vzniklé druhy odpadů se musí shromažďovat a 

skladovat odděleně na určeném místě. Odpady musí být zabezpečeny proti odcizení, 

znehodnocení a případnému úniku do okolí stavby. Likvidaci odpadů bude zajišťovat 

specializovaná firma, která k tomu má veškeré oprávnění. Třídění odpadů bude 

probíhat dle platných zákonů a vyhlášek: 

• Zákon č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech 

Stavba bude usilovat o co nejnižší omezení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby, 

a to například natažením sítí na oplocení staveniště. Dále bude probíhat čištění 

automobilů před každým výjezdem na pozemní komunikaci, aby nedošlo k jejímu 

znečištění. V případě nutnosti odčerpávání srážkové vody ze staveniště do jednotné 

kanalizace, budou použity odkalovací jímky.  

Předpokládaná pracovní doba bude od 7:00 do 16:00 hodin, tím pádem bude 

hlučnost omezena jen na tyto denní hodiny. V těchto hodinách nesmí docházet 

k překročení hygienických limitů akustického tlaku ALeqT = 55 dB v chráněných 

vnitřních prostorech. Dále nesmí docházet k překročení akustického tlaku ALeqT = 65 

dB ve venkovních prostorách okolní zástavby a to 2,0 m před fasádou. Zhotovitel je 

povinen používat takové přístroje nebo opatření, aby nedošlo k překročení těchto 

limitů. 
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Při výstavbě budou vznikat následující odpady: 

Materiál Zatřídění Klasifikace 

Likvidace Recyklace Skládka 

t Společnost t Společnost t Společnost 

Odpadní 

beton a 

betonový 

kal 

10 13 14 
Stavební 

odpad 
    1 

Skládky 

VHS 

Jihlava 

s.r.o. 

1 

Skládky 

VHS 

Jihlava 

s.r.o. 

Odpady 

ze 

svařování 

12 01 13 
Tříděný 

odpad 
0,1 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

0,1 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Papírové 

a 

lepenkové 

obaly 

15 01 01 
Tříděný 

odpad 
0,4 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

0,3 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Plastové 

obaly 
15 01 02 

Tříděný 

odpad 
0,2 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

0,6 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Směsné 

obaly 
15 01 06 

Směsné 

obaly 
0,4 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

        

Sklo 16 01 20 
Tříděný 

odpad 
 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

0,4 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Beton 17 01 01 
Stavební 

odpad 
    1 

Skládky 

VHS 

Jihlava 

s.r.o. 

    

Cihly 17 01 02 
Stavební 

odpad 
    2 

Skládky 

VHS 

Jihlava 

s.r.o. 

    

Asfaltové 

směsi 

obsahují 

dehet 

17 02 01 
Stavební 

odpad 
0,2 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

        

Dřevo 

(stavební 

dřevo a 

obaly) 

17 02 01 
Tříděný 

odpad 
   0,8 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Železo a 

ocel 
17 04 05 

Tříděný 

odpad 
    0,4 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Směsný 

komunáln

í odpad 

20 03 01 

Směsný 

komunální 

odpad 

3 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

        

Tabulka 1 - předpokladu produkovaného odpadu 

Legenda tabulky odpadů: 

N – Nebezpečný odpad  

O – Obyčejný odpad 
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Vliv stavby na stavební prostředí je posuzován podle následujících zákonů: 

• Zákon č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) 

• Zákon č. 258/2000 Sb.  O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci 
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2. Technická zpráva zařízení staveniště 
V této kapitole se budeme zabývat organizací staveniště. Budeme určovat 

velikost ploch a uspořádání pro lidské zdroje, strojní a hmotné vybavení a také 

dimenzovaní velikosti přípojek inženýrských sítí. Budeme se také zabývat 

bezpečností staveniště a napojením na dopravní infrastrukturu. 

Uspořádání staveniště jsme rozdělili do tří etap výstavby, a to pro výkopové 

práce, hrubou stavbu a dokončovací práce. Pro tyto tři etapy je vytvořená výkresová 

dokumentace, která se nachází v přílohové části diplomové práce. 

2.1. Základní informace o stavbě 

Název stavby 

Komplex bytových domů „U Dubu“ 

v ulici Vrchlického, Jihlava 

 

Místo stavby  

Komplex bytových domů „U Dubu“ 

v ulici Vrchlického, Jihlava 

katastrální území Jihlava (659673) 

parcelní čísla 4380/13, 4380/15, 4380/88, 4641/17 a 4645 

 

Informace o stavebníkovi 

Vlastimil Hnědý 

Zemědělská 454 

588 32 Brtnice 

IČ: 100 21 765 

 

Informace o projektantovi 

Ing. arch. Jaromír Peterka CSc. 

číslo autorizace ČKA 1234 

 

Informace o zhotoviteli 

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 

Pávovská 913/12a,  

586 01 Jihlava 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a) smluvních: Ing. Roman Juriga 

b) technických: Miroslav Penta  

IČO: 18198000 

DIČ: CZ18198000  

 

Předpokládané zahájení a dokončení stavby 

Předpokládaný termín zahájení – 03/2022.  

Předpokládaný termín dokončení – 01/2024.  
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Zastavěná plocha a obestavěný prostor 

Zastavěná plocha: cca 666 m2 

Obestavěný objem: cca 9.771 m3 

2.2. Informace o staveništi 

Staveniště se nachází na ulici Vrchlického v Jihlavě, katastrální území Jihlava. 

Leží na parcelách č. 4380/13, 4380/15, 4380/88, 4641/17 a 4645. Dotčené území má 

rozlohu 3.732 m2 a je mírně svažité směrem na sever. Staveniště bude oploceno 

mobilním oplocením kolem dotčených pozemků. Na pozemky byl v předchozí etapě 

zbudován vjezd z ulice Vrchlického, který bude sloužit i jako výjezd ze stavby. Vjezd 

na stavbu bude opatřen bránou s kolečkem, která bude uzamykatelná. Inženýrské 

sítě, sloužící k napojení staveniště použijeme z předchozích etap, které jsou na 

chystány pro tuto stavbu. Jen nová část kanalizace bude zbudována před zahájením 

stavby, aby se na něj mohlo napojit zařízení staveniště. Zbylá část kanalizace bude 

následně zhotovena v průběhu stavby.  

Zařízení staveniště bylo zhotoveno pro tři etapy výstavby: 

• Zemní práce 

• Hrubá stavba 

• Dokončovací práce 

Výkresovou dokumentaci těchto etap nalezneme v přílohách diplomové práce.  

2.3. Časový plán etap zařízení staveniště 

Zařízení staveniště se bude měnit v čase dle zmíněných tří etap výstavby. 

Časový plán etap je uveden v následující tabulce. 

Etapa výstavby Zbudování staveniště Likvidace staveniště 
Zemní práce 03/2022 04/2022 
Hrubá stavba 04/2022 04/2023 
Dokončovací práce 04/2023 01/2024 

Tabulka 2 -etapy výstavby 

2.3.1. Zařízení staveniště – zemní práce 

Jako první bude provedeno oplocení staveniště a následně budou pokáceny 

křoviny a provedena skrývka ornice, která bude uložena na deponii nacházející se na 

pozemku stavby. Pro pracovníky bude dopravena mobilní toaleta, dokud nebude 

osazena buňka s hygienickým zařízením. Dále bude provedena část budoucí 

kanalizace, na kterou bude napojeno zařízení staveniště. Po zbudování kanalizace na 

území staveniště bude provedeno osazení betonových panelů příjezdové cesty. 

Následně budou zbudovány přípojky pitné vody, NN a napojení hygienického zařízení 

na vybudovanou kanalizaci. Všechny rozvody zařízení staveniště budou osazeny 

chráničkou, aby nedošlo k jejich poškození. Po zhotovení přípojek bude vybudována 

staveništní komunikace, parkovací plochy a sklady pro materiál dle výkresové 

dokumentace. Tyto plochy budou z hutněného betonového recyklátu a betonových 

panelů. Dále se osadí staveništní buňky a napojí se na přichystané inženýrské sítě 

zařízení staveniště dle výkresové dokumentace. Na závěr se na staveniště dopraví 

čtyři odpaní kontejnery pro směsný, skleněný, papírový a plastový odpad. 
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Po vybudování zpevněných komunikací budou na stavbu dovezeny stroje pro 

zemní práci, které začnou provádět výkopové práce. Při hloubení jámy budou kolem 

ní průběžně stavěny zábrany proti pádu do hloubky. 

2.3.2. Zařízení staveniště – hrubá stavba 

Při práci na hrubé stavbě bude stavba doplněna o věžový jeřáb Seaz S60A 

s horní otočí. Jeřáb bude umístěn na severovýchodním rohu budovy. Jeho dosah 

ramene bude přes celou stavbu i skladovací plochy. Dále bude na stavbu dopraven 

kontejner pro směsný staveništní odpad a suť.  

2.3.3. Zařízení staveniště – dokončovací práce 

Z pohledu kapacity staveništích buněk a sociálního zázemí se nic nemění. Co 

se na staveništi změní je, že dojde k demontáži věžového jeřábu, který již v této 

stavební etapě není potřeba. Na jeho místo se umístí silo pro sypké směsi. Dále zde 

bude po obvodu budovy zbudováno lešení. V západní časti stavby bude také 

instalován stavební výtah.  

V této etapě budou také zbudovány a dokončeny všechny ostatní stavební 

objekty stavby. 

Pro pohyb na stavbě bude sloužit mobilní lešení, stavební výtah a také osazené 

prefabrikované schodiště. Schodiště před osazením výtahu bude opatřeno 

provizorním dřevěným zábradlím proti pádu do hloubky. 

2.4. Objekty na staveništi  

2.4.1. Staveništní buňky – sociální a hygienické zázemí 

Na stavbě se nachází dvě stavební buňky, které slouží jako zázemí pro vedení 

stavby a stavbyvedoucího. Dále se zde nacházejí dva kontejnery ve variantě duo, 

které slouží jako sociální zázemí pro pracovníky a jeden kontejner, který slouží jako 

hygienické zázemí stavby. Tento kontejner obsahuje sprchy, WC, umyvadla a pisoáry. 

Kontejnery budou na stavbu dopraveny pomocí nákladního auta s hydraulickou rukou 

a budou uloženy na místo dle výkresu zařízení staveniště. 

Kapacita šaten pro pracovníky stavby by měla odpovídat bilanci pracovníku na 

staveništi. Uvažovaná plocha Duo buňky je 27 m2, kdy plocha pro jednoho pracovníka 

se uvažuje 1,5 m2. 

Období: Nejvyšší počet 
pracovníků: [ks] 

Požadovaná plocha: 
[m2] 

Plocha kontejneru: 
[m2] 

Zemní práce 18 27 27 
Hrubá stavba 17 25,5 27 

Dokončovací práce 16 24 27 
Tabulka 3 - počet buněk  
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2.4.1.1. Obytný kontejner – sociální zázemí pro pracovníky 

Kontejnery budou sloužit pro zaměstnance stavby jako šatna a jejich zázemí na 

stavbě. 

 
Obrázek 1 - sociální zázemí pro pracovníky 

2.4.1.2. Obytný kontejner – vedení stavby 

Kontejner bude sloužit pro vedení stavby a jejich porady – stavbyvedoucí, mistr 

a kontrolní dny. 

 
Obrázek 2 - buňka vedení stavby 
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2.4.1.3. Obytný kontejner – vedení stavby 

Kontejner bude sloužit jako hygienické zázemí pro všechny pracovníky na 

stavbě. Buňka je vybavena 2x sprchový kout, 2x WC, 2x pisoár, 5x umyvadlo, 1x bojler 

180 l, 1x elektroinstalace vč. vytápění. 

 
Obrázek 3 - hygienické zázemí 

2.4.2. Provozní objekty 

2.4.2.1. Oplocení 

Oplocení stavby bude řešeno za pomocí mobilního oplocení, které bude na 

stavbu naistalováno ještě před zahájením prací. Oplocení se skládá ze dvou typů 

dílců o rozměrech 2 x 3,5 m a 2,4 x 2,0. Menší dílce budou řešeny jako plnoplošné pro 

snížení hlučnosti a budou mít celkovou délku 50 m. Větší dílce budou řešeny jako 

standardní mobilní oplocení. Toto oplocení bude opatřeno vjezdovou bránou a 

vchodem pro pěší, která se bude po skončení pracovní doby uzamykat. Délka 

oplocení bude 241 m. 

 

 
Obrázek 5 - mobilní oplocení – standartní 

  

Obrázek 4 - mobilní oplocení – plnoplošné 
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2.4.2.2. Doplňkový sortiment oplocení 

Doplňkový sortiment pro oplocení. 

 
Obrázek 7 - recyklovaná patka  

 
 

 
Obrázek 9 - kolečko  

 

 
Obrázek 11 - mobilní plotová branka  

Obrázek 6 - spojka 

Obrázek 8 - otočný závěs 

Obrázek 10 - výstražná tabule 
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2.4.2.3. Uzamykatelný sklad 

Skladový kontejner o rozměrech 6055 x 2435 x 2600 mm, bude sloužit jako 

uzamykatelný sklad pro nářadí a materiál, který nesmí být vystaven povětrnostním 

vlivům. 

 
Obrázek 12 - uzamykatelný sklad 

2.4.2.4. Staveništní zpevněné a plochy – panely 

Silniční panely budou sloužit jako část staveništní komunikace a jako plochy 

pro sklad materiálu a prostoru výrobních ploch. Panely budou mít rozměry 3000 x 

1000 x 150 mm, 3000 x 1500 x 150 mm, 3000 x 2000 x 150 mm a nosnost 20 t. Budou 

uloženy do betonového recyklátu o tl. 50 mm.  

 
Obrázek 13 - silniční panel 

2.4.2.5. Nádoby na odpad 

Na staveništi se budou nacházet čtyři kontejnery na tříděný odpad, a to na sklo, 

papír, plast a směsný odpad. Kontejnery budou plastové o objemu 1,1 m3 a budou 

barevně rozděleny. Jejich umístění bude odpovídat výkresu zařízení staveniště.  
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Obrázek 14 - nádoba na tříděny odpad 

2.4.2.6. Kontejner na stavební suť 

Kontejner bude sloužit pro odřezky zdiva a zatvrdlý beton. Kontejner je vybaven 

dvoukřídlými vraty pro lepší nakládání. Jeho rozměry jsou 4100 x 2100 x 700 mm a 

uveze 6 t. Ložná kapacita kontejneru je 4,0 m3. 

 
Obrázek 15 - kontejner na stavební suť 

2.4.2.7. Staveništní rozvaděč 

Hlavní staveništní rozvaděč bude vybrán osobou tomu uzpůsobenou – 

elektrikář na základě celkového elektrického příkonu stavby ve špičce viz kapitola 2.8 

Napojení staveniště na inženýrské sítě. Na staveništi budou v případě potřeby 

rozmístěny další podružné rozvaděče. 

2.4.2.8. Sklad zeminy 

Skládka zeminy se nachází na východní straně staveniště a zemina zde bude 

ukládána do výšky maximálně 1,5 m.  Okraje skládky budou mít sklon 45 % a skládka 

bude překryta geotextilii. Zemina ze skládky bude opět použita pro terénní a sadové 

úpravy. 
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2.4.2.9. Sklad materiálu 

Umístění skládky materiálu nalezneme ve výkresech staveniště. Skládka bude 

vytvořena z betonových panelů, které budou uloženy na betonové drti. Materiály zde 

budou uchovávány označené a řádně rozmístěné. Při skládání materiálu musí být 

dbáno na rozmístění tak, aby mezi materiálem vznikaly uličky alespoň 0,6 m pro 

následnou manipulaci. 

2.4.2.10. Prostory pro přípravu bednění a výztuže 

Prostor pro skládání bednění je vyhrazen hned vedle skladovací plochy, 

případně se může využít i ona. Tato plocha bude tvořena také betonovými panely a 

bude sloužit i k vázání výztuže. Výztuž bude na stavbu dodávána již naohýbaná a 

plocha bude v dosahu jeřábu viz. příloha P2. 102 – Zařízení staveniště – hrubá stavba. 

2.4.3. Osvětlení 

Stavba nepředpokládá s prací v nočních hodinách a pracemi pod úrovni terénu. 

Tím pádem není osvětlení staveniště zapotřebí. V případě nutnosti osvětlení se na 

stavbě budou nacházet halogenové reflektory nebo LED lampy. 

2.5. Likvidace zařízení staveniště 

Po dokončení prací budou odvezeny všechny kontejnery nacházející se na 

staveništi. Následně se všechny staveništní přípojky demontují a odstraní se mobilní 

oplocení stavby. 

 Při demontáži sila na suché směsi a dalších zpevněných ploch budou odvezeny 

betonové panely, které sloužili jako jejich podklad. Po provedení terénních a sadových 

úprav podle PD, bude znehodnocená zemina odvezena na skládku.  

O likvidaci zařízení staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku a 

bude následovat předání stavby. 

2.6. Bezpečnost a ochrana zdraví 

V rámci nařízení vlády č. 591/2006 Sb. bude před zahájením stavba zpracován 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Generální dodavatel má povinnost seznámit a proškolit všechny pracovníky 

s plánem BOZP. O tomto proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku a 

bude stvrzen podpisem pracovníka. Pracovníci mají povinnost být vybaveni 

ochrannými pomůckami a užívat je na stavbě. Při porušování těchto předpisů bude 

pracovník sankciován. Při opakovaných porušovaní těchto předpisů muže být 

pracovník vykázán ze staveniště. 

Jelikož se jedná o komplexní stavbu bude zde přidělen koordinátor bezpečnosti 

(KOOBOZP). V průběhu výstavby bude kontrolovat dodržování plánu BOZP a bude jej 

patřičně aktualizovat dle daných potřeb. S těmito aktualizacemi musí být zhotovil bez 

prodlení seznámen. 

Plán BOZP má za úkol určit nebezpečí a četnost jeho výskytu pro danou stavbu. 

Musí s ním být seznámeni všichni pracovníci stavby. V průběhu výstavby se stavba 

řídí technologickými předpisy, pracovními postupy jednotlivých prací, návodem 

výrobců a dokumenty BOZP. 
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Základní legislativa pro plán BOZP 

− NV č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

− NV č. 375/2017 Sb. - Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

− NV č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

− NV č. 201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 

− NV č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− NV č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

− Vyhláška č. 77/1965 Sb. - Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, 

způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

2.7. Ochrana životního prostředí 

2.7.1. Ochrana půdy 

Při realizaci stavby se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí. 

Bude zde dodržovány veškeré obecné zády ochrany vodních zdrojů tak, aby sypké 

materiály a zemina nebyl splavovány a nedocházelo k jejich znehodnocení. 

Následně budou dodrženy veškeré normy zabývající se ochranou půdy a 

vegetace:  

• ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

• ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a 

jejich zakládání 

• ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a 

udržovací péče o vegetační plochy 

Po ukončení výstavby budou všechny plochy, kde se nachází zemina 

rekultivovány a znovu ozeleněny. 

2.7.2. Omezení prašnosti 

Během stavby bychom měli zavést opatření proti vzniku a šíření prašnosti do 

okolí stavby. Tyto opatření by mě být: 

• Před výjezdem vozidel ze staveniště budou vozidla důkladně očištěna, 

aby nedocházelo ke znečištění komunikace.  

• V případě znečištění veřejné komunikace musí dojít k okamžitému 

očištění. 

• V suchých měsících bud zabraňováno prašnosti pravidelným kropením 

stavby a zametáním ploch, kde by se prach shromažďoval. 

• Na staveništi se bude nacházet minimum volně loženého sypkého 

materiálu. 

• Bude dbáno na to, aby pracovníci vhodně zacházeli při manipulaci ze 

sypkými směsi. 
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• Sypké materiály a dlouhodobě uskladněná hlína by měli být překryty 

např. geotextilii, aby nedocházelo k jejich rozfoukání a vodní erozi. 

• Motory dopravních prostředků poběží jen nezbytně nutnou dobu a při 

odstavení budou pod ně umístěny záchytné nádoby pro provozní 

kapaliny. 

• Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km / h. 

2.7.3. Ochrana pře hlukem a vibracemi 

Po dobu výstavby by okolní zástavba neměla být vystavována nadměrnému 

hluku a vibracím.  Tyto limity jsou stanoveny v NV č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Během technologické přípravy byla provedena hluková studie, kdy předmětem 

studie bylo posouzení hluku ze stavební činnosti. Na základě této studie bylo zjištěno 

a navrženo na severní straně staveniště plnoplošné oplocení o výšce 2,0 m. Pokud 

budou dodrženy všechny uvažované parametry a daná legislativa, nemělo by dojít 

k překročení limitů hlučnosti a měla by být dodržena akustická pohoda v chráněných 

vnitřních prostorách budov okolo stavby. 

Jako ochranu proti hluku se navrhují tyto opatření:  

• Všechny pracovní činnosti budou probíhat jen v pracovní době, a to od 

7:00 do 16:00. 

• Staveniště bude směrem k nejbližšímu chráněnému prostoru oploceno 

plnoplošným oplocením. 

• Jako akustickou ochranu okolí směrem na východ bude použita deponie 

ornice. 

• Na staveništi budou požity stroje s garantovaným akustickým výkonem 

nebo nižším. 

• Stavební stroje musí být udržovány v dobrém stavu, aby se nezvyšovala 

jejich hlučnost. 

• Motory stavebních strojů budou v provozu jen nezbytně nutnou dobu. 

• Prováděné práce budou dbát na co nejmenší tvorbu hluku. 

2.8. Napojení staveniště na inženýrské sítě 

2.8.1. Elektrická energie  

Staveniště bude napojeno na přípojku elektrické energie na budově z předchozí 

etapy výstavby – budova F. Tato přípojka bude v budoucnu sloužit i jako přípojka pro 

budoucí stavbu. Přípojka se nachází u stěny předchozí stavby asi 7 metrů od nové 

budovy G. Hlavní stavební rozvaděč bude umístěn kousek od budovy F a odtud bude 

pokračovat k zařízení staveniště. Přípojka bude vedena v chráničce pod terénem, aby 

nedocházelo ke kolizi se stavebními stroji. Na stavbě se dále nachází vedlejší 

rozvaděč pro věžový jeřáb a při dokončení hrubé stavby se v každém patře budovy 

budou nacházet další rozvaděče. Po dokončení stavby bude tato přípojka 

demontována a nahrazena napojením rozvodem NN pro novu budovu G. 
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2.8.1.1. Výpočet potřeby energie 

Největší elektrický odběr se předpokládá při dokončovacích pracích hrubé 

stavby. 

Stavební stroj Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 
Věžový jeřáb Saez S60A 24 1 24 
Ponorný vibrátor 2,3 1 2,3 
Pila na cihly 1,7 2 3,4 
Uhlová bruska 2,4 1 2,4 
Vysavač 2,2 1 2,2 
Příklepová vrtačka 0,65 2 1,3 
Stavební vrátek 0,75 1 0,75 
Ruční okružní pila 1,6 1 1,6 

Celkem P1 = 37,95 kW 
Tabulka 4 - výpočet spotřeby elektrické energie strojů 

Vybavení zařízení staveniště Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 
Kancelář SV 2,056 2 4,112 
Kontejner DUO – sociální 
zázemí 

4,112 1 4,112 

Kontejner hygieny 2,056 1 2,056 
Celkem P2 = 10,28 kW 

Tabulka 5 - Výpočet elektrické energie zařízení staveniště 

P3 – Vnější osvětlení není uvažováno v návrhu zařízení staveniště. 

 

Vzorec pro výpočet příkonu zařízení staveniště: 

 

S =  1,1 ∗ √(0,5 ∗ P1 + 0,8 ∗ P2 + P3) + (0,7 ∗ P1)^2 

 

kdy: 

1,1 – koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu 

0,5 – koeficient současnosti elektrických motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

0,7 – fázový posun 

 

S =  1,1 ∗ √(0,5 ∗ 37,95 + 0,8 ∗ 10,28 + 0) + (0,7 ∗ 37,95)^2 

 

S = 30,1 kW 

Pro stavbu je zapotřebí příkon elektrické energie alespoň 30,1 kW. 

2.8.2. Vodovodní přípojka 

Odběr vody pro stavbu bude zajištěn napojením na přichystanou vodovodní 

přípojku z předchozí etapy výstavby. Přípojka bude napojena přes vodoměrnou 

šachtu, která bude osazena vodoměrem. Přípojky budou vedeny po terénem z 

důvodu prací v zimním období a také ochrany před poškozením stroji. Přípojka vody 

povede pod staveništní komunikací. 
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Při provádění dokončovacích prací budou odběrná místa umístěna v každém 

podlaží budovy. 

Výpočet spotřeby vody budeme provádět v období po dokončení stropní 

konstrukce 1.PP, z důvodu velké spotřeby vody pro ošetření betonu. 

2.8.2.1. Výpočet spotřeby vody 

Voda pro stavební účely bude určena zejména pro ošetření betonové směsi, 

čištění strojů, nástrojů a míchání suchých směsí. 

Použití Materiál  Spotřeba 
vody  

Spotřeba vody 
[l/den] 

Ošetření betonu 193 m3 20 l/m3 3 860 
Čištění strojů a nástrojů - - 150 
Výroba malty 0,5 m3 150 l/m3 75 

Celkem  4 085 l 
Tabulka 6 - výpočet spotřeby vody pro stavební účely 

Vzorec pro výpočet spotřeby vody: 

Qa =
Sv ∗ kn

t ∗ 3600
 

kdy:  

Qa – množství vody  

SV – spotřeba za den  

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro provoz 1,5)  

t – čas odběru v hodinách 

 

Qa =
4 085 ∗ 1,5

8 ∗ 3600
= 𝟎, 𝟐𝟏 𝐥/𝐬 

 

Spotřeba vody pro sanitární zařízení staveniště. Spotřeba vody se odvíjí od 

množství pracovníků na stavbě. 

Použití Spotřeba 
[l/os/den] 

Počet 
osob  

Spotřeba vody 
[l/den] 

Umyvadla 40 18 + 2 THP 800 
WC 40 18 + 2 THP 800 
Sprcha 45 18 + 2 THP 900 

Celkem  2 500 l 
Tabulka 7 - výpočet spotřeby vody pro hygienické účely 

Vzorec pro výpočet spotřeby vody: 

Qb =
Pp ∗ Nn ∗ kn

t ∗ 3600
 

kdy: 

Qb – množství vody  

Pp – počet pracovníků  

NS – spotřeba vody na pracovníka  

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro hygienu 2,7)  

t – čas odběru v hodinách 
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Qb =
2500 ∗ 2,7

8 ∗ 3600
= 𝟎, 𝟐𝟑 𝐥/𝐬 

 

Pro potřeby požární vody nebude zřízeno odběrné místo. V každém kontejneru 

bude umístěn alespoň jeden hasící přístroj 13A nebo 183B. Stavba se nachází v blízké 

dojezdové vzdálenosti požárních stanic. 

Hasičská stanice Adresa Vzdálenost 
[km]  

Dobá jízdy 
[min] 

HZS KV Sokolovská 3064/2, 586 01 
Jihlava 

2,7 3 

SDH Bedřichov Sokolovská 3063/149, 586 01 
Jihlava 

4,5 5 

Tabulka 8 - stanice nejbližších hasičských jednotek 

Dimenzování vodovodního potrubí po staveništi: 

 

Q = Q1 + Q2 = 0,21 + 0,23 = 0,44 l/s 

DN 25 = 1,6 l/s 

0,63 >  0,44 Vyhovuje 

 

Na staveništi bude navrženo vodovodní potrubí DN25 o průtoku 0,63 l/s, které 

bude napojeno na vodovodní potrubí DN50. 

2.8.3. Kanalizace 

Odvod kanalizace ze staveniště bude řešen vybudováním části nové kanalizace 

(objekt D2.13), která se napojí na stávající kanalizaci na ulici Ladova. Na tuto 

kanalizaci bude napojen kontejner hygieny, a případně bude používána k odvodnění 

staveniště. Napojení kontejneru není potřeba dimenzovat. Přípojka bude provedena 

pomocí KG potrubí DN100. 
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3. Širší dopravní vztahy  

3.1. Informace o umístění stavby 

Město Jihlava je krajským městem pro kraj Vysočina. Kousek od města se 

nachází dálnice D1, která se sjezdem č. 112 napojuje na mezinárodní rychlostní silnici 

E59. Tato rychlostní silnice zároveň slouží jako obchvat města. Stavba se nachází na 

okraji města Jihlavy na ulici Vrchlického asi 500 metrů od sjezdu na rychlostní silnici 

E59. Tato silnice pro nás bude sloužit jako hlavní přístupový bod na stavbu. 

 

 
Obrázek 16 - umístění stavby 

3.2. Posuzované zájmové body 

Tato kapitola se zabývá dopravou materiálu a stavební techniky na staveniště. 

Jsou zde zkoumány poloměry zatáček, kritické body na komunikacích, tonáže vozidel 

a jejich rozměry. Pro posuzování dopravních trasy jsem použil mapové podklady a 

dále je v programu AutoCAD upravil a znázornil trasu s vyznačenými poloměry. 

  Navržené trasy byly vyhodnoceny jako nejvhodnější dopravní trasy pro danou 

přepravu, aby zde nedocházelo ke kolizí a vynucení úprav provozu na pozemních 

komunikacích. 

3.3. Nadrozměrná doprava 

V případě dopravy na řešenou stavbu nebyly navrženy prvky, které by 

vyžadovaly využití nadrozměrné přepravy.  

Parametry nadrozměrné dopravy najdeme ve vyhlášce č. 314/2014 Sb., jež se 

zabývá schvalováním technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích.  
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Mezní hranice pro nadrozměrnou dopravu: 

Délka soupravy s přívěsem max. 16,50 m 
Délka soupravy s vlekem max. 18,75 m 
Šířka soupravy max. 2,55 m 
Výška soupravy max. 4,00 + 2 % m výšky 
Hmotnost soupravy max. 48,00 t 

Tabulka 9 - mezní hranice pro nadměrnou dopravu 

3.4. Popis dopravních tras 

Jedná se o posouzení dopravních tras výrobků a strojů nezbytných pro 

zhotovení stavby. Na stavbu budou tedy dopraveny tyto materiály a stroje. 

• Dopravní trasa stavebniny DEK 

• Převoz na skládku přebytečné zeminy 

• Přeprava věžového jeřábu 

• Dopravní trasa betonové směsi a betonářské výztuže 

• Doprava bednících dílců 

• Doprava prefabrikovaných dílců 

3.4.1. Dopravní trasa stavebniny DEK 

Během výstavby hrubé stavby budovy G bude nutné zajistit dodávku 

stavebního materiálu jako jsou cihelné a betonové tvárnice, pytlované směsi a další 

střední a drobný materiál dle projektu.  

Stavebniny se nacházejí na ulici Na Hranici čp. 4966/33 a jsou vzdálené od 

stavby cca 7,8 km. K dopravě bude použit automobil Volvo FH500 6x6, kdy doba cesty 

na staveniště bude cca 10 min. Na mapě níže vidíme znázorněnou mapu trasy s 

vyznačenými zájmovými body. 

 
Obrázek 17 - Trasa dopravy stavebního materiálu ze stavebnin DEK 
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3.4.1.1. Zájmové body na trase 

Po vyjetí automobilu ze stavebnin DEK na ulici Na Hranici pokračuje k ulici 

Heroltická, kde se nachází první zájmový bod H.  

 
Obrázek 18 - zájmový bod H 

Následně pokračuje po ulici Heroltická, kde zabočí do leva a pokračuje po ulici 

Průmyslová. Tato křižovatka je naším dalším zájmovým bodem CH. 

 
Obrázek 19 - zájmový bod CH 
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Na konci ulice Průmyslové se nachází kruhový objezd, který je naším dalším 

zájmovým bodem I. Na tomto kruhovém výjezdu vyjede automobil 2 výjezdem a 

najede na rychlostní silnici E59. 

 
Obrázek 20 - zájmový bod I 

Po silnici E59 pojede automobil až ke sjezdu na ulici Vrchlického. Tento sjezd 

obsahuje dva zájmové body a to D,E.  

 
Obrázek 21 - zájmový bod D 
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Obrázek 22 - zájmový bod E 

Poté co automobil najede na ulici Vrchlického pokračuje rovně až po vjezd na 

staveniště. Vjezd na staveniště je naším zájmovým bodem F. 

 
Obrázek 23 - zájmový bod F 
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3.4.1.2. Vyhodnocení  

 

Zájmový bod Poloměr [m] Vyhoví 

H 18,5 Ano 
CH 18 Ano 

I 16,0 Ano 
D 34,0 Ano 
E 23,5 Ano 
F 16,5 Ano 

Tabulka 10 - vyhodnocení dopravní trasy pro stavebniny 

Z uvedených kritických míst na trase je patrné, že trasa vyhoví bez jakéhokoliv 

omezení. Trasa je vhodná pro dopravu stavebního materiálu ze stavebnin DEK 

Jihlava. 

3.4.2. Převoz na skládku přebytečné zeminy 

Z výkazu výměr je patrné, že cca 70% vykopané zeminy je určeno pro odvoz na 

skládku zeminy. Zbylých 30 % bude uloženo na stavbě nebo na mezideponii blízko 

stavby.  

Zemina bude odvezena na skládku firmy Skládky VHS Jihlava s.r.o. nedaleko 

Jihlavy. Skládka je vzdálená od stavby cca 9,5 km. K dopravě bude použit třístranný 

sklápěč Tatra T158 6x6, kdy doba cesty na skládku bude cca 25 min. Na mapě níže 

vidíme znázorněnou mapu trasy s vyznačenými zájmovými body. 

 
Obrázek 24 - trasa dopravy odvozu přebytečné zeminy  
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3.4.2.1. Zájmové body na trase 

Po vyjetí automobilu ze stavby na ulici Vrchlického pokračuje po ulici až ke 

sjezdu na rychlostní silnici E59. Tento sjezd je naším zájmovým bodem J.  

 
Obrázek 25 - zájmový bod J 

Obrázek 9 – zájmový bod J; zdroj 
Automobil pojede po rychlostní silnici jen malou chvíli. Cestu opustí prvním 

sjezdem a najede na ulici Jirásková, po které bude pokračovat přes celé město. Sjezd 

na ulici Jiráskova je naším zájmovým bodem K. 

 
Obrázek 26 - zájmový bod K 
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Po průjezdu Jihlavou, kdy automobil jede po hlavním tahu přes město dojede 

k odbočce do obce Malý Beranov. Tato odbočka je naším dalším zájmovým bodem L.  

 
Obrázek 27 - zájmový bod L 

Za odbočkou se nachází obec, kterou automobil projede po hlavní cestě. 

Kousek za obcí se nachází poslední odbočení, a to na zpevněnou cestu která vede 

na skládku. Tato odbočka je nejkritičtější na trase a je naším zájmovým bodem M. 

 
Obrázek 28 - zájmový bod M 
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3.4.2.2. Vyhodnocení  

 

Zájmový bod Poloměr [m] Vyhoví 
J 20,0 Ano 
K 21,5 Ano 
L 18,5 Ano 
M 10,3 Ano 

Tabulka 11 - vyhodnocení dopravní trasy pro odvoz přebytečné zeminy 

Z uvedených kritických míst na trase je patrné, že trasa vyhoví bez jakéhokoliv 

omezení. Trasa je vhodná pro dopravu přebytečné zeminy na skládku. 

3.4.3. Přeprava věžového jeřábu 

Věžový jeřáb je navržen pro stavbu jako hlavní a jediný zvedací mechanismus, 

hlavně z důvodu charakteru objektu. 

Na trase není žádná větší překážka pro jednotlivé dílce jeřábu. Přeprava a 

rozdělení jeřábových dílců bude koordinovat dopravce, respektive jeho dodavatel. 

Půjčovna jeřábu je vzdálená od stavby cca 93 km. K dopravě bude použit tahač 

značky MAN s třínápravovým návěsem. Doba cesty na stavbu bude cca 2 hodiny. Na 

mapě níže vidíme znázorněnou mapu trasy s vyznačenými zájmovými body. 

 
Obrázek 29 - trasa dopravy věžového jeřábu  



38 
 

3.4.3.1. Zájmové body na trase 

 Po opuštění areálu firmy pojede automobil po ulici Břeclavská a následně 

Moravská až se dostane ke křižovatce a nájezdu na rychlostní silnici E461.  Zde se 

nachází náš první zájmový bod A. 

 
Obrázek 30 - zájmový bod A 

Po nájezdu na silnici první třídy budeme pokračovat až k nájezdu na dálnici D1, 

kde se na ni napojíme na mimoúrovňové křižovatce. Tato křižovatka je pro nás 

zájmový bod B. 

 
Obrázek 31 - zájmový bod B 
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Po dálnici jsme dojeli ke sjezdu č. 112, kde se napojíme na rychlostní silnici E59. 

Dálniční sjezd č. 112 je zájmovým bodem C. 

 
Obrázek 32 - zájmový bod C 

Po silnici E59 pojede automobil až ke sjezdu na ulici Vrchlického. Tento sjezd 

obsahuje dva zájmové body a to D, E.  

 
Obrázek 33 - zájmový bod D 
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Obrázek 34 - zájmový bod E 

Poté co automobil najede na ulici Vrchlického pokračuje rovně až po vjezd na 

staveniště. Vjezd na staveniště je naším zájmovým bodem F. 

 
Obrázek 35 - zájmový bod F 
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3.4.3.2. Vyhodnocení  

 

Zájmový bod Poloměr [m] Vyhoví 
A 18,2 Ano 
B 37,0 Ano 
C 25,0 Ano 
D 34,0 Ano 
E 23,5 Ano 
F 16,5 Ano 

Tabulka 12 – vyhodnocení dopravní trasy pro věžový jeřáb 

Z uvedených kritických míst na trase je patrné, že trasa vyhoví bez jakéhokoliv 

omezení. Trasa je vhodná pro dopravu věžového jeřábu. 

3.4.4. Dopravní trasa betonové směsi a betonářské výztuže 

Během výstavby hrubé stavby budovy G bude nutné zajistit dodávku betonové 

směsi, a to hlavně při stavbě spodní stavby, která je tvořena z monolitických 

konstrukcí. K betonové směsi je potřeba dopravit i betonářkou výztuž. Tyto dvě firmy 

se nacházejí v stejném průmyslovém areálu, a tudíž mají stejnou trasu přepravy 

materiálu na stavbu. 

Tento areál se nacházejí v obci Pávov, která je vzdálená od stavby cca 6,6 km. 

K dopravě bude použit tahač s návěsem o celkové délce 16,5 m, kdy doba cesty na 

staveniště bude cca 12 min. Na mapě níže vidíme znázorněnou mapu trasy s 

vyznačenými zájmovými body. 

 
Obrázek 36 - trasa dopravy betonové směsi a betonářské výztuže 
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3.4.4.1. Zájmové body na trase 

 Po opuštění areálu firmy pojedou automobily ke kruhovému objezdu, který je 

naším dalším zájmovým bodem G. Na tomto kruhovém výjezdu vyjede automobil 

prvním výjezdem a najede na rychlostní silnici E59. 

 
Obrázek 37 - zájmový bod G 

Po silnici E59 pojedou automobily až ke sjezdu na ulici Vrchlického. Tento sjezd 

obsahuje dva zájmové body a to D, E.  

 
Obrázek 38 - zájmový bod D 
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Obrázek 39 - zájmový bod E 

Poté co automobily najedou na ulici Vrchlického pokračují rovně až po vjezd na 

staveniště. Vjezd na staveniště je naším zájmovým bodem F. 

 
Obrázek 40 - zájmový bod F 
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3.4.4.2. Vyhodnocení  

 

Zájmový bod Poloměr [m] Vyhoví 
G 25,0 Ano 
D 34,0 Ano 
E 23,5 Ano 
F 16,5 Ano 

Tabulka 13 - vyhodnocení dopravní trasy pro dopravu betonové směsi a betonářské výztuže 

Z uvedených kritických míst na trase je patrné, že trasa vyhoví bez jakéhokoliv 

omezení. Trasa je vhodná pro dopravu betonové směsi a betonářské výztuže. 

3.4.5. Doprava bednících dílců 

Během výstavby hrubé spodní stavby bude nutné zajistit bednící dílce od firmy 

PERI. Sklad firmy se nachází v Jesenici u Prahy hned u nájezdu na dálnici D0. 

Jesenice u Prahy je vzdálená od stavby cca 117 km. K dopravě bude použit 

automobil Volvo FH500 6x6 s přívěsem o celkové délce 18,5 m, kdy doba cesty na 

staveniště bude cca 2 hodiny. Na mapě níže vidíme znázorněnou mapu trasy s 

vyznačenými zájmovými body. 

 
Obrázek 41 - trasa dopravy bednících dílců 
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3.4.5.1. Zájmové body na trase 

Z areálu firmy najede automobil na kruhový objezd, který je naším prvním 

zájmovým bodem na této trase. Objezd opustí druhým výjezdem a podjede dálnici D0. 

 
Obrázek 42 - zájmový bod N 

Za podjezdem dálnice se nachází další kruhový objezd o stejném poloměru. 

Z tohoto objezdu vyjede automobil třetím výjezdem a najede na dálnici D0 a následně 

na dálnici D1 po které pokračuje až ke sjezdu č. 112 kde se napojí na rychlostní cestu 

E59. 

 
Obrázek 43 - zájmový bod O 



46 
 

Po silnici E59 pojede automobil až ke sjezdu na ulici Vrchlického. Tento sjezd 

obsahuje dva zájmové body a to D, E. 

 
Obrázek 44 - zájmový bod D 

 
Obrázek 45 - zájmový bod E 
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Poté co automobil najede na ulici Vrchlického pokračuje rovně až po vjezd na 

staveniště. Vjezd na staveniště je naším zájmovým bodem F. 

 
Obrázek 46 - zájmový bod F 

3.4.5.2. Vyhodnocení  

 

Zájmový bod Poloměr [m] Vyhoví 
N 25,0 Ano 
O 25,0 Ano 
D 34,0 Ano 
E 23,5 Ano 
F 16,5 Ano 

Tabulka 14 - vyhodnocení dopravní trasy pro bednící dílce 

Z uvedených kritických míst na trase je patrné, že trasa vyhoví bez jakéhokoliv 

omezení. Trasa je vhodná pro dopravu bednících dílců. 

3.4.6. Doprava prefabrikovaných dílců 

V rámci objektu jsou navrženy prefabrikované stropní konstrukce, a to z panelů 

spiroll a panelů presto. Dále jsou při stavbě použiti prefabrikované balkonové dílce a 

prefabrikované schodiště. 

Prefabrikáty se budou dovážet z obce Dolní Bučice, která je vzdálená od stavby 

cca 68 km. K dopravě bude použit automobil Volvo FH500 6x6 s přívěsem o celkové 

délce 18,5 m, kdy doba cesty na staveniště bude cca 1 hodina a 30 minut. Na mapě 

níže vidíme znázorněnou mapu trasy s vyznačenými zájmovými body. 
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Obrázek 47- trasa dopravy prefabrikovaných dílců 

3.4.6.1. Zájmové body na trase 

 Po opuštění areálu firmy pojede automobil po ulici Chrudimská směrem k 

městu Chrudim. Před městem se napojí na rychlostní cestu E59. Toto napojení je 

naším zájmovým bodem Q. Po silnici E59 bude pokračovat až do Jihlavy. 

 
Obrázek 48 - zájmový bod Q 
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Automobil bude z cesty E59 sjíždět na ulici Vrchlického. Tento sjezd obsahuje 

dva zájmové body a to D,E. 

 
Obrázek 49 - zájmový bod D 

 
Obrázek 50 - zájmový bod E 
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Poté co automobil najede na ulici Vrchlického pokračuje rovně až po vjezd na 

staveniště. Vjezd na staveniště je naším zájmovým bodem F. 

 
Obrázek 51 - zájmový bod F 

3.4.6.2. Vyhodnocení  

 

Zájmový bod Poloměr [m] Vyhoví 
Q 14,0 Ano 

D 34,0 Ano 
E 23,5 Ano 
F 16,5 Ano 

Tabulka 15 - vyhodnocení dopravní trasy pro prefabrikované dílce 

Z uvedených kritických míst na trase je patrné, že trasa vyhoví bez jakéhokoliv 

omezení. Trasa je vhodná pro dopravu prefabrikovaných dílců. 
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4. Návrh hlavních strojních sestav 

4.1. Návrh hlavního zvedacího mechanismu 

Jako hlavní zvedací mechanismus byl zvolen věžový jeřáb s horní otočí Saez 

S60A. Jeřáb byl zvolen, hlavně z důvodu zatížení kritických břemen a jeho vytížení 

skrze systém prefabrikovaných stropních konstrukcí. Výška jeřábu bude 25 m a jeho 

dosah bude 40 m. Břemena bude potřeba zvedat až do výšky 19 m, kdy okolní 

zástavba je vysoká maximálně 23 m. Jeřáb tím pádem nebude omezen při manipulaci 

s břemenem. Jeřáb bude založen na ocelových patkách, které budou stát na 

betonových panelech. Založení jeřábu musí být posouzeno osobou tomu způsobilou.  

4.1.1. Posouzení věžového jeřábu 

V následujících tabulkách posuzujeme vhodnost použití věžového jeřábu pro 

tuto stavbu. Prvky, které budeme posuzovat jsou kritická břemena, které nalezneme 

v následující tabulce. 

 
Tabulka 16 - kritická břemena 

 
Obrázek 52 - tabulka únosnosti jeřábu 
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Na základě zvolených kritických břemen a únosnosti jeřábu při vyložení 40 m, je 

vykreslení únosnosti na obrázku níže. 

 
Obrázek 53 - výkres únosnosti jeřábu a posuzovaných břemen 

Z výše uvedených informací jsem usoudil, že tento jeřáb je vhodný pro tuto stavbu. 

4.2. Mechanismy pro etapu zemních prací 

Tyto stroje budou použity v etapě zemní práce a budou sloužit k hloubení 

stavební jámy a budování inženýrských sítí.  

4.2.1. Pásový dozer 

Tento stroj bude použit ke skrývce ornice na staveništi.  Pro dopravu toho 

dozeru bude použit tahač s podvalníkem. Použití tohoto stroje se předpokládá 

v březnu 2022. 

Dozer CAT D6K2 

Délka 5 820 mm 

Šířka 2 370 mm 

Výška 2 960 mm 

Výkon motoru 118 kW 

Hladina hluku 78 dB 

Objem radlice 3,07 m3 

Šířka radlice 3,19 m 

Provozní hmotnost 13 310 kg 
Tabulka 17 - technické údaje dozeru 



54 
 

 
Obrázek 54 - pásový dozer 

4.2.2. Pásové rypadlo 

Pásové rypadlo bude použito pro hloubení stavební jámy a přímou nakládku na 

nákladní automobily. Tento stroj se na stavbě bude pohybovat od března 2022 do 

dubna 2022. 

Pásové rypadlo CAT 316F 
Délka (převozní) 8 570 mm 
Délka pásů 3 970 mm 
Šířka 2 520 mm 
Výška 3 050 mm 
Výkon motoru 91 kW 
Vnější hladina hluku / vnitřní hladina hluku 102 / 72 dB 
Objem lopaty 1,13 m3 
Maximální nakládací výška 6 280 mm 
Maximální hloubkový / maximální dosah  6 090 / 8 780 mm 
Hmotnost 17 200 kg 

Tabulka 18 - technické údaje pásového rypadla 
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Obrázek 55 - pásové rypadlo 

 
Obrázek 56 - pásové rypadlo – dosah 
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4.2.3. Rypadlo – nakladač 

Rypadlo nakladač bude sloužit na stavbě k hloubení stavebních rýh, nakládání 

výkopku a jiným potřebným pracím. Bude se zde nacházet po dobu hrubé stavby. 

Rypadlo nakladač CAT 432 
Délka  5 710 mm 
Šířka 2 350 mm 
Výška 2 890 mm 
Výkon motoru 74,5 kW 
Vnější hladina hluku / vnitřní hladina hluku 98 / 72 dB 
Objem lopaty 1,03 m3 
Šířka přední lopaty 2 406 mm 
Objem lopaty rypadla 0,29 m3 
Maximální nakládací výška přední lopaty 3 497 mm 

Maximální hloubkový / maximální dosah  5 240 / 6 300 mm 
Hmotnost 8 480 kg 

Tabulka 19 - technické údaje rypadlo nakladač 

 
Obrázek 57 - rypadlo nakladač 

 
Obrázek 58 - rypadlo nakladač – dosah 
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4.2.4. Nákladní automobil  

Nákladní automobil bude sloužit na stavbě k odvozu vykopané hlíny na skládku 

a tako pro dovoz sypkého materiálu pro hrubou stavbu. Využití automobilu je 

naplánováno zejména během zemních prací a hrubé spodní stavby. 

Třístranný sklápěč tatra 6x6  
Délka  7 355 mm 
Výška 3 375 mm 
Výkon motoru 300 kW 
Objem korby 10 m3 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 85 km/h 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Kabina Dvě sedadla 

Tabulka 20 - technické údaje – třístranný sklápěč Tatra 6x6 

 
Obrázek 59 - třístranný sklápěč Tatra 6x6 – rozměry 

 
Obrázek 60 - třístranný sklápěč Tatra 6x6 
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4.3. Mechanismy pro dopravu betonové směsi 

4.3.1. Autodomíchávač 

Autodomíchávač bude sloužit k dopravě betonu na stavbu a využíván hlavně při 

stavbě spodní stavby a 1.PP podlaží. 

Autodomíchavač Putzmeister P8 UL  
Jmenovitý objem  8 m3 
Geometrický objem 14,19 m3 
Vodní hladina 9,33 m3 
Úhel montáže 12,70° 
Hmotnost nástavby 3 270 kg 
Výška 2 687 mm 

Tabulka 21 - technické údaje – autodomíchavač Putzmeister P8 UL 

 
Obrázek 61 - autodomíchavač putzmeister P8 UL 

 

4.3.2. Autočerpadlo 

Autočerpadlo bude na stavbě sloužit je při betonování spodní stavby a 1. PP. Pro 

další patra bude požita badíe. 

Mobilní čerpadlo s výložníkem 42 m  
Výložník  42 m 
Výškový dosah 41,8 m 
Boční dosah 38 m 
Rozbalovací výška 8,6/15 m 
Maximální výkon 160 m3/hod 
Délka vozidla 11 400 mm 
Šířka pro rozpatkování 7 500 mm 
Váha vozidla 34 000 kg 
Zátěžová síla patky 250 kN/m2 

Tabulka 22 - technické údaje – mobilní čerpadlo s výložníkem 42 m 
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Obrázek 62 - Mobilní čerpadlo – dosah 

 
Obrázek 63 - Mobilní čerpadlo 

4.3.3. Bádie na beton 

Bádie na beton bude použita pro zbylé betonáže na stavbě od dokončení 1. PP. 

Bádie se na stavbě bude do dokončení hrubé stavby. 

 

Bádie na beton typu 1016H PAM  
Objem 1 000 l 
Výška 1 619 mm 
Užitná nosnost 2 400 kg 
Váha bádie 610 kg 
Průměr rukávu 200 mm 

Tabulka 23 - technické údaje – bádie na beton 
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Obrázek 64 - bádie na beton 

4.4.Mechanismy pro vertikální doprava 

4.4.1. Věžový jeřáb 

Věžový jeřáb bude na stavbě osazen po celou dobu výstavby hrubé stavby. 

Věžový jeřáb Saez S60A  
Nosnost u věže/na konci výložníku 6 000 kg / 3 500 kg 
Výška háku 25 m 
Vyložení 40 m 
Elektrický příkon 24 kW 

Typ Stacionární věžový s vrchní otočí 
Tabulka 24 - technické údaje - věžový jeřáb Saez S60A 

 
Obrázek 65 - věžový jeřáb Saez S60A 
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4.4.2. Automobilový jeřáb 

Automobilový jeřáb bude na stavbu dopraven jen na montáž a demontáž 

věžového jeřábu Saez S60A. 

Automobilový jeřáb LTM 1030-2.1  
Maximální nosnost 35 t 
Výška zdvihu 44 m 
Vyložení 40 m 
Počet náprav 2 
Typ Automobilový jeřáb 

Tabulka 25 - technické údaje – automobilový jeřáb 

 
Obrázek 66 - automobilový jeřáb – únosnost 

 
Obrázek 67 - automobilový jeřáb 
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4.4.3. Stavební vrátek 

Vrátek se na stavbě bude nacházet během dokončovací etapy výstavby a bude 

sloužit k přepravě kusového materiálu. 

Stavební vrátek – CAMAC Minor P 200  
Nosnost 200 kg 
Délka lana  30 m 
Průměr lana  5 mm 
Rychlost zdvihu 20 m / min 
Příkon  750 W 
Hmotnost  26 kg 

Tabulka 26 - technické údaje – stavební vrátek 

 
Obrázek 68 - stavební vrátek 

4.4.4. Stavební výtah 

Stavební výtah se na stavbě bude nacházet během dokončovací etapy 

výstavby. Kdy bude sloužit k přepravě osob a materiálu.  

Stavební výtah– GEDA 500 Z / ZP  
Nosnost materiálu / osob 850 / 500 kg 
Max. výška  100 m 
Rozměry koše  160 x 140 x 110 cm 
Rychlost zdvihu 24 m / min 
Maximálně přepravovaných osob 3  

Tabulka 27 - technické údaje – stavební výtah 
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Obrázek 69 - stavební výtah 

4.5. Mechanismy pro vertikální přepravu 

4.5.1. Tahač 

Automobilový tahač bude použit pro dopravu věžového jeřábu, betonářské 

výztuže a dopravě dozeru a pasového rypadla. Pro tyto účely budou použity dva typy 

návěsů. 

Tahač MAN XF 450 – FT4 x 2  
Zatížení zadní nápravy 11 500 kg 
Výkon   330 kW 
Provozní kombinované zatížení   44 000 kg 
Délka 5 720 mm 
Šířka 2 480 mm 

Tabulka 28 - technické údaje – tahač MAN 

 
Obrázek 70 - tahač MAN 



64 
 

4.5.2. Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Tento automobil bude sloužit pro dopravu materiálu ze stavebnin a následně 

v kombinací s točnicovým vlekem bude sloužit pro dopravu prefabrikovaných dílců a 

bednících prvků. 

Volvo FH 500 6x6 hydrodrive + hydraulická ruka Palfinger PK 37.002 TEC7 
Užitné zatížení 8 811 kg 
Výkon   368 kW 
Provozní kombinované zatížení   36 000 kg 
Délka 10 250 mm 
Šířka 2 480 mm 
Vertikální dosah hydraulické ruky 29 m 
Horizontální dosah hydraulické ruky 25 m 
Maximální nosnost hydraulické ruky 6 500 kg  

Tabulka 29 - technické údaje – Volvo FH 500 6x6 

 
Obrázek 71 - dosah hydraulické ruky Palfinger PK37.002 TEC7 
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Obrázek 72 - Volvo FH 500 6x6 s hydraulickou rukou 

4.5.3. Točnicový vlek 

Tento vlek bude v tahán nákladním autem s rukou (Volvo FH 500 6x6 ) a bude 

používán pro dopravu bednících a prefabrikovaných dílců. 

Točnicový vlek ACKERMAN 
Užitné zatížení 14 000 kg 
Délka 7 400 mm 
Šířka 2 500 mm 
Výška 1 250 mm 

Tabulka 30 - technické údaje – točnicový vlek 

 
Obrázek 73 - točnicový vlek 
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4.5.4. Valníkový návěs za tahač 

Valník bude tahán tahačem značky MAN a bude používán k dopravě betonářské 

výztuže a k dopravě věžového jeřábu saez S60A. 

Třínápravový návěs RH 125 P 
Zatížení nápravy 27 000 kg 
Ztížení točnice 12 000 kg 
Délka 13 675 mm 
Šířka 2 550 mm 
Hmotnost cca 5 600 kg 
Celková hmotnost soupravy  42 000 kg 

Tabulka 31 - technické údaje – třínápravový návěs RH 125 P 

 
Obrázek 74 - třínapravový návěs RH 125 P – rozměry 

 
Obrázek 75 - třínapravový návěs 
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4.5.5. Návěsový podvalník 

Tento nízký podvalník bude použit k přepravu dozeru a pásového rypadla na 

stavbu a ze stavby. Podvalník bude tahán tahačem MAN. 

Návěsový podvalník NDH 48 – 17,5 
Zatížení nápravy 30 000 kg 
Ztížení točnice 18 000 kg 
Délka 17 500 mm 
Šířka 2 500 mm 
Hmotnost 10 000 kg 
Celková maximální hmotnost soupravy  48 000 kg 

Tabulka 32 - technické údaje – Návěsový podvalník 

 
Obrázek 76 - návěsový podvalník 

4.6. Mechanismy pro dokončovací práce 

4.6.1. Omítací stroj 

Omítací stroj bude použit na stavbě v etapě dokončovací práce a bude sloužit 

k nanášení strojních omítek. 

Omítací stroj M – TEC DUO MIX se šnekovým čerpadlem  
Výkon 40 l / min 
Hmotnost 250 kg 
Příkon  6,7 kW 
Rozměry 1 350 x 640 x 1 450 mm 

Tabulka 33 - technické údaje – omítací stroj 
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Obrázek 77 - omítací stroj 

4.6.2. Silo na suché směsi 

Silo na suché směsi bude použito na dopravu suché omítky na stavbu a 

s omítacím strojem bude požit k nanášení strojních omítek. Silo bude požito v etapě 

dokončovací práce. 

Silo na suché směsi Cemix   
Průměr 2 100 mm 
Výška 6 130 mm 
Objem 12,5 m3 
Hmotnost prázdného sila Cca 2 t 

Tabulka 34 - technické údaje – silo na suché směsi 

 
Obrázek 78 - silo na suché směsi 
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4.6.3. Elektrocentrála 

Elektrocentrála bude na stavbě sloužit jako záložní zdroj při výpadku proudu, 

nebo jako zdroj elektrické energie tam, tam kde nelze dosáhnout elektrickým 

vedením. Tento přístroj se na stavbě bude nacházet po celou dobu výstavby. 

Elektrocentrála Heron 8896420  
Výkon 5 500 W 
Hmotnost 98 kg 
Rozměry  640 x 700 x 770 mm 
Hladina akustického výkonu 97 dB 
Palivo Benzín 

Tabulka 35 - technické údaje – elektrocentrála 

 
Obrázek 79 - elektrocentrála 

4.6.4. Kondenzační odvlhčovač 

Kondenzační odvlhčovač bude sloužit na stavbě k jejímu vysoušení po 

provedení vnitřních mokrých etap. Zejména vnitřní omítky a podlahové konstrukce. 

Tento přístroj bude na stavbě použit v etapě dokončovací práce. 

Kondenzační odvlhčovač Master DH 26  
Příkon 620 W 
Průtok vzduchu 350 m3 / h 
Pracovní vlhkost 35 – 99 % 
Rozměry 430 x 400 x 730 mm 
Odvlhčovací výkon 27 l / h 
Akustický tlak 46 dB 
Hmotnost 30 kg 

Tabulka 36 - technické údaje – kondenzační odvlhčovač 
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Obrázek 80 - kondenzační odvlhčovač 

4.6.5. Elektrické topidlo  

Topidlo bude požito v zimních měsících na vyhřívání vnitřních prostor budovy a 

také jako provizorní přístroj pro vysoušení povrchů. Předpokládaná doba využití bude 

v etapě dokončovací parce. 

Elektrické topidlo Oklima SK 12C  
Výkon topení 1,5 – 3 kW 
Hmotnost 5 kg 
Průtok vzduchu 450 m3 / h 
Rozměry 370 x 180 x 280 mm 
Napájení 230 V 

Tabulka 37 - technické údaje – elektrické topidlo 

 
Obrázek 81 - elektrické topidlo 
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4.7. Drobné ruční nářadí 

4.7.1. LED svítidlo 

LED svítidlo bude používáno v případech snížení viditelnosti na pracovišti. 

K dispozici bude na stavbě po celou dobu výstavby. 

Aku LED lampa BOSCH GLI 18V – 1900 Profesional 
Světelný tok 1 900 lumen 
Hmotnost 1,6 kg 
Provozní doba 100 min 
Rozměry 72 x 187 x 292 mm 
Napájení Aku 

Tabulka 38 - technické údaje – aku LED lampa 

 
Obrázek 82 - aku LED lampa 

4.7.2. Ruční míchadlo 

Ruční míchadlo bude sloužit pro míchání suchých směsí v menším měřítku. Na 

stavbě toto míchadlo bude po dobu hrubé stavby a dokončovací etapy. 

Míchadlo s metlou DeWALT DWD 241  
Výkon motoru 1 800 W 
Otáčky 225 až 725 ot / min 
Průtok vzduchu 450 m3 / h 
Hmotnost  6,3 kg 
Průměr vrtáku  160 mm 

Tabulka 39 - technické údaje – ruční míchadlo s metlou 
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Obrázek 83 - ruční míchadlo s metlou 

4.7.3. Vysavač 

Vysavač na stavbě bude sloužit k odsávaní nečistot se vzduchu za pomocí filtrů 

a úklidu stavby. Bude vybaven suchým i mokrým saním pro úklid povrchů. Vysavač 

se na stavbě bude nacházet během etap dokončovací práce. 

Vysavač DeWALT DCV582 
Příkon 300 W 
Hmotnost 4,5 kg 
Průtok vzduchu 15,9 l / s 
Rozměry 430 x 305 x 330 mm 
Průměr hadice 32 mm 

Tabulka 40 - technické údaje – vysavač 

 
Obrázek 84 - vysavač 
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4.7.4. Vibrační deska 

Vibrační deska bude sloužit na stavbě během hutnění štěrkového polštáře pod 

podkladní beton a k hutnění zeminy. Tato deska se na stavbě bude vyskytovat během 

výstavby základových konstrukcí a také při zásypových pracích kolem budovy. 

Vibrační deska BPU3050 
Odstředivá síla 30 kN 
Hmotnost 166 kg 
Výkon motoru 6,6 kW 
Rozměry desky 500 x 703 mm 
Palivo Benzín 
Frekvence 90 Hz 
Plošný výkon max. 630 m2 / h 

Tabulka 41 - technické údaje – vibrační deska 

 
Obrázek 85 - vibrační deska 

4.7.5. Ponorný vibrátor 

Ponorný vibrátor bude sloužit ke zhutnění betonové směsi a bude na stavbě po 

dobu výstavby hrubé spodní a vrchní stavby. 

Ponorný vibrátor ENAR AVMU - MOTOR 
Příkon 2 300 W 
Hmotnost 4,5 kg 
Otáčky motoru 18 000 ot. / min 
Rozměry 150 x 354 x 205 mm 
Napájení 230 V 

Tabulka 42 - technické údaje - ponorný vibrátor 
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Obrázek 86 - ponorný vibrátor 

4.7.6. Vibrační lišta 

Vibrační lišta bude na stavbě sloužit k srovnávání betonové směsi při jejím lití. 

Lišta bude nasazena během lití podkladního betonu a stropní konstrukce 1.PP a 1.NP. 

Vibrační lišta ENAR TORNADO E + 3M Profil  
Výkon max 1,1 HP 
Hmotnost 15,5 kg 
Odstředivá síla 150 kN 
Délka lišty 2 m 
Palivo Benzín 

Tabulka 43 - technické údaje – vibrační lišta 

 
Obrázek 87 - vibrační lišta 

4.7.7. Vrtací kladivo 

Kladivo bude využíváno při kotvících a jiných pracích během celé výstavby. 

Kladivo bude dostupné ve skladu stavby. 

Vrtací kladivo Hilti TE 2 - M  
Příkon 650 W 
Hmotnost 2,9 kg 
Akustický tlak 91 dB 
Rozměry 360 x 89 x 203 mm 
Napájení 230 V 
Frekvence příklepu 4 600 příklepů / min 
Příklepové vrtání  1 200 ot. / min 

Tabulka 44 - technické údaje - vrtací kladivo 
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Obrázek 88 - vrtací kladivo 

4.7.8. Ruční okružní pila 

Ruční okružní pila bude na stavbě sloužit k úpravě a řezání jakéhokoli řeziva. Na 

stavbě se bude naházet během celé výstavby. 

Ruční okružní pila DeWALT DWE575K 
Příkon 1 600 W 
Hmotnost 4 kg 
Otáček na prázdno 5 200 ot. / min 
Max. hloubka řezu  67 mm 
Akustický tlak 89 dB 

Tabulka 45 - technické údaje – ruční okružní pila 

 
Obrázek 89 - ruční okružní pila 

4.7.9. Akumulátorový šroubovák 

Aku šroubovák bude na stavbě použit k velkému množství prací a na stavbě se 

bude nacházet během celé výstavby. 

Bezuhlíková vrtačka DeWALT DCD791D2 
Max. průměr otvoru 40 mm 
Hmotnost 1,5 kg 
Max. otáčky na prázdno 2 000 ot. / min 
Max. hloubka  67 mm 
Akustický tlak 76 dB 
Výkon 460 W 

Tabulka 46 - technické údaje – bezuhlíková vrtačka 
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Obrázek 90 - bezuhlíková vrtačka 

4.7.10. Uhlová bruska 

Uhlová bruska bude používána především při práci s betonářkou výztuží a 

dalšími ocelovými prvky. Bruska se bude na stavbě naházet během celé výstavby. 

Uhlíková bruska DeWALT DWE4557 
Příkon 2 400 W 
Hmotnost 5,5 kg 
Max. otáčky na prázdno 8 500 ot. / min 
Max. průměr kotouče  180 mm 
Akustický tlak 96 dB 

Tabulka 47 - technické údaje – uhlíková bruska 

 
Obrázek 91 - uhlíková bruska 

4.7.11. Elektrická pila na cihly 

Pila bude sloužit k řezaní cihelného materiálu při zdících pracích. Pila se na 

stavbě bude nacházet během hrubé stavby.  

Elektrická pila Alligator DeWALT 430 mm DWE397 
Příkon 1 700 W 
Hmotnost 5,5 kg 
Max. zdvihů na prázdno 3 000 z. / min 
Délka  918 mm 
Akustický tlak 95 dB 
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Tabulka 48 - technické údaje – elektrická pila Aligátor 

 
Obrázek 92 - elektrická pila Aligátor 

4.7.12. Svářecí inventor 

Elektrodová svářečka bude využívána ke svaření betonářské výztuže, prefa 

panelů a dalších ocelových prvků. Svářečka se na stavbě bude nacházet během 

výstavby hrubé stavby a zacházet sní muže jen pracovník, který je vlastníkem 

svářečského průkazu. 

Svářecí inventor Omicron GAMA 160K   
Příkon svářečky 5 kVA 
Hmotnost 5,1 kg 
Rozsah elektrod 1 – 4 mm 
Rozměry 130 x 245 x 270 mm 
Napájení 230 V 

Tabulka 49 - technické údaje – svářecí inventor 

 
Obrázek 93 - svářecí inventor 

4.7.13. Přímočará pila 

Pila bude využívána převážně u etapy hrubé stavby, kdy bude používána 

k dořezům bednící překližky.  

Přímočará pila XR Li -Ion 18 V DeWALT DCS331N 
Výkon  400 w  
Hmotnost 2,4 kg 
Počet zdvihů na prázdno 3 000 z. / min 
Délka zdvihu 26 mm 
Max. hloubka řezu 135 mm 
Napájení baterie Li -Ion 18 V 
Akustický tlak 89 dB 

Tabulka 50 - technické údaje – přímočará pila 
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Obrázek 94 - přímočará pila 

4.7.14. Křovinořez 

Křovinořez bude na stavbě použit k odstranění křovin před zahájením skrývky 

ornice a dále zde bude sloužit k udržování během výstavby. 

Křovinořez stihl FS120  
Celková délka 1 760 mm 
Hmotnost 6,3 kg 
Výkon motoru 1,3 kW 
Hladina akustického tlaku 98 dB 
Palivo Benzín 

Tabulka 51 - technické údaje – křovinořez 

 
Obrázek 95 - křovinořez 

4.7.15. Motorová pila 

Motorová pila bude na stavbě požita k pokácení stromů a odstranění křovin 

z tlustšími kmeny. Dále bude sloužit po dobu hrubé stavby k přípravě jakéhokoli 

řeziva.   

Motorová pila stihl MS261  
Celková délka 1 760 mm 
Hmotnost 4,8 kg 
Výkon motoru 3 kW 
Hladina akustického tlaku 105 dB 
Palivo Benzín 
Délka lišty 370 mm 

Tabulka 52 - technické údaje – motorová pila 
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Obrázek 96 - motorová pila 

4.8. Měřící nástroje  

4.8.1. Laserový dálkoměr 

Laserový dálkoměr bude sloužit k měření vzdáleností během celé výstavby.  

Laserový dálkoměr Hilti PD - S  

Rozsah měření 0,2 – 60 m 
Přesnost měření 1,5 mm 
Paměť 2 poslední měření 
Napájení baterie 2 x 1,5 V 

Tabulka 53 - technické údaje – laserový dálkoměr 

 
Obrázek 97 - laserový dálkoměr 

4.8.2. Rotační laser 

Rotační laser bude na stavbě sloužit k přesnému zaměření výšek podlah, 

obkladů a mnoho dalšího. Tento laser se na stavbě bude nacházet převážně v etapě 

dokončovací práce. 

Venkovní rotační laser Hiliti PR 30 – HVS A12  
Provozní rozsah s přijímačem  2 -500 m 
Přesnost ± 0,5 mm při 10 m 
Rozsah vyrovnávání za pokojové teploty ± 5° 
Rychlost otáček 60 ot. / min 
Max. provozní doba 16 h 

Tabulka 54 - technické údaje – venkovní rotační laser 
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Obrázek 98 - rotační laser 

4.8.3. Nivelační přístroj 

Měřící nivelační přístroj bude sloužit ke kontrole výšek během celé výstavby. 

Přístroj bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího. 

Optický nivelační přístroj Hilti POL 15  
Zvětšení 28 x 
Hmotnost 1,8 kg 
Přesnost  ± 1,5 mm při 30 m 
Rozměry 190 x 130 x 136 mm 
Kompenzátor Vzduchové tlumení 

Tabulka 55 - technické údaje – optický nivelační přístroj 

 
Obrázek 99 - optický nivelační přístroj 
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5. Technologický přepis pro hrubou stavbu – monolitické 
stropní konstrukce 1.PP 

5.1. Identifikační údaje 

5.1.1. Obecné údaje o stavbě  

Jedná se o novostavba bytového domu s 1.PP vyhrazeným pro hromadnou 

garáž s kapacitou 20 osobních automobilů a 1.NP až 5.NP určenými pro bydlení s 

celkovou kapacitou 23 bytových jednotek. Součástí projektu je dále výstavba dalších 

venkovních parkovacích ploch a chodníků, přípojek inženýrských sítí, výstavby 

opěrné zdi a přeložek inženýrských sítí.  

Stavba je navazující etapou obytného komplexu "U Dubu" umístěného na rohu 

ulic Vrchlického a Dr. Jiřího Procházky. Dotčená plocha výstavbou činí cca 3.732 m2. 

Jedná se o zanedbaný pozemek s různými výškovými úrovněmi terénu. 

Na jihozápadě zájmového území sousedí s předchozí etapou F a na zbylých 

stranách sousedí s okolní výstavbou z padesátých let minulého století. Stavba je 

realizována na parcelách 4380/13, 4380/15, 4380/88, 4641/17 a 4645 

5.1.2. Obecné údaje o procesu 

Konstrukční systém spodní stavby – tzn. svislé a základové konstrukce 1.PP a 

také strop nad 1.PP jsou tvořeny z monolitické železobetonové konstrukce. Svislé 

konstrukce jsou tvořeny sloupy v prostoru garáží a stěnami kolem obvody a u 

schodiště. Stropní konstrukce má dvě výškové úrovně. V části, kde na stopní 

konstrukci budou navazovat venkovní terasy je snížený o 0,100 m od části, kde bude 

navazovat na bytové prostory. Dále se v konstrukci nachází průvlaky o různých 

výškách a šířkách a výškách. 

Stropní konstrukce je navržena z betonu C25/30 a krytí spodní výztuže je 30 

mm. Betonáž bude probíhat na dva záběry, kdy první proběhne na nižší výškové 

úrovni. Před betonáží musí být provedena kontrola polohy výztuže, kterou provede 

statik. Pro bednění stropní konstrukce bude použito systémové bednění peri. 

5.2. Připravenost a převzetí pracoviště  

5.2.1. Připravenost staveniště 

Pro realizaci hrubé spodní stavby bude stavba opatřena objekty zařízení 

staveniště, a to skladovacími plochami, sociálním a hygienickým zařízením, 

vjezdovou branou, uzamykatelným skladem pro uložení nářadí a vybavení stavby, 

oplocením apod. 

Podrobný popis zařízení staveniště je řešen v samostatné části a v jeho 

výkresových přílohách. Veškeré objekty zařízení staveniště nalezneme ve výkresech 

staveniště a podle nich budou rozmístěny jednotlivé části. 
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5.2.2. Připravenost a předání pracoviště 

Před zahájení prací na stropní konstrikci musí být dokončeny všechny 

předchozí stavební etapy stavby – základové konstrukce a svislé vodorovní 

konstrukce 1PP. K předání pracoviště dojde mezi stavbyvedoucím a pracovní četou 

vedenou mistrem. 

Všechny prováděné předchozí práce musí být prováděny v plánovaném 

rozsahu:  

• Základové pasy a patky pod celým objektem včetně podkladního betonu 

stavby. 

• Zpětné zasypání okolí všech základů a patek, které budou dostatečné 

zhutněné. 

• Provedené všechny těsnící nátěry. 

• Dokončené všechny částí svislých konstrukcí 1PP, včetně usazení 

všech ocelových částí (překladu). 

• Zanechaná dostatečná délka výztuže pro stykování s další konstrukcí. 

Pracoviště se bude předávat vyklizené a vyčištěné od všech nečistot.  

Veškeré prováděné práce budou kontrolovány stavbyvedoucím, nebo 

stavebním mistrem. Všechny práce musí být také zkontrolovány stavebním dozorem. 

Budou také provedeny kontroly rovinatosti, svislosti a správné polohy všech 

konstrukcí. Kontroly budou provedeny stavebním mistrem nebo stavbyvedoucím. 

Následně proběhne ještě vizuální kontrola všech konstrukcí.  

Po provedení všech kontrol bude udělán zápis všech nálezů do stavebního 

deníku a v případě nedodělků nebo vad bude stanovena lhůta jejich náprav. 

Výsledkem by mělo být předání stavby další pracovní četě. Bude vyhotoven zápis o 

převzetí pracoviště, který bude podepsán stavbyvedoucím a vedoucím nastupující 

pracovní čety. 

5.3. Materiály 

Zde se budeme zabývat výkazem výměr materiálu pro danou stropní 

konstrukci. 

5.3.1. Hlavní materiál 

5.3.1.1. Beton 

Beton bude použit dle ČSN EN 206 - A1 v aktuálním znění 

Třída:      C 25/30 

Horní mez frakce kameniva:   22 mm  

Kategorie obsahu chloridů:   Cl 0,2 = 0,2 % Clk hmotnosti cementu  

Třída prostředí:    XA2  

Konzistence:     S3 – velmi měkká (čerpatelný beton)  

Množství:    192,24 m3  

Podrobný výkaz výměr viz příloha P9.101 – Položkový rozpočet. 
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5.3.1.2. Výztuž 

Jako výztuž stropní konstrukce budou použity pruty z oceli B 500B podle 

statického výpočtu a výkresů výztuže. Spojování výztuže bude provedeno vazacím 

drátem nebo svařením. 

Množství betonářské oceli B 500B - 52,46 t 

Podrobný výkaz výztuže viz příloha P9.101 – Položkový rozpočet. 

5.3.1.3. Bednění 

V rámci tohoto technologické předpisu byly vypracovány výkresy bednění 

stropní konstrukce. Bednění bude tvořeno ze systémového bednění PERI Multiflex. 

Na základě tohoto řešení je v následujících tabulkách uvedené přesné množství 

prvků bednění pro stropní konstrukce nad 1PP. 

Jednotlivé výkresy byly vytvořeny v programu AutoCad a jsou přiloženy 

v přílohách č. P5.101 – Výkres bednění – stropní bednění a P5.102 – Výkres bednění – 

průvlaky + čela. 

V tabulce se nachází kusový výkaz materiálu pro stropní konstrukci nad 1.PP 

k příloze č. P5.101 – Výkres bednění – stropní bednění. Tato příloha se zabývá stopní 

konstrukcí stropu bez průvlaků. 

Popis Mn Počet kusů 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 0,90M KS 8 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,50M KS 34 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,80M KS 46 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,40M KS 8 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,70M KS 230 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,00M KS 42 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,60M KS 39 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 4,50M KS 47 

DRŽÁK ZÁBRADLÍ GT 24/VT 20 KS 14 

STROPNÍ STOJKA PEP ERGO D-400 KS 274 

UNIVERZÁLNÍ TROJNOŽKA 57-120 KS 152 

KŘÍŽOVÁ HLAVA 20/24 S KS 152 

PŘÍMÁ HLAVA 24 S KS 122 

SLOUPEK ZÁBRADLÍ SGP KS 14 

3-VRSTVÁ nájemní překližka 21*500*2500 mm m2 350 

Dořezová překližka TOPOL 21*1250*2500 mm (prodej) m2 162,5 

Separační olej PERI Clear Kanystr (5 l) 2 
Tabulka 56 - výpis prvků bednění – plocha 
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V této tabulce je kusový výkaz materiálu pro stropní konstrukci nad 1.PP 

k příloze č. P5.102 – Výkres bednění – průvlaky + čela. Tato příloha se zabývá průvlaky 

stropní konstrukce a krajními čelními deskami stropní konstrukce + okrajovým 

zábradlím. 

Popis Mn Počet kusů 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 0,90M KS 36 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,50M KS 180 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,80M KS 201 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,40M KS 32 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,70M KS 130 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,00M KS 46 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,60M KS 39 

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 4,50M KS 34 

DRŽÁK ZÁBRADLÍ GT 24/VT 20 KS 4 

STROPNÍ STOJKA PEP ERGO D-300+ KS 223 

UNIVERZÁLNÍ TROJNOŽKA 57-120 KS 141 

KŘÍŽOVÁ HLAVA 20/24 S KS 141 

PŘÍMÁ HLAVA 24 S KS 81 

SLOUPEK ZÁBRADLÍ SGP KS 90 

BEDNÍCÍ SLOUPEK 105 KS 86 

TÁHLO DW 15 L = 1,20M KS 160 

KLOUBOVÁ MATICE DW 15 KS 496 

Dořezová překližka TOPOL 21*1250*2500 mm (prodej) m2 318,75 

Separační olej PERI Clear Kanystr (5 l) 2 
Tabulka 57 - výpis prvků – bednění průvlaky + krajní čela 

5.3.2. Drobný materiál 

Pro drobný materiál není zpracován přesný výměr výkaz, jelikož se jedná o 

materiál třídy C (lepidla, PUR pěny, hřebíky) a ten se na stavbu z pravidla objednává a 

dodává ve větším množství pro předzásobení a tvorbu potřebných rezerv. 

5.3.3. Doprava  

5.3.3.1. Primární  

Primární doprava téhle technologické etapy spočívá v dopravě systému 

bednění Peri, dopravě betonářské výztuže, dopravě čerstvého betonu a dalších 

drobných prvků. 

Bednění bude zapůjčeno z centrálního skladu Peri, který se nachází v Jesenici 

u Prahy na adrese Průmyslová 392, 252 42 Jesenice. Sklad se nachází 118 km od 

stavby a bude dovezen veškerý materiál dle návrhu bednění. Na stavbu bude bude 

dopraven nákladním automobilem Volvo FH 500 6x6 hydrodrive s hydraulickou rukou 

a přípojný točnicovým vlekem.  
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Výztuž se na stavbu bude dopravovat nákladním automobilem MAN 

s valníkovým přívěsem, ze společnosti Tripo steel s.r.o, která sídlí v Jihlavě na adrese 

Pávov 142, 586 01 Jihlava. Vzdálenost firmy od staveniště je 6,2 km a předpokládaný 

čas dopravy je 10 minut. Výztuž na stavbu bude dopravována již naohýbaná nebo 

svařená dle výpisu výztuže. 

Čerstvý beton bude dodáván z nejbližší betonárny, která je vzdálena 6,2 km od 

stavby. Betonárnu provozuje firma Cemex, která sídlí na adrese Pávov 142, 586 02 

Jihlava. Cesta na stavbu bude trvat cca 10 min. Do betonu bude již v betonárně 

přidávány všechny přísady a příměsi, aby měl beton požadované vlastnosti. Dopravu 

na staveniště budou zajišťovat 2 autodomíchavače o objemu 8 m3, dle betonované 

konstrukce. 

Doprava drobných prvků bude řešena individuálně dle potřeby. 

5.3.3.2. Sekundární 

Vnitrostaveništní doprava bude řešena po zpevněných plochách staveniště. 

Veškerá doprava a zpevněné plochy jsou znázorněny ve výkresech staveniště. 

Na staveništi se nachází jedna brána, která slouží pro vjezd i odjez ze 

staveniště. D8le se zde nachází zpevněná plocha pro skladování, kusového i 

paletového materiálu. Také disponuje čistící zónou, aby nedocházelo ke znečištění 

vozovky. Čerstvý beton bude ukládán do konstrukcí pomocí autočerpadla s délkou 

výložníku 42 m, který bude zajištěn betonárkou. 

Doprava vertikálním směre je řešena věžovým jeřábem SAEZ S60A s horní 

otočí. 

5.3.4. Skladování materiálu 

Veškeré místa a jejich polohy pro skladování níže popsaného materiálu 

nalezneme ve výkresu staveniště, kde jsou jejich polohy znázorněni a zaznačeny. 

Betonářská výztuž bude uskladněna na plochách z betonových panelů a bude 

podložena dřevěnými podklady, které budou od sebe vzdálené maximálně 2 m, aby 

nedocházelo k znečištění a prohnutí výztuže. Výztuž bude na stavbu dopravována 

v již nařezaných, naohýbaných a případně i svařených kusech. Všechna výztuž bude 

obsahovat svůj identifikační štítek dle druhu a délky výztuže. Dále bude na skládce 

skladována podle druhovosti. Distanční dílce, dráty a další drobnější materiál bude 

uskladněn v uzamykatelném skladu. Odbedňovací přípravek bude skladován také 

v uzamykatelném skladu a bude opatřen dvojitým dnem. 

Bednění bude uloženo podobně jako betonářská výztuž na zpevněných 

plochách z betonových panelů. Bude podloženo dřevěnými podkladky a jejich výška 

skladování nesmí přesáhnout 1,5 m. Bednící dílce musí být podloženy alespoň ve 

třech místech, nebo je vhodné použít nevyužité europalety. Palety by se ovšem 

neměli poškodit, aby byl možný jejich zpětný výkup.  

Mezi skládkami materiálu musí být zajištěna průchozí ulička o minimální šířce 

600 mm a skladování materiálu musí být maximálně do výšky 1,5 m.  
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5.4.  Pracovní podmínky 

Pracovní doba na staveništi bude standartně nastavena na 8 hodin práce. Tato 

doba bude rozdělena do dvou 4hodinových pracovních úseků. Pracovní směna bude 

začínat v 7:00 a bude trvat do 11:00. Následně bude hodinová pauza na oběd. 

Pracovní činnosti bude pokračovat od 12:00 do 16:00. V případě že budou probíhat 

náročné práce jako např. betonáž, pracovníci na  obědovou pauzu budou odcházet 

postupně, aby nedošlo k přerušení procesu. Každý pracovník, který bude se bude 

pohybovat po staveništi musí absolvovat školení BOZP a musí být seznámen 

s postupem prací. 

5.4.1. Kontrola povětrnostních a klimatických  podmínek 

Na stavbě budou dodržovány základní obecná omezení pro povětrností a 

klimatické podmínky. Každé přerušení prací musí být zapsány a odůvodněny ve 

stavebním deníku. 

• Betonáž bude prováděna v rozmezí teplot +5 až +25 °C 

• Při nutnosti betonáže se může betonovat i při teplotách, které budou 

nižší jak +5 °C. Při této betonáži musí být upravená směs betonu a 

konstrukce budou muset být chráněny přikrytím dle teploty. 

• Pokud bude betonáž probíhat při teplotách vyšších jak +30 °C, bude se 

muset konstrukce udržovat stále vlhká, aby nedocházelo 

k nadměrnému odpařování vody. Vlhkost konstrukci se musí udržovat i 

po dokončení betonáže. 

• Jeřábnické práce budou přerušeny, pokud rychlost větru přesáhne 11 

m/s. 

• Pokud rychlost překročí rychlost 8 m/s, budou zastaveny práce na 

plošinách a lešení. 

• Práce na stavbě budou pozastaveny při vydatných deštích, bouřek a 

sněhových přeháněk. 

• Pokud viditelnost na stavbě klesne pod 30 m budou zastaveny veškeré 

práce. 

5.4.2. Vybavenost a přípojky staveniště 

Vybavenost staveniště bude zajištěno v průběhu etapy zemních prací. 

Staveniště bude napojeno na přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny. Pro všechny 

sítě budou platit obecné zásady proti jejich poškození.  

Nedílnou součástí vybavenosti staveniště jsou kancelářské, sociální, 

hygienické, skladovací kontejnery, nádoby a kontejnery na třídění a odvoz odpadu. 

5.4.3. Zpevněné plochy staveniště 

Zpevněné plochy na staveništi budou tvořeny vrstvou betonového recyklátu o 

minimální tloušťce 0,1 - 0,2 m, nebo budou tvořeny betonovými panely. Skládky 

materiálu budou tvořeny z betonových panelů skládaných do 5 cm lože betonového 

recyklátu. 
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5.4.4. Instruktáž pracovníků 

Pracovníci, kteří se budou podílet na téhle technologické etapě musí být 

seznámeni a proškoleni s: 

• Pracovník musí být seznámen s prováděnou prací a jejím rozsahem 

• Pracovník musí být seznámen s projektovou dokumentací 

• S technologickým postupem prováděných prací 

• Plánem BOZP 

• Pokyny a plánem požární ochrany 

• Používaní osobních ochranných pomůcek  

O všech školení bude stavbyvedoucím udělán zápis do knihy BOZP. V knize 

bude uvedeno jméno, příjmení a rok narození pracovníka, který následně stvrdí svým 

podpisem, že školení absolvoval a byl seznámen s výše uvedenými informacemi. 

Těmito informacemi a pokyny se pracovník musí řídit a dodržovat je. 

5.5. Personální obsazení 

5.5.1. Obecné informace 

Na celou technologickou etapu bude dohlížet stavbyvedoucí. Jednotlivé čety 

budou řízeny stavebními mistry, kteří budou řídit procesy přímo na místě pracoviště. 

Pracovníci musí být schopni provádět přidělené práce, a to především ti, kteří 

zajišťují obsluhu stavebních strojů jako je jeřáb, svářečka či mobilní autočerpadlo. 

Tito lidé musí disponovat patřičným oprávněním s těmito stroji zacházet (strojní 

povolení, svářečský průkaz atd.)  
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5.5.2. Složení pracovní čety 

Pracovní pozice Kvalifikace Počet 

Stavbyvedoucí VŠ stavebního směru 1 

Stavební mistr Zástupce stavbyvedoucího, SŠ s maturitou 1 

Tesař (vedoucí čety) SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 1 

Betonář/železář (vedoucí 
čety) 

SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 1 

Tesař SŠ + min. 2 roky praxe, proškolení 4 

Železář SŠ + min. 2 roky praxe, proškolení 4 

Betonář SOU, proškolení 5 

Svářeč SOU, svářečský průkaz, proškolení 1 

Pomocný dělník ZŠ/SOU, proškolení 2 

Vazač břemen SŠ/SOU, proškolení 1 

Obsluha jeřábu SŠ, proškolení, jeřábnický a vazačský průkaz 1 

Řidič + obsluha 
(autočerpadlo) 

Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 1 

Řidič nákladního 
automobilu (dovoz 

výztuže) 
Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 1 

Řidič autodomichávače Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 2 
Tabulka 58 - složení pracovní čety 

5.6. Pomůcky, nářadí a stroje 

5.6.1. Nasazené stroje 

Stroj Počet 

Věžový jeřáb SAEZ S60A 1 

Autodomíchávač Putzmeister P8 UL 2 

Nákladní automobil MAN + valníková nástavba 1 

Autočerpadlo od firmy Cemex s délkou výložníku 42 m 1 
Tabulka 59 - stavební stroje  
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5.6.2. Nářadí elektrické 

Nářadí elektrické Počet 

Ponorný vibrátor ENAR AVMU – MOTOR 2 

Vibrační lišta ENAR TORNADO E + 3M Profil 1 

Svářecí inventor - Omicron GAMA 160K   1 

Bezuhlíková vrtačka DeWALT DCD791D2 2 

Ruční okružní pila DeWALT DWE575K 2 

Přímočará pila XR Li -Ion 18 V DeWALT DCS331N 1 

Uhlíková bruska DeWALT DWE4557 2 
Tabulka 60 - elektrické nářadí 

5.6.3. Ruční nářadí 

Ruční nářadí Počet 

Stahovací latě 2 

Zednická lžíce 3 

Lopaty, hrábě 3 

Tesařské kladivo, vazačské kleště 5 

Železářské kleště 3 

Hladítka 2 
Tabulka 61 - ruční nářadí 

5.6.4. Měřičské pomůcky 

Měřičské pomůcky Počet 

Laserový dálkoměr HILTI PD-E 1 

Nivelační přístroj HILTI POL 15 1 

Svinovací metr 6 

Vodováha 4 

Pásmo 1 
Tabulka 62 - měřičské pomůcky 

5.6.5. Ochranné pomůcky 

Všichni pracovníci jsou povinní nosit OOPP. 

Pomůcky OOPP 

Patřičný pracovní oděv 

Pracovní obuv alespoň kategorie S3 

Pracovní rukavice 

Ochranné brýle (čiré) 

Svářečské brýle 

Reflexní vesty a bundy 

Ochranná přilba 

Chránič sluchu 
Tabulka 63 - pomůcky OOPP 
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5.7. Pracovní postup 

5.7.1. Přípravné práce 

Během přípravný pracích bude proveden úklid pracoviště z předešlé etapy a 

provedena kontrola prostor. Prostory musí zajišťovat dostatek místa pro zajištění 

manipulace s bednícími dílci. Bednící dílce a další příslušenství bude systematicky 

rozestavěno do prostoru stavby. 

5.7.2. Bednění 

Bednění bude ze 100 % zapůjčeno z důvodu ekonomické výhodnosti tohoto 

řešení. 

Na bednění stropní konstrukce bude použit systém Mutiflex od firmy Peri. Tento 

typ bednění se skládá z podélných a příčných nosníků, křížových hlav, stropních 

stojek a jejich trojnožek, systémového zábradlí a bednících překližek. Sestavování 

tohoto lešení můžou provádět jen proškolené osoby, které znají pracovní postup 

zhotovení tohoto systému. Při montáži je důležité dbát přesného rozmístění stojek, 

trojnožek a nosníků, aby nedošlo ke zhroucení bednění při betonáži. 

Bednění začneme sestavovat od nejvzdálenějšího severovýchodního rohu 

budovy a budeme pokračovat směrem na jih. Jako první se do stojky osadí křížová 

hlava a následně se stojka osadí trojnožkou. Takto sestrojené stojny rozmístíme po 

objektu dle výkresu bednění. 

 
Obrázek 100 - rozestavění stojek 

Po rozmístění stojek na místo je vysuneme do požadované výšku a pomocí 

vidlic do nich začneme osazovat podélné nosníky. Tyto nosníky musí vždy v každou 

hlavu přesahovat alespoň o 15 cm od jejího středu. Po rozmístění podélných nosníků 

na daném úseku začneme osazovat kolmé nosníky. Tyto nosníky musí být rozmístěny 

pravidelně a vždy musí být umístěn pod spojem překližky. Po osazení nosníku ještě 

proběhne kontrola svislosti stojek. 
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Obrázek 101 - montáž nosníků 

Následně se provede montáž dalších stojek s přímou hlavou a horní nosníky se 

zajistí proti překlopení za pomoci Flexklipů. Po osazení a vyrovnání všech stojek se 

osadí bednící sloupky pro bednící čela desky a montáž ochranného zábradlí. Jakmile 

budou zhotoveny slupky začne se osazovat překližka, která se přibije hřebíky proti 

posunu. Zároveň se bude osazovat zábradlí a budou dělány dořezy překližkové desky. 

Po zhotovení první části bednění, kdy se dostaneme ke stropnímu průvlaku 

budeme tento proces opakovat až na výjimku, kdy po osazení dořezové překližky na 

spodní stranu průvlaku začneme osazovat boky průvlaku. Tyto boky z jedné strany 

navazují na přechozí etapu a z druhé budou pokračovat. Tyto etapy se budou 

opakovat, než bude dokončen celý strop.  

 
Obrázek 102 - dokončení bednění 

Po dokončení spodní části bednění budou osazeny čela stropní desky 

překližkou a bude doděláno zábradlí v místech průvlaků na obvodové stěně. 

Následně proběhne kontrola výšky bednění a jeho těsnost. Pokud nebude 

nalezena žádná vada bednění se očistí a nanese se odbedňovací přípravek PERI 

Clean. 
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5.7.3. Armování 

Betonářská výztuž bude z oceli B 500B, kterou budou ukládat jen pracovníci 

kteří jsou na tuto práci kvalifikovaní. Uložení výztuže musí odpovídat výkresové 

dokumentaci a musí být zabráněno jejímu posunutí, deformaci a znečištění. U všech 

prutů musí být dodržena krycí výška betonem, a tudíž bude dbáno na kontrolu 

distančních těles. Výztuž bude na stavbu dodána již naohýbaná. Spojení prvků bude 

zajištěno svařováním nebo pomocí vázacího drátu. 

Jako první budeme armovat průvlaky, do kterých rozmístíme distanční lišty 

vysoké 30 mm. Dále začneme ukládat dolní výztuž dle výkresu výztuže – dbáme na 

předepsané pořadí prutů a směr jednotlivých vrstev. Po dokončení armování průvlaků 

se bude pokračovat armováním stropní desky.  

Zde se rozmístíme distanční lišty vysoké 20 mm se vzdáleností cca 600 mm 

od sebe. Následně začneme ukládat dolní výztuž dle výkresu výztuže – kdy musíme 

dbát, aby výztuž odpovídala svým rozměrům a byla správně rozmístěna. Po uložení 

spodní výztuže bude následovat rozmístění distančních podložek zase cca po 600 

mm. Po rozmístění podložek se provede vyvázaní horní výztuže. Výztuž musí být 

pevně pospojována, aby nedošlo k jejímu pohybu. Všude musí být dosaženo 

minimálního krytí. 

Po dokončení výztuže proběhne kontrola výztuže za přítomnosti statika, 

technického dozoru, stavbyvedoucího a mistra. 

5.7.4. Betonáž 

Beton bude dovážen z betonárny Cemex v Pávově u Jihlavy a bude dopravován 

dvojicí domíchávačů – autodomíchávač putzmeister P8 UL s kapacitou 8 m3. Kvalita 

dodaného betonu musí být dle projektové dokumentace a ČSN EN 206- A1. Přepravu 

na staveništi bude zajišťovat autočerpadlo od firmy Cemix s délkou výložníku 42 m. 

Beton bude ukládán do bednění z maximální výšky 1,5 m a hned poté bude 

docházet k jeho hutnění za pomocí ponorného vibrátoru a vibrační latě. Ponorný 

vibrátor by se neměl dotýkat stěn bednění ani výztuže. Jeho frekvence bude 

nastavena na 50 Hz a vpichy musí být prováděny tak, aby se hutněné plochy 

prolínaly. Délka vpichu bude trvat cca 30 až 60 vteřin.  Během betonáže budeme 

kontrolovat výšku betonové směsi. Ponorný vibrátor se bude používat u hutnění 

průvlaků a obvodových věnců. Plocha desky se bude hutnit pomocí vibrační latě, 

kterou pohybujeme rovnoměrně. Zhutněný beton se pozná, když na povrch vystoupí 

cementová malta. Betonáž bude rozdělena do dvou etap, kdy se první se vybetonuje 

snížená stropní deska a následně zbytek stropní konstrukce a průvlaky. Mezi první a 

druhou etapou bude 24 h technologická pauza. Během niž se dobední odskok 

konstrukce a před další konstrukcí bude ošetřena styčná betonová spára. 

Po dokončení betonáže stropní desky je nutné dodržet alespoň 72 h 

technologickou pauzu, než započnou další práce.  
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5.7.5. Technologická pauza 

Jelikož se předpokládá že betonáž bude probíhat červenci, bude zapotřebí 

beton pravidelně ošetřovat kropením, aby se zabránilo nadměrnému vysychání a 

popraskání betonové konstrukce. V případě extrémně vysokých teplot by došlo 

k přikrytí konstrukce geotextilii a pravidelnému kropení. 

5.7.6. Odbednění 

K odbednění stropní konstrukce dojde po dosažení minimálně 70% pevnosti 

v tlaku (21 MPa ). Této pevnosti by podle výpočtu měla konstrukce dosáhnout během 

6 dní. Po uplynutí této doby bude ověřena pevnost konstrukce a pokud bude 

vykazovat alespoň pevnost 21 MPa, může dojít k jejímu odbednění.  

Ještě před odbedněním spodní části bude druhý den od betonáže odbedněny 

čela desky, aby zde mohli započít navazující práce. Po dosažení požadované pevnosti 

se tedy začne odbedňovat i spodní část bednění. Demontáž bude postupovat 

stejným způsobem jako montáž. Nejdříve se začne v severovýchodním rohu a bude 

se postupovat na jih až po průvlak. Následně se odbední průvlak a toto se bude 

opakovat až k celkovému odbednění. 

Během odbedňování se ještě ponechávají stojky, aby bylo dosaženo 

bezpečnosti při realizaci dalších etap nad stropní konstrukcí. 

Nejdříve dojde k demontáži mezilehlých stojek bednění, které se zase zpět 

využijí. Dále se odstraní flexklipy a spustí se zbylé stojky alespoň o 4 cm. 

 
Obrázek 103 - spouštění stojek 
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Klíny na stojce se zarazí do výchozí pozice a začnou se demontovat příčné 

nosníky. 

 
Obrázek 104 - sklopení horních dílců 

Jako další se odstraní betonářské desky a zbývající nosníky. Naposled se 

demontují stojky s trojnožkou. 

 

 
Obrázek 105 - demontáž desek a spodních nosníků 

5.8. Jakost a kontrola kvality 

Podrobnější popis KZP je řešen v samostatné kapitole této diplomové práce.  

 

Zde jsou kontroly vyjmenovány jen heslovitě: 

5.8.1. Vstupní kontroly 

• Kontrola projektové dokumentace stavby 

• Kontrola připravenosti staveniště  

• Připravenost konstrukcí, tvaru a geometrie z předchozí etapy 

• Kontrola strojů, nářadí a pomůcek  

• Kontrola dodaného materiálu  

• Kontrola skladování materiálu 

• Kontrola způsobilosti pracovníků 
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5.8.2. Mezioperační kontroly 

• Kontrola klimatických podmínek  

• Kontrola BOZP na pracovišti 

• Kontrola bednění  

• Kontrola uložení výztuže 

• Kontrola betonáže 

• Kontrola ošetření betonu 

• Kontrola zrání betonu – technologická pauza 

• Kontrola odbedňovacích prací 

5.8.3. Výstupní kontroly 

• Kontrola geometrie konstrukce 

• Kontrola pevnosti betonové směsi 

• Kontrola kvality provedení a zda konstrukce odpovídá PD 

• Kontrola čistoty staveniště 

5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V průběhu provádění prací bude zajištěno dodržovaní obecních podmínek pro 

provádění stavby z hlediska BOZP. Bude dbáno, aby každý pracovník používal OOPP. 

Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni s plánem BOZP.  

V rámci BOZP plánu musí být dodrženy tyto nařízení vlády a zákony. 

• Zákon č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

• Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• N.V. 101/2005 Sb. - O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

• N.V. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

• N.V. č. 591/2006 Sb. - O bezpečnosti bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích 

Podrobněji se této problematice budeme věnovat v samostatné kapitole č. 7. 

Bezpečností rizika a plán řešení. 

5.10. Ekologie 

Této problematice jsme se již věnovali v přechozí kapitole č. 2. Technická 

zpráva zařízení staveniště – oddíl 2.7 a také v kapitole č. 8. Certifikace LEED.  
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6. Kontrolní a zkušební plán pro monolitickou stropní konstrukci 
1.PP 

V kontrolním a zkušebním plánu je obsažen seznam kontrol a jejich průběh. 

K tomuto dokumentu je také vypracován tabulkový výstup, který je přílohou P6.101 – 

Kontrolní a zkušební plán – monolitická stropní konstrukce. 

6.1. Vstupní kontroly 

6.1.1. Kontrola projektové dokumentace stavby 

Při kontrole projektové dokumentace se bude kontrolovat její správnost, 

úplnost, proveditelnost, rozsah, aktuálnost a zpracování. U této kontroly se bude 

nacházet stavbyvedoucí a technický dozor. V případě připomínek bude osloven 

projektant a tyto připomínky budou zapracovány do dokumentace. Po dokončení 

kontroly se provede zápis do stavebního deníku. Tento zápis bude proveden 

stavbyvedoucím. Projektová dokumentace musí být během výstavby vždy přístupná 

a v aktuálním znění. Dokumenty budou uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. 

6.1.2. Připravenost staveniště 

Během vstupní kontroly také proběhne kontrola staveniště. Tuto kontrolu 

provede stavbyvedoucí nebo mistr. Při kontrole bude dbát na správné oplocení 

stavby, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob. Dále bude kontrolovat 

veškeré zpevněné plochy. Staveništní komunikace musí být vyspádované pro odtok 

vod a skladovací plochy musí splňovat všechny náležitosti dle technické zprávy 

zařízení staveniště. Dále bude provedena kontrola všech odběrných míst elektrické 

energie a vody. Tato místa nesmí vykazovat žádné známky poškození. Následně bude 

provedena kontrola zázemí pro pracovníky. Veškeré sociální a hygienické zázemí 

musí odpovídat standardům NV č. 361/2007 a vyhlášky č. 268/2009. Na závěr bude 

provedena kontrola nakládání s odpadem. Všechny nádoby na tříděný a směsný 

odpad musí odpovídat technické zprávě zařízení staveniště. 

 K připravenosti staveniště se bude také vyjadřovat KOO BOZP, který stavbu 

náležitě projde a zhodnotí její bezpečnost. Výstupem těchto kontrol bude zápis do 

stavebního deníku. 

6.1.3. Připravenost konstrukcí, tvaru a geometrie z předchozí etapy 

Kontrolu předchozí etapy výstavby bude provádět stavbyvedoucí, mistr a 

technický dozor. Bude provedena kontrola geometrie a umístění monolitických zdí z 

předešlé etapy. Dále bude provedena kontrola jejich svislosti, kdy maximální 

odchylka nesmí přesáhnout ± 5 mm na 1 m a na výšku celého podlaží nesmí být 

odchylka větší jak ± 20 mm. Rovinatost zdí nesmí mít větší odchylku jak ± 10 mm 

na 1 m a v délce 10 m nesmí přesáhnou ± 50 mm. Dále bude provedena 

nedestruktivní zkouška pevnosti betonu, zda je připraven na zatížení od budoucí 

konstrukce stropu. Na závěr proběhne kontrola připravenosti výztuže pro 

stykování. Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního deníku a také bude 

vyhotoven protokol o předání pracoviště. 
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6.1.4. Kontrola strojů, nářadí a pomůcek 

Při příjezdu strojů na stavbu proběhne kontrola jejich technického stavu. 

Stroje se také musí shodovat s technickým průkazem a jeho strojník musí mít 

oprávnění k jeho obsluze. Tuto kontrolu bude provádět stavební mistr. 

Strojník je povinen před každým zahájením prací s daným strojem 

zkontrolovat jeho technický stav a pokud bude nalezena nějaká závada či 

nedostatek, je povinen k okamžité nápravě. V případě že stroje nebudou 

pracovat, budou odstaveny na plochy tomu určené a bude pod ně položena 

nádoba na zachycování olejů a provozních kapalin. 

Vedoucí čety společně s mistrem provedou kontrolu všech pomůcek a 

nářadí na stavbě. Nářadí musí mít odpovídající technický stav, aby nedošlo 

k poranění pracovníka. Dále se zkontroluje jejich počet a způsob uložení. 

Souběžně bude prováděna kontrola všech strojů, nářadí a jejich platnost 

revize. O těchto kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.1.5. Kontrola dodaného materiálu 

Veškerý dodaný materiál bude přebírat stavbyvedoucí nebo mistr. Každý 

materiál bude důkladně kontrolován, zda odpovídá dodacímu listu. Bude 

kontrolováno množství, kvalita, složení, konzistence (beton), neporušenost, 

čistota, technické parametry, rozměry a zda jsou opatřeny popisovými štítky 

(zdivo, výztuž). 

Pokud při předávce bude zjištěna vada materiálu, nebo nebude odpovídat 

nějaký kontrolovaný parametr bude tato skutečnost uvedena do dodacího listu. 

Dále stavbyvedoucí vyhodnotí, jak velká je vada či neshoda materiálu a zda jej 

příjme nebo ne. Všechny dodací listy budou archivovány v kanceláři 

stavbyvedoucího. 

6.1.6.  Kontrola skladování materiálu 

Skladování materiálu musí být provedeno tak, aby nedocházelo k jejímu 

znečištění, poškození a znehodnocení. Skladovací plochy musí být zpevněné a 

odvodněné. Materiál bude skladován maximálně do výšky 1,5 m a budou mezi ním 

zachovány uličky alespoň 0,6 m.  

Betonářska výztuž bude uložena na dřevěných hranolcích, které od sebe budou 

vzdálené maximálně 2 m. Každý svazek výztuže bude opatřen identifikačním štítkem, 

aby nedošlo k záměně. Při skladování výztuže nesmí dojít k jejímu znečištění. 

Bednící dílce budou také uloženy na dřevěných hranolkách a budu na sebe 

vrstveny do maximální výšky 1,5 m. Mezi dílci musí být dostatek prostoru pro jejich 

následnou manipulaci.  

Drobnější materiál bude uschován v uzamykatelném suchém skladu 

(odbedňovací přípravek, hřebíky, vruty atd.).  

Na skládce musí být každý materiál náležitě označen, aby nemohlo dojít k jeho 

záměně. O této kontrole bude vyhotoven zápis do stavebního deníku. Kontroly budou 

prováděny průběžně stavbyvedoucím, mistrem nebo vedoucím čety.  
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6.1.7. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola profesních průkazů, školení BOZP a PO, návykové látky, OOPP, 

certifikáty. 

Před zahájením prací na staveništi bude každý pracovník proškolen o BOZP a 

dalšími předpisy související s bezpečností stavby (požární ochrana). Po dokončení 

školení každý pracovník stvrdí svým podpisem, že byl proškolen. Dále bude pracovník 

povinen prokázat svoji odbornost a způsobilost provádět dané práce. Při kontrole se 

bude dbát na pracovníkův zdravotní stav, profesní průkazy, řidičské průkazy a 

případně pracovní povolení.  

Na stavbě se budou provádět namátkové kontroly, zda je dodržen plán BOZP, 

zda pracovníci využívají OOPP a také na přítomnost návykových látek a alkoholu. O 

těchto kontrolách a školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.2. Mezioperační kontroly 

6.2.1. Kontrola klimatických podmínek  

Kontrola rychlosti větru, teploty, námrazy, srážek a viditelnosti. 

Stavbyvedoucí bude během každého dne kontrolovat venkovní teplotu, která se 

bude odečítat z meteostanice Jihlava, která je umístěna nedaleko stavby. Dále bude 

pro kontrolu měřena teplota i na stavbě.  

Na stavbě bude také probíhat kontrola viditelnosti, která musí být minimálně 30 

m. Povětrnostní podmínky na stavbě budou měřeny pomocí anemometu. Pokud 

rychlost větru překročí 8 m /s budou zastaveny práce na lešení a plošinách a pokud 

přesáhne rychlost 11 m / s bude zastaven provoz jeřábu. Dále práce nesmí probíhat 

během vydatných dešťů, sněhových bouří a krupobití. 

Betonáž stropu je naplánována na letní období tudíž by nemělo dojít k poklesu 

teplot pod 5 °C. V případě poklesu pod 5 °C by musela být vyvozena opatření. Při 

svařování oceli nesmí teplota klesnout pod 0 °C. V tomto případě by musely být 

zastaveny svářečské práce. 

Veškeré záznamy o teplotě, viditelnosti a počasí budou zaznamenány do 

stavebního deníku. 

6.2.2. Kontrola BOZP na pracovišti 

Kontroly budou probíhat během výstavby a bude je provádět stavbyvedoucí, 

mistr nebo koordinátor bezpečnosti práce.  Při kontrolách se bude dbát na 

dodržování plánu bezpečnosti práce, nošení ochranných pomůcek a zda pracovníci 

nejsou pod vlivem návykových látek nebo alkoholu. Tyto kontroly budou probíhat 

namátkově alespoň jednou za týden. 

Veškeré přestupky mohou být na místě sankciovány nebo může být pracovník 

vykázán ze stavby. O všech těchto přestupcích bude proveden zápis do knihy BOZP.  

V případě úrazu na staveništi se musí provést zápis do knihy úrazů. Pokud dojde 

na stavbě k vážnému zranění nebo úmrtí, budou informovány složky IZS a dojde 

k ohlášení úrazu na inspekci práce pro danou oblast. 
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6.2.3. Kontrola bednění  

V průběhu výstavby bednění bude vedoucí čety a mistr dohlížet, zda jej 

pracovníci sestavují dle kladečského plánu dodavatele bednění. Dále budou 

průběžně kontrolovat výškové uspořádání, vodorovnost, svislost stojek a těsnost 

bednění. 

Po zhotovení konstrukce bednění bude stavbyvedoucí kontrolovat jeho 

prostorovou tuhost, počet podpěrných stojek, výšku, vodorovnost, těsnost, čistotu, 

umístění prostupů a zda je na bednění nanesen odbedňovací přípravek. Maximální 

odchylka v každém rohu budovy je 10 mm a odchylka umístění prostupů je ± 25 mm. 

Před zahájením armování bude provedena vizuální bednění technickým 

dozorem investora, zda bednění vykazuje dostatečnou tuhost pro betonáž. O této 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.2.4. Kontrola uložení výztuže 

Kontrola výztuže bude probíhat během armování vedoucím čety. Výztuž musí 

být do bednění ukládána čistá a na své pozice dle výkresu výztuže. U výztuže musí 

být dbáno, aby byla dobře stykována a byly dodrženy kotvící délky. Dále se musí dbát 

na krytí výztuže, aby nedošlo k jejímu obnažení po betonáži. Výztuž bude stykována 

vázacím drátem nebo svařením a musí být zabráněno jakémukoli pohybu.  

Odchylky od polohy výztuže předepsané ve výkresu nesmí být více jak 20 % 

maximálně však ± 30 mm. Půdorysná plocha výztuže musí být uložena s maximální 

odchylkou 30 mm a rozdělovací výztuž maximálně 50 mm.  

Po vyvázání výztuže dojde k závěrečné kontrole výztuže, které se zúčastní 

stavbyvedoucí, mistr, technický dozor a statik. Při nálezu nedostatků musí být 

neprodleně napraveny. Po kontrole výztuže bude proveden zápis do stavebního 

deníku.  

6.2.5. Kontrola betonáže 

V průběhu betonáže bude na celý proces dohlížet mistr a stavbyvedoucí. 

Během každé dodávky betonu bude provedena kontrola betonové směsi. Posuzovat 

se bude specifikace dodávky s projektovou dokumentací a také příjezdy časů 

autodomíchávače na stavbu, aby nevznikaly prostoje při ukládání betonové směsi. 

Během dodávek budou kontrolovat, zda nedošlo k přimíchání vody do betonové 

směsi. V případě nutnosti přimíchání vody, by se stavbyvedoucí podepsal pod tuto 

skutečnost na dodací list. 

Dále se bude dbát na správnou technologii ukládání betonu. Výška pádu betonu 

při ukládání nesmí přesáhnout 1,5 m a během betonáže se bude kontrolovat stav 

bednění, zda nedochází k jeho deformaci. Dále se bude průběžně kontrolovat výška 

betonové směsi, a správné hutnění ponorným vibrátorem. Během hutnění se nesmí 

vibrátor dotýkat bednění ani betonářské výztuže. Vibrátor by také neměl směrovat do 

stejného místa vícekrát a jeho vpichy by měli být vždy kolmo k bednění. Vibrování 

bude prováděno do té doby, dokud se na povrchu neobjeví vzduchové bubliny. 

Během první dodávky betonu stavbyvedoucí odebere vzorky betonu, kdy se po 

sléze vzorky podrobí laboratorním testům a u jednoho se provede zkouška rozlitím 

přímo na stavbě. 
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6.2.6. Kontrola ošetření betonu 

Betonáž bude probíhat v letních měsících (červenec), budeme tedy 

předpokládat že denní teploty budou přesahovat + 25 °C. Při přesáhnutí této teploty 

bude zapotřebí beton pravidelně kropit alespoň 3x denně. Při extrémních teplotách 

přesahujících + 30 °C se bude konstrukce kropit alespoň 5x denně a bude 

doporučeno konstrukci přikrýt geotextilii, která se bude zvlhčovat. Veškeré procesy 

ošetřování konstrukce budou stavbyvedoucím zaznamenány do stavebního deníku. 

Konstrukce se bude ošetřovat do doby, dokud nenabude 70 % pevnosti (předpoklad 

6 dní). 

6.2.7. Kontrola zrání betonu – technologická pauza 

Stavbyvedoucí nebo mistr bude během zrání betonu pozorovat jeho chování. 

Budou sledovat případný vznik trhlin a také budou provádět nedestruktivní zkoušky 

Schmidtovým kladívkem. Dále budou kontrolovat pracovníky, zda dodržují navržený 

proces ošetření betonu dle klimatických podmínek.  

Veškeré výsledky zkoušek a pozorování budou zaznamenány do stavebního 

deníku. 

6.2.8. Kontrola odbedňovacích prací 

Předpokládané odbednění bude provedeno po konzultaci se statikem po 6 

dnech od betonáže. Konstrukce by v teto době měla dosáhnou 70% pevnosti v tlaku. 

Tato doba byla stanovena výpočtem na základě předpokládané průměrné teploty a 

typu betonu. Před začátkem odbedňovacích prací bude pevnost betonu ověřena 

nedestruktivní zkouškou pevnosti (Schmidtovo kladívko). 

Stavbyvedoucí a mistr budou dále dbát na dodržování bezpečnostních 

předpisů a technologického předpisu. Dále bude kontrolovat správné ukládání 

bednících prvků na skládku tak, aby nedocházelo k znehodnocení zapůjčeného 

bednění. 

Stavbyvedoucí uvede datum zahájení odbedňovacích prací do stavebního 

deníku. 

6.3. Výstupní kontroly 

6.3.1. Kontrola geometrie konstrukce 

Po odbednění konstrukce bude provedeno přesné zaměření konstrukce. 

K měření budou použity kalibrované měřící přístroje jako nivelační přístroj, laserovými 

přístroji a normová lať pro zaměření nerovností. Bude provedena kontrola všech 

rozměrů konstrukce, výškové uspořádaní a polohy prostupů. Povolené odchylky 

betonových konstrukcí nalezneme v ČSN EN 13670. 

Výsledky měření budou zapsány do stavebního deníku.  
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6.3.2. Kontrola pevnosti betonové směsi 

Během stavby budou prováděny nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu přímo 

na stavbě. Tyto zkoušky bude provádět stavbyvedoucí. Následně po 28 dnech od 

odebrání vzorku (betonáže) budou provedeny destruktivní zkoušky v laboratoři. 

V laboratořích budou provedeny zkoušky pevnosti v tahu za ohybu, příčném tahu a 

tlaku. Tyto zkoušky budou prováděny dle ČSN EN 12390. O všech laboratorních 

zkouškách bude vyhotoven protokol o zkoušce. 

6.3.3. Kontrola kvality provedení a zda konstrukce odpovídá PD 

Po odbednění konstrukce proběhne vizuální kontrola betonové konstrukce. 

Této kontroly se zúčastní stavbyvedoucí, technický dozor a mistr. Během kontroly 

budou kontrolovat, zda nedošlo k odhalení výztuže, vzniku štěrkových kaveren (hnízd) 

a zda nedochází k nadměrnému praskání či drolení betonové konstrukce. Dále se 

zhodnotí vizuální vzhled (barevnost dle vodního součinitele).  

Po zhodnocení všech faktorů bude proveden zápis do stavebního deníku a 

pořízena fotodokumentace stavby. 

6.3.4. Kontrola čistoty staveniště 

Po ukončení všech prací proběhne úklid pracoviště pro předání pracoviště další 

pracovní četě. Pracoviště musí být vyklizené, zametené a uklizené od veškerého 

odpadu, který vznikl během výstavby dané etapy. Tuto kontrolu provede mistr. Dále 

bude kontrolovat správné nakládání s odpadem a jeho uložením do odpovídajících 

kontejnerů. O úklidu staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku. 
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7. Bezpečnostní rizika a plán řešení 
V této kapitole jsme se zabývali potencionálními riziky a návrhem jejich opatření 

během etapy zemní práce a výstavby spodní stavby (Po stropní konstrukci 1. PP).  

7.1. Rizika pohybu na staveništi 

7.1.1. Bezpečnost pohybu pracovníků na staveništi 

Riziko:  

Poranění povolaných osob při pohybu na staveništi. 

Opatření:  

Všechny osoby pohybující na staveništi budou muset být řádně proškoleny a 

seznámeni s provozními podmínkami stavby. Každá osoba pohybující se na stavbě 

musí být řádně vybavena pracovní obuví (typ S3), přilbou, reflexní vestou a pracovním 

oděvem. Tyto osoby se nebudou pohybovat v zakázaném prostoru staveniště. 

7.1.2. Nebezpečí vniknutí nepovolaných osob na staveniště 

Riziko:  

Vniknutí nepovolaných osob na staveniště. 

Opatření:  

Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno mobilním oplocením výšky 2 

m. Ze severní strany bude oplocení plnoplošné. U vstupu na staveniště bude 

pracovník ochranky kontrolovat, zda je osoba oprávněna ke vstupu na staveniště. 

Dále na stavbě budou instalována pohybová čidla s kamerovým systémem. 

7.2. Rizika během etapy zemní práce 

7.2.1. Pád do hloubky – výkopu 

Riziko:  

Pád do stavební jámy. 

Opatření:  

Kolem obvodu stavební jámy bude provedeno jednosloupkové zábradlí, které 

bude vzdálené od hrany výkopu 1,5 m. Jedinou výjimku bude tvořit nájezd do stavební 

jámy, kde bude zábradlí přerušeno. Přesné zakreslení polohy zábradlí nalezneme 

v příloze č. P2.101. – Zařízení staveniště – zemní práce. 

7.2.2. Zajištění výkopu  

Riziko: 

 Nebezpečí zhroucení stěn výkopu do stavební jámy. 

Opatření:  

Z důvodu hloubky výkopu stavební jámy bude provedeno svahování jeho stěn 

ve sklonu 1:0,5. Tento skon byl odvozen od skladby horniny, která se skládá 

z jílovitého písku. Dále bude v části výkopu provedena lavička, a to z důvodu 

přesahující hloubky výkopu 3 m. Lavička bude široká 0,5 m. Přesné zakreslení výkopu 

stavební jámy nalezneme v příloze č. P2.101. – Zařízení staveniště – zemní práce. 
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7.2.3. Práce v blízkost strojní mechanizace 

Riziko:  

Úraz zapříčiněný pohybem strojní mechanizace na stavbě. 

Opatření:  

Pracovníci by měli vždy dbát důraz na to, aby byli viděni obsluhou stroje a 

zároveň se nebudou pohybovat v manipulačním prostoru stroje. Tento prostor by měl 

být ještě zvětšen alespoň o 2,0 m. 

7.2.4. Pád do prohlubní na stavbě 

Riziko:  

Pád do prohlubní ve stavební jámě. 

Opatření:  

Kolem obvodu jámy pro dojezd výtahu a stavebních patek budou umístěny 

mobilní zábrany výšky 1,1 m, aby nedošlo k pádu do vykopaných jam. Tyto zábrany 

budou vzdálené od okraje jámy 1,5 m. 

7.3. Rizika během etapy výstavby spodní stavby 

7.3.1. Posun nebo zhroucení bednění 

Riziko: 

Ztráta únosnosti bednicích konstrukcí a případné zhroucení. 

Opatření:  

K návrhu bednění bude doložen statický výpočet z jeho únosností. Dále bude 

dbáno na správné zajištění stability v příčném i podélném směru.  

Během betonáže a jeden den po ní bude zakázán vstup do ohrožených prostor. 

Tyto prostory budou řádně označeny případně zaploceny zaploceny.  

Během montáže a demontáže bednění bude dbán vysoký důraz na 

technologický předpis provádění těchto prací a správné ukládání prvků bednění. 

7.3.2. Úraz o betonářskou výztuž 

Riziko:  

Napíchnutí nebo říznutí o betonářskou výztuž. 

Opatření:  

Veškeré volné okraje betonářské výztuže musí být opatřené bezpečnostními 

zátkami nebo bezpečností lištou. Tyto prvky by měli být ideálně červené nebo žluté, 

aby byly dobře viditelné. Bezpečnostní krytky budou z výztuže odstraněny těsně před 

další navazující prací.  
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7.3.3. Pád do hloubky z volných konstrukcí 

Riziko:  

Pád do hloubky z bednění před instalací zábradlí. 

Opatření:  

Pracovníci, kteří se budou pohybovat po konstrukci, kde ještě nebude 

zbudováno zábradlí musí být připoutáni k pevnému bodu. Tento bod bude určen 

odpovědným pracovníkem, nebo bude využito jiného záchytného systému, který 

bude dostupný na konstrukci. 

7.3.4. Pád nářadí z výšky 

Riziko:  

Pád nářadí a různých předmětů z výšky. 

Opatření:  

Veškerý personál, pracující s manuálním nářadím bude vybaven pracovními 

opasky na ukládání nářadí. Dále budou všechny hrany konstrukcí opatřeny dřevěnou 

zarážkou o výšce 150 mm. Shazování jakýchkoliv předmětů z výšek bude zakázáno. 

7.3.5. Práce na plošině bádie 

Riziko:  

Pád pracovníka z bádie nebo její přetížení 

Opatření:  

Bádie nesmí být nikdy přetěžována. Dále bude její obsluha dohlížet na její dobrý 

technický stav a bude vlastníkem vazačského průkazu. Pracovník bude k plošině vždy 

připoután bezpečnostními popruhy a bude zde vždy sám. Na plošinu bádie musí být 

zabezpečen bezpečný výstup a nástup. 

7.3.6. Práce z mobilního lešení 

Riziko: 

Zhroucení mobilního lešení nebo pád pracovníka z plošiny. 

Opatření:  

Při stavbě mobilního lešení bude dbáno na dodržení pokynů výrobce a bude zde 

použit veškerý sortiment pro zajištění tuhosti a bezpečnosti lešení. Na kolečkách 

lešení se budou nacházet brzdy, které před vstupem na lešení musí být vždy 

zabrzděny. Lešení bude vždy mít odpovídající zábradlí a zarážky proti pádu materiálu.   
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7.3.7. Práce na žebříku 

Riziko:  

Pád ze žebříku a práce na něm. 

Opatření:  

Žebřík bude vždy postavený na pevném a únosném podkladu. Musí být 

zajištěna jeho stabilita a bude vždy opřen oběma bočnicemi o konstrukci. Paty 

žebříku budou mít protiskluznou gumu a v případě potřeby zarážku proti prokluzu. 

Dále musí žebřík vždy přesahovat alespoň 1,1 m přes horní okraj konstrukce a jeho 

sklon bude minimálně 1:2,5 (horizontálně : vertikálně). Žebřík musí mít minimální 

nástupní plochu alespoň 0,6 m. 

7.3.8. Poranění elektrickým proudem 

Riziko:  

Poranění elektrický proudem. 

Opatření:  

Veškeré opravy na rozvodných skříních a elektrických rozvodech stavby bude 

moci vykonávat pouze kvalifikovaná osoba. Bude zakázáno odpojovat, přepojovat či 

jinak zacházet z již zapojenými elektrickými zařízeními. Jedinou výjimkou budou 

přístroje, které bude žádoucí odpojit. Dále musí mít veškeré elektrické přístroje 

platnou revizi a pracovníci budou dbát na šetrné a správné zacházení s veškerým 

elektrickým zařízením. Odběr elektrické energie bude možno jen z určených 

odběrných míst. 

7.3.9. Nebezpečné látky 

Riziko:  

Intoxikace, možnost poranění dýchacích cest, poškození životního prostředí, 

poškození zraku nebo jiné zdravotní následky. 

Opatření:  

Každý pracovník, který bude zacházet s nebezpečnými látkami bude vybaven 

odpovídajícími OOPP a bude řádně proškolen v zacházení s touto látkou. Vždy musí 

být dodržen návod výrobce a pracovník musí vědět, jak se zachovat v případě, kdyby 

přišel s látkou do styku. 

Tyto látky musí být skladovány v uzamykatelných předem vyčleněných 

prostorech s dvojitým dnem, aby nedošlo k jejich úniku. V tomto prostoru se také 

musí nacházet hasicí přístroj.  
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7.3.10. Popálení 

Riziko:   

Popálení pracovníka. 

Opatření:  

Na celé stavbě bude zakázáno rozdělávání otevřeného ohně a kouření. 

Pracovník, který bude provádět svářečské práce bude vybaven nehořlavým 

pracovním oděvem a při sváření odloží reflexní vestu. Během sváření se vždy opodál 

musí nacházet pracovník, který bude mít vestu na sobě.  Pracovník dále bude 

vybaven svářecími brýlemi a před začátkem sváření proběhne kontrola oděvu, zda 

není znečištěn hořlavými látkami. 

7.3.11. Skladování materiálu – bednění 

Riziko:  

Sesunutí, pád nebo zranění procházejícího pracovníka. 

Opatření:  

Všechny bednící dílce budou výlučně skladovány v horizontální poloze na sobě. 

Bednění bude proloženo hranolky a nesmí být skladováno do větší výšky jak 1,5 m. 

Mezi bedněním musí být zachovány uličky o minimální šířce 0,6 m a bednění nesmí 

být používáno k jiným účelům, než je určeno. 

7.3.12. Manipulace s břemeny – jeřábnické práce 

Riziko:  

Komplikace v komunikaci s jeřábníkem, pád břemene, zřícení jeřábu. 

Opatření:  

Pro materiál přepravovaný jeřábem musí být vždy použito vhodné zařízení pro 

jeho přesun. Dále musí být prováděna pravidelná kontrola vazáků a jiných zařízení pro 

přesun materiálu. V případě nalezení vady musí být tyto prostředky okamžitě 

vyřazeny z užívání. Upevnění břemen může provádět jen osoba s vazačským 

průkazem a břemena budou vždy upevněna v místech tomu určených. Dále zvedací 

mechanismus musí být pravidelně kontrolován a nesmí být vystavován nadměrnému 

zatížení. Při komunikaci s jeřábníkem bude požívána vysílačka nebo smluvená gesta. 

S jeřábníkem v jeden čas může komunikovat jen jedna osoba. Po ukončení prací bude 

jeřábu uvolněna otoč, aby jeřáb mohl kopírovat směr větru a nedošlo k jeho 

převrácení. 
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8. Certifikace LEED 

8.1. Obecné informace o certifikaci 

Certifikace LEED se zabývá standarty pro budovy z hlediska environmentálně 

šetrných a udržitelných budov. Tato značka je mezinárodně uznávána, a je 

poskytována vlastníkům k identifikaci tzv. zelených budov. Tuto certifikaci 

vyhotovuje nezávislá organizace na základě velkých nároků na budovu z hlediska 

zdravého životního prostředí. To představuje udržitelnou výstavbu budov, úspory 

vody, energetická efektivita, výběr vhodných materiálů a kvalitu vnitřního prostředí. 

Budovy jsou hodnoceny na základě bodového ohodnocení, které bodují vybraná 

kritéria. Certifikáty jsou rozděleny do 4 kategorii, kdy pro získaní nejnižšího certifikátu 

je potřeba minimálně 40 bodů.  

V této části zpracováváme jen vybrané části, se kterými jsme byli seznámeni 

ve výuce. 

 

Počet bodů  Certifikát 

≥ 40 Certifies (Certifikovaný) 

≥ 50 Silver (Stříbrný) 

≥ 60 Gold (Zlatý) 

≥ 80 Platinum (Platinový) 
Tabulka 64 - hodnocení LEED 

Vypsané kredity: 

• SS P1 – Umístění stavby a její vliv na okolí 

• MR C2 – Management stavebního odpadu 

• IEQ C3 – Kvalita vnitřního prostředí 

• MR C6 – Certifikované dřevo 

8.2. Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavba bytového domu s 1.PP vyhrazeným pro hromadnou 

garáž s kapacitou 20 osobních automobilů a 1.NP až 5.NP určenými pro bydlení s 

celkovou kapacitou 23 bytových jednotek. Součástí projektu je dále výstavba dalších 

venkovních parkovacích ploch a chodníků, přípojek inženýrských sítí, výstavby 

opěrné zdi a přeložek inženýrských sítí.  

Stavba je navazující etapou obytného komplexu "U Dubu" umístěného na rohu 

ulic Vrchlického a Dr. Jiřího Procházky. 

Dotčená plocha výstavbou činí cca 3.732 m2. Jedná se o zanedbaný pozemek 

s různými výškovými úrovněmi terénu. 

Na jihozápadě zájmového území sousedí s předchozí etapou F a na zbylých 

stranách sousedí s okolní výstavbou z padesátých let minulého století. 

Jedná se o stavbu založenou na základových pasech. Stropy až na výjimku 

prvního podzemního patra, které je i se svislými konstrukcemi celá z monolitického 

betonu jsou z prefabrikovaných dílců SPIROLL. Svislé konstrukce jsou od prvního 

patra řešeny ze zdiva. 
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Novostavba bytového domu bude sloužit k navýšení kapacity bydlení v centru 

Jihlavy. 

 

 
Obrázek 106 - vizualizace budovy 

8.3. Kredit SS P1 – Umístění stavby a její kvalita okolí 

8.3.1. Zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 

Stavba se bude nacházet na nezastavěných pozemcích ve městě Jihlava na 

ulici Vrchlického. Stavba bude pokračováním etapy výstavby bytového komplexu „U 

Dubu“. Pozemky staveniště jsou v současné době zanedbané a zarostlé křovinami. 

V okolí stavby se nachází nová bytová výstavba a budovy bytových domů z 50. let 

minulého století. Pozemek stavby je svažitý v jednom směru a stavba se nachází 

v nadmořské výšce 529,000 m. n. m.  B. p. v. Pozemek je v rozmezí 531,0 až 528,0 

m. n. m.  B. p. v. 

Při silnějších deštích by mohlo docházet k zaplavání zeminy a k jejímu 

odplavování. Stavební jáma i pozemek musí být svahován do připravených nádrží. 

V případě svahování do volného prostoru musí být zabráněno odnášení půdy 

z pozemku, a to například za pomocí geotextilie. Zeminu je také potřeba chránit proti 

větrné erozi, kdy v rámci možností bude zemina kropena vodou. 

8.3.2. Ochrana ornice 

Na stavbě bude po celém území provedena skrývka ornice do hloubky 0,15 m. 

Plocha staveniště má rozlohu 4561 m2 z čehož plyne, že ornice bude mít objem 684 

m3. Tato ornice bude uskladněna na východní části staveniště. Ornice uskladněná na 

staveništi bude následně použita k terénním a sadovým úpravám kolem budovy. 
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Skládka ornice musí být chráněna proti znečistění od provozních kapalin tudíž se 

kolem skládky nesmí pohybovat těžká stavební technika. Skládka bude ložena do 

maximální výšky 1,5 m a její svahování bude pod maximálním úhlem 45°. Ornici je 

potřeba dále chránit proti silným dešťům, UV záření a větné erozi. Tato ochrana bude 

provedena přikrytím skládky (např. geotextilii), která bude po okrajích zatížená. Pokud 

bude ornice skladována více než jeden rok, musí dojít k jejímu nakypření. 

8.3.3. Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Na stavbě bude zřízeno místo pro čištění stavebních vozidel, aby nedocházelo 

ke znečištění veřejné komunikace. Při čištění – převážně kol bude docházet 

k velkému oplachu hlíny z vozidel a aby nedocházelo k jejímu odplavení do kanalizace, 

bude místo opatřeno geotextilii. Kanalizační vpusť je zapotřebí pravidelně čistit, 

případně častěji dle situace a množství srážek. 

Značný důraz se musí dát na znečištění od provozních kapalin. Strojníci strojů 

budou provádět pravidelné kontroly strojů, zda nedochází k jejím úniku a vždy po 

skončení pracovní směny budou pod stroje umístěny záchytné vany. 

Provozní kapaliny budou na stavbě skladovány v uzamykatelném skladu ve 

vaně s dvojitým dnem, aby nedošlo k jejich úniku. Na stavbě se také bude nacházet 

sorbet pro případný úniku provozních kapalin. 

8.3.4. Prevence proti znečištění ovzduší 

Všechny stroje na stavbě musí splňovat emisní limity a musí být osazeny filtry 

pevných částic. Na stavbě nebude docházet ke spalování jakéhokoliv materiálu a při 

broušení, vrtání, svařování a řezání je nutné co nejvíc eliminovat prašnost a vzniklý 

kouř. 

8.4. MR C2 – Management stavebního odpadu 

Na stavbě bude docházet k maximálnímu roztřídění odpadu do jednotlivých 

skupin pro opětovnou recyklaci, aby bylo co nejvíce minimalizováno množství 

smíšeného odpadu. 

Na staveništi se budou nacházet kontejnery na jednotlivé druhy odpadu, které 

budou umístěny vedle skladovacího kontejneru a komunikace. Budou zde umístěny 

klasické kontejnery na papír, plasty, sklo a smíšený komunální odpad. Dále na stavbě 

budou umístěny dva velké kontejnery pro stavební suť a odpad. Dále se zde bude 

nacházet jeden menší kontejner o objemu 240 l na nebezpečný odpad. Kontejnery 

pro stavební odpad budou mít objem 3 m3 a zbylé kontejnery budou mít objem 1 100 

l. Vyvážení kontejnerů se předpokládá jednou za měsíc, nebo dle potřeby po domluvě 

se společností zajišťují vývoz odpadů. 

Všechen odpad kromě stavebního odpadu bude odvezen službami města 

Jihlava a o likvidaci stavebního odpadu se bude starat firma Skládky VHS Jihlava 

s.r.o. 
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Obrázek 107 - mapa trasy odvozu zeminy 

 
Obrázek 108 - mapa trasy odvozu odpadu 
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Materiál Zatřídění Klasifikace 

Likvidace Recyklace Skládka 

t Společnost t Společnost t Společnost 

Odpadní 

beton a 

betonový 

kal 

10 13 14 
Stavební 

odpad 
    1 

Skládky 

VHS 

Jihlava 

s.r.o. 

1 

Skládky 

VHS 

Jihlava 

s.r.o. 

Odpady 

ze 

svařování 

12 01 13 
Tříděný 

odpad 
0,1 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

0,1 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Papírové 

a 

lepenkové 

obaly 

15 01 01 
Tříděný 

odpad 
0,4 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

0,3 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Plastové 

obaly 
15 01 02 

Tříděný 

odpad 
0,2 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

0,6 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Směsné 

obaly 
15 01 06 

Směsné 

obaly 
0,4 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

        

Sklo 16 01 20 
Tříděný 

odpad 
 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

0,4 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Beton 17 01 01 
Stavební 

odpad 
    1 

Skládky 

VHS 

Jihlava 

s.r.o. 

    

Cihly 17 01 02 
Stavební 

odpad 
    2 

Skládky 

VHS 

Jihlava 

s.r.o. 

    

Asfaltové 

směsi 

obsahují 

dehet 

17 02 01 
Stavební 

odpad 
0,2 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

        

Dřevo 

(stavební 

dřevo a 

obaly) 

17 02 01 
Tříděný 

odpad 
   0,8 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Železo a 

ocel 
17 04 05 

Tříděný 

odpad 
    0,4 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

    

Směsný 

komunáln

í odpad 

20 03 01 

Směsný 

komunální 

odpad 

3 

Technické 

služby 

města 

Jihlava 

        

Tabulka 65 - tabulka odpadů  
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8.5. IEQ C3 – Kvalita vnitřního prostředí 

Uvnitř objektu bude nejčastěji vznikat prašnost od řezání keramických bloků, 

dlaždic, obkladů a také míchání maltových směsí a lepidel. 

8.5.1. Ochrana systému vzduchotechniky 

Vzduchotechniku je potřeba chránit proti vniknutí prašnosti do jejího systému. 

V místech, kde je vzduchotechnika otevřená a bude zde docházet ke vzniku prašnosti 

musí být její otvory utěsněny. Pro utěsnění se používá například sádrokartonová 

deska, tepelná izolace nebo PE folie, které musí být přelepeny páskou, aby došlo 

k jejímu uvolnění. 

8.5.2. Kontrola zdrojů znečištění 

S materiály, které by mohli být zdrojem znečištění ovzduší (prašnost) musí 

zacházeno opatrně a dbát na jejich správné skladování. Největším zdrojem 

znečištění se očekává řezání keramických tvárnic. Pro toto řezání bude použita 

stolová pila s vodním chlazením, aby docházelo co možná k nejmenšímu znečištění. 

Zásobník v pile musí být pravidelně kontrolován. Všechny dořezy ruční kotoučovou 

pilou prováděny ve venkovních prostorech. 

Pokud dojde k většímu znečistění, musí být sjednán úklid.  

8.5.3. Zamezení šíření nečistot do okolí 

Při vzniku prašnosti, která bude unikat do prostor stavby, je nutné otvory do 

těchto prostorů zakrýt např. geotextilií. Následně se prostor dle potřeby začne 

odsávat ventilátorem, který bude osazen filtrem pro zachycení prachových částic. 

Materiál uskladněný v prostoru s větší prašností musí být zakryt např. folií Na 

staveništi bude docházet ke každodennímu úklidu, aby nedošlo k volnému pohybu 

materiálu do okolí. 

 

8.5.4. Zamezení znečištění dokončených konstrukcí 

Prašné procesy by se měli provádět jen na místech, kde ještě nejsou 

dokončeny finální úpravy konstrukcí. Pokud tomu nelze zabránit, mělo by se všechny 

hotové konstrukce zakrýt folii a maximálně je chránit proti prachu. Pokud dojde ke 

znečištění konstrukce mělo by dojít k jejímu okamžitému očistění. Prašnost je možné 

snižovat odsáváním a ve venkovních prostorách pracovat tak, aby vítr odnášel prach 

od konstrukce.  

Ve vnitřních prostorách stavby bude zákaz kouření a rozdělávání volného ohně. 

8.6. Závěr 

V této časti byly zpracovány jen některé časti certifikace LEED 2009 core & 

shell. Tyto zásady pro udělení certifikace zabraňuji různým ekologickým problémům 

a jsou přínosná pro životní prostředí a kvalitu života obyvatelstva. 
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9. Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet je zpracován pro hrubou stavbu řešeného objektu G 

v Komplexu bytových domů „U Dubu“ v Jihlavě. Rozpočet stavby byl zpracován 

včetně výkazu výměr v softwaru RTS BUILDPower S, v cenové soustavě 20/II.  

Položkový rozpočet byl zpracován ve snížené sazbě DPH 15 %, která platila 

v letech zpracování této práce. Odůvodnění této sazby najdeme v ustanovení dle § 

48 odstavce (1) zákona o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších předpisů č. 

235/2004 Sb. se jedná o stavbu určenou pro sociální bydlení. 

Položkový rozpočet s limitkou materiálu se nachází v přílohové časti pod 

označením P10.101 – Položkový rozpočet a P10.102 -Limitka materiálu. 
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10. Propočet stavby dle THU 
Propočet stavby byl zpracován pro stavbu řešeného objektu G v Komplexu 

bytových domů „U Dubu“ v Jihlavě a jeho navazující objekty, jako inženýrské sítě, 

venkovní osvětlení, přeložky sítí, teréní úpravy a zpevněné plochy. Propočet stavby 

byl zpracován v softwaru RTS BUILDPower S, v cenové soustavě 20/II. 

Propočet stavby dle THU nalezneme v přílohové části pod označením P11.101 – 

Propočet stavby dle THU. 
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11. Srovnání zdícího systému u obvodového zdiva 
 V této kapitole se budeme zabývat srovnáním čtyř systému obvodové 

konstrukce. V dokumentaci pro stavbu této budovy je navrženo zdivo Porotherm 30 

Profi P15. Tento zdící systém jsem porovnal v různých kategoriích s dalšími třemi typy 

konstrukcí. Tyto konstrukce jsou monolitický beton C20/25, keramické tvárnice 

Porotherm 38 T Profi – tepelně izolační a tvárnice Ytong statik P4 - 550. K těmto 

systémům byla navržena odpovídající tloušťka izolace, aby bylo dosaženo stejného 

součinitele prostupu tepla (referenční hodnota). Izolace pro toto hodnocení byla 

zvolena minerální kamenná vlna Rockwool FRONTROCK SUPER – λD = 0,036 W/mK. 

Každý systém má své plusy a mínusy, které musí být brány v potaz při jejich 

výběru. Některé z těchto parametrů jsem uvedl v přiložené tabulce. Informace 

k tomuto hodnocení byly čerpány přímo od výrobce těchto materiálů nebo ze 

systému RTS. V cenách materiálu na m2 jsou započteny i ceny na jejich finální 

povrchovou úpravu v exteriéru a nejsou zde započítány náklady na spojovací materiál 

zdících prvků. Dále u monolitické konstrukce jsou započteny náklady na zbudování a 

demontáž bednících prvků, ale není zde započítána jejich doprava či případný 

pronájem. V přílohové části také nalezneme doložený výpočet prostupu tepla pro tyto 

konstrukce, od kterých se odvíjel návrh tloušťky tepelné izolace. 
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11.1. Porovnání 

Porovnání zdícího systém obvodové stěny 

  
Betonová 

monolitická 
konstrukce C20/25 

Zdivo 
porotherm 

30 profi P15 

Zdivo porotherm 
38 T profi - 

tepelně izolační 

Ytong 
statik 

P4 - 550 

Tloušťka nosné 
konstrukce [mm] 

200 300 380 300 

Potřebná tl. izolace 
k dosažení stejného 

součinitele 
prostupu tepla 

[mm] 

200 160 0 140 

Celková tloušťka 
konstrukce [mm] 

430 490 410 470 

Součinitel prostupu 
tepla [W/m-2k-1] 

0,17 0,16 0,16 0,16 

Celková hmotnost 
konstrukce na 1 m2 

538 303 293 185 

Pevnost v tlaku fk 
[N/mm2] 

20 5,15 3,5 3,14 

Zvuková 
neprůzvučnost 

nosné konstrukce 
[dB] 

59 48 48 48 

Požární odolnost 
[min] 

REI 180 REI 180 REI 90 REI 180 

Cena za m2 nosné 
konstrukce [kč] 

2 252 1 560 3 141 1 272 

Cena za m2 finální 
úpravy (izolace + 

finální omítka) [kč] 
1161 985 750 897 

Celková cena za m2 
[kč] 

3413 2545 3891 2169 

Pracnost [Nh/m2] 5 1,94 1,38 2 

Kladné body 4 2 3 5 

Záporné body 6 2 5 2 

Vyhodnocení -2 0 -2 3 
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Zateplovací systém byl zvolen Rockwool FRONTROCK SUPER - λD = 0,036 W/mK. 

V ceně zdiva není zahrnut spojovací materiál. 

Ceny jsou zde uvedeny bez DPH. 

Ceny byly určovány na základě doporučené ceny výrobcem a systému RTS. 

Legenda zančení:    

  
Referenční hodnota 

  

  
Nejhorší v hodnota v posuzované oblasti 

  

  
Nejlepší v posuzované oblasti 

  
Tabulka 66 - srovnání zdícího systému 

11.2.  Závěr 

Z tohoto hodnocení vyplývá že nejvíce vhodným systémem bude Ytong statik 

P4 -550, nebo navržené zdivo Porotherm 30 profi.  Nejvíce zelených polí získal systém 

Ytong, ale zde by bylo vhodné staticky posoudit, zda má dostatečnou únosnost pro 

daný objekt i v nejnižším patře (dle technického listu lze vyzdít 4 patra). Dále vidíme 

že monolitická konstrukce C20/25 získala nejvíce záporných polí, kdy její návrh zde 

není nejvhodnější z důvodu velké pracnosti a vysoké pořizovací ceny. Tento systém 

by byl vhodnější u vyšších budov z důvodu únosnosti konstrukce. Jako druhý nejhorší 

zde byl hodnocen systém Portoherm 30 T Profi. Tento systém je velice drahý a nemá 

tak vhodné další vlastnosti jako ostatní systémy. Velkou výhodou tohoto systému je 

absence dodatečného zateplení, a tudíž i nízké pracnosti.  

Z výsledku hodnocení usuzuji, že jako nejvhodnější systém by byl Ytong P4 - 

550, který získal nejvíce pozitivních hodnocení. 

Toto hodnocení by měli být bráno jen jako informační. Každý projekt je velice 

individuální a je vhodné, aby pro něj bylo hledáno nejvhodnější řešení s ohledem na 

dané parametry stavby a možnosti staveniště. 
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12. Smlouva o dílo 
 

Smlouva o dílo č. 54/2022 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném 

znění 

 

 

1. 

Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel:   Vlastimil Hnědý 

Zemědělská 454 

588 32 Brtnice 

IČ: 100 21 765 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a) smluvních: Vlastimil Hnědý 

b) technických: Ing. Martin Skála  

IČO: 456 71 877  

DIČ: není plátce DPH  

Bankovní spojení: 124 587 278 2548 / 2010 

 

1.2 Zhotovitel:   POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 

Pávovská 913/12a,  

586 01 Jihlava 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a) smluvních: Ing. Roman Juriga 

b) technických: Miroslav Penta 

IČO: 18198000 

DIČ: CZ18198000  

Bankovní spojení: 1467118349/0800 

 

2. 

Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem: Komplex bytových domů „U Dubu“- 

budova G 

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu 

projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr zpracovaných firmou ATELIER PENTA v.o.s. – projektant Ing. arch. Martin 

Franěk a Ing. Václav Jirka, odpovědným projektant, Ing. arch. Jaromír Homolka CSc., 

Jihlava, tel. 515 458 139, datum zpracování leden 2020.  
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2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na 

svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel 

se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných v této smlouvě.  

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede 

předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 

dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:  

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo  

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně 

jeho údržby a likvidace 

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby dle této smlouvy  

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na 

okolí  

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 1 x v 

listinné podobě, a 1 x v digitální podobě (formáty PDF a DWG)  

f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.  

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektovou 

dokumentací, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, 

dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných 

orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s 

projektovou dokumentací, stavebním zákonem a platnou právní úpravou.  

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 

dodatku k této smlouvě. 

 

3. 
Cena díla 

3.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu projektové dokumentace, soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutého objednatelem a oceněného 

zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný 

rozsah prací a činí: 

Celková cena díla bez DPH         66.723.986,75Kč     

DPH 15 %                                         10.008.598,01Kč 

Celková cena včetně DPH          76.732.585Kč     
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3.2 V případě zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací a 

dodávek platí, že předmětem plnění je jednoznačně rozsah daný soupisem prací a 

dodávek.  

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré 

nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. 

poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika apod.)  

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném 

oboru, včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až 

do doby dokončení díla dle čl. 4 této smlouvy.  

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému 

a včasnému provedení díla.  

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:  

• na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště  

• na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce  

• na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů  

• na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla  

• na organizační a koordinační činnost  

• na zajištění veškeré dopravy a případných dopravních opatření  

• na energetické zajištění provádění díla  

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. 

Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení 

díla. 

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v 

záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, 

termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 

upraveny pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Žádné změny díla podle tohoto 

odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího objednatelova 

písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 

nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li 

současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při 

plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen 

náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem 
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nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně 

nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 

předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná 

se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na 

místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zvedací techniky a přesunů hmot, 

zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, 

úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, veškerou 

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 

postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či 

sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 

protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména 

o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, 

zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. 

a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních 

orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za 

provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je 

splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele 

na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, 

nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek:  

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke 

změnám sazeb DPH;  

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly 

předmětem projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky 

z předmětu plnění, pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, 

pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 

vliv na sjednanou cenu.  

3.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo 

neúplného ocenění z předaného soupisu prací. Zhotovitel není povinen realizovat 

vícepráce, které nebyly písemně odsouhlaseny objednatelem. 

 

4. 
Čas a místo realizace díla 

4.1 Lhůta plnění:  

Zahájení prací: do 14 kalendářních dnů od účinnosti SOD  

Dokončení prací: do 688 kalendářních dnů od účinnosti SOD  

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, 

zavazuje se objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.  
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4.2 Místem plnění je Komplex bytových domů „U Dubu“ - budova G v ulici Vrchlického, 

Jihlava (659673), parcelní čísla 4380/13, 4380/15, 4380/88, 4641/17 a 4645 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a 

protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně 

dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad 

a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, 

zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení a další doklady 

vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.  

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu 

o předání a převzetí díla dle čl. 6.31 a 6.32 včetně předání podepsaných dokladů 

potřebných pro uvedení do provozu.  

4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na 

základě harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik 

pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo 

byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato 

skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení, příp. o 

jiných věcných ujednáních.  

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke 

zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo 

působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými 

podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební 

dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány 

hygienické služby, požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního 

prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.  

4.7 Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 

dnů od účinnosti této smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště, ze kterého bude 

vyhotoven protokol, je i termínem skutečného zahájení prací.  

4.8 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s 

termínem dokončení stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy. 
 

5. 
Platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.  

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena jednorázovou 

bezhotovostní platbou, na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených 

zhotovitelem po dokončení dané části díla a jeho protokolárním předáním, na základě 

objednatelem či jeho technickým zástupcem odsouhlasených soupisů provedených 

prací včetně zjišťovacích protokolů do výše 100% smluvní ceny díla.  

5.3 Takto vystavená a řádně odsouhlasená faktura bude uhrazena maximálně do 30 

kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
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5.4 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty (sazba daně, výše 

sazby daně), ve znění pozdějších předpisů. Dále doklad bude obsahovat náležitosti v 

souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V 

případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 

objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový 

doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 

opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.  

5.5 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí 

být jejich cena fakturována samostatně, a to až po podepsání příslušného dodatku ke 

smlouvě o dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 

faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a 

odsouhlaseny.  

5.6 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, 

je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného 

ve smlouvě, a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů 

od podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v 

předávacím protokolu.  

 

6. 
Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí 

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 

část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 14 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy, pokud není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak.  

6.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.  

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

strany podepíší. 

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k 

oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  

6.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele, technického a autorského 

dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové 

dokumentace předané objednatelem.  

6.6 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.  

6.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

6.8 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není 

určeno.  
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6.9 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.  

6.10 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy 

odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.  

6.11 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 

15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není 

dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení 

odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).  

6.12 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel.  

6.13 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na 

možné porušování smluvních povinností zhotovitelem.  

6.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

6.15 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 

předpisů.  

6.16 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.  

6.17 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

a hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

6.18 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

6.19 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 

a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.  

6.20 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zhotovitel je povinen vytvořit 

podmínky a součinnost i pro zástupce objednatele (TDS, AD koordinátor BOZP). Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě 

povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy 

zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykonávány průběžně při provádění 

díla a také na pravidelných kontrolních dnech v periodě cca 1 x za 14 dnů. Veškeré práce, 

které nebudou přístupné v čase předání hotového díla objednateli (budou zabudované) 

musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke 
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kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 

pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku a emailem osobě 

vykonávající TDS. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které 

se staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem.  

6.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.  

6.22 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy 

bude dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 

nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 

řízení a řádně v něm pokračovat.  

6.23 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.  

6.24 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a 

převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k 

předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele).  

6.25 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné 

osoby minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavatelem 

zhotovitel dříve prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může jej změnit jen ve zvláště 

důvodných potřebách na základě písemného objasnění a po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. Nový subdodavatel musí mít kvalifikaci minimálně v rozsahu 

požadovaném zadavatelem v zadávací dokumentaci  

6.26 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným 

obsahem protokolu jsou:  

• údaje o zhotoviteli a objednateli,  

• popis díla, které je předmětem předání a převzetí,  

• dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,  

• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo 

nepřejímá.  

6.27 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání 

a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:  

• soupis zjištěných vad a nedodělků,  

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání,  

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků.  

6.28 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.  
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6.29 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící 

užívání díla.  

6.30 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 

pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání 

a převzetí díla.  

6.31 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady:  

• projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla 1 x v listinné 

podobě,  

• zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých 

materiálech,  

• zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních, zkouškách,  

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze, a údržbě v českém jazyce,  

• originál stavebního deníku (případně deníků).  

6.32 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání.  

6.33 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

6.34 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým 

požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN 

EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, 

jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména 

o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu), dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. 

o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené 

osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o 

shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

6.35 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, 

zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 

hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
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ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou 

hmotnostní aktivitou 226Ra. 

6.36 Technický dozor stavebníka (objednatele – TDS) u této stavby nesmí vykonávat 

osoba, která je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojená. V případě, že 

zhotovitel zjistí, že TDS vykonává s ním propojená osoba, musí na to písemně bez 

prodlení upozornit objednatele.  

 

7. 
Pojištění při plnění smlouvy 

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel 

odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění 

předmětu díla.  

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 50,0 mil. Kč po celou 

dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději 

před podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele 

se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo 

odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.  

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese 

zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

 

8. 
Odpovědnost za vady a Záruka za jakost 

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními 

§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, vyjma 

strojů a zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude 

objednateli předložen samostatný seznam a záruční listy, minimální délka záruky u 

těchto zařízení je však 24 měsíců). Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.  
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8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit 

odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. 

I přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena 

záruční lhůta.  

8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, 

nastoupit do 3 pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud 

tak zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele 

a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. 

Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou písemně 

souhlasit obě strany. Termín pro odstranění vady či vad bude do 5 pracovních dnů 

od nastoupení na opravy, popřípadě bude sjednán písemnou dohodou smluvních 

stran.  

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením 

objednatele nebo jím pověřeného provozovatele.  

 

9. 
Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, 

které nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny díla za 

každý i započatý den prodlení.  

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách 

uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 1.000, - Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den 

prodlení do doby, než budou vady a nedodělky odstraněny.  

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní 

pokutu ve výši 5.000, - Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.  

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.15, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení.  

 

10. 
Další ujednání 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především 

smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.  

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných 

sporů vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně 

a místně příslušnými orgány České republiky. 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 

provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
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pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které 

obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané 

podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny 

vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného 

prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní 

závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by 

podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se 

později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů 

nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen 

prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za 

vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako 

kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.  

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí:  

- podání insolvenčního návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo  

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo  

- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo  

- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo  

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 

organizačních změn; a/nebo  

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s 

předmětem této smlouvy; a/nebo  

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; a rozhodnutí o zrušení zhotovitele.  

10.5 Objednatel je oprávněn:  

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 

a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 

díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 

provádění cenové kontroly.  

- sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, AD, koordinátor BOZ) vykonávat v místě 

provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, 

zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 

v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla 

upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je 

oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li 

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 

provádění díla či třetích osob.  
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10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:  

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či 

jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a  

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí výstavby.  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

subdodavatelů.  

10.7 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli 

a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí  

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  

- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 

řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud 

nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.  

10.8 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli 

nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k 

provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 

příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:  

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo  

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo  

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.  

10.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 

okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. 

u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

10.10 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 

zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 

povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 

objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je 

objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi 

zhotovitelem a subdodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv 

způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo 

by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 

z důvodů na straně zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na 

předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který určí objednatel. V 

případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela 
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zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, 

bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje 

všechny náklady s tím spojené.  

10.11 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli 

předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. 

objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 

objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, 

a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

10.12 Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně nejpozději ke dni předání staveniště 1 

paré listinné podoby projektové dokumentace pro provedení díla. Další paré této 

dokumentace je oprávněn objednatel zhotoviteli poskytnou za úplatu, která bude 

stanovena za náklady spojené s reprodukcí listinné podoby. O předání projektové 

dokumentace bude vyhotoven zápis do stavebního deníku, do protokolu o předání a 

převzetí staveniště nebo na jiný samostatný protokol.  
 

11. 
Změna smlouvy 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo 

osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke 

smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 

dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději 

do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.  

 

12. 
Odstoupení od smlouvy 

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců oprávněných k popisu smlouvy.  

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto 

případech:  

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,  

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě,  

c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě,  

d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě,  



140 
 

e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,  

f) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 

objednatelem upozorněn,  

g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 

30 dnů.  

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních 

povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné 

lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní. 

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z 

důsledků vyšší moci.  

12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od 

smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna 

písemně oznámit druhé straně.  

12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé 

smluvní straně.  

12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:  

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti,  

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech 

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,  

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,  

e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,  

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,  

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis 

o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,  

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a 

vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,  

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,  

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti  

12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 

druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla.  
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12.10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z 

případné náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.  

 

13. 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 

2 zhotovitel.  

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

13.3 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v 

registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, 

aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její 

datové schránky.  

13.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  

 

V Jihlavě dne: ..................................   V Jihlavě dne: ..................................  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

………………………………………    ……………………………………… 

Vlastimil Hnědý, Objednatel    Ing. Roman Juriga, Jednatel 
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Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo vypracování stavebně technologického 

projektu pro realizaci budovy G v bytovém komplexu „U Dubu“ a příloh určených 

v zadání. Dalším mým cílem bylo zdokonalení svých dosavadních znalostí, a také 

znalostí v programech jako jsou BUILDPower S, MS project a programu AutoCad. 

Z tohoto pohledu pro mě bylo zpracování diplomové práce velice přínosné. 

Hlavním obsahem mé práce byl technologický předpis monolitické konstrukce, 

od kterého se odvíjel kontrolní a zkušební plán a bezpečnostní rizika. Dále jsem řešil 

zařízení staveniště, na které navazovalo navržení strojní sestavy, ekologie výstavby, 

dopravní trasy a další kapitoly. 

Tato práce mi poskytla zajímavý pohled na činnost dodavatele stavby při jeho 

přípravě a realizace stavby. Z tohoto pohledu jsem pochopil, jak obtížené a složité je 

vést stavbu na více úrovních, a to hlavně na úrovni kvalitativní, časové, ekonomické.  
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Zkratky 
mm  Milimetr  

cm  centimetr  

m/bm  Běžný metr  

m2  Metr čtverečný  

m3  Metr krychlový  

kg  Kilogram  

t  Tuna  

km  kilometr  

hod.  Hodin  

min.  Minut  

V  Volt  

W  Watt  

kW  Kilowatt  

MWh  Megawatthodina  

l/s  Litrů za vteřinu  

ks  Kus/kusů  

DN  Jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

PP  Podzemní podlaží  

NP  Nadzemní podlaží  

IČO  Identifikační číslo osoby  

DIČ  Daňové identifikační číslo  

s.r.o Společnost s ručením omezeným  

a.s. Akciová společnost  

SO  Stavební objekt  

v.o.s Veřejně obchodní společnost 

DP  Diplomová práce  

PD  Projektová dokumentace  

m n.m.  Metrů nad mořem  

EPS  Pěnový polystyren  

XPS  Extrudovaný polystyren  

ČSN  Česká technická norma  

EN  Evropská norma  

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci  

VO  Veřejné osvětlení  

NN  Nízké napětí  

°C  Stupně celsia  

PVC  Polyvinylchlorid  

kN  Kilonewton  

kPa  kilopascal  

PE  Polyethylen  

UT  Upravený terén  

ÚT  Ústřední topení/vytápění  

Sb.  Sbírky  
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Zák.  zákon  

NV  Nařízení vlády  

Vyhl.  Vyhláška  

§  Paragraf  

č.  číslo  

dB  Decibel  

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

KOOBOZP  Koordinátor BOZP  

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky  

TDS  Technický dozor stavebníka  

ot./min.  Otáček za minutu  

B 500B  Betonářská ocel  

z./min. Zdvihy za hodiny  

HP  Koňská síla  

H.I.  Hydroizolace  

KZP  Kontrolní a zkušební plán  

R  Značení poloměru  
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