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Abstrakt  
Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení svislých a vodorovných 
nosných konstrukcí bytového domu v Opavě. Řeší především samotný postup výstavby, 
použité technologie a zajištění požadovaných podmínek pro bezpečnou a plynulou výstavbu. 
Podkladem pro zpracování byla částečná dokumentace pro realizaci stavby.  
  
Klí čová slova 
Bytový dům, technologický předpis, technologie, stavba, strojní sestava, nosná stěna, stropní 
konstrukce, harmonogram, výkaz výměr, bezpečnost, zařízení staveniště.  
  
  
  
Abstract 
The main construction work is subject to technological solution vertical and horizontal 
constructions of residential building in Opava. Bachelor&apos;s thesis solves construction 
progress itself, used technologies and ensuring required conditions for safe and stepless 
constructing. The basis for the development of the project was the partial implementing 
documentation of the building.  
  
Keywords 
Residential building, technological specification, technology, construction, mechanical 
composition,load bearing wall, ceiling structure, schedule, bill of quantities, safety, site 
equipment.  
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Úvod do bakalářské práce 

 

Obsah práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu v Opavě. Pro toto téma 

jsem se rozhodl, neboť je objekt cca 500 m od mého bydliště, tedy velmi často vidím, co se na 

stavbě děje. Objekt je ve skutečnosti ve výstavbě již asi rok.   

V projektu je vypracován technologický předpis zvlášť pro svislé a zvlášť pro vodorovné 

konstrukce. Dále byl vypracován výkaz výměr, kontrolní a zkušební plán, zařízení staveniště 

a BOZP a jsou navrženy dvě varianty schodiště, v technologickém předpisu je využita 

varianta pouze jedna. 

Oba technologické předpisy jsem dělal až po „vyzdění“ domu v programu AutoCAD, ze 

kterého také vychází Technologický sled procesů v axonometrii.  

Položkový rozpočet byl vytvořen v programu BuildPower. 
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1. Úvodní údaje 
1.1. Identifikační údaje 
 

Název stavby     Bytový dům – Rezidence Gabriela 
 

Místo stavby     Rooseveltova ul. Opava 
 
Číslo parcely     2610/2  

 
Investor     Mgr. Jiří Kamenný,  

       Česká 24 Opava – Kylešovice 
       747 06 

Katastrální území    Opava - Předměstí 
 

Okres      Opava  
 

Kraj      Moravskoslezský 
 

Projektant     Ekobau  Invest a.s. 
      Ing. Kamil Kavan 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 

       747 41 
Dodavatel     Ekobau  Invest a.s. 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 

       747 41 
 

1.2. údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú. Opava 

– Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě 

s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné 

domy, proto je zde výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný 

bytový dům bude přistavěn ke štítové stěně sousedního domu. 

 

Dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Opava-Předměstí. Jsou to: 

- Parc.č.2610/2 – zahrada – 910m2 (vlastník - Rezidence Gabriela s.r.o..Na 

Vyhlídce 718, 747 41 Hradec  nad Moravicí 

- Parc.č.2610/1 – zahrada – 1458 m2 (vlastník – Moravskoslezský kraj, Krajský 

úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava) 

- Parc. č.3017 – (vlastník – Statutární město Opava, Horní nám.382/69, 746 26 

Opava) 
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1.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 
Dle inženýrskogeologického průzkumu má lokalita složité základové poměry. 

Základová spára bude tvořena zeminami jílovitého charakteru tuhé konzistence (třída 

F6-CL-jíl s nízkou plasticitou). Průsakem  srážkových vod může docházet ke snížení 

konzistence až na úroveň měkké. Lokalita byla v etapě geologického průzkumu 

stabilní, nachází se však v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou dle přílohy 

č.1,ČSN 730036 - Seismická zatížení staveb. Podzemní voda bude trvale pod úrovní 

základové spáry. 

Přístup a příjezd k objektu je po Rooseveltově ulici. Bude provedeno nové napojení 

stavby na  komunikaci. Do dvora parcely bude přístup a příjezd přes vedlejší 

parcelu 2610/1, kde bude pronajmuto celkem 95 m2. Objekt bude připojen na 

inženýrské sítě novými přípojkami ( kanalizace, vodovod, plyn, elektřina) – viz výkres 

situace. 

 

1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Pro výstavbu bylo nutné pronajmout 95 m2 pozemku 2610/1, patřícího 

Moravskoslezskému kraji po dobu 6 měsíců 

 

1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

Stavba splňuje podmínky územně plánovacích informací. 

 

1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území 

 

Jedná se o novostavbu objektu stojícího v proluce. Základové konstrukce objektu byly 

udělány s ohledem na to, aby nedošlo k narušení základové spáry sousedního domu na 

východní straně.. V souvislosti se stavbou lze předpokládat s dočasně zvýšenými 

hodnotami hlučnosti a prašnosti a také se zvýšenou dopravní zátěží na příjezdových 

komunikacích. 
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1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládané lhůty pro celou stavbu 

Zahájení stavby:  1.9. 2013 

Ukončení stavby:  30.6.2015 

 

Předpokládané lhůty pro etapu hrubé vrchní stavby 

Zahájení etapy:  1.5. 2014 

Ukončení etapy:  30.10.2014 

 

Časový plán v příloze C1-Harmonogram 

 

Stručný popis stavby: 

 

Jedná se o bytový dům obdélníkového půdorysu, kde v 1.NP budou prodejny a zázemí 

pro byty, v 2.NP a 3.NP budou byty 2+1, ve 4.NP mezonetové byty s dřevěným 

schodištěm do 5.NP. Objekt bude nepodsklepená pětipodlažní budova s plochou 

střechou a terasami v posledním podlaží. 

Nejdříve se provedou přípravné práce a zemní práce, vybudují se přípojky 

inženýrských sítí (vodovodní, kanalizační, plynová přípojka a přípojka NN). Dále 

bude realizována hrubá spodní stavba, základy budou monolitické plošné z prostého 

betonu. 

Na obvodovou  nosnou stěnu bude použito zdivo z cihel Porotherm 44 Eko+Profi P8 

na maltu M10 pro tenké spáry. V 1.NP budou vyzděny pilíře z cihel Porotherm 44 

P+D P15 na cementovou maltu MC 10 a z cihel Porotherm 44 Profi P15 na maltu 

M10. Vnitřní nosné zdi budou z cihel Porotherm 30 Profi P15. Nadpraží v nosných 

stěnách budou tvořena z prvků Porotherm „Překlad 7“. Na větší rozpětí budou použity 

ocelové válcované I profily, které budou osazeny jeřábem těsně před prováděním 

stropních konstrukcí. Všechny překlady včetně ocelových budou doplněny tepelnou 

izolací z pěnového polystyrenu Styrotrade EPS 70F tloušťky 70 mm. Celá stavba bude 

od stávající sousední budovy oddilatována pomocí EPS 70F tloušťky 100 mm. 

Stropy budou zhotoveny z betonových předpjatých panelů Spiroll o šířce 1200mm, 

které budou ukládány přímo na cihly na obvodovém zdivu a na železobetonový 

pozední věnec nad vnitřními nosnými stěnami 1NP. Bude použito panelů se 

standardními rozměry, až na 5.NP, kde bude netypická šířka 890 mm. Strop bude 

spojen s pozedními věnci.  

Nenosné příčky budou z cihel Porotherm 11,5 Profi a 14 Profi zděných na maltu 

s tenkou spárou. 
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Schodiště budou prefabrikovaná dělaná na míru a budou z betonu C35/40. 

V mezonetových bytech budou schodiště dřevěná, materiál dle výběru investora.  

Střecha nad objektem bude tvořena stropní konstrukcí nad 5.NP. Na panelech budou 

uloženy spádové klíny z EPS 100S. Krytinu tvoří kotvená PVC fólie. V místě teras 

bude tepelná izolace z EPS 100 tvořit opět spád, na ní tepelná izolace z minerální vlny 

Kingspan a hydroizolační vrstvu tvoří opět kotvená PVC fólie. Vrchní vrstvu tvoří 

dřevěný rošt uložený na terčích, které jsou uložené na násypu z kameniva 16-32. 

Nakonec budou provedeny vnitřní práce a práce dokončovací. 

 

1.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v 

m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 

 

Obestavěný prostor     4325 m3 

Zastavěná plocha objektem    323,32m2 

Výška objektu (= atiky) od přilehlého terénu 15,83m 

Počet bytů 2+kk celkem :  

8  (z toho 4 byty o ploše 58,25m2 a 4 byty o ploše 58,8m2) 

Počet bytů 3+kk celkem :  

4  (z toho 2 byty o ploše 126,51m2 a 2 byty o ploše 125,61m2) 

Předpokládaný max.  počet osob v bytech :   40 

Komerční plocha objektu:     2 prodejny (83,07m2 a 37,78m2) 

Předpokládaný počet osob v komerčních prostorách :  4 

Zpevněná plocha v průjezdu :    52,97m2 

Zpevněné pojízdné plochy, včetně 16-ti parkovacích míst: 

– bez průjezdu : 387,7m2 

Zpevněné plochy pochůzí :    33m2 

Propočet dle THU -   cena bez DPH  16,435 mil. Kč 

cena včetně DPH 19,886 mil. Kč 

 

Předpokládané náklady pro řešení vrchní hrubé stavby: 

Předpokládaný náklad na vrchní hrubou stavu je dle rozpočtu, který je zpracován v 

programu BuildPower , činí 5 541 050,- Kč. V ceně jsou zahrnuty svislé a vodorovné 

konstrukce. 
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2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

2.1. Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukce; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 

Staveniště pro výstavbu bytového domu se nachází na předměstí na ulici 

Rooseveltova, parc. č. 2610/2, k.ú. Opava – Předměstí. 

Plocha staveniště je v současnosti zatravněna a nevyužívána. Zpevnění plochy 

vyhrazené pro zařízení staveniště bude řešeno shrnutím ornice do hloubky 300mm a 

vysypáním kamenivem. Tento povrch bude při dokončovacích pracích využit jako 

podklad pod uvažovanou zpevněnou plochu ze zámkové dlažby. 

Vstup a příjezd na staveniště bude zajištěn vjezdem z ul. Rooseveltova.  

 

2.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

 

Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú. Opava 

– Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě 

s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné 

domy, proto je zde výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný 

bytový dům bude přistavěn ke štítové stěně sousedního domu. Celková výška nového 

objektu nepřevýší celkovou výšku objektu sousedního. Protože římsa sousedního 

domu je cca v úrovni stropu nad 4-tým podlažím nového domu, bude z uliční strany 5-

té podlaží uskočené o 3,8 m a vytvořena tak terasa. Objekt je pětipodlažní, 

nepodsklepený, bez výtahu. V 1.NP jsou nebytové prostory, v horních podlažích je 12 

bytů. Objekt má pro přístup k bytům dva samostatné vstupy s vlastním schodištěm. Z 

každého vstupu je přístupno 6 bytů. Byty jsou vybaveny hygienickým zařízením. Ve 

dvoře je navrženo 16 parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho jedno pro osoby s 

omezenou schopností pohybu.  

 

2.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

 

Dům bude zděný z tvárnic POROTHERM EKO + Profi DRYFIX, stropy z panelů 

SPIROLL, společná  schodiště nehořlavá, střecha plochá s vnitřním odvodněním, 

krytina folie DEKPLAN 76. V bytové části objektu : okna plastová zasklená 

dvojsklem, vstupní dveře prosklené hliníkové, vnitřní dveře dřevěné, podlahy 

laminátové nebo dlažba. V mezonetových bytech na terasách jsou umístěny vířivky.  
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V komerčních prostorách: výkladce a vstupní dveře hliníkové zasklení dvojsklem, 

vnitřní dveře dřevěné, podlahy z dlažby. 

 

SO01: Demolice a příprava území - v rámci projektu neuvažujeme 

SO02: Bytový dům   - pět nadzemních podlaží 

SO03: Zpevněné plochy  - v rámci projektu neuvažujeme (po dokončení) 

SO04: Sadové úpravy   - v projektu není vůbec řešeno 

 

2.4. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

Přístup a příjezd k objektu je po Rooseveltově ulici. Bude provedeno nové napojení 

stavby na komunikaci. Do dvora parcely bude přístup a příjezd přes vedlejší parcelu 

2610/1, kde bude pronajmuto celkem 95 m2. Objekt bude připojen na inženýrské sítě 

novými přípojkami (kanalizace, vodovod, plyn, elektřina) – viz výkres situace. 

 

2.4.1. Zdroj elektrické energie 

Před zahájení stavebních prací bude na v místě budoucí technické místnosti 

osazena rozvodná skříň HDS s měřením a hlavním vypínačem s jištěním. Odtud 

bude přívod závěsným kabelem veden skrze budoucí stavbu do staveništního 

rozvaděče, který je umístěn na místě budoucího vchodu k východnímu schodišti. 

Na rozvaděč bude napojena buňka stavbyvedoucího (kancelář) kabelem vedeným 

v chráničce pod staveništní komunikací, budoucí stavební výtah, míchačka a jiné 

stroje. 

 

2.4.2. Zdroj vody pro staveniště 

Voda pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude brána z nově vybudované 

přípojky vody, a bude osazena vodoměrnou soupravou. 

 

2.4.3. Napojení staveniště na kanalizaci 

Staveniště bude odvodněno pomocí nově vybudované kanalizace do veřejného 

řádu dle projektové dokumentace. 

 

2.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 

 

Zásobování prodejen bude hlavním vstupem s tím, že vozidla pro zásobování budou 

parkovat ve dvoře nebo na kraji přilehlé autobusové zastávky. Parkování ostatních 

vozidel je zajištěno parkovacím stáním ve dvoře. 
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2.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

2.6.1.  Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 

prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních 

účinků. - Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, ani na zdraví osob. 

2.6.2. Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů - 

Netýká se 

2.6.3. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby - Netýká se 

 

2.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 

 

V projektu není řešeno. Do prodejen objektu je zajištěn řádný bezbariérový přístup s 

odpovídající šířkou dveří (automatických). Napojení příjezdové cesty na veřejnou 

komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 30mm 

 

2.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

 

Průzkumy a měření, jejich začlenění jejich polohy a výškový systém jsou provedeny 

ve výpočtech PD. V místě stavby bylo provedeno měření půdního radonu a dle 

výsledků není nutné provádět žádná zvláštní protiradonová opatření. 

 

2.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 

Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Výškové údaje a 

podklady pro vytyčení stavby, geodetické referenční polohový a výškový systém bude 

proveden danou firmou a bude proveden geodetický zápis. Při zpracování projektu 

byly použity katastrální snímky a mapové podklady jednotlivých správců sítí. 

2.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 

SO 02 Demolice a příprava území 
SO 01 Polyfunkční dům 
SO 03 Zpevněné plochy 
SO 04 Sadové úpravy 
SO 05 Přípojky jednotné kanalizace 
SO 06 Přípojka vodovodu 
SO 07 Přípojka NN 
SO 08 Přípojka plynovodu 
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2.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Při realizaci stavby a jejich přípojek nedojde k výraznému omezení provozu na 

přilehlých komunikacích. Zařízení staveniště bude ve dvoře budoucího bytového 

domu, skládka materiálu také. Příjezdová cesta na staveniště vede skrz vedlejší 

pozemek, který bude částečně pronajmut. Než dojde k předání, bude uveden do 

původního stavu. 

Dočasný zábor městského pozemku jakož i omezení v době provádění přípojek 

inženýrských sítí bude projednáno s příslušnými orgány státní správy. Krátkodobě 

může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola 

dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Nárůst 

automobilové dopravy bude vzhledem k celkovému množství vozidel v dané lokalitě 

zanedbatelný. V průběhu stavebních prací budou umístěny značky na omezení 

rychlosti a zákazu stání okolo staveniště. 

 

2.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 

bezpečnost staveb. 

 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli,  

zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru.  

 

Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je v části – 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci. 
 

3. Mechanická odolnost a stabilita 

 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 

průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

      vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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4. Požární bezpečnost 

 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 

- omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

- umožnění evakuace osob a zvířat, 

- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Je řešeno samostatným projektem v PD. 

 

5. Ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví je v části – 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Zpráva je sepsána dle platných zákonů a nařízení vlády. Stavba byla navržena tak, aby 

byla při užívání bezpečná. 

- Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Zákon 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

6. Ochrana proti hluku 

 
Pracovní doba bude v rozsahu od 6.00 do 22.00 hodin, tak aby byl dodržen noční klid. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 
7.1. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
 
 

7.2. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. Plášť objektu je navržen ze zdiva 
Porotherm 44 Profi. Veškeré otvory budou vyplněny plastovými okny s izolačním 
dvojsklem. 
 
Prostupy tepla odpovídají minimálním doporučeným tabulkovým hodnotám. 
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8. Návrh řešení pro užívání osobami  s omezenou schopností pohybu a 

orientace  

 
Není řešeno. 
 

9.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 
9.1. Povodně-  Objekt se nenachází v povodňové oblasti 

9.2. Sesuv půdy-  Objekt se nenachází v oblasti ohrožené sesuvem půdy 

9.3. Poddolování- Objekt se nenachází v poddolované oblasti 

9.4. Seismicita-   Bez zvláštních úprav- lokalita je stabilní. 

9.5. Radon-   Měřením byl zjištěn střední radonový index pozemku. Bude 

   provedena izolace spodní stavby proti radonu izolačními pásy. 

9.6. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby. 

Bez požadavků 

 
10.   Ochrana obyvatelstva 

 
Před neoprávněným vstupem je staveniště chráněno mobilním oplocením výšky 2,0 

metru. Vjezdy na staveniště musí být řádně označeny dopravními značkami. 

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

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost osob na staveništi ani v jeho bezprostřední 

blízkosti. Na bráně u vjezdu na staveniště budou vyvěšeny značky upozorňující na 

zákaz vstupu nepovolaným osobám. Dále kolem staveniště budou rozmístěny 

upozornění o stavbě. 

 

11.  Inženýrské stavby (objekty) 

 
11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

 

Odvodnění staveniště bude přirozené vsakem a do dešťové kanalizace. Splašková a 

dešťová kanalizace se sbíhá v instalační šachtě, která se nachází v průjezdu pod 

objektem a slouží i pro revizní kontroly. Napojení kanalizační přípojky na kanalizační 

řad je umístěno do stávající šachty uprostřed ulice Rooseveltova. 
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11.2. Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka (PE DN 32) bude napojena průrazem na stávající vodovodní řad 

vedoucí na druhé straně komunikace.  

Vodovodní přípojka je ukončena v budově ve výklenku hlavním uzávěrem a 

vodoměrem na východní straně budovy v průjezdu. Z přípojky bude napojena voda 

pro výrobní centrum. 

 

11.3. Zásobování energiemi, 

Elektrická energie: Na elektrickou energii bude objekt napojen kabelovou přípojkou z 

vrchního vedení na ulici Rooseveltova. Měření el. energie bude umístěno v místě 

budoucí technické místnosti v průjezdu na východní straně budovy. Zde bude 

umístěna rozvodná skříň HDS a na ní dále rozvaděč, který je umístěn na místě 

budoucího vchodu k východnímu schodišti. Na něj bude napojeno výrobní centrum a 

napojení pro stavební buňky. Plynová přípojka: NA plyn bude objekt napojen 

přípojkou uličního plynovodního řadu na ulici Rooseveltova. Hlavní uzávěr bude 

umístěn na jihovýchodním rohu objektu. 

 
11.4. Řešení dopravy 

Nárůst automobilové dopravy bude vzhledem k celkovému množství vozidel v dané 

lokalitě zanedbatelný. Lokalita je nedaleko centra, je tedy velmi dobře přístupná 

z hlediska dopravy. U výjezdu vozidel ze stavby bude umístěna značka, která na 

výjezd bude upozorňovat. 

 
11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň, takže není nutné nic kácet. Pro 

zařízení staveniště budou vybudovány zpevněné plochy. Po dokončení prací na 

staveništi a postavení objektu a vybudování všech zpevněných ploch budou zbývající 

plochy osety trávou a osází se okrasná zeleň. 

 

12. Závěr 
Během prací je nutné dodržovat veškerá zákonná opatření, bezpečnost a ochranu 

zdraví dle nařízení vlády 591/2006 Sb. a především vyhláškou 362/2005 Sb. Práce ve 

výškách. Pracovníci musí mít ochranné pomůcky. 
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1. Technická zpráva ZOV 
 

1.1. Informace o staveništi, předpokládané úpravy staveniště. 

 

Staveniště pro výstavbu bytového domu se nachází na předměstí na ulici 

Rooseveltova, parc. č. 2610/2, k.ú. Opava – Předměstí. Parcela se nachází přímo 

v místě autobusové zastávky, která je tvořena pouze lavičkou a cedulí časy příjezdů a 

odjezdů. Bude tedy potřeba tuto zastávku dočasně přesunout. Jako nejvhodnější místo 

je odbočovací pruh cca o 100 m dále po směru jízdy (směrem na západ) – viz výkres 

č.B1 - Situace širších vztahů – posun autobusové zastávky. 

 Plocha staveniště je v současnosti zatravněna a nevyužívána. Zpevnění plochy 

vyhrazené pro zařízení staveniště bude řešeno shrnutím ornice do hloubky 300mm a 

vysypáním kamenivem. Tento povrch bude při dokončovacích pracích využit jako 

podklad pod uvažovanou zpevněnou plochu ze zámkové dlažby. 

Vstup a příjezd na staveniště bude zajištěn vjezdem z ul. Rooseveltova. Vzhledem 

k nutnosti umístění zařízení staveniště do dvora, bude po nezbytně nutnou dobu 

pronajmuta část vedlejší parcely č. 2610/1 patřící Moravskoslezskému kraji. Tato 

parcela slouží jako příjezdová cesta a zahrada přilehlého domova důchodců. Bude 

pronajmut pruh o šířce 4m a délce 28m, zbude tedy dostatek místa pro vchod do 

zahrady domova. Místo pro parkování pro osobní automobily stavebních dělníků je 

v protější Jurečkově ulici. 

 

1.2. Významné sítě infrastruktury 

 

V okolí staveniště se nacházejí sítě technické infrastruktury. Jedná se o vodovodní řad, 

kanalizaci splaškovou a dešťovou, rozvody NN, rozvody veřejného osvětlení a 

sdělovací rozvody. 

 

1.3. Napojení staveniště na zdroje 

 

1.3.1. Zdroj elektrické energie 

Před zahájení stavebních prací bude na v místě budoucí technické místnosti 

osazena rozvodná skříň HDS s měřením a hlavním vypínačem s jištěním. Odtud 

bude přívod závěsným kabelem veden skrze budoucí stavbu do staveništního 

rozvaděče, který je umístěn na místě budoucího vchodu k východnímu schodišti. 

Na rozvaděč bude napojena buňka stavbyvedoucího (kancelář) kabelem vedeným 

v chráničce pod staveništní komunikací, budoucí stavební výtah, míchačka a jiné 

stroje. 
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1.3.2. Zdroj vody pro staveniště 

Voda pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude brána z nově vybudované 

přípojky vody, a bude osazena vodoměrnou soupravou. 

 

1.3.3. Napojení staveniště na kanalizaci 

Staveniště bude odvodněno pomocí nově vybudované kanalizace do veřejného 

řádu dle projektové dokumentace. 

 

1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2m s uzamykatelnou bránou. 

Brána oplocení budou opatřeny výstražnými cedulemi: „Zákaz vstupu na staveniště“, 

„Stavba, Nepovolaným vstup zakázán“ a „Chodci, přejděte na protější chodník“. Na 

komunikaci vedoucí okolo staveniště bude značka „Pozor, výjezd vozidel ze stavby“. 

 

1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Na příjezdové komunikaci vedoucí okolo východní hranice staveniště a zařízení 

staveniště bude upozornění na výjezd vozidel ze stavby. Případné znečištění 

příjezdové komunikace bude kontrolováno a zajištěno její čištění. 

Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00. 

 

1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Budou zřízeny skladovací plochy pro sypký a kusový materiál, uzamykatelné 

plechové kontejnery - sklady, kancelářský kontejner – zázemí stavbyvedoucího. Na 

staveništi bude instalováno mobilní chemické WC.  

Budou zbudovány rozvody a odběrná místa elektřiny a vody z již provedených 

přípojek. Vzhledem k využití chemického WC řešíme pouze dešťovou kanalizaci – 

odvodnění staveniště bude pomocí nově vybudované kanalizace do veřejného řádu dle 

projektové dokumentace. 

 

1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

Budované objekty pro účely zařízení staveniště nevyžadují ohlášení 
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1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem a budou poučeni o 

všech předpisech souvisejících s touto etapou. 

Jedná se o tyto předpisy: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

- Zákon č. 309/2006 Sb., 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), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí 

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- Zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

- Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

 

1.10. Orientační lhůty výstavby 

 

Zahájení etapy:  1.5. 2014 

Ukončení etapy:  30.10.2014 
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2. Technická zpráva zařízení staveniště 
2.1. Identifikační údaje 
 

Název stavby     Bytový dům – Rezidence Gabriela 

 

Místo stavby     Rooseveltova ul. Opava 

 

Číslo parcely     2610/2  

 

Investor     Mgr. Jiří Kamenný,  

       Česká 24 Opava – Kylešovice 

       747 06 

Katastrální území    Opava - Předměstí 

 

Okres      Opava  

 

Kraj      Moravskoslezský 

 

Projektant     Ekobau  Invest a.s. 

      Ing. Kamil Kavan 

      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 

       747 41 

Dodavatel     Ekobau  Invest a.s. 

      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 

       747 41 

 

 

2.2. Základní charakteristika stavby a její užívání 

 

2.2.1. Účel objektu 

Objekt bude využíván pro bydlení a v části přízemí budou prostory pro 

komerční účely – 2 prodejny 

 

2.2.2. Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jde o trvalou stavbu 

 

2.2.3. Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba 
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2.3. Popis staveniště 
 
Staveniště pro výstavbu bytového domu se nachází na předměstí na ulici 

Rooseveltova, parc. č. 2610/2, k.ú. Opava – Předměstí. Plocha staveniště byla 

zatravněna a nevyužívána. 

Vstup a příjezd na staveniště bude zajištěn vjezdem z ul. Rooseveltova. Vzhledem 

k nutnosti umístění zařízení staveniště do dvora, bude po nezbytně nutnou dobu 

pronajmuta část vedlejší parcely č. 2610/1 patřící Moravskoslezskému kraji. Tato 

parcela slouží jako příjezdová cesta a zahrada přilehlého domova důchodců. Bude 

pronajmut pruh o šířce 4m a délce 28m, zbude tedy dostatek místa pro vchod do 

zahrady domova.  

 

2.4. Základní koncepce zařízení staveniště 

 

Prostor staveniště je rozdělen na 2 části. Na prostor vznikající novostavby na jižní 

straně parcely (směrem do ulice) a prostor, kde bude umístěno zařízení staveniště na 

straně severní (směrem do vnitrobloku).  

 

V první fázi dojde k oplocení staveniště, Zbudování odvodnění staveniště – napojení 

na již osazenou retenční nádrž a natáhnutí rozvodů elektřiny k buňce stavbyvedoucího. 

Poté se staveniště zasype drceným kamenivem. Nad retenční nádrží bude volný 

prostor pro pohyb dělníků, nesmí zde dojít k přitížení od těžké techniky nebo jiných 

břemen.  

 

V druhé fázi bude nejprve ustavena buňka stavbyvedoucího, buňka pro dělníky, poté 

sklady a chemické WC. V průběhu výstavby se dále buduje stavební výtah pro 

dopravu materiálu a dělníků do vyšších podlaží. V západní části – od vjezdu bude 

umístěn kontejner na odpad. 

 

Vzhledem k tomu, že staveniště bylo dříve místo, kde stál jiný dům a při bouracích 

pracích došlo ke znehodnocení ornice, bude stávající ornice odvezena na skládku. 

Bude zde zřízeno parkoviště a menší travnaté plochy. 
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2.5. Objekty zařízení staveniště 

 

2.5.1. Kancelářský kontejner Containex 16´ 

 

Bude sloužit jako zázemí stavbyvedoucího a mistra, druhý bude sloužit jako zázemí 

pro stavební dělníky 

 

 

Rozměry Výška 2800 mm 

  Délka 4885 mm 

  Šířka 2435 mm 

Hmotnost 1687 kg 

Vybavení 2 ks venkovní zásuvka, 

- vstup/výstup 380V/32A 

3 ks elektrická zásuvka, 

- výstup 230V/16A 

Elektrické topidlo 

  Dohromady příkon: 0,19 kW 
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2.5.2. Skladový kontejner 15´ 

 

Rozměry Výška 2260 mm 

  Délka 4550 mm 

  Šířka 2200 mm 

Hmotnost 915 kg 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Hákový kontejner Abroll A7 

 

Rozměry Výška bočnic 700 mm 

  Délka 4500 mm 

  Šířka 2300 mm 

Objem  9 m3 

Nosnost 8 tun  

 

 

 

 

 

 

2.5.4. Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 

 

Rozměry Výška 2300 mm 

  Hloubka 1200 mm 

  Šířka 1200 mm 

Hmotnost 82 kg 

Vybavení Fekální nádrž (250 litrů) 

  Dvojité odvětrávání 

  Pisoár 

Oboustraný uzamykací 

mechanismus 

Jeřábová oka 
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2.5.5. Oplocení ze systému CITY 2,9 m 

 

Rozměry  Výška 2080 mm 

   Délka 2835 mm 

Hmotnost  33 kg 

Rám   Horizontální L profil 

60x40 mm /tl. 2 mm 

Výplň rámu  Kovový trapézový 

plech 

Průměr trubky:  42 mm vertikálně 

 Příslušenství  Vzpěry,spojky, 

    betonové patky 

 Betonová patka: 

  Rozměry Výška 160 mm 

Délka 770 mm 

    Šířka 250 mm 

  Hmotnost 18 kg 

 

Vjezd na staveniště bude řešen ze dvou plotových dílců, opatřené visacím zámkem.  

 

2.6. Staveništní komunikace 

 

Na dvoře jakožto na hlavní komunikační ploše staveniště bude rozprostřeno drcené 

kamenivo frakce 32-63, které bude následovně použito jako podklad pro budoucí 

zámkovou dlažbu a zatravňovací tvárnice tvořící parkovací stání. 

 

2.7. Parkoviště 

Místo pro parkování pro osobní automobily stavebních dělníků je v protější Jurečkově 

ulici. 

 

2.8. Energetické zdroje pro stavbu 

 

2.8.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 

 

Napojení na rozvod elektřiny bude na nově provedenou přípojku elektřiny skrz 

rozvodnou skříň HDS, která je umístěna na místě budoucí technické místnosti. 

Buňky zařízení staveniště budou napojeny přes staveništní rozvaděč umístěný 

v místě schodiště. 
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Výpočet maximálního příkonu el. Energie pro staveništní provoz 

Příkon spotřebičů 

Přístroj Příkon (kW) Počet (ks) Celkem (kW) 

Portálová pila Prime 4 1 4 

Stavební míchačka Lescha 1,6 1 1,6 

Míchadlo Atika 1,8 3 5,4 

Stavební výtah 5,5 1 5,5 

Celkem P1                                                                                           16,5 kW 

Příkon osvětlení 

Místnost Příkon (kW) Počet (ks) Celkem (kW) 

Kancelář, stav. buňka 0,19 2 0,38 

Celkem P2                                                                                           0,38 kW 

 

Potřebný příkon elektrického proudu 

1,1 - koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 

0,5 a 07 - koeficient současnosti el. motorů 

0,8  - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

 

S = 1,1x{[(0,5xP1+0,8xP2)2] + (0,7xP1)2} 0,5 

S = 15,81 kW – maximální příkon pro staveništní provoz 

 

2.8.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 

Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz 

 

Voda pro provozní účely 

Účel Počet měrných 

jednotek (mš) 

Střední 

norma (l/mj) 

Potřebné 

množství vody 

Výroba malty 6,5 150 975 

Ošetřování betonu 26,6 100 2660 

Celkem V1                                                                                              3635 

Voda pro hygienické účely 

Pracovník bez sprchování 18 40 720 

Celkem V2                                                                                              720 

Voda pro umývání pomůcek 

Umývání pomůcek   300 

Celkem V2                                                                                              300 

 

 

Výpočet spotřeby vody: 
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Qn  - spotřeba vody 

Pn - potřeba vody v l/den (směna 8hod) 

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t   - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Qn = ∑(Pnx kn)/(t x 3600) = (V1x1,6 + V2x2,7 + V3x2,0)/(t x 3600) 

Qn = 0,29 l/s 

 

Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu bude vybudována jedna 

dočasná přípojka (DN 25, rychlost zásobení vodou 0,65 l /s) zařízení staveniště 

ze stávající přípojky vody, bude zde osazen vodoměr pro odečítání spotřeby 

vody. 

 

2.8.3. Požární voda 

Staveniště se nachází v zastavěném území, ve kterém je vybudována síť 

požárních hydrantů, není proto potřeba zřizovat novou síť požárních hydrantů 

pro zařízení staveniště. Hydrant se nachází cca 50 m od stavby na ulici 

Jurečkova. 

 

2.9. Koncepce vertikální dopravy 

 

Vertikální doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem 

s hydraulickou rukou do 1.NP  a 2.NP. Pro dopravu materiálu do dalších podlaží 

se bude využívat stavební výtah a pro dopravu palet s cihlami bude využit jeřáb 

Demag viz část č.3 - Návrh strojní sestavy. 

 

2.10. Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 

Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí oplocením 

s provizorní uzamykatelnou bránou, která bude během provádění stavebních 

prací uzavřená a mimo pracovní dobu uzamčená. V blízkosti vjezdu a výjezdu 

vozidel ze stavby bude umístěna u komunikace dopravní značka upozorňující na 

tuto situaci. U vstupu na stavební pozemek budou umístěny značky:  
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2.11. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Veškerý provoz spojený s realizací stavby (hlučnost, prašnost, apod.) bude 

probíhat na pozemku stavebníka tak, aby nebyl omezen provoz obecních 

komunikací a nebyla narušena práva třetích osob zejména vlastníků sousedních 

parcel a případné negativní vlivy byly eliminovány. U vozidel vyjíždějících ze 

stavby musí být před najetím na obecní komunikace zajištěno řádné očištění, aby 

nedocházelo k jejímu znečištění. Provoz na stavbě bude probíhat v denní dobu 

mezi 6.00 a 22.00 hodin tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno nadměrným 

hlukem v nočních a ranních hodinách. 

 

2.12. Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Ze stávajících objektů budou využity již vybudované přípojky sítí, na které se 

připojí přípojky zařízení staveniště. Ke skladování materiálu pro danou 

technologickou etapu výstavby bude zřízena zpevněná plocha pro skladování 

materiálu. Tato plocha bude sloužit z části i jako montážní. Pro skladování 

pomůcek, materiálů bude vyhrazeno místo v uzamykatelné skladovací 

kontejnerové buňce. 

 

2.13. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

Budované objekty pro účely zařízení staveniště nevyžadují ohlášení 

 

2.14. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona a zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Zákon  č. 494/2001 Sb. 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Zákon  č. 309/2006 Sb. 
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2.15. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí, 

nesmí vznikat nadměrná prašnost a hluk. Používaná mechanizace musí být v dobrém 

technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem a nehrozil únik olejů a 

jiných látek. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 

prací. Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k 

narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny vaky pro komunální i tříděný odpad. 

Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu. Případné úniky kapalin během 

delších odstavení stavebních strojů budou eliminovány nádobami vloženými pod ty 

části, kde se únik může vyskytnout. 

 

2.16. Orientační lhúty výstavby 

 

Zahájení etapy:  1.5. 2014 

Ukončení etapy:  30.10.2014 
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1. Popis stavby 

Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú Opava – 
Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě s možností 
napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné domy, proto je zde 
výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný bytový dům bude přistavěn 
ke štítové stěně sousedního domu. Celková výška nového objektu nepřevýší celkovou výšku 
objektu sousedního. Protože římsa sousedního domu je cca v úrovni stropu nad 4-tým 
podlažím nového domu, bude z uliční strany 5-té podlaží uskočené o 3,8 m a vytvořena tak 
terasa. Objekt je pětipodlažní, nepodsklepený, bez výtahu. V 1.NP jsou nebytové prostory, v 
horních podlažích je 12 bytů. Objekt má pro přístup k bytům dva samostatné vstupy s 
vlastním schodištěm. Z každého vstupu je přístupno 6 .bytů. Byty jsou vybaveny 
hygienickým zařízením. Ve dvoře je navrženo 16 parkovacích míst pro osobní vozidla ,z toho 
jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 

1.NP : V 1.NP je navržen průjezd, který umožňuje vjezd do dvora a přístup ke vstupům 
k bytům. Dále jsou z dvorní strany přístupny prostory 1NP, které budou využívat 
obyvatelé bytů - kolárna, technická místnost a sklepní boxy. V uličním traktu 1:NP 
jsou navrženy dva komerční prostory – prodejny. 
 
2.NP+3:NP : Jsou zde v každém podlaží 4 byty o velikosti 2+kk (možnost úpravy na 
3+kk) s příslušenstvím.  
 

4.NP+5.NP Zde jsou navrženy 4 mezonetové byty o velikosti 3+kk (možnost úpravy 
na 4+kk) s příslušenstvím v obou podlažích a s terasami v 5.NP.  
 
Projekt řeší provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Dům bude zděný z 

tvárnic POROTHERM. Obvodové konstrukce z cihel 44 Eko, pilíře z 44 CB, vnitřní nosné 
z 30 Profi, všechno na maltu M10 pro tenké spáry. Příčky z cihel 11,5 a 14,5 Profi Dryfix. 
Stropy budou z předpjatých stropních panelů SPIROLL, PZD desek a dobetonávek. Společné 
schodiště budou prefabrikované. Střecha plochá s vnitřním odvodněním.  

 
V bytové části objektu: okna plastová zasklená dvojsklem, vstupní dveře prosklené 

hliníkové, vnitřní dveře dřevěné, podlahy laminátové nebo dlažba. V mezonetových bytech na 
terasách jsou umístěny vířivky.  

 
V komerčních prostorách: výkladce a vstupní dveře hliníkové zasklení dvojsklem, 

vnitřní dveře dřevěné, podlahy z dlažby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. Strojní sestava pro provád
2.1. Autojeřáb Demag 55 city

 
Demag AC 55 je ve své kategorii 
nejmenší jeřáb co se týče rozm
se perfektně hodí do zastavě
 
Bude využit pro usazení stropních panel
SPIROLL 
 
 
 
 
 
 
 
Nejvzdálenější nejtěžší panel
   
Stropní panel nad 5NP na stran
SP8 - SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x6100 

 
Viz výkres č. B3.3 
 

Problematické místo 
 
Stropní panel nad 5NP na stran
SP8 - SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x6100 
 

Viz výkres č. B3.2 
 

Nejtěžší břemeno 
 
Schodiště mezi 2NP a 3NP
SCH1,SCH2 – ŽB prefa schodišt
 

Viz výkres č. B3.1 
 
Technické údaje jeřábu Demag AC 55 city
Podvozek                                                                                                      
Hmotnost celková                                                                           
Výkon                                                                               
Délka x šířka x výška vozidla                            
Max. rychlost                                       
Typ motoru                            
Druh motoru                          
Zdvihový objem                                                                                       
Kroutící moment                                                                         
Základní spotřeba                                                         
Výložník                                                         
Rozsah vysouvání výložníku                                                               
                                                                        
délka otočného nástavce                                                                 
pracovní rozsah                   
Jmenovitá nosnost / vyložení háku                   
Lano - zdvihu háku                             
Příslušenství :                         
                                               
Počet členů posádky                                          
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Strojní sestava pro provádění svislých a vodorovných konstrukc
áb Demag 55 city 

Demag AC 55 je ve své kategorii 
če rozměrů, proto 

 hodí do zastavěných oblastí. 

Bude využit pro usazení stropních panelů 

žší panel 

a straně směrem do dvora 
5x+0 1200x6100 – 1,81 tuny 

Stropní panel nad 5NP na straně směrem do ulice 
5x+0 1200x6100 – 1,81 tuny 

 mezi 2NP a 3NP 
ŽB prefa schodiště – 4,44 tuny 

ábu Demag AC 55 city 
Podvozek                                                                                                                    
Hmotnost celková                                                                                                                   
Výkon                                                                                                                                         

ka x výška vozidla                                                                           9000 x 2700 x 3360 mm
Max. rychlost                                                                                                                     
Typ motoru                                                                                                                        

               Daimler Chrysler OM 926 V6, naftový, přímý vstř
Zdvihový objem                                                                                                                      
Kroutící moment                                                                                                   1300 Nm / 1300 / min

eba                                                                                                                
Výložník                                                                                        plnostěnný, teleskopický, sedmidílný
Rozsah vysouvání výložníku                                                                                       
                                                                                                                                      

ného nástavce                                                                                                                  
pracovní rozsah                                                                                                                                  
Jmenovitá nosnost / vyložení háku                                                                                  

vihu háku                                                                                     Oslash; 18 mm, délka 190 m
íslušenství :                                                        indikátor přetížení jeřábu, Indikátor vysokých nap

                   3-fázový alternátor 80A, Elektroinstalace  24V, ukost
 posádky                                                                                                                          

ní svislých a vodorovných konstrukcí 

                                6x4x6 
                          36 000 kg 

                                            240 kW 
9000 x 2700 x 3360 mm 

                                                                   80 km / hod 
                                                                              T 3 - 926 – 32 

ímý vstřik, vodou chlazený 
                11 975 cm3 

1300 Nm / 1300 / min 

                                        55 l / 100 km 
nný, teleskopický, sedmidílný 

           minimální   7,7 m 
                maximální  40 m 
                                 6,7 m 

                                                   360° 
                                                55 000 kg / 3 m 

Oslash; 18 mm, délka 190 m 
ábu, Indikátor vysokých napětí 

fázový alternátor 80A, Elektroinstalace  24V, ukostřen "mínus pól" 
                                                                1 + 2 



 

2.2. Nákladní automobil Liaz 
Bude využit pro dopravu 
překladů a kratších I profilů
V provedení s hákem pro manipulaci s kontejnery
 
Podvozek                                  
Typ motoru 
řadový V6 11,94 dm
přeplňovaný, s přímým vst
vznětový 

Výkon:                                 
Kroutící moment                1250Nm/1100 ot/min
Převodovka                                 
Max. rychlost                                         
Rozměry                            7150x2500x3110 mm
Rozměry plošiny                        
Max. hmotnost nákladu        
Nosnost hydraulické ruky 
2m – 3035 kg 
3,8m – 1650 kg 
5,4m – 1145 kg 
6,95m – 885 kg 
 

2.3. Tahač Liaz 300 + návěs
Doprava stropních panelů SPIROLL, PZD desek, 
schodišťových ramen a delších ocelových I profil
 
Rozměry                      13680x2550x4000 mm
Hmotnost                            
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Domíchávač s čerpadlem FBP 26
Rychlé a jednoduché dopravení a zpracování betonu. 

Hydraulické řízení čerpadla 

Nástavba domíchávače Stetter AM 7 FHC+
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Nákladní automobil Liaz řady 300 
Bude využit pro dopravu cihelných bloků, malt, 

 a kratších I profilů 
hákem pro manipulaci s kontejnery 

Podvozek                                                    4x4 

adový V6 11,94 dm3, kapalinou chlazený 
římým vstřikem paliva, 

      224kW/ 2000 ot/min 
1250Nm/1100 ot/min 

                 14+2 stupňová 
                                    105 km/h 

7150x2500x3110 mm 
                 5100x2400 mm 

Max. hmotnost nákladu                                9 tun 

 Liaz 300 + návěs 
stropních panelů SPIROLL, PZD desek, 

ových ramen a delších ocelových I profilů 

13680x2550x4000 mm 
 užitečná 28 200 kg 
 celková 35 000 kg 

erpadlem FBP 26 
Rychlé a jednoduché dopravení a zpracování betonu.  

čerpadla – systém SCHWING 

če Stetter AM 7 FHC+ 
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Rozměry  9095x2500x3965 mm 
 
Čerpací jednotka BP 600 RK 
Dopravní výkon                                                                                               61m3/h 
Maximální tlak                                                                                                  71 bar 
Max. počet zdvihů                                                                                                   32 
Dopravní válec (průměr x zdvih)                                                       200 x 1000 mm 
Zdvihový objem, 2 válce                                                                                    62,8 l 
Násypka                                                                                                               260 l 
 
Výložník KVM 26 
Vertikální dosah               25,73 m 
Horizontální dosah                                                                                          21,58 m 
Rozbalovací výška                                                                                               7,7 m 
Úhel zdvihu                                                                                                            110° 
Úhel ramene 1                                                                                                           180° 
Úhel ramene 2                                                                                                           270° 
Pracovní rádius                                                                                                          365° 
 
Nástavba čerpadla s domíchávačem 
Celková přípustná hmotnost                                                        32 t (4-osý podvozek)   
Dopravované množství betonu                                                         4,5 m3 (při 2,4 t/m3) 
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Pracovní rozsah domíchávače s čerpadlem 
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2.5. Diamantová portálová pila Prime 700 

 
Stupňovitá plastová vana na vodu, 
která zachytává pevné částice a tím 
chrání čerpadlo 
Posuvné nohy utahované vačkovým 
systémem, možnost ustavení na 
nerovném terénu 
 
Hmotnost                                         117 
Rozměry              1950x720x1780 mm 
Napětí                                           400 V 
El.příkon                                       4 kW 
Otáčky za minutu                          1400  
Průměr kotouče                        700 mm 
Hloubka řezu                            275 mm 
Délka řezu                                615 mm 
 
 
 

2.6. Stavební míchačka Lescha S230 HR 400V 
 
Hmotnost                                            126, kg 
Rozměry                      1550x830x1440 mm 
El. Napájení                            400 V/ 50 Hz 
Objem bubnu                                          230 l 
Maximální objem suché směsi               145 l 
Maximální objem mokré směsi              175 l 
Přikon                                               1,6 kW 
Výkon                                                1,6 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. Svářečka Einhell BT-EW 150 V Blue 
 
Hmotnost                                       13,2 kg 
Rozměry                        410x225x295 mm 
El. Napájení                          230 V/ 50 Hz 
Svářecí proud                                   140 A 
Napětí při chodu na prázdno        45-48 V 
Jištění                                                 16 A 
Elektrody                              1,6 – 2,5 mm 
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2.8. Míchadlo Atika Profi RW 1800-2 
 
Hmotnost                                        7,5 kg 
El. Napájení                              230 V/ 50 
Počet otáče                               650 ot/min 
Výkon                                            1,8 kW 
Objem nádoby                                    90 l  
 
 
 
 
 

2.9. Vyrovnávací souprava pro nanášení malty 
 
Pomůcka na založení první řady zdiva z 
cihel Porotherm Profi. Součástí soupravy 
jsou: dvě nastavitelné urovnávací lišty, 
vodováha, kufr s návodem k použití. 
 
Hmotnost                                          30 kg 
 
 
 
 
 
 

2.10. Nanášecí válec 
 
Nanášecí válec pro nanášení tenkovrstvé 
malty POROTHERM Profi M10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11. Úhlová bruska Bosch GWS 15-150 CI Profesional 
 
Hmotnost                                  2,5 kg 
Rozměry                          311x104 mm 
El. Napájení                      230V /50 Hz 
Příkon                                    1500 W 
Volnoběžné otáčky              9300 ot/min 
Výkon                                      820 W 
Průměr kotouče                        150 mm 
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2.12. Stříhačka betonářské oceli DC 13 LV 
 
Hmotnost                                          6 kg 
Rozměry                      370x175x110 mm 
El. Napájení                          230V/50 Hz 
Příkon                                          1020 W 
Max. průměr výztuže                    12 mm 
Hydraulická stříhací síla                  7 tun 
 
 
 
 
 

2.13. Rotační laser ECO 600 HV green NEDO + stativ 
 
Rozměry                      150x200x190 mm 
Přesnost nivelace                ± 1 mm/ 10 m 
Samonivelační rozsah                        ± 5° 
Rotační rychlost      

 0,60,120,300 a 600 ot/min 
Úhel scanování                 0,6,20,50 a 90° 
Zdroj       
  Dobíjecí baterie NiMH 4.8 V 3800 mAh 
Hmotnost                                        2,1 kg 
Pracovní rozsah                    Ø cca 300 m 

 
2.14. Staveništní rozváděč NGS 51 25 101 

 
Hmotnost 24 kg 
1 zásuvka 16A 400V 5p 
3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~ 
1 hlavní vypínač 40A 3p 
1 hlavní jistič char.B 25A 3p 
1 proudový chránič 40A/0,03/4p 
1 jistič char.C 16A 3p 
3 jističe char.B 16A 1p 
1 svorkovnice 5 × 25m 
 
 
 

2.15. Ruční vibrátor KWH 800W 

 
Délka hlavice                                      2,5 m 
Průměr hřídele                                  35 mm 
Výkon                                                800W 
Frekvence                                          50 Hz 
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2.16. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
Stavební výtah je neodmyslitelným pomocníkem  
jak u rychlé stavby lešení, tak pro další práce.  
 
Nosnost               500 kg (osoby) 
               850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu            12 m/min (osoby) 
                    24 m/min (náklad) 
Max výška    100 m 
Napájení            400 V/1 x 5,5 kW 
Vidlice     16 A (pětikolík) 
Rozměry klece     1600x1400x1100  mm 
Zastavěná plocha            2 x 2,5 m 
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1. Obecné informace 
1.1. Identifikační údaje 
 

Název stavby    Bytový dům – Rezidence Gabriela 

 

Místo stavby    Rooseveltova ul. Opava 

 

Číslo parcely    2610/2  

 

Investor    Mgr. Jiří Kamenný,  

      Česká 24 Opava – Kylešovice 

      747 06 

Katastrální území   Opava - Předměstí 

 

Okres     Opava  

 

Kraj     Moravskoslezský 

 

Projektant    Ekobau  Invest a.s. 

      Ing. Kamil Kavan 

      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 

      747 41 

Dodavatel    Ekobau  Invest a.s. 

      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 

      747 41 

 
1.2. Obecné informace o stavbě 

Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú. Opava 

– Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě 

s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné domy, 

proto je zde výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný bytový 

dům bude přistavěn ke štítové stěně sousedního domu. Celková výška nového objektu 

nepřevýší celkovou výšku objektu sousedního. Protože římsa sousedního domu je cca 

v úrovni stropu nad 4-tým podlažím nového domu, bude z uliční strany 5-té podlaží 

uskočené o 3,8 m a vytvořena tak terasa. Objekt je pětipodlažní, nepodsklepený, bez 

výtahu. V 1.NP jsou nebytové prostory, v horních podlažích je 12 bytů. Objekt má pro 

přístup k bytům dva samostatné vstupy s vlastním schodištěm. Z každého vstupu je 

přístupno 6 bytů. Byty jsou vybaveny hygienickým zařízením. Ve dvoře je navrženo 16 
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parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho jedno pro osoby s omezenou schopností 

pohybu.  

1.NP : V 1.NP je navržen průjezd, který umožňuje vjezd do dvora a přístup ke vstupům 

k bytům. Dále jsou z dvorní strany přístupny prostory 1NP, které budou využívat 

obyvatelé bytů - kolárna, technická místnost a sklepní boxy. V uličním traktu 1:NP 

jsou navrženy dva komerční prostory – prodejny. 

2.NP+3:NP : Jsou zde v každém podlaží 4 byty o velikosti 2+kk (možnost úpravy na 

3+kk) s příslušenstvím.  

4.NP+5.NP Zde jsou navrženy 4 mezonetové byty o velikosti 3+kk (možnost úpravy 

na 4+kk) s příslušenstvím v obou podlažích a s terasami v 5.NP. 

 

2. Připravenost 
 

2.1. Připravenost stavby 

K převzetí staveniště stavbyvedoucím a vedoucím čety pro zdění dojde ve smluveném  

termínu pouze v přítomnosti  investora nebo jeho zástupce a bude to zapsáno ve 

stavebním deníku 

2.1.1. Pro vyzdívání nosných svislých konstrukcí v 1.NP musí být zhotovena celá 
železobetonová základová deska. Překontrolováno musí být: 

 
- Geometrický tvar základů - pravé úhly 

- Rovinnost a vodorovnost horního povrchu (přesnost ± 1 cm na 10 m) 

- Musí být provedena hydroizolace pod budoucími nosnými stěnami s přesahem 

minimálně 150 mm od hrany budoucí zdi.  

- Pevnost a čistota podkladu 

 

2.1.2. Před započetím zdění dalších podlaží budou zhotoveny stropní konstrukce. 
Překontrolováno musí být: 

 
- Rovinnost a vodorovnost stropní konstrukce (přesnost ± 1 cm na 10 m) 

- Kontrola, zda se ve stropní konstrukci nevyskytují trhliny 

- Pevnost a čistota podkladu 

 

2.2. Připravenost staveniště 

Přístupová cesta je z ulice Rooseveltova a je tvořena stávajícími betonovými panely na 

vedlejší parcele 2610/10 patřící Moravskoslezskému kraji. Po dobu výstavby bude část této 

parcely pronajata. Inženýrské sítě jsou mimo stavební pozemek v hlavní komunikaci. 

Přípojky jsou přivedeny přímo do objektu až na plynovodní přípojku napojenou na HUP, 

který je umístěn vně objektu.  
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Při přejímce bude kontrolováno: 

- Stav příjezdové komunikace 

- Oplocení 

- Úprava ploch pro skládky materiálu na u západní hrany pozemku 

- Rozvody inženýrských sítí 

3. Materiál 
3.1. Použitý materiál 

3.1.1. Obecně 

Na obvodovou  nosnou stěnu bude použito zdivo z cihel Porotherm 44 Eko+Profi P8 

na maltu M10 pro tenké spáry. V 1.NP budou vyzděny pilíře z cihel Porotherm 44 P+D 

P15 na cementovou maltu MC 10 a z cihel Porotherm 44 Profi P15 na maltu M10. Vnitřní 

nosné zdi budou z cihel Porotherm 30 Profi P15. Nadpraží v nosných stěnách budou 

tvořena z prvků Porotherm „Překlad 7“. Na větší rozpětí budou použity ocelové válcované 

I profily, které budou osazeny jeřábem těsně před prováděním stropních konstrukcí. 

Všechny překlady včetně ocelových budou doplněny tepelnou izolací z pěnového 

polystyrenu Styrotrade EPS 70F tloušťky 70 mm. Celá stavba bude od stávající sousední 

budovy oddilatována pomocí EPS 70F tloušťky 100 mm. 

3.1.2. Přesný výpis materiálu 
 

Název prvku Ozn. 

Spotřeb

a 

(ks/m2) 

Množstv

í (m2/ks) 

Počet 

(ks/paleta

) 

Poče
t 

palet 

Hmotnos

t 

(t/paleta) 

Hmotnost 
celkem (t) 

Cihly               

Porotherm 44 

Eko+Profi   
16 708,75 60 189 1,08 203,18 

Porotherm 44 P+D 

P15   
16 6,45 60 2 1,26 2,51 

Porotherm 44 Profi 

P15   
16 13,95 60 4 1,26 5,02 

Porotherm 30 Profi 

P15   
16 605,175 80 122 1,29 157,38 

CPP   306,51 0,7 m3 330 1 1,55 1,55 

Porotherm překlad 7               

Překlad 7 2000 mm b - 64 20 4 1,40 5,60 

Překlad 7 2750 mm c - 79 20 4 1,93 7,70 

Překlad 7 2250 mm d - 155 20 8 1,58 12,60 

Překlad 7 2500 mm i - 5 20 1 1,75 1,75 

Překlad 7 1500 mm j - 53 20 3 1,05 3,15 

Překlad 7 1750 mm k - 30 20 2 1,23 2,45 

Překlad 7 750 mm q - 12 20 1 0,53 0,53 

Překlad 7 3500 mm r - 12 20 1 2,45 2,45 

Překlad 7 1250 mm t - 8 20 1 0,88 0,88 
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Malty 
Množství 

(l/kg) 

Objem 

pytle 

Počet 

pytlů 

(ks) 

Počet 

(ks/paleta

) 

Poče
t 

palet 

Hmotnos

t 

(t/paleta) 

Hmotnost 
celkem (t) 

Porotherm Profi 

M10 

3563,41

4 
25 kg 143 48 

3 1,23 
3,69 

Porotherm Profi AM 442,985 25 kg 18 48 1 1,23 1,23 

Malta MC 10 113,52 25 kg 5       0,13 

 

Tepelná izolace 
Styrotrade 

Množství 

(m2) 

Množství 

(m2/balík) 

Počet 
balíků(ks) 

EPS 70F tl.70 mm 51,09 4 13 

EPS 70F tl. 100 mm 198,29 3 66 

 
3.2. Doprava materiálu 

 
3.2.1. Primární doprava 

Veškerý materiál bude na staveniště dovážen na paletách nákladními 

automobily LIAZ, viz návrh strojní sestavy postupně dle časového plánu. 

Materiál pro vyzdění vyšších podlaží bude dopraven až po vybudování 

stropních konstrukcí. Všechno bude složeno pomocí hydraulické ruky. 

 
3.2.2. Sekundární doprava 

Palety s materiálem pro 1.NP a 2.NP budou částečně dopraveny na místo 

zpracování hydraulickou rukou přímo z nákladního automobilu. Do vyšších 

pater bude palety s cihlami dodávat autojeřáb přímo z korby nákladního 

automobilu. 

 
3.3. Skladování materiálu 

 
Palety s materiálem budou uloženy na staveništní skládce v západní části parcely. Do 

žádného materiálu nesmí vzniknout vlhkost, proto je třeba při ukládání palet kontrolovat 

neporušenost balící fólie. V případě porušení musíme zamezit vniknutí vlhkosti obalením 

palety strečovou fólií.  

 

4. Pracovní podmínky 
 

4.1. Požadavky stavby 
 
Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m. 

Bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, zázemí pro pracovníky v podobě mobilních 

buněk a mobilního chemického WC. Další buňka bude stavbyvedoucího. Dále se zde 

nachází mobilní uzamykatelný kontejner pro skladování drobného materiálu a pracovních 
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pomůcek Pohyb dopravních prostředků bude po zpevněné komunikaci. Zpevněné plochy 

budou v místě výrobního centra, u stavebních buněk a v místě stavebního výtahu. Po 

předcházející četě je požadována kvalitně provedená základová deska a pro zdění vyšších 

podlaží hotové stropní konstrukce.  

 

4.2. Klimatické podmínky 
 
Veškeré stavební práce musí probíhat za příznivých klimatických podmínek. Mezi ně 

nepovažujeme zejména počasí o rychlosti větru vyšší než 10 m/s, teplotu vzduchu nižší než 

+5°C. Zdící prvky je nutné chránit před deštěm a sněhem. Při zdění za deštivého počasí je 

nutné chránit spodní stavbu a stropní konstrukci PE fóliemi a zabránit tak jejich promáčení. 

Zdící prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Předpokládáme 

provádění prací v denních hodinách, proto není třeba umělého osvětlení. 

 

5. Personální obsazení 
 

5.1. Složení pracovní čety 
 
Vedoucí pracovní čety 
- Organizace prací uvnitř čety 

- Odpovídá za kvalitu provedení a dodržení technologických postupů 

- Kontroluje správnost vyzdívání 

- Odpovídá za bezpečnost 

 
10 zedníků 

- Provádí zdění 

- Odpovídá za kvalitu odvedené práce 

 

7 pomocných dělníků 
- Přeprava materiálu 

- Obsluha míchačky 

- Úklidové práce na staveništi 

- Pomocné práce zedníkům 

 

2 řidiči nákladního automobilu LIAZ 
- Doprava materiálu 

- Odvoz kontejnerů s odpadem 

Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a musí být proškoleni 

o podmínkách a pracovních postupech. 
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5.2. Rozdělení pracovní čety 
 
5 skupin pro zdění 

- 3 skupiny pro zdění obvodového zdiva,  

- 2 skupiny pro zdění vnitřních nosných stěn 

Každá skupina obsahuje 2 zedníky a 1 pomocného dělníka pro dopravu cihel a malty 

Skupina pro míchání malty 

- 2 pomocní dělníci obsluhující míchačku a míchadlo 

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 
 

6.1. Stroje 
- Nákladní automobil LIAZ 300 s hydraulickou rukou 
- Nákladní automobil LIAZ 300 s hákem pro manipulaci s kontejnery 
- Diamantová portálová pila Prime 700 
- Stavební míchačka Lescha S230 HR 
- Míchadlo Atika Profi RW 1800-2 
- Rotační laser ECO 600 HV + stativ + nivelační lať s čidlem pro laser 
- Staveništní rozváděč NGS 51 25 101 
- Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

 
6.2. Pracovní pomůcky a nářadí 

- Systémové lešení Profitech S 73 
Tvoří jej tři hlavní části: 

Svislý rám (ocelový svislý rám ABSSR, ocelový vyrovnávací rám ABSASR) 

Podlahy (ocelová podlaha BSTB, podlaha z plného dřeva BVHB a 

kombinovaná podlaha BKB) 

Úhlopříčná ztužidla (úhlopříčné ztužidlo BDS) na venkovní straně lešení) 

Rozměry jednotlivých polí: 

Šířka – 0,732 m 

Délka – 2,57 m popř. 3,07 m 

Výška – 2 m 

Maximální přípustné zatížení podlahy – 2 kN/m2 (200 kg/m2) 

 

 

- Stavební kolečko 

- Lopata 

- Kbelík 
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- Vyrovnávací (nivelační) sestava 

- Zednická lžíce (kelňa) 

- Zednická naběračka (fangla, šufan) 

- Zednické kladívko 

- Hladítko 

- Hoblovaná lať 

- Hliníková lať 

- Svinovací metr 

- Pásmo 

- Vodováha 

- Olovnice 

- Úhelník 

- Provázky + hřebíky 

- Štětka 

 

6.3. Pomůcky BOZP 

 

- Pracovní rukavice 

- Pracovní obuv s ocelovou špičkou 

- Pracovní oděv 

- Přilby 

 

7. Technologický postup 
 

7.1. Přízemí – 1.NP 
 

Výšky: Obvodové stěny  1. výška 1500 mm 
     2. výška 3000 mm 
  Vnitřní nosné  1. výška 1500 mm 
     2. výška 3000 mm 

7.1.1. První výška 
Před zděním zkontrolujeme provedení vodorovné izolace proti vlhkosti, její 

neporušenost a její šířku. 

Pásy izolace by měly být 

položeny pod budoucí zeď v 

šířce o 150mm větší než je 

šířka stěny. Zkontrolujeme 

rovinnost a čistotu podkladu 

pro zdění. Poté provedeme 

výškové zaměření základové 
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desky v místech, kde se 

budou vyzdívat stěny. Při 

nivelizaci se určí nejvyšší bod 

základů. Z tohoto bodu se pak 

vychází při zakládání první 

vrstvy cihel. Na plných 

úsecích zdiva se nejdříve 

založí rohy na výšku 1 vrstvy. 

Stavba není nikterak velká, máme tedy možnost pomocí provázku zkontrolovat 

pravé úhly přes úhlopříčky. Poté vyzdíme rohy do výšky 3 až 5 vrstev. Přitom 

se kontroluje svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí 

vodováhy. Výška jednotlivých vrstev se kontroluje svinovacím metrem. Potom 

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

pomocí vyrovnávací sady se 

založí první vrstva. Poté již 

jen podle provázku klademe a 

vyrovnáváme další část zdiva. 

V průběhu vyzdívání 

kontrolujeme vodorovnosti a 

výšky zdiva pomocí 

nivelačního laseru a vyzdíme 

tak „první výšku“ do výšky 1,5 m. Vnitřní nosné stěny napojujeme na 

obvodové pomocí plochých spon, které budou do obvodové stěny kotveny 

samořeznými šrouby a do budovaných stěn budou vkládány do spár. V každém 

místě napojení nitřní nosné stěny na obvodovou bude umístěno celkem 5 kotev, 

mezi každou 2 řady cihel. Přednostně vyzdíváme stěny v okolí schodišť, ať se 

co nejdříve může umístit schodiště viz Technologický předpis pro vodorovné 

nosné konstrukce, oddíl 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvodová stěna POR 44 Eko 
Samořezný šroub FFS 7,5x72mm 
Stěnová spona 
Vnitřní nosná stěna POR 30 
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7.1.2. Druhá výška 
Pro zdění druhé výšky je potřeba vystavět lešení. Vzhledem k potřebnosti 

lešení i v dalších patrech a zajištění bezpečnosti bude vystavěno venkovní 

celoplošné systémové lešení. Na připravené lešení se podává potřebný 

materiál. Postup zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva. Navíc 

zde přibývá osazování 

nadokenních nebo 

nadedveřních překladů. 

V místě, kde bude uložena 

mezipodesta se stěny vyzdí jen 

do výšky po mezipodestu a 

dozdí se až po montáži 

prefabrikovaného schodiště. 

Důležité místo je u schodiště, kde vyzdění řad po věnec nad uložením 
mezipodesty schodiště by mělo proběhnout okamžitě po umístění jeřábem.– viz 
Technologický předpis pro vodorovné nosné konstrukce – oddíl 7.1. 
Dalším důležitým místem je spojitý průvlak v čelní části objektu. Musí se zde 
pěnovým polystyrenem a cihlami vyplnit prostor mezi ocelovými I nosníky. 
Tento úkon musí proběhnout hned po uložení nosníků. 
 

7.1.3. Osazování překladů „POROTHERM Překlad 7“ 
Osazuje se na výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty (oblou 

stranou nahoru!) a u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) 

drátem proti překlopení. Při správném osazení je na dolním líci překladu vidět 

nápis „DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. 

Musí se dbát na minimální délky uložení: 

- Překlad „b“ délky 2000 mm 

o  2 otvory o délce 650 mm s pilířkem o šířce 300 mm uprostřed, tedy 200 

mm na každé straně 

- Překlad „c“ délky 2750 mm  - min. 250 mm 

- Překlad „d“ délky 2250 mm  - min 250 mm 

- Překlad „i“ délky 2500 mm  - min 250 mm 

- Překlad „j“ délky 1500 mm  - min 125 mm 

- Překlad „t“ délky 1250 mm  - min 125 mm 

Překlady se nesmí ukládat na dělené cihly (upravené oříznutím či odseknutím). 

V místě uložení lze použít pouze cihly celé nebo poloviční, které již tak byly 

vyrobeny. Nad otvory ve vnějších stěnách budou osazeny celkem 4 kusy 

překladů 7 a to tak, že na vnitřní straně jsou 3 kusy a zvenku 1 kus překladu a 

do mezi prostoru se vloží tepelná izolace z polystyrenu.  
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7.2. Nadzemní podlaží (2.NP-5.NP) 
 
Výšky: Obvodové stěny  1. výška 1500 mm 

      2. výška 2750 mm 
   Vnitřní nosné  1. výška 1500 mm 
      2. výška 2500 mm 

 
 

7.2.1. První výška 
 

Než začneme se zděním, zkontrolujeme jestli jsou stropní konstrukce a 
železobetonové věnce bez vad a zaměříme nivelačním laserem výšku rohů. 
Použijeme vyrovnávací sadu a stejně jako v prvním případě založíme nejdříve 
rohy. Podle nich dále a pomocí provázku vyzdíme.  
Změna nastává u vnitřních nosnýc stěn. Mění se dispozice, takže je potřeba 
nově zaměřit. 
 

7.2.2. Druhá výška 
 

Dodržujeme stejná pravidla jako v 1.NP. Je třeba vždy myslet na přednostní 
vyzdění nosných stěn u schodiště – viz 1.NP – druhá výška – 7.1.2. 
 

7.2.3. Osazování překladů „POROTHERM Překlad 7“ 
 

Dodržujeme stejná pravidla jako v 1.NP, pouze přibývají další překlady 
v dalších patrech 
Minimální délky uložení: 

- 2.NP, 3.NP,4.NP - Překlad „k“ délky 1750 mm min 125 mm 

- 5.NP - Překlad „q“ délky 750 mm   min 125 mm 

- 5.NP – Překlad „r“ délky 3500 mm   min 250 mm 

 

8. Jakost, kontrola kvality  
 

8.1. Vstupní kontrola 
 
Při vstupní kontrole musí být zkontrolována připravenost staveniště. Před započetím 

prací v 1NP je zapotřebí zkontrolovat zejména provedení vodorovné izolace proti vlhkosti 

a rovinnost základové desky. Před zděním 2NP-5NP bude zkontrolována stropní 

konstrukce. Je nutno zkontrolovat zdící materiály a malty, jejich množství, kvalitu a zásady 

skladování. Vše musí odpovídat projektové dokumentaci. Vstupní kontrolu provede 

stavbyvedoucí. O vstupní kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
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8.2. Mezioperační kontrola 
 
V průběhu zdění bude všechno kontrolovat stavbyvedoucí, nebo jím zvolený mistr 

(vedoucí pracovní čety). Bude dohlížet na správný technologický postup, tedy dodržování 

vazby zdiva, tloušťky ložných spár, svislost a vodorovnost, neporušenost cihel. Bude 

kontrolovat správnou polohu stěn, rozměry otvorů, prostupů a drážek dle PD. 

 

Je nutno dodržet tyto mezní odchylky: 
8.2.1. Svislost: 
Výška stěny Do 2,5m 2,5m – 4m Nad 4m 
Odchylka ± 5mm ± 8mm ± 12mm 

 

8.2.2. Rovinnost ploch 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

 
8.2.3. Vodorovnost 

Mezní odchylka vodorovnosti první vyrovnané vrstvy cihel nesmí překročit  
10 mm na délce stěny 8 m. 
 

8.3. Výstupní kontrola 
 
Po dokončení této etapy provede stavbyvedoucí kontrolu konečného stavu. Zdivo bude 

přeměřeno a zkontrolováno podle PD. Budou provedeny zkoušky a kontroly dle 

technických norem. Zkontroluje se rovinnost a rozměry, zda nebyly překročeny povolené 

odchylky. Budou doloženy certifikáty o použitém materiálu. 

 

Podrobný popis kontrol je uveden v části č.7 Kontrolní a zkušební plán 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Před zahájením prací musejí být všichni pracovníci seznámeni s technologickým 

postupem a proškoleni  ohledně bezpečnosti a ohledně podmínek na staveništi a 

pracovišti a s příslušným ustanovením : 

zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
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9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

Obecné požadavky      Kapitola 

- Požadavky na zajištění staveniště    I 

- Zařízení pro rozvod energie     II 

 

Požadavky na BOZ při provozu a používání strojů  

a nářadí 

- Obecné požadavky na obsluhu strojů    I 

-  Míchačky       III 

- Stavební výtahy       XIII 

- Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen   XII 

- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při    XIV 

přerušení a ukončení práce     

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- Skladování a manipulace s materiálem    I 

- Zednické práce       X 

 
9.2. Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Požadavky na zabezpečení stavby pro práci ve výškách 

- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu   IV 

- Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  V 

- Dočasné stavební konstrukce     VII 

- Školení zaměstnanců      XI 

 

Podrobný popis BOZP je uveden v části 6.Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

10. Životní prostředí – nakládání s odpady 
 

V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí, 

nesmí vznikat nadměrná prašnost a hluk. Používaná mechanizace musí být v dobrém 

technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem a nehrozil únik olejů a 

jiných látek. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 

prací. Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k 

narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny vaky pro komunální i tříděný odpad. 

Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu. Případné úniky kapalin během delších 

odstavení stavebních strojů budou eliminovány nádobami vloženými pod ty části, kde se 
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únik může vyskytnout. Pro případ úniku budou ve skladu trvale umístěny dva 10 l pytle 

posypu Vapex Absorbent. 

 

Legislativu řeší tyto zákony a nařízení 

Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška 383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

Rozdělení odpadů dle katalogu 

Skupina č. 03 - Odpady ze zpracování dřeva 

Skupina č. 13 - 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

- 07 – Odpady kapalných paliv 

Skupina č. 15 - 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního 

obalového odpadu) 

Skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady 

   - 01 02 – Cihly 

   - 02 – Dřevo, sklo a plasty 

   - 04 – Kovy 

Skupina č. 20 - Komunální odpady 

 

11. Literatura, ČSN, EN, webové stránky 
 
www.wienerberger.cz 
www.bozpinfo.cz 
www.mvcr.cz 
ČSN 73 02 10-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení 
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN EN 771-1 Pálené zdící prvky 
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1. Obecné informace 
1.1. Identifikační údaje 

Název stavby    Bytový dům – Rezidence Gabriela 

 

Místo stavby    Rooseveltova ul. Opava 

 

Číslo parcely    2610/2  

 

Investor    Mgr. Jiří Kamenný,  

      Česká 24 Opava – Kylešovice 

      747 06 

Katastrální území   Opava - Předměstí 

 

Okres     Opava  

 

Kraj     Moravskoslezský 

 

Projektant    Ekobau  Invest a.s. 

      Ing. Kamil Kavan 

      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 

      747 41 

Dodavatel    Ekobau  Invest a.s. 

      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 

      747 41 

 
1.2. Obecné informace o stavbě 

Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú. Opava 

– Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě 

s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné domy, 

proto je zde výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný bytový 

dům bude přistavěn ke štítové stěně sousedního domu. Celková výška nového objektu 

nepřevýší celkovou výšku objektu sousedního. Protože římsa sousedního domu je cca 

v úrovni stropu nad 4-tým podlažím nového domu, bude z uliční strany 5-té podlaží 

uskočené o 3,8 m a vytvořena tak terasa. Objekt je pětipodlažní, nepodsklepený, bez 

výtahu. V 1.NP jsou nebytové prostory, v horních podlažích je 12 bytů. Objekt má pro 

přístup k bytům dva samostatné vstupy s vlastním schodištěm. Z každého vstupu je 

přístupno 6 bytů. Byty jsou vybaveny hygienickým zařízením. Ve dvoře je navrženo 16 

parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho jedno pro osoby s omezenou schopností 

pohybu.  
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1.NP : V 1.NP je navržen průjezd, který umožňuje vjezd do dvora a přístup ke vstupům 

k bytům. Dále jsou z dvorní strany přístupny prostory 1NP, které budou využívat 

obyvatelé bytů - kolárna, technická místnost a sklepní boxy. V uličním traktu 1:NP 

jsou navrženy dva komerční prostory – prodejny. 

2.NP+3:NP : Jsou zde v každém podlaží 4 byty o velikosti 2+kk (možnost úpravy na 

3+kk) s příslušenstvím.  

4.NP+5.NP Zde jsou navrženy 4 mezonetové byty o velikosti 3+kk (možnost úpravy 

na 4+kk) s příslušenstvím v obou podlažích a s terasami v 5.NP. 

 

2. Připravenost 

 
2.1. Připravenost stavby 

K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu 

stavebních prací, převzetí musí být podepsáno vedoucím čety, která vyzdívala nosné 

zdivo a stavebním dozorem. Dále budou při převzetí pracoviště zkontrolovány 

vyhotovené konstrukce a kontrola vyhovujících pracovních podmínek. Nosné zdivo musí 

být vyzděno do správné výšky s maximální odchylkou 10mm od požadované roviny. 

Překontrolovány budou zejména rozměry zdiva a tvarová správnost a rovinnost stěn. 

Soulad provedených svislých konstrukcí s projektovou dokumentací. 

 

2.2. Připravenost staveniště 

Zároveň budou převzaty zpevněné plochy a skládky materiálů, které jsou nutné pro 

tuto činnost. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se 

datum, čas, případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění svým podpisem. 

 

3. Materiál 

 
3.1. Použitý materiál 

 
3.1.1. Obecně 

Pozední věnce nad nosnými stěnami budou tvořeny betonem třídy C 25/30 a 

výztuží 10 216(E) a 10 505(R). Nad průčelím přízemí budou ve věnci 

zabetonovány ocelové nosníky I. Mezi vnitřní nosnou stěnu a obvodovou stěnu 

budou osazeny ocelové I nosníky. Strop nad přízemím bude zhotoven z 

betonových předpjatých panelů Spiroll o šířce 1200mm, které budou ukládány 

přímo na cihly na obvodovém zdivu a na železobetonový pozední věnec nad 

vnitřními nosnými stěnami 1NP. Bude použito panelů se standardními 
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rozměry, až na 5.NP, kde bude netypická šířka 890 mm. Strop bude spojen s 

pozedními věnci. Bude použit beton C 25/30 a ocelová výztuž 10 216(E) a 10 

505(R). Dobetonávky budou z betonu C 25/30 a bude zde vložena kari síť. 

Schodiště bude prefabrikované dělané na míru a bude z betonu C35/40. 

Převzetí dodávky materiálu vždy potvrdí osoba tomu pověřená a zkontroluje 

dodací listy materiálu, jeho množství a kvalitu. 

 
3.1.2. Přesný výpis materiálu 

Předpjaté stropní panely SPIROLL 

Ozn. ve 
výkrese 

Název a rozměr 
prvku 

Počet kusů pro jednotlivá 
podlaží 

Celkem 
ks 

t/ks 
Hmotnost 
celkem (t) 

1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 

SP1 
SPIROLL PPS 200-7x+0  

1200x6100 
12 20 20 - - 52 1,81 93,89 

SP2 
SPIROLL PPS 200-7x+2 

1200x6100 
3 - - 20 - 23 1,81 41,53 

SP3 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x4700 
21 16 16 16 - 69 1,39 95,99 

SP4 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x2800 
3 2 2 8 - 15 0,83 12,43 

SP5 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

690x4700 
1 - - - - 1 0,80 0,80 

SP6 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x2300 
1 - - - - 1 0,68 0,68 

SP7 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x1400 
1 - - - - 1 0,41 0,41 

SP8 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x6100 
- - - - 23 23 1,81 41,53 

SP9 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

690x6100 
- - - - 4 4 1,04 4,15 

      
Celková hmotnost : 291,42 

Ucpávky Ø 152 mm 

Ozn. 
Panelu 

Název a rozměr prvku 
Počet dutin 

/ panel 
Počet  panelů Počet    ucpávek 

SP1 SPIROLL PPS 200-7x+0  1200x6100 6 52 624 

SP2 SPIROLL PPS 200-7x+2 1200x6100 6 23 276 

SP3 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x4700 6 69 828 

SP4 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x2800 6 15 180 

SP5 SPIROLL PPS 200-5x+0 690x4700 3 1 6 

SP6 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x2300 6 1 12 

SP7 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x1400 6 1 12 

SP8 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x6100 6 23 276 

SP9 SPIROLL PPS 200-5x+0 690x6100 3 4 24 

   
Celkový počet ucpávek : 2238,00 
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Stropní PZD desky 

Ozn. ve 
výkrese 

Název a tl. Prvku 
Rozměry prvku (mm) 

Celkem ks kg/ks 
Hmotnost 

celkem 
(kg) šířka délka 

PZD 1 PZD 120 tl. 90 mm 300 900 52 58,5 3042 

PZD 2 PZD 120 tl. 90 mm 300 1200 52 78 4056 

Celková hmotnost : 7098,00 

ŽB věnec C25/30 

  Podlaží 
Betonáž 

nad zdivem 

Betonáž 
v úrovni 
panelů 

Celkem m3 t/m3 Hmotnost 
celkem (t) 

M
n

o
žs

tv
í 

b
e

to
n

u
 

v 
je

d
n

o
tl

iv
ýc

h
 

p
o

d
la

ží
ch

 1NP 8,16 7,32 15,48 2,5 38,7 

2NP 3,78 8,39 12,17 2,5 30,425 

3NP 3,78 8,39 12,17 2,5 30,425 

4NP 11,95 14,65 26,6 2,5 66,5 

5NP 5,63 3,02 8,65 2,5 21,625 

Celková hmotnost : 187,675 

ŽB prefa schodiště 

Ozn. ve 
výkrese 

Název a tl. Prvku 
Rozměry stupně (mm) Hmotnost 

prvku (t) 
Celkem 

ks 
Hmotnost 
celkem (t) šířka výška 

SCH1 

Schody 

pravotočivé 
270 163,9 

4,44 
3 13,32 

SCH2 Schody levotočivé 270 163,9 4,44 3 13,32 

Celková hmotnost : 26,64 

I profily - překlady 

Ozn. ve 
výkrese 

Název prvku Délka (mm) Celkem ks Celkem bm t/bm 
Hmotnost 
celkem (t) 

e I 240 3800 3 11,4 0,0362 0,41268 

f I 300 5700 6 34,2 0,0542 1,85364 

g I 320 6200 3 18,6 0,061 1,1346 

h I 260 4200 6 25,2 0,0419 1,05588 

s I 240 3800 2 7,6 0,0362 0,27512 

u I 320 4700 6 28,2 0,061 1,7202 

z I 240 3000 6 18 0,0362 0,6516 

Celková hmotnost : 7,104 
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I profily - nosníky ve stropní konstrukci nad 4NP 

  Název prvku Délka (mm) Celkem ks Celkem bm t/bm 
Hmotnost 
celkem (t) 

P
rů

vl
a

ky
 p

o
d

 

o
b

vo
d

o
vo

u
 

st
ě

n
o

u
 v

 5
.N

P
 I 220 6150 6 36,9 0,0311 1,14759 

I 200 4725 2 9,45 0,0262 0,24759 

IPE 160 2100 4 8,4 0,0158 0,13272 

IPE 180 4150 4 16,6 0,0188 0,31208 

I 220 6200 10 62 0,0311 1,9282 

Celková hmotnost : 3,766 

 

Výztuž pozedního věnce 

Podlaží Typ prvku bm 
Počet 
ks/bm 

Celkem 
bm 

Hmotnost 
(kg/m) 

Celkem 
(kg) 

1NP 

Podélná výztuž       

10505 RØ10 

114,6 4 459,00 0,64 293,76 

2NP 70,6 4 283,00 0,64 181,12 

3NP 70,6 4 283,00 0,64 181,12 

4NP 75,7 4 303,00 0,64 193,92 

5NP 76,38 4 306,00 0,64 195,84 

    
Hmotnost RØ10 : 1045,76 

Podlaží Typ prvku bm 
Počet 
Ø/bm 

Počet 
ks 

Celkem 
bm 

Hmotnost 
(kg/m) 

Celkem 
(kg) 

1NP 

Třmínky ā250      

10216 EØ6                

délka 0,7m 

114,6 4 459 321,3 0,22 71,3286 

2NP 70,6 4 283 198,10 0,22 43,9782 

3NP 70,6 4 283 198,10 0,22 43,9782 

4NP 75,7 4 303 212,10 0,22 47,0862 

5NP 76,375 4 306 214,20 0,22 47,5524 

  
Hmotnost EØ6:   226,5732 

Podlaží Typ prvku 
Plocha sítě 

(m2) 
Hmotnost (kg/m2) 

Celkem 
(kg) 

1NP 

KARI síť  150            

10505 RØ8 

15,9205 5,4 85,97 

2NP 21,2585 5,4 114,80 

3NP 21,2585 5,4 114,80 

4NP 32,2629 5,4 174,22 

Hmotnost sítě RØ8 : 489,78 

Hmotnost celkově (kg) : 1789,47 

Hmotnost celkově (t) : 1,79 
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POROTHERM "Věncovka VT8" 

 

Podlaží 
Rozměry prvku  

(mm) 
bm 

Počet 
ks/bm 

Celkem 
ks 

1NP 497 x 80 x 240 44 2 88 

1NP 

497 x 80 x 195 

44 2 88 

2NP 70,6 2 142 

3NP 70,6 2 142 

4NP 75,7 2 152 

5NP 76,38 2 153 

Počet věncovek o výšce 250 mm   88 

Počet věncovek o výšce 200 mm   677 

 

Tepelná izolace 
Styrotrade do věnce 

Množství 

(m2) 

Množství 

(m2/balík) 

Počet 
balíků(ks) 

EPS 70F tl.70 mm 160,12 4 41 
 

3.2. Doprava materiálu 
 
3.2.1. Primární doprava 

Bednění, výztuž ve svazcích a tepelná izolace bude na stavbu dovážena pomocí 

nákladního vozidla LIAZ s hydraulickou rukou Palfinger PK36002. 

Přepravovaný materiál se na vozidle musí zajistit proti posunutí při dopravě. 

Doprava stropních panelů Spiroll bude zajištěna pomocí nákladního 

automobilu typu LIAZ s návěsem. Doprava betonové směsi je zajištěna pomocí 

autodomíchávače Stetter AM7FHC s čerpadlem. 

 

3.2.2. Sekundární doprava 

Vyskladnění z nákladního vozidla na požadované místo bude probíhat pomocí 

hydraulické ruky. Manipulace a umisťování stropních panelů z nákladního 

automobilu rovnou na nosnou konstrukci bude probíhat za pomoci autojeřábu 

Demag 55 city. Betonáž věnců a dobetonávky se budou provádět pomocí 

čerpadla, které je kombinováno s domíchávačem. Pozn.: použité stroje pro 

dopravu jsou více popsány v části – Návrh strojní sestavy 

Umístění mechanizace – viz příloha 

 

3.3. Skladování 

Svazky výztuží budou skladovány na rovné zpevněné a odvodněné skládce,  

podloženy dřevěnými hranoly tak, aby nedošlo k jejich znečištění, tyto podkladky budou 

ve vzdálenosti 0,5 až 0,75m tak, aby nedošlo k průhybům oceli, a aby se vlastní tíhou 
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nadměrně nedeformovaly. Dále je nutné je ochránit před povětrnostními vlivy 

nepromokavou plachtou. Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu.  

Panely se přepravují ve vodorovné poloze (v poloze zabudování). Stropní panely na 

dopravním prostředku musí být podloženy a musí mezi nimi být prokladky a to ve 

vzdálenosti max 1/10 délky panelu (max 600mm) od čela panelu, prokladky musí být 

umístěny přesně nad sebou. Maximální počet panelů uložených na sobě je 4ks. 

 

4. Pracovní podmínky 
 

4.1. Požadavky stavby 
 
Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m. 

Bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, zázemí pro pracovníky v podobě mobilních 

buněk a mobilního chemického WC. Další buňka bude stavbyvedoucího. Dále se zde 

nachází mobilní uzamykatelný kontejner pro skladování drobného materiálu a pracovních 

pomůcek Pohyb dopravních prostředků bude po zpevněné komunikaci. Zpevněné plochy 

budou v místě výrobního centra, u stavebních buněk a v místě stavebního výtahu. Po 

předcházející četě je požadováno kvalitní vyzdění svislých nosný konstrukcí. 

 

4.2. Klimatické podmínky 
 
Veškeré stavební práce musí probíhat za příznivých klimatických podmínek. Mezi ně 

nepovažujeme zejména počasí o rychlosti větru vyšší než 10 m/s, teplotu vzduchu nižší než 

+5°C.  Všechny prvky je třeba chránit před deštěm a sněhem. V případě ztížené 

viditelnosti musí být všechny práce přerušeny. Předpokládáme provádění prací v denních 

hodinách, proto není třeba umělého osvětlení. 

 

5. Personální obsazení 
 

5.1. Složení pracovní čety 
 
Vedoucí pracovní čety 
- Organizace prací uvnitř čety 

- Odpovídá za kvalitu provedení a dodržení technologických postupů 

- Kontroluje správnost pokládání střešních panelů a schodišť 

- Kontroluje vypracování bednění, rozmístění výztuže a samotnou betonáž 

- Odpovídá za bezpečnost 
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5.1.1. Složení čety pro montáž prefabrikovaných prvků a ocelových nosníků 
2 montážní pracovníci 

- Spolupracují s jeřábníkem – upevňují prvky na jeřáb 

- Pomáhají s přesným uložením prvků na své místo 

 

Jeřábník 
- Obsluha autojeřábu 

 

5.1.2. Složení čety pro betonářské práce 
4 montážní pracovníci 

- Stříhání, ohýbání a umisťování výztuže 

 

2 Svářeči 
- Svařování ocelových nosníků 

- Přivaření ocelové výztuže k ocelovým nosníkům 

3 Betonáři 
- Ukládání betonové směsi do bednění 

- Hutnění betonu 

- Ošetřování betonu 

 

2 zedníci a pomocník 
- Vyzdění věncovky a umístění tepelné izolace do věnců 

 

Řidič autodomíchávače s čerpadlem 
- Obsluha domíchávače 

 

3 tesaři 
- Montáž dřevěného bední pro dobetonávky a pro ŽB věnce 

- Montáž a demontáže lešení 

 

Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a musí být proškoleni 

o podmínkách a pracovních postupech. 

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 
 

6.1. Stroje 
- Autodomíchávač s čerpadlem FBP 26 
- Autojeřáb Demag 55 city 
- Nákladní automobil LIAZ řady 300 
- Nákladní automobil LIAZ řady 300 + návěs 
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- Stavební míchačka Lescha S 230 HR 
- Svářečka Einhell BT-EW 150 V 
- Úhlová bruska Bosch GWS 15-150 CI Profesional 
- Stříhačka betonářské oceli DC 13 LV 
- Ruční vibrátor betonu KWH800W 

- Staveništní rozvaděč  NGS 51 25 101 
 

6.2. Pracovní pomůcky a nářadí 
- Stavební kolečko 
- Lopata 
- Kbelík 
- Zednická lžíce (kelňa) 

- Zednická naběračka (fangla, šufan) 

- Zednické kladívko 

- Hliníková lať 

- Svinovací metr 

- Pásmo 

- Vodováha 

- Provázky + hřebíky 

- Štětka 

 

- Systémové bednění Dokaflex 30 tec 

Tvoří jej 5 hlavních částí 

Trojnožka na uchycení podpůrné stojky 

Podpůrná stojka 

Hlavice na uložení nosníků 

Dřevěné nosníky pro uložení bednících desek 

Bednící desky 

 

6.3. Pomůcky BOZP 
- Pracovní rukavice 

- Pracovní obuv s ocelovou špičkou 

- Pracovní oděv 

- Přilby 

- Svářečské brýle (kukla) 
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7. Technologický postup 
 

7.1. Stropní konstrukce nad přízemím – 1.NP 
 
7.1.1. Schodiště 

V průběhu zdících prací, kdy budou přednostně vyzděny nosné stěny v okolí 

schodiště, bude nejprve vybudována základová patka z prostého betonu pod 

schodišťové rameno.  

Po dostatečném ztuhnutí bude 

povolán jeřáb pro umístění 

ocelových nosníku I240, ozn. 

„z“  a prefabrikovaného 

schodiště.  

Po usazení I-nosníku do 

přesné pozice bude umístěno 

schodiště, které je spodním 

ramenem uloženo na 

betonové patce, 

mezipodestou na krajních 

schodišťových stěnách a 

horním ramenem na 

ocelovém nosníku. Po 

umístění schodiště musí být co nejrychleji dozděny boční stěny, ať se může co 

nejdříve vybudovat bednění pro ŽB věnec. 

 
7.1.2. Osazování ocelových nosníků 

Ze strany od ulice bude 

v úrovni ŽB věnce ocelový 

spojitý nosník složený 

z několika I-profilů 

svařených k sobě. Ty budou 

uloženy jeřábem na vyzděné 

pilíře jeden po druhém, 

svařeny budou až po osazení. 

Na vyzděné pilíře budou 

osazeny ještě průvlaky také 

z ocelových I-profilů.  

Nosníky budou uloženy do lože z cementové malty 
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7.1.3. Betonáž hlavního ŽB věnce 

Než začneme s betonáží, připravíme bednění. Z vnější strany uložíme 

věncovky výšky 240 mm a za ně umístíme tepelnou izolaci. Z vnitřní strany 

vybudujeme bednění tak aby horní hrana byla v úrovni budoucího věnce, 

abychom mohli následovně snadno srovnat směs do požadované výšky 

Poté bude umístěna a svázána výztuž. Všechny prvky, kterých se bude 

betonová směs dotýkat, musí být očištěny. Krytí výztuže bude zajištěno 

distančními podložkami.  

Betonová směs bude na stavbu dopraven autodomíchávačem s čerpadlem. 

Betonáž samotná bude prováděna ze severovýchodního rohu, tedy od 

sousedního objektu. Musí se dodržovat maximální výška, z které bude 

betonová směs sypána do bednění. Výška věnce je dána připraveným 

bedněním. Během betonáže bude směs zhutňována ponorným vibrátorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.4. Pokládání střešních panelů Spiroll 
Pokládání panelů nesmí proběhnout dříve než 5 dní po betonáži pozedního 

věnce. Panely budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem. Po jejich 

kontrole budou panely navlíknuty do podvlečených lan a pomocí autojeřábu 

dopraveny na své místo uložení. Panely budou ukládány ze severovýchodního 

rohu, tedy od sousední budovy. Provede se celá řada až po čelní stranu objektu, 
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tj. jižní strana směrem do ulice. Poté bude umístěn panel tvořící hlavní podestu 

schodiště a panely nad sklepními prostory východní části. Následovně panely 

nad komerčními prostory, čímž „zakryjeme“ celou východní část. Na západní 

části objektu budeme postupovat takto: nejdříve uložíme panely nad sklepními 

prostory a umístíme hlavní podestu schodiště. Poté „zakryjeme“ technickou 

místnost a kolárnu a nakonec komerční prostory. Přesnou pozici panelů dle PD 

zajistí montážní pracovníci, kteří budou nejdříve na venkovním lešení, později 

se přesunou na již umístěné stropní panely. 

V průběhu pokládání budou dutiny stropních panelů zakrývány ucpávkami 

proti vnikání betonové směsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5. Provedení zálivky, betonáž obvodového věnce v úrovni panelů a dobetonávky 
Než začneme s betonáží, připravíme bednění. Z vnější strany uložíme 

věncovky výšky 195 mm a za ně umístíme tepelnou izolaci. V místech 

dobetonávek zhotovíme bednění ze systému Doka. V místech, kde jsou I 

profily provedeme bednění z CPP a TI, neboť se zde věncovky nevejdou. 

Bednění stěn okolo schodiště bude provedeno z obyčejných dřevěných desek. 

Poté bude umístěna a svázána výztuž. Všechny prvky, kterých se bude 

betonová směs dotýkat, musí být očištěny. Krytí výztuže bude zajištěno 

distančními podložkami. Mezi jednotlivé panely se osadí zálivková výztuž, 

instalace a kotvení pro zavěšení instalací. Zálivková výztuž se kotví k výztuži 

pozedního věnce. Poté se provede zálivka spár mezi panely. Následovně budou 

prováděny dobetonávky a betonáž věnce. 
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Betonová směs bude na stavbu dopraven autodomíchávačem s čerpadlem. 

Betonáž samotná bude prováděna ze severovýchodního rohu, tedy od 

sousedního objektu. Musí se dodržovat maximální výška, z které bude 

betonová směs sypána do bednění. Výška věnce je dána připraveným 

bedněním. Během betonáže bude směs zhutňována ponorným vibrátorem. Po 

betonáži je třeba při vysokých teplotách beton vlhčit, popř. zakrýt fólií, čímž 

zabráníme vysychání a tedy praskání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7.2. Stropní konstrukce nad vrchními podlažími 2.NP-5NP 
 

V horních podlažích postupujeme stejně až na pár rozdílů: 

- Ze 4.NP do 5.NP nepovede společné schodiště, ale v každém z mezonetových 

bytů bude na míru vyrobeno dřevěné schodiště. 

- Nad 2.NP a 3.NP nebude na obvodových stěnách tvořen základní 250 mm 

vysoký věnec, panely tedy budou uloženy přímo na cihelné bloky opatřené 

maltovým ložem. Tento betonový pás bude pouze na vnitřních nosných stěnách. 

Z tohoto pásu bude vyčnívat připravená výztuž pro nutnou vazbu se zálivkou a 

věncem v úrovni stropních panelů. 

- Vzhledem k tomu, že v 5.NP budou terasy a bude tedy potřeba udělat tepelnou 

izolaci shora, abychom zachovali stejnou výšku podlahy, musíme uzavřenou část 

5.NP o něco zvýšit. Bude tedy vytvořen pozední věnec o výšce 150 mm jen 

v určitých místech. 
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Postup provedení stropu nad 4.NP: 

Jako první krok budou uloženy stropní panely Spiroll, které budou v místě teras a 

z pohledu výstavy budou z části tvořit bednění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následovně se vytvoří „podkladní věnec“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté se umístí zbývající panely a osadí ocelové nosníky 
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Ocelové nosníky se svaří a mezi ně se naskládají PZD desky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po osazení PZD desek zhotovíme bednění pro konečnou betonáž. Z vnější strany 

osadíme věncovky a vložíme tepelnou izolaci. Pro svislé bednění použijeme 

běžné desky nebo fošny a pro vodorovné bednění použijeme systém Doka. 

Do hotového bednění se umístí KARI sítě a výztuže pozedních věnců. Výztuže i 

KARI sítě přivaříme k ocelovým nosníkům. Minimální krytí výztuže zajistíme 

distančními tělísky. Všechny prvky budou řádně očištěny od prachu a nečistot. 

Nakonec provedeme zálivku spár, vybetonujeme pozední věnec a provedeme 

zbývající dobetonávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při každém podlaží musí být dodrženy všechny postupy již zmíněné v kapitole 

7.1. Stropní konstrukce nad 1.NP. 
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8. Jakost, kontrola kvality 
 

8.1. Vstupní kontrola 
 

Při vstupní kontrole musí být zkontrolována připravenost staveniště. Před započetím 

prací na vodorovných nosných konstrukcích je zapotřebí zkontrolovat zejména provedení 

svislých nosných konstrukcí. Hlavní kontrola se ovšem týká samotného použitého 

materiálu. U dovezených panelů a PZD desek kontrolujeme rozměry, počet, dodací listy, 

ucpávky i případnou míru poškození. Dále je potřeba zkontrolovat dodávku betonové 

směsi. Kontrolujeme třídu betonu, požadovanou pevnost betonu po zatvrdnutí dle ČSN EN 

206-1, konzistenci, stupeň vlivu prostředí a zrno kameniva. Dle dodacího listu 

zkontrolujeme také výztuž. Hlavními parametry jsou druh oceli, průměr, množství a stupeň 

porušení korozí. Kontroluje se také bednění, počet prvků a jejich stav. 

 

8.2. Mezioperační kontrola 
 
Kontroluje se především dodržování technologických postupů spjatých k jednotlivým 

úkonům a shodnost provádění prací podle PD, minimální uložení ocelových nosníků a 

stropních panelů, umístění ucpávek. U výztuže je třeba kontrolovat umístění výztuže dle 

PD, umístění distančních tělísek pro dodržení krytí výztuže a množství použité výztuže. 

Nutná je také kontrola bednění, přesněji rovinnost vybedněných ploch, zabezpečení 

stability, nesmí být žádná mezera. Součástí této kontroly je také odbednění, které bude 

provedeno po nutné technologické přestávce. 

 

8.3. Výstupní kontrola 
 

Kontroluje se celková kvalita konstrukce, uložení prvků, provedení styků. Kontroluje 

se rovinnost horního a spodního povrchu, rovinnost dobetonávek a povrchu věnce, 

provedení zálivkového betonu. Kontroluje se zhutněnou betonu, kdy nesmí být vidět 

bublinky po vzduchu. Kontrolují se rozměry jednotlivých částí, výška pozedního věnce a 

tloušťka stropu dle PD. 

 

Je nutno dodržet tyto mezní odchylky: 
Typ konstrukce Mezní odchylka Délka měřeného úseku 

Pozední věnec - svislice 12 mm Do 12 m 

Stropní konstrukce - rovinnost 10 mm 10 m 

Rovinnost dobetonávky 5 mm 2 m 

 

Podrobný popis kontrol je uveden v části č.7 – Kontrolní a zkušební plán 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Před zahájením prací musejí být všichni pracovníci seznámeni s technologickým 

postupem a proškoleni  ohledně bezpečnosti a ohledně podmínek na staveništi a 

pracovišti a s příslušným ustanovením : 

zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

Obecné požadavky      Kapitola 

- Požadavky na zajištění staveniště    I 

- Zařízení pro rozvod energie     II 

- Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  III 

 

Požadavky na BOZ při provozu a používání strojů  

a nářadí 

- Obecné požadavky na obsluhu strojů    I 

-  Míchačky       III 

- Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí  V 

- Čerpadla, směsi       VI 

- Vibrátory       IX 

- Stavební výtahy       XIII 

- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při    XIV 

přerušení a ukončení práce     

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- Skladování a manipulace s materiálem    I 

- Betonářské práce a práce související    IX 

- Zednické práce       X 

- Montážní práce       XI 

- Svařování       XIII 
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9.2. Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Požadavky na zabezpečení stavby pro práci ve výškách 

- Zajištění proti pádu technickou konstrukcí   I 

- Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prostředky       II 

- Používání žebříku      III 

- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu   IV 

- Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  V 

- Dočasné stavební konstrukce     VII 

- Školení zaměstnanců      XI 

 

Podrobný popis je uveden v části č.6 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

10. Životní prostředí – nakládání s odpady 
 

V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí, 

nesmí vznikat nadměrná prašnost a hluk. Používaná mechanizace musí být v dobrém 

technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem a nehrozil únik olejů a 

jiných látek. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 

prací. Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k 

narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny vaky pro komunální i tříděný odpad. 

Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu. Případné úniky kapalin během delších 

odstavení stavebních strojů budou eliminovány nádobami vloženými pod ty části, kde se 

únik může vyskytnout. Pro případ úniku budou ve skladu trvale umístěny dva 10 l pytle 

posypu Vapex Absorbent. 

 

Legislativu řeší tyto zákony a nařízení 

 

Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška 383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
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Rozdělení odpadů dle katalogu 

Skupina č. 03 - Odpady ze zpracování dřeva 

Skupina č. 13 - 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

- 07 – Odpady kapalných paliv 

Skupina č. 15 - 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního 

obalového odpadu) 

Skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady 

   - 01 01 – Beton  

   - 01 02 – Cihly 

   - 02 – Dřevo, sklo a plasty 

   - 04 – Kovy 

Skupina č. 20 - Komunální odpady 

 

11. Literatura, ČSN, EN, webové stránky 
 
Technologické předpisy z předmětů Technologie staveb I a II 
 
www.wienerberger.cz 
www.bozpinfo.cz 
www.mvcr.cz 
http://www.stropsystem.cz 
http://www.prefa.cz 
www.doka.com 
http://www.stroprychle.cz 
 
ČSN 73 02 10-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
ČSN 73 02 10-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
ČSN EN 13670 – 1 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 24 80 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
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1. Obecně 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vychází z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 

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

- náležitosti oznámení o zahájení prací, 

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví a 

- další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 

 

Dále vychází z nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

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

Toto nařízení zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 

při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 

nebo pádu do volné hloubky, a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou. 

 

2. Výpis jednotlivých bodů 
 

Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 

2.1. Požadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 

2.1.1. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

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

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit,  

2.1.2. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty a ohrazeny 

2.1.3. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
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rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení. 

2.1.4. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 

na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

2.1.5. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 

postižené obsaženy v PD, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 

oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 

přístupných komutacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 

pohybovým postižením i se zrakovým postižením. 

2.1.6. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

příjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

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

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Pro oplocení staveniště bude použit stávající plot ze severní a východní 

strany. Na oplocení západní a jižní strany staveniště sousedící s přilehlou 

komunikací, bude použito mobilní skládací oplocení CITY o výšce 2 m. Na 

oplocení budou vyvěšeny výstražné tabule „Zákaz vstupu na staveniště“, 

„Stavba nepovolaným vstup zakázán“ a „Chodci přejděte na protější chodník“. 

Před výjezdem ze staveniště musí být odstraněno znečištění kol mechanizmů, 

popřípadě se musí komunikace ihned očistit. 

 

2.2. Zařízení pro rozvod energie 

 

2.2.1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 

vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 

nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 

zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 

výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 

fyzických osob, které mají přístup k současnému zařízení. Rozvody energie, 

existující před zařízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 

viditelně označeny. 

 

2.2.2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
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intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 

manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 

zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 

zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

2.2.3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout, mimo staveniště, nebo je 

odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 

prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 

dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 

umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění 

 

2.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

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

vlády č.591/2006 a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 

právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 

stanovenými v příloze č.3 tak, aby nevznikalo nebezpečí ohrožení fyzických 

osob, majetku anebo životního prostředí. 

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

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 

ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

podmínek, nevyhovujícího stavu technické konstrukce nebo stroje, živelné 

události, popřípadě jiných nepředvídatelných okolností. 

2.3.3. Při přerušení prací zajistí vedoucí čety provedení nezbytných opatření k 

ochraně zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 

2.3.4. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, zejména při používání a provozu strojů, 

zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 

technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 

zdraví fyzických osob. 

2.3.5. Materiál, nářadí a stroje budou skladovány na zpevněných plochách a v 

kontejneru k tomu určeném, který je součástí staveniště. 

 

2.4. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 

2.4.1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
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únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 

podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 

překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

2.4.2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

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

pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

2.4.3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 

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

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

v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 

stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 

2m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po 

uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 

osobami. 

2.4.4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 

předpisy. 

2.4.5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 

v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); 

dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 

činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s 

vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 

komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

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

a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 

působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, 

zařízení, a podobně. 

 

2.5. Míchačky 

 

2.5.1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 

v horizontální poloze.  

2.5.2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.Při ručním vhazování 

složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
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2.5.3. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 

drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího 

bubnu. 

2.5.4. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem n ásypného koše. Při 

opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 

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

poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

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

přívodu elektrické energie. 

 

2.6. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 

 

2.6.1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 

výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu 

s návodem k používání zajistí. 

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

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu 

 

2.7. Čerpadla směsi 

 

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

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

přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu 

nebo konstrukčních částí stavby. 

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

podle 

2.7.3. návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

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

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 

dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

2.7.5. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité 

2.7.6. a opakované couvání vozidel. 

2.7.7. Při provozu čerpadel není dovoleno: 

-  přehýbat hadice, 

-  manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li 

pro to konstruovány, 
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- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice. 

 

2.7.8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 

obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 

potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

2.7.9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 

nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 

od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

2.7.10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

2.7.11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

2.7.12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími 

a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

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

 

2.8. Vibrátory 

 

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

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

délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 

jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 

v ruce. 

2.8.2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

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

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

 

2.9. Stavební výtahy 

 

2.9.1. Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 

intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

 

2.10. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 

2.10.1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 

v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 

je řádně seznámena i střídající obsluha. 

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

s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 



96 
 

spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 

zabrzděním parkovací brzdy. 

2.10.3. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 

alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na 

zem. 

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

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

přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

2.10.5. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 

potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 

která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 

fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací 

skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

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

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

ani činností prováděnou v jeho okolí. 

 

2.11. Skladování a manipulace s materiálem 

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

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 

přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2.11.2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 

konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 

doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí 

jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem 

musí být bezpečně přístupná. 

2.11.3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 

dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použitých strojů. 

 

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

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

stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 

sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

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

bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
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proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani 

vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

2.11.6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

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

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

9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

2.11.7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 

nejvýše 2m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 

lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 

nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5m. 

2.11.8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 

značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, 

které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru 

místa odběru. 

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

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

Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být 

pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich 

sesuvu. 

2.11.10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby 

otvor pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí 

být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné 

nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při 

skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 

podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích 

zajišťujících jejich stabilitu. 

2.11.11. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném 

ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4m, pokud výrobce 

nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je 

zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

 

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

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

pracovní výšce než 1,5m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků 

lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

2.11.13. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými 

zvláštním právním předpisem. 
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2.12. Betonářské práce a práce související 

 

2.12.1. Bednění 

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

v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. 

Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 

dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 

fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 

podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 

příčné i vodorovné rovině. 

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

možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

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

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

převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

 

2.12.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 

popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti 

pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li 

taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 

stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 

bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení 

popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 

bezprostředně po uložené výztuži. 

Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 

v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 

stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 

ukládání a obsluhou čerpadla. 

 

 

 



99 
 

 

2.12.3. Odbedňování 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí 

být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 

hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 

Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3m 

odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 

neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá 

na demontovaných částech bednění a podpěr. 

Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 

tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

2.12.4. Práce železářské 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 

uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 

ukládáním. 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 

upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 

2.13. Zednické práce 

2.13.1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 

aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2.13.2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání 

mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou 

čerpadla. 

2.13.3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka 

je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se 

nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 

2.13.4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

2.13.5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou 

umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení 

fyzických osob. 
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2.13.6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 

při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

2.13.7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 

z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 

předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. 

Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 

uvolnit ani posunout. 

2.13.8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 

hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, 

zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 

předpisem. 

2.13.9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

 

2.14. Montážní práce 

 

2.14.1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou 

za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný 

záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 

umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 

osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto 

nařízení. 

2.14.2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

2.14.3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 

osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě 

před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 

montáže. 

2.14.4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

2.14.5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 

voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 

bezpečně. 

2.14.6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 

využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 

zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže.  
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2.14.7. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

2.14.8. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 

právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 

upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 

potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena 

nosnost použitého zařízení. 

2.14.9. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 

plošiny nebo podlah provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 

odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

2.14.10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, 

montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným 

vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných 

dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 

bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita 

dílců nebyla touto činností ohrožena. 

2.14.11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 

bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 

2.14.12. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až 

po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při 

jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání 

těchto dílců působením větru. 

 

2.15. Svařování 

 

2.15.1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů zhotovitel zajistí 

dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním 

předpisem. 

2.15.2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 

stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 

svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout 

opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

2.15.3. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 

odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu. 
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Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

2.16. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 

2.16.1. Způsob zajištěni a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 

musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 

musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 

výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 

jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 

nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 

přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2.16.2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 

odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 

okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 

uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z 

výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 

zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 

přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentace. 

2.16.3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší 

než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy 

zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, 

případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 

dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 

podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8).  

 

2.16.4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 

účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 

Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 

operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
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2.17. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 

2.17.1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce. Osobní ochranné pracovní prostředky se 

používají v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je pád 

bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa. K zachycení pádu musí 

dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou apod.), aby se 

vyloučilo zranění zaměstnance. 

2.17.2. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozu schopnosti a nezávadném 

stavu. 

2.17.3. Stavbyvedoucí zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 

vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

2.17.4. Při montážních pracích jsou montážníci zajištěni osobním ochranným 

pracovním prostředkem proti pádu. Při montáži panelů jsou montážníci jištění 

popruhy uvázanými k ochrannému hrazení. 

 

2.18. Používání žebříků 

2.18.1. Žebřík musí být použit pro práce ve výšce pouze v případech, kdy použití 

jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 

opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve 

výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být 

prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. 

Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například 

přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 

nesmějí vykonávat.  

2.18.2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku bude zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení za 

spolehlivou oporu. 

 

2.18.3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

2.18.4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 

než jedna osoba. 

2.18.5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 

k takovému použití výrobcem určen. 

2.18.6. Žebříky používané pro výstup (sestup) budou svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1m. Sklon žebříku nesmí být menší 
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než 2,5:1, za příčlemi bude volný prostor alespoň 0,18m a u paty žebříku ze 

strany přístupu bude zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

2.18.7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

použití. Přenosný žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně 

velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 

2.18.8. U přenosných žebříků bude zabráněno jejich podklouznutím zajištěním bočnic 

na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků. Skládací a 

výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 

vzájemnému pohybu. 

2.18.9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 

nejméně 0,8m. 

2.18.10. Před vstupem na žebřík se musí zaměstnanec ujistit, že nemá 

znečištěnou obuv, aby nedošlo k uklouznutí. 

 

2.19. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 

2.19.1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 

nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2.19.2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 

být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

2.19.3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 

pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 

v průvodní dokumentaci. 

 

2.20. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 

2.20.1. Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné 

zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

- vyloučení provozu 

- Konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 

výšce nebo pod místem práce ve výšce. 

- Ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým zábradlím o výšce nejméně 

1,1m tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou, 

pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit 

ohrožený prostor jedno tyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce 

nejméně 1,1m nebo 
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- Dozor ohrožených prostorů k tomu určením zaměstnancem po celou dobu 

ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 

nejméně – 1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m. Šířka ohroženého 

prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 

okraje pracoviště ve výšce. 

2.20.2. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 

jiným způsobem. 

2.20.3. Při montážních pracích ve výškách musí být v ohroženém prostoru vyloučen 

veškerý provoz. Ohroženým prostorem se zde myslí úroveň terénu pod 

prováděnou výškovou prací. Práce v předcházejícím podlaží jsou povoleny, 

neboť jsou jištěny hotovou stropní konstrukcí. 

 

2.21. Dočasné stavební konstrukce 

 

2.21.1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 

průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. 

Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí 

být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2.21.2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 

nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 

odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability 

kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním 

obsaženým v české technické normě. 

2.21.3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 

způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

 

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud: 

- jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 

únosnost je staticky prokázána, 

- Nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 

základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který 

zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými 

zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

- Jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 

lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

- jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům 

jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 

statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 



106 
 

- rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 

podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 

poloze, f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti 

při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a 

svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

- pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

- pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 

(žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 

 

2.21.4. Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 

například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto 

části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a 

označen bezpečnostními značkami. 

2.21.5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 

odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 

osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví 

předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a 

vybavení dočasné stavební konstrukce. 

 

Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u: 

 

- typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5m 

- pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 

nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se 

nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 

 

2.21.6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 

Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 

bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 

odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

2.21.7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 

v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní 

dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 

Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a 

jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí 

a dovedností, zejména pokud jde o: 

- Pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
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- Bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 

lešení, 

- Opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

- Opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 

- přípustná zatížení, 

- další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 

přestavbou. 

 

2.21.8. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 

ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o 

školení stanoví zaměstnavatel. 

2.21.9. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení 

s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a 

sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší 

délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 

doložené výpočtem. 

2.22. Školení zaměstnanců 

 

2.22.1. Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách, zejména pokud jde o práce 

ve výškách nad 1,5m. Proškoleni musí být všichni zaměstnanci využívající při 

výkonu své činnosti zajištění proti pádu technickou konstrukcí nebo budou 

zajištěni osobním ochrannými pracovními prostředky. 

2.22.2. Všechny osoby pracující ve výškách budou seznámeny s pravidly 

dorozumívání pro případ nehody a stanoví si účinnou formu dohledu pro 

včasné poskytnutí první pomoci. 
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1. Kontrolní a zkušební plán pro provádění zděných konstrukcí 
 

1.1. Vstupní kontrola 
 
1.1.1. Kontrolní bod 1 – Přejímka pracoviště, kontrola PD 

Kontrolujeme, zdali je PD vypracována dle příslušných norem a vyhlášek a je 

v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Zkontrolujeme 

také, jestli je PD schválena investorem a zda splňuje jeho požadavky. Je třeba 

také zkontrolovat transportní trasy pro dopravu materiálu a přesuny 

pracovníků.  

 

1.1.2. Kontrolní bod 2 – Atesty materiálů 

Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány: 

- certifikátem,  

- osvědčením o jakosti od výrobce - prohlášení o shodě, ES certifikát shody 

- dokladem - identifikačním CE štítkem staviva 

Na zdících prvcích kontrolujeme rozměry, třídu jakosti, hmotnost, barvu, 

rovnost a kolmost čel, pravoúhlost i případné poškození. 

 

1.1.3. Kontrolní bod 3 – Kontrola skladování 

Palety s materiálem musí být skladovány na pevném odvodněném povrchu. 

Vzhledem k omezené možnosti dopravy materiálu nebudou palety vůbec 

skládány na sebe. Kontroluje se také neporušenost palet. V případě porušení 

krycí fólie je nutno paletu obalit strečovou fólií. Malty budou uloženy v suchu 

ve skladovém kontejneru. 

 

1.1.4. Kontrolní bod 4 – Podmínky pro zdění 

Zdění nesmí probíhat v teplotách nižších než 5°C a při vyšší rychlosti větru než 

10m/s. Žádný z materiálů nesmí být přechlazený, je tedy nutno je chránit proti 

větru a dešti. V případě suchého či horkého počasí musí být zatuhlé spáry 

vlhčeny, aby nedošlo k praskání. 

 

1.1.5. Kontrolní bod 5 – Kontrola základové desky, popř. stropní konstrukce 

Před započetím prací v 1NP je zapotřebí zkontrolovat zejména rovinnost a 

geometrickou správnost základové desky dle PD. Před zděním 2NP-5NP bude 

zkontrolována stropní konstrukce. Pro vodorovné konstrukce se na každých 

100 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 měření, nejmenší počet kladů 

latě v jedné místnosti je 5. Místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou 



110 
 

vzdálenost 2 m. Podklad pro zdění musí být očištěný od hrubých a prachových 

nečistot. 

Rovinnost vodorovných ploch dle ČSN 73 0210-1 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 
1.1.6. Kontrolní bod 6 – Kontrola hydroizolace 

Kontrola správnosti umístění hydroizolace a její kvalita provedení. Kontroluje 

se, jestli není porušena, pokud ano, musí se opravit. Kontroluje se dostatečný 

přesah přes ložnou plochu zdiva. 

 

1.2. Mezioperační kontrola 

 

1.2.1. Kontrolní bod 7 – Kontrola založení I. vrstvy zdiva 

Kontrolujeme tloušťku spáry pro první vrstvu cihel, která musí být minimálně 

12 mm. Tato tloušťka se měří od nejvyššího místa podkladu. Kontrolujeme 

rovinnost horní plochy pomocí latě s libelou. Odchylka nesmí přesáhnout 10 

mm na vzdálenosti 10 m. 

 

1.2.2. Kontrolní bod 8 – Kontrola vazeb zdiva 
Zdění musí probíhat dle technologického postupu daného výrobcem cihel. 

Rohové či koutové převazby jsou řešeny tak, že každá vrstva je zrcadlově 

otočená oproti předchozí vrstvě. Systém Porotherm má navíc speciální cihly, 

které jsou rozměrově uzpůsobeny přesně do rohů. Pro jednotlivé převazby 

musí být dodrženo pravidlo: Větší z hodnot (0,4 x h, nebo 40 mm, kde h je 

výška cihly). Pro systém Porotherm Profi je tedy min. převazba 100 mm. 

 

1.2.3. Kontrolní bod 9 – Kontrola rozměrů, rovinnosti a svislosti 
Průběžně kontrolujeme mezní odchylky svislosti zdí. Pro svislé konstrukce se 

na každých 25 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 měření, přičemž 

nejmenší počet kladů 2 m latě na ucelené kontrolované ploše je 5. 

Je nutno dodržet tyto mezní odchylky: 
 
Svislost 

   

Výška stěny Do 2,5m 2,5m – 4m Nad 4m 
Odchylka ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm 
 
Rovinnost svislých ploch 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

Vodorovnost 
Mezní odchylka vodorovnosti první vyrovnané vrstvy cihel nesmí překročit 10 mm  
na délce stěny 8 m. 
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1.2.4. Kontrolní bod 10 – Otvory 

Kontrolujem polohu a rozměr otvorů, provedení ostění, parapetů a překladů. U 

překladů kontrolujeme hlavně délku uložení. Kontrolujeme také podepření 

překladu ve chvíli, kdy bude prováděna stropní konstrukce nad překladem. 

Tyto podpory se odstraňují nejdříve po 7 dnech 

 

1.3. Výstupní kontrola 

 

1.3.1. Kontrolní bod 11 – Kontrola hotové konstrukce 

Provede se kontrola celého konstrukčního celku. Provádí ji stavbyvedoucí za 

přítomnosti investora, nebo jeho zástupce.  

 

Zkontrolujeme odchylky, které musí být v souladu s ČSN 73 0210-1: 
 
 Svislost: 
Výška stěny Do 2,5m 2,5m – 4m Nad 4m 

Odchylka ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm 

 

Rovinnost 

     

Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 

Tolerance 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

 

Rovnoběžnost 

     

Délka desky Do 4m 4m – 8m Nad 8m 

Odchylka 10 mm 12 mm 20 mm 

 

Odchylka pravoúhlosti nebo daného sevřeného úhlu 

Délka stěny Do 4m 4m – 8m 8m – 16m Nad 16m 

Odchylka ± 4 mm ± 6 mm ± 6 mm ± 10 mm 

 

1.3.2. Kontrolní bod 12 – Kontrola dle PD 

Kontrola shody tvaru, rozměrů a polohy konstrukce a otvorů v konstrukcích 

s projektovou dokumentací. 
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2. Kontrolní a zkušební plán pro provádění vodorovných nosných 
konstrukcí 
 

2.1. Vstupní kontrola 
 
2.1.1. Kontrolní bod 1 – Přejímka pracoviště po provedení svislých konstrukcí 

Přejímka pracoviště po provedení svislých konstrukcí bude provedena po 

ukončení veškerých prací na svislých konstrukcích v objektu (stěnách, 

sloupech). Při přejímce se bude vizuálně kontrolovat provedení všech 

konstrukcí dle PD a její shody s ní. Následně bude proveden zápis do SD a 

podepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. 

 

2.1.2. Kontrolní bod 2 – Kontrola podkladu 
Kontrola se provádí vizuálně a kontrolními měřeními, aby se zjistily případné 

geometrické odchylky konstrukcí. Obecně je zde kontrolována kvalita a čistota 

pracovní spáry, správná výšková úroveň, rovinnost pracovní spáry a umístění 

konstrukcí dle PD.  

 

  Rovinnost vodorovných konstrukcí dle ČSN 73 0210-1 

Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 

2.1.3. Kontrolní bod 3 - Kontrola zvedacího mechanismu 

Před uložením jednotlivých panelů Spiroll je zapotřebí, aby byla provedena 

kontrola zvedacího mechanismů, v tomhle případě jeřábu Demag 55 City. Musí 

být provedena kontrola technického stavu revizním technikem. Zkontrolujeme 

dodané panely, jestli se neliší od PD a na základě toho určíme, zdali bude 

únosnost jeřábu dostačující a plně vyhovující pro manipulaci s břemeny. 

 

2.1.4. Kontrolní bod 4 – Kontrola materiálu 

Zkontrolujeme množství dodaných panelů, provedení a kvalitu zhotovení. Dále 

rozměry, zda sedí s PD. Provede se také kontrola případného poškození – ubyté 

rohy při nakládce a vykládce. Vlastnosti použitého materiálu musí být 

prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti od výrobce (prohlášení o shodě, 

ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE štítkem staviva).  

Dle dodacího listu zkontrolujeme také výztuž a ocelové I-nosníky. Hlavními 

vlastnostmi jsou druh oceli, průměr, popř. velikost nosníku, množství, stupeň 

porušení korozí a čistota. Zkontrolujeme případné zakřivení ocelových prvků, 
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které mohlo vzniknout při dopravě a manipulaci. Každý balík výztuže by měl 

být opatřen štítkem, na kterém by měly být uvedeny veškeré vlastnosti (délka, 

průměr, počet kusů v balíku atd.), aby bylo dobře kontrolovatelné množství 

dodané výztuže na stavbu. Ocelové nosníky budou také označeny cedulkou 

s požadovanými vlastnostmi.  

U prefabrikovaného schodiště budou zkontrolovány rozměry dle PD. 

 

2.2. Mezioperační kontrola 

 

2.2.1. Kontrolní bod 5 – Kontrola bednění Doka 

Bednění bude použito pro dobetonávku po uložení stropních panelů, bude tedy 

sestaveno až po pokládce. Nejdříve zkontrolujeme typ dodaného bednění, 

množství, rozměry, stav jednotlivých dílů a čistotu. Po sestavení kontrolujeme 

stabilitu celé konstrukce, těsnost - zdali se nevyskytují mezery v bednění a 

výškovou úroveň pracovní spáry. 

 

2.2.2. Kontrolní bod 6 – Kontrola umístění I-nosníků 

Kontrolujeme hlavně přesné umístění I-nosníků dle PD, vodorovnost pomocí 

vodováhy a latě.  

 

2.2.3. Kontrolní bod 7 – Kontrola umístění zálivkové i hlavní výztuže 
Je třeba zkontrolovat umístění výztuže dle PD, umístění distančních tělísek pro 

dodržení krytí výztuže a množství použité výztuže, dodržení kotevních délek, 

přesahy prutů, jednotlivé spoje tvořené svary a svázáním. 
 

2.2.4. Kontrolní bod 8 – Kontrola betonové směsi 

Kontrolujeme třídu betonu, požadovanou pevnost betonu po zatvrdnutí dle 

ČSN EN 206-1, konzistenci, stupeň vlivu prostředí a zrno kameniva. Kontrola 

betonové směsi se provádí vždy nezávislou třetí stranou. Na betonárce, kde 

byla směs namíchána, se odeberou vzorky, které jsou následovně testovány. Ke 

zkoušce se používá jako normové těleso krychle o hraně 150 mm. Na stavbě se 

z dopravené směsi také odeberou zkušební krychle o hraně 150 mm a nechají 

se ve stejných podmínkách, jako použitá směs. Po vytvrdnutí betonu, po 

přibližně 28 dnech se na vzorcích testuje pevnost v tlaku, hloubka maximálního 

průsaku tlakovou vodou, odolnost betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích prostředků. Výsledky porovnáme s betonářskou normou ČSN. 

Z každého autodomíchavače bude odebrán kontrolní vzorek pro každou 

zkoušku. 
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2.2.5. Kontrolní bod 9 – Kontrola betonáže věnců a dobetonávek 

Betonová směs by se měla ukládat z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k 

rozmíšení směsi, oddělení pojiva od plniva. Betonová směs se bude 

zpracovávat vibrováním ponorným vibrátorem. Vibrování se provádí tak 

dlouho na dané konstrukci, dokud na povrch nevystoupí cementové mléko. To 

nám ukazuje, že už nemusí být daná část dále vibrována a je plně zpracována. 

Během svého tuhnutí a tvrdnutí musí být směs ošetřována a udržována ve 

vlhkém stavu, aby v horkém či suchém počasí nedocházelo k nadměrnému 

vysoušení a tedy praskání. 

 

2.2.6. Kontrolní bod 10 – Kontrola montáže panelů a schodiště 

Osazení jednotlivých panelů bude kontrolováno s PD dle jejich označení. 

Uložení ve vodorovné rovinně bude u každého panelu přeměřováno 

vodováhou, aby byla zaručena rovinnost osazení každého prvku. Výškové 

osazení bude následně po uceleném celku přeměřeno nivelační přístrojem. U 

prefabrikované schodiště kontrolujeme hlavně uložení na základových patkách 

a ocelových I-nosnících. 

 

2.2.7. Kontrolní bod 11 – Kontrola odbednění 

Bednění je možno odstranit až po nutné technologické přestávce délky kolem 

20 dnů, kdy beton dosáhne cca 70% požadované pevnosti. Zkontrolujeme 

rovinnost stropu pomocí svinovacího metru a latě. Kontrolujeme způsob 

demontáže jednotlivých prvků bednění, zacházení s nimi a jejich skladování.  

 

Rovinnost vodorovných konstrukcí dle ČSN 73 0210-1 

Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 

2.3. Výstupní kontrola 

 

2.3.1. Kontrolní bod 12 – Geodetické zaměření 

Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 

stavebníka. Zaměří se odchylky a dle ČSN EN 13670 stanovíme, zdali je 

konstrukce v souladu s normou. 

 

2.3.2. Kontrolní bod 13 – Kontrola vlastností provedené konstrukce 
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Zkontrolujeme, zdali je konstrukce celistvá, bez dutin, které vznikají vlivem 

špatného zhutnění. Pevnost betonu pozedního věnce se kontroluje v laboratoři 

po 28 dnech na odebraných zkušebních tělesech dle ČSN EN 12390-3. 

 

3. Použité zkratky 
 
HSV  - hlavní stavební výroba 
PSV  - pomocná stavební výroba 
TDI  - technický dozor investora 
AD  - autorizovaný dozor 
TP  - technologický předpis 
PD  - projektová dokumentace 
SD - stavební deník 
G - geodet 
P - prohlídka 
T - technolog 
C - certifikát 
M - měření 
S - specialista 
Z - zkouška 
KB - kontrolní bod 
TL  - technický list 
RT - Revizní technik 
 

4. Seznam použitých norem 
 

4.1. Pro zdění 

ČSN EN 1996 -2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva, květen 2007 

ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků –  
Část 1: Pálené zdicí prvky, duben 2004 

ČSN EN 771-3 Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným 
nebo pórovitým kamenivem, listopad 2004 

ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo –  
Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 

ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –  
Část 2: Překlady, leden 2004 

ČSN 73 2310  Provádění zděných konstrukcí, červen 1988 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  

Část 1: Přesnost osazení, leden 1993 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  

Část 2:  Přesnost monolit. betonových konstrukcí, říjen 1993 
ČSN 72 2600  Cihlářské výrobky. Společná ustanovení, leden 1990 
ČSN 73 0225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční 

odchylky pozemních staveb, srpen 1987 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti, duben 1995 
 



116 
 

 
4.2. Pro stropní konstrukci 

 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010 
ČSN EN 206-1 Betonové vlastnosti, výroba, ukládání, září 2001 
ČSN EN 12350-1-7 Zkoušení čerstvého betonu, říjen 2009 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonů, prosinec 2005 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles, říjen 2009 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  

Část 2:  Přesnost monolit. betonových konstrukcí, říjen 1993 
ČSN 73 0225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční 

odchylky pozemních staveb, srpen 1987 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti, duben 1995 
 

Zákon č.183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
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ZDIVO 

Porotherm 44 eko P10 na maltu M10 - Obvodové zdivo 

Délky stěn (m) 
Výška 

stěny (m) 
Otvory (m) Překlady (m) 

Celkem 
Plocha (m2) 

1NP 

11,6+25,4+11,6+1+1,5+

1,5+2,5+6,375 
3 

2,5*(3,425+1,75+1,75+1,2

5)+3*3,725+0,4*0,4 

0,25*(4+2,25

+2,25+1,5+3+

3) 
148,6525 

2NP 

25,4+11,65+11,65+25,4 2,75 
2*1,6*8+1,5*(2,1*4+1,5*2

) 

0,25*(2,25*8

+2,25*4+1,75

*2+2*3) 
151,95 

3NP=2NP 

25,4+11,65+11,65+25,4 2,75 
2*1,6*8+1,5*(2,1*4+1,5*2

) 

0,25*(2,25*8

+2,25*4+1,75

*2+2*3) 
151,95 

4NP 

25,4+11,65+11,65+25,4 2,75 
2*1,6*8+1,5*(2,1*4+1,5*2

) 

0,25*(2,25*8

+2,25*4+1,75

*2) 
153,45 

5NP 

8,375+0,55+3,2+3+8,1+

19,1 
2,75 2*1,6+1,5*(3*1,6+3*2,1) 

0,25*(2*5+2,

5*3) 
92,16875 

Atika  

8,375+0,55+3,2+3+8,1+

19,1 
0,25     10,58125 

Celková plocha zdiva: 708,7525 

Porotherm 44 CB P+D P15 na maltu MC10 - Pilíře 

Délky stěn (m) 
Výška 

stěny (m) 
Otvory (m) Překlady (m) 

Celkem 
Plocha (m2) 

1NP 

1,075+1,075 3     6,45 

Celková plocha zdiva: 6,45 
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Porotherm 44 CB P15 na maltu M10 - Pilíře 

Délky stěn (m) 
Výška 

stěny (m) 
Otvory (m) Překlady (m) 

Celkem 
Plocha (m2) 

1NP 

1+1+1,15+1,5 3     13,95 

Celková plocha zdiva: 13,95 

Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 - Vnitřní nosné zdivo 

Délky stěn (m) 
Výška 

stěny (m) 
Otvory (m) Překlady (m) 

Celkem 
Plocha (m2) 

1NP 

5,775+0,45+5,75+0,45+

5,825+1,425+1,575+4,8

75*4+0,35+4,925+1,5 
3 

2,25*(1*2+2,225)+0,75*0,

65*4 
0,25*(1,25*2

+2,75+2*2) 
128,80625 

2NP 

11,65*3+2*(3,55+0,125

+1,5+2,55) 
2,5 2,25*1,2*4+0,75*0,65*4 

0,2*(1,5*4+2

*2) 
111,25 

3NP=2NP 

11,65*3+2*(3,55+0,125

+1,5+2,55) 
2,5 2,25*1,2*4+0,75*0,65*4 

0,2*(1,5*4+2

*2) 
111,25 

4NP=3NP=2NP 

11,65*3+2*(3,55+0,125

+1,5+2,55) 
2,5 2,25*1,2*4+0,75*0,65*4 

0,2*(1,5*4+2

*2) 
111,25 

5NP 

3*11,65+0,9+4*5,9 2,75 2,5*(3*2,8+3,4)+1*0,5*3 
0,25*(3,6+3*

3,5+3*0,75) 
128,4 

5,3+5,9+6,3+3,75+4,17

5+6,3 
1     31,725 

Atika  

19,1+5,025+5,85+7,8+1

9,1 
0,25     14,21875 

Celková plocha zdiva: 605,175 
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Dozdívky mezi ocelové "I" profily z CPP 

Délka (m) Výška (m) Šířka (m) Počet 
Celkem 

Objem (m3) 

3,8 0,24 0,38 2 0,69312 

Celkový objem dozdívek: 0,69312 

 
 

Malta POROTHERM Profi M10 

Druh Zdiva Podlaží 
Tloušťka 
zdiva (m) 

Plocha 
stěny (m2) 

Objem 
stěny (m3) 

Spotřeba 
l/m3 

Celkem 
Objem 

(l) 

P 44 Eko P10 

1NP 0,44 148,6525 65,4071 7 457,8497 

2NP 0,44 151,95 66,858 7 468,006 

3NP 0,44 151,95 66,858 7 468,006 

4NP 0,44 153,45 67,518 7 472,626 

5NP 0,44 92,16875 40,55425 7 283,8798 

Atika 0,44 10,58125 4,65575 7 32,59025 

P 44 CB P15 1NP 0,44 13,95 6,138 7 42,966 

P 30 Profi P15 

1NP 0,3 128,80625 38,641875 7 270,4931 

2NP 0,3 111,25 33,375 7 233,625 

3NP 0,3 111,25 33,375 7 233,625 

4NP 0,3 111,25 33,375 7 233,625 

5NP 0,3 128,4 38,52 7 269,64 

5NP 0,3 31,725 9,5175 7 66,6225 

Atika 0,3 14,21875 4,265625 7 29,85938 

Celkem : 3563,414 

Zakládací malta POROTHERM Profi AM 

Druh Zdiva Podlaží 
Tloušťka 
stěny (m) 

Jednotlivé délky (m) 
Tloušťka 

vrstvy (mm) 

Celkem 
Objem 

(l) 

P 44 Eko P10 1NP 0,44 61,475 10 270,49 

P 44 CB P15 1NP 0,44 4,65 10 20,46 

P 44 CB P+D 

P15 
1NP 0,44 2,15 10 9,46 

P 30 Profi P15 1NP 0,3 47,525 10 142,575 

Celkem : 442,985 
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Malta MC10 

Druh Zdiva 
Počet 
vrstev 

Tloušťka 
stěny (m) 

Jednotlivé délky (m) 
Tloušťka 

vrstvy (mm) 

Celkem 
Objem 

(l) 
P 44 CB P+D 

P15 
12 0,44 2,15 10 113,52 

Celkem : 113,52 

Plochá stěnová kotva 

Druh Zdiva Podlaží 
Výška 
zdiva 

Počet míst 
kotvení 

Počet kotev na místo 
Počet 
kotev 

P 30 Profi P15 1NP 3 8 5 40 

P 30 Profi P15 2NP 2,5 8 4 32 

P 30 Profi P15 3NP 2,5 8 4 32 

P 30 Profi P15 4NP 2,5 8 4 32 

P 30 Profi P15 5NP 2,75 5 4 20 

Celkem : 156 

POROTHERM "Překlad 7" 

Ozn. ve 
výkrese 

Rozměry prvku  
(mm) 

Světlost otvoru   
(mm) 

Počet kusů pro jednotlivá podlaží Celkem 
ks 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 

b 70 x 238 x 2000 2 x 650 4x4 4x4 4x4 4x4 - 64 

c 70 x 238 x 2750 2225 1x4 4x5 4x5 4x5 3x5 79 

d 70 x 238 x 2250 1750 2x5 8x5 8x5 8x5 5x5 155 

i 70 x 238 x 2500 2000 1x5 - - - - 5 

j 70 x 238 x 1500 1200 1x5 4x4 4x4 4x4 - 53 

k 70 x 238 x 1750 1500   2x5 2x5 2x5 - 30 

q 70 x 238 x 750 500 - - - - 3x4 12 

r 70 x 238 x 3500 2800 - - - - 3x4 12 

t 70 x 238 x 1250 1000 2x4 - - - - 8 

POROTHERM "Věncovka VT8" 

Podlaží 
Rozměry prvku  

(mm) 
Jednotlivé délky (m) bm 

Počet 
ks/bm 

Celkem 
ks 

1NP 497 x 80 x 240 25,3+2*(12,55+5,175)+9,85-26,6 44 2 88,00 

1NP 

497 x 80 x 195 

25,3+2*(12,55+5,175)+9,85-26,6 44 2 88,00 

2NP 25,3+2*(12,55+5,175)+9,85 70,6 2 142,00 

3NP 25,3+2*(12,55+5,175)+9,86 70,6 2 142,00 

4NP 2*(12,55+25,3) 75,7 2 152,00 

5NP 
19+8,55+3*6,225+3,625+7,2+8,375+5,85   

+5,1 
76,38 2 153,00 

Počet věncovek o výšce 250 mm 88,00 

Počet věncovek o výšce 200 mm 677,00 
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Tepelná izolace Styrotrade EPS 70F 

Použití 
Tloušťka 

(m) 
Výška 

(m) 
Jednotlivé délky (m) 

Celková 
délka 
(m) 

Celkem 
Plocha 

(m2) 

Izolace "překladů 

7" 
0,07 0,24 

15*2,75+31*2,25+2,5+1,5+6*1,75+3

*0,75+3*3,5 
138,25 33,18 

Izolace překladů z 

"I" profilu 
0,07 

0,24 3,8+3,8+3,8 11,4 2,74 

0,3 5,7*2*2 22,8 6,84 

0,32 6,2*2 12,4 3,97 

0,26 4,2*2*2 16,8 4,37 

Izolace věnců 0,07 
0,2 3*70,6+75,7+76,38 363,9 72,78 

0,24 44,00 363,9 87,34 

     

Celková plocha 
"70" : 

211,21 

         
Dilatace od 

sousední stavby 
0,1 15,8 12,55 12,55 198,29 

Celková plocha 
"100" : 

198,29 

 
ŽB Věnec 

C25/30 

Výška 
věnce 

(m) 

Šířka 
věnce 

(m) 
Délka věnce (m) 

Délka věnce 
celkem (m) 

Celkem 
Objem 

(m3) 

1NP - betonáž nad zdivem  

0,25 0,30 
3*5,775+0,45+5,75+0,45+5,825+1,425+1,575+4*4,

875+0,35+4,925+1,5 
59,08 4,43 

0,25 0,30 2*12,73+24,5-4,2+1+2+1 49,76 3,73 

        8,16 

1NP - betonáž mezi "I" profily  

0,25 0,30 5,7*2+6,2+4,2*2 26,00 1,95 

0,25 0,25 3,80 3,80 0,24 

0,25 0,45 5*2 10,00 1,13 

        3,31 

1NP - betonáž v úrovni panel ů + dobetonávky  

0,20 0,16 4,8+6 10,80 0,33 

0,20 0,31 
3*4,7+0,07+0,175+0,175+0,1+0,175+0,25+0,15+25

,01-1,2 
39,01 2,38 

0,20 0,15 6+6-0,73+1,2+1,2 13,67 0,41 
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0,20 0,18 6-0,73+3,6+3,6+3,6+3,6 19,67 0,69 

0,20 0,05 1,2+1,2+1,2 3,60 0,04 

0,20 0,10 6+4,8-2*4*0,65 (odečtení stoupaček) 5,60 0,11 

0,20 0,13 1,20 1,20 0,03 

0,20 0,85 18,73 18,73 3,18 

0,20 0,50 1,50 1,50 0,15 

        7,32 

2NP - betonáž nad zdivem  

0,25 0,30 3*11,65+2*(3,55+0,125+1,5+2,55) 50,40 3,78 

        3,78 

2NP - betonáž v úrovni panel ů + dobetonávky  

0,20 0,16 4,8+4,8 9,60 0,30 

0,20 0,31 25,01+25,01-2,55-2,55 44,92 2,74 

0,20 0,18 4*3,6 14,40 0,50 

0,20 0,05 1,2+1,2+1,2+1,2 4,80 0,05 

0,20 0,10 6+4,8-2*4*0,65 (odečtení stoupaček) 5,60 0,11 

0,20 0,85 25,01 25,01 4,25 

0,20 0,18 6+6 12,00 0,43 

        8,39 

3NP=2NP - betonáž nad zdivem  

0,25 0,30 3*11,65+2*(3,55+0,125+1,5+2,55) 50,40 3,78 

        3,78 

3NP=2NP - betonáž v úrovni panel ů + dobetonávky  

0,20 0,16 4,8+4,8 9,60 0,30 

0,20 0,31 25,01+25,01-2,55-2,55 44,92 2,74 

0,20 0,18 4*3,6 14,40 0,50 

0,20 0,05 1,2+1,2+1,2+1,2 4,80 0,05 

0,20 0,10 6+4,8-2*4*0,65 (odečtení stoupaček) 5,60 0,11 

0,20 0,85 25,01 25,01 4,25 

0,20 0,18 6+6 12,00 0,43 

        8,39 

4NP - betonáž nad zdivem  

0,25 0,30 3*11,65+2*(3,55+0,125+1,5+2,55) 50,40 3,78 

0,15 0,18 4,80 4,80 0,13 

0,15 0,20 3,60 3,60 0,11 

0,15 0,55 24,65 24,65 2,02 

0,15 0,70 24,65-4*0,2 23,85 2,50 

0,15 0,31 7,155+6,05+20,155+8,395 41,76 1,91 

0,15 0,30 11,65+3,15+3,15+7,8+7,8 33,55 1,51 

        11,95 
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4NP - betonáž v úrovni panel ů + dobetonávky  

0,20 0,31 25,01+2,1+2,1 29,21 1,78 

0,20 0,27 25,01 25,01 1,33 

0,20 0,59 25,01 25,01 2,95 

0,20 0,70 25,01-4*0,2 24,21 3,39 

0,20 0,55 2,1+2,1 4,20 0,46 

0,20 0,30 2,10 2,10 0,13 

0,20 0,18 3,6+3,6 7,20 0,26 

0,20 0,08 3,6+3,3 6,90 0,10 

0,20 0,10 3,6+4,8 8,40 0,17 

0,20 0,05 4*4,8 19,20 0,19 

0,20 0,15 4,8+4,8 9,60 0,29 

0,11 2,10 4*3,9 15,60 3,60 

        14,65 

5NP - betonáž v úrovni panel ů + dobetonávky  

0,20 0,31 7,055+1,3 8,36 0,51 

0,20 0,18 6,69+7,89 14,58 0,52 

0,20 0,22 18,71 18,71 0,80 

0,20 0,03 6,69 6,69 0,04 

0,20 0,08 2,775+7,89 10,67 0,16 

0,20 0,10 7,89 7,89 0,16 

0,20 0,16 18,71+6 24,71 0,77 

0,20 0,06 4,95 4,95 0,05 

        3,02 

5NP - Atika  

0,20 0,37 8,375+0,55+3,2+3+8,1+19,1 42,33 3,13 

0,20 0,22 19,1*2+7,8+5,025+5,85 56,88 2,50 

  
    5,63 

  
Betonáže nad zdivem 36,62 

  
Obvodové věnce 10,92 

41,76 

  
Betonáže v úrovni panelů 30,85 

Celkový objem betonu 78,39 

Patka pod schodišťové rameno - beton prostý C16/20 

Výška  
(m) 

Šířka 
(m) 

Délka věnce (m) 
Délka věnce 
celkem (m) 

Celkem 
Objem 

(m3) 

0,62 1,5 2*2,55 5,1 4,74 

4,74 
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Výztuž pozedního věnce 

Výpočet běžných metrů 

Podla
ží 

Typ 
prvku 

Délka věnce (m) bm 
Počet 
ks/b

m 

Celke
m bm 

Hmotno
st 

(kg/m) 

Celkem 
(kg) 

1NP 

Podéln

á 

výztuž       

10505 

RØ10 

(25,3+2*(12,55+5,175)+9,85)*2 -

26,6 
114,

6 
4 

459,0

0 
0,64 293,76 

2NP 25,3+2*(12,55+5,175)+9,85 70,6 4 
283,0

0 
0,64 181,12 

3NP 25,3+2*(12,55+5,175)+9,86 70,6 4 
283,0

0 
0,64 181,12 

4NP 2*(12,55+25,3) 75,7 4 
303,0

0 
0,64 193,92 

5NP 
19+8,55+3*6,225+3,625+7,2+8,375

+5,85   +5,1 
76,3

8 
4 

306,0

0 
0,64 195,84 

     
Hmotnost RØ10 : 1045,76 

         

Podla
ží 

Typ 
prvku 

Délka věnce (m) bm 

Poče
t 

Ø/b
m 

Počet 
ks 

Celke
m bm 

Hmotno
st 

(kg/m) 

Celkem 
(kg) 

1NP 

Třmínk

y ā250      

10216 

EØ6                

délka 

0,7m 

(25,3+2*(12,55+5,175)+9,85)

*2 -26,6 
114,

6 
4 459 

321,3

0 
0,22 71,3286 

2NP 25,3+2*(12,55+5,175)+9,85 70,6 4 283 
198,1

0 
0,22 43,9782 

3NP 25,3+2*(12,55+5,175)+9,86 70,6 4 283 
198,1

0 
0,22 43,9782 

4NP 2*(12,55+25,3) 75,7 4 303 
212,1

0 
0,22 47,0862 

5NP 
19+8,55+3*6,225+3,625+7,2

+8,375+5,85+5,1 
76,3

8 
4 306 

214,2

0 
0,22 47,5524 

     
Hmotnost EØ6 : 

253,923

6 

         
Podla

ží 
Typ 

prvku 

Rozměry sítě (m)   Plocha sítě 
(m2) 

Hmotnost 
(kg/m2) 

Celkem 
(kg)     

1NP KARI 

síť  150            

10505 

RØ8 

0,85*18,73   15,9205 5,4 85,97 

2NP 0,85*25,01   21,2585 5,4 114,80 

3NP 0,85*25,01   21,2585 5,4 114,80 

4NP (0,7+0,59)*25,01   32,2629 5,4 174,22 

Hmotnost sítě RØ8 : 489,78 

Hmotnost celkově (kg) : 1789,47 

Hmotnost celkově (t) : 1,79 
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STROPNÍ KONSTRUKCE 

Předpjaté stropní panely SPIROLL 

Ozn. ve 
výkrese 

Název a rozměr 
prvku 

Počet kusů pro jednotlivá podlaží Celkem 
ks 

t/ks 
Hmotnost 
celkem (t) 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 

SP1 
SPIROLL PPS 200-7x+0  

1200x6100 
12 20 20 - - 52 1,81 93,89 

SP2 
SPIROLL PPS 200-7x+2 

1200x6100 
3 - - 20 - 23 1,81 41,53 

SP3 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x4700 
21 16 16 16 - 69 1,39 95,99 

SP4 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x2800 
3 2 2 8 - 15 0,83 12,43 

SP5 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

690x4700 
1 - - - - 1 0,80 0,80 

SP6 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x2300 
1 - - - - 1 0,68 0,68 

SP7 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x1400 
1 - - - - 1 0,41 0,41 

SP8 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

1200x6100 
- - - - 23 23 1,81 41,53 

SP9 
SPIROLL PPS 200-5x+0 

690x6100 
- - - - 4 4 1,04 4,15 

      
Celková hmotnost : 291,42 

          

Ucpávky Ø 152 mm 

Ozn. 
Panelu 

Název a rozměr prvku 
Počet dutin 

/ panel 
Počet  panelů Počet    ucpávek 

SP1 SPIROLL PPS 200-7x+0  1200x6100 6 52 624 

SP2 SPIROLL PPS 200-7x+2 1200x6100 6 23 276 

SP3 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x4700 6 69 828 

SP4 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x2800 6 15 180 

SP5 SPIROLL PPS 200-5x+0 690x4700 3 1 6 

SP6 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x2300 6 1 12 

SP7 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x1400 6 1 12 

SP8 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x6100 6 23 276 

SP9 SPIROLL PPS 200-5x+0 690x6100 3 4 24 

   
Celkový počet ucpávek : 2238,00 
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Stropní PZD desky 

Ozn. ve 
výkrese 

Název a tl. Prvku 
Rozměry prvku (mm) 

Celkem ks kg/ks 
Hmotnost 

celkem 
(kg) šířka délka 

PZD 1 PZD 120 tl. 90 mm 300 900 52 58,5 3042 

PZD 2 PZD 120 tl. 90 mm 300 1200 52 78 4056 

Celková hmotnost : 7098,00 

ŽB prefa schodiště 

Ozn. ve 
výkrese 

Název a tl. Prvku 
Rozměry stupně (mm) Hmotnost 

prvku (t) 
Celkem 

ks 
Hmotnost 
celkem (t) šířka výška 

SCH1 Schody pravotočivé 270 163,9 4,44 3 13,32 

SCH2 Schody levotočivé 270 163,9 4,44 3 13,32 

Celková hmotnost : 26,64 

I profily - překlady 

Ozn. ve 
výkrese 

Název prvku Délka (mm) Celkem ks Celkem bm t/bm 
Hmotnost 
celkem (t) 

e I 240 3800 3 11,4 0,0362 0,41268 

f I 300 5700 6 34,2 0,0542 1,85364 

g I 320 6200 3 18,6 0,061 1,1346 

h I 260 4200 6 25,2 0,0419 1,05588 

s I 240 3800 2 7,6 0,0362 0,27512 

u I 320 4700 6 28,2 0,061 1,7202 

z I 240 3000 6 18 0,0362 0,6516 

I profily - nosníky ve stropní konstrukci nad 4NP 

  Název prvku Délka (mm) Celkem ks Celkem bm t/bm 
Hmotnost 
celkem (t) 

P
rů

vl
a

ky
 p

o
d

 

o
b

vo
d

o
vo

u
 

st
ě

n
o

u
 v

 5
.N

P
 I 220 6150 6 36,9 0,0311 1,14759 

I 200 4725 2 9,45 0,0262 0,24759 

IPE 160 2100 4 8,4 0,0158 0,13272 

IPE 180 4150 4 16,6 0,0188 0,31208 

I 220 6200 10 62 0,0311 1,9282 

Celková hmotnost : 10,87 



128 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

  
  

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ SCHODIŠTĚ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   MARTIN DUDA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
BRNO 2013                   



129 
 

V projektu bylo použito prefabrikované schodiště viz obrázek, které má několik 

nesporných výhod oproti monolitickému, popř. montovanému z PZD desek, které bylo 

v původním projektu. 

 

- Velmi rychlá montáž umožňující okamžitý provoz hned po usazení. Celý 

průběh montáže netrvá déle než 3 hodiny.  

- V případě montovaného, popř. monolitického schodiště nastane tzv. 

„mokrý proces“, který u naší stavby může oddálit práci na každém podlaží 

až o týden, celkově tedy měsíc. 

- Prefabrikované schodiště na staveniště dopraví nákladní automobil, 

z kterého ho přímo na místo osadí autojeřáb. Hned po usazení mezipodesty 

můžeme vyzdít zbytek nosných stěn. 

- V případě jiného řešení bychom museli vybetonovat konzolu pro ukotvení 

schodišťových ramen a tím bychom tedy oddálili dozdění – pokládku 

Spirollů – a nakonec i samotnou betonáž pozedního věnce. 

- Co se týče ekonomického hlediska, prefabrikát také není špatnou volbou. 

 

Prefa schody se cenově pohybují od 28 000 do 55 000 za kus, podle 

složitosti a tvaru konstrukce + doprava, tento konkrétní kus 41000 včetně 

dopravy a montáže 

 

Montované schodiště z PZD desek, které bylo v původním projektu, dle 

dostupných informací vychází na cca 32500 – Vzhledem k časové ztrátě 

zanedbatelné. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
NP   nadzemní podlaží 
P+D   pero-drážka 
ZS   zařízení staveniště 
KCE   konstrukce 
TP   technologický předpis 
HSV   stavbyvedoucí 
PSV   mistr 
S   specialista 
M   měření 
C   certifikát 
SD   stavební deník 
PD  projektová dokumentace 
TDI   technický dozor investora 
ZOV   zásady organizace výstavby 
KZP   kontrolní a zkušební plán 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví 
k.ú.   katastrální území 
NN   nízké napětí 
 

 
Seznam příloh  
 
A1 –   KZP stropy 
A2 –   KZP zdivo 
 
B1 –   stavební situace 
B2 –   zařízení staveniště 
B3.1 -  zátěžový graf – schodiště 
B3.2 -  zátěžový graf – panel 1 
B3.3 -  zátěžový graf – panel 2 
 
C -  konstrukční detaily 
 
D1 –   technologický sled procesů 
D2 –   harmonogram 
D3 –   položkový rozpočet 


