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Abstrakt  

Předmětem diplomové práce je příprava a realizace hrubé stavby bytových domů (apartmánů) 
Farské lúky v Čeladné. Práce se zabývá zařízením staveniště, návrhem strojní sestavy, 
technologickými předpisy monolitických konstrukcí, kontrolními a zkušebními plány, 
časovým a finančním plánem, návrhem smlouvy o dílo, harmonogramem a bezpečností práce.  
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zařízení staveniště, strojní sestava, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, časový a 
finanční plán, návrh smlouvy o dílo, harmonogram, bezpečnost práce  
  
  
  
Abstract 
The object of the diploma thesis is preparation and realization of the gross superstructure of 
apartment houses Farske luky in Celadna. Diploma thesis deals with facility of the building 
site, project of machines, technological rules of monolithic constructions, plans of quality 
controls, time and financial plan, works contract, schedule and work safety.  
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ÚVOD 

Za předmět řešení mé diplomové práce jsem si vybral soubor apartmánů v mi blízké 

Čeladné. Konkrétně budu řešit přípravu a realizaci stavby, budu se zabývat návrhem 

staveniště, včetně jeho dimenzí, návrhem mechanizace, časovým plánem, ale také 

technologickými postupy a zajištění bezpečnosti a správného zhotovování 

železobetonových konstrukcí. Na závěr posoudím tepelně technické vlastnosti 

bytových domů. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
1.1. Identifika ční údaje  

Stavba:  Apartmány Farské lúky 

Místo stavby:  Čeladná  

Dotčené pozemky:   pozemky parc. č. 41/13, 41/14, 41/15, 41/16,  

  41/17, 297/1, 916/1, 921/1, 921/14, 921/11   

  a 3118/2 

Okres:  Frýdek-Místek  

Katastrální úřad:  Katastrální pracovišt ě Frýdek-Místek  

Kraj:  Moravskoslezský  

Druh stavby:  Novostavba  

Termín zahájení:  9/2012 

Termín dokončení:  10/2015 

Doba výstavby:  38 měsíců 

 

 

1.2. Účastníci výstavby  

Investor: 

 Žadatel - stavebník:  K+Čeladná, s.r.o.  

   Václavské nám. 48, 110 00 Praha 1 

   IČ: 27560465 

 V řízení zastoupena:  Jan Czernek  

   Štefánikova 21, 737 01 Český Těšín 

   IČ: 68304421 

Projektant: 

 Hlavní projektant:  Atelier P.H.A., spol. s.r.o. 

   Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8
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   IČ: 63988470 

 Zástupce:  Ing. arch. Ond řej Gatermayer  

 Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jind řich Kaas  

 

Zhotovitel stavby:  VUT v Brn ě FAST 

   Veveří 331/95 

   602 00 Brno, Královo Pole  

 Zodpovědný zástupce:  Bc. Jakub Stach  

   Tel.: 732 523 418 

 
1.3. Rozdělení na stavební objekty  

SO 01 - bytový dům (apartmán) BD1 

SO 02 - bytový dům (apartmán) BD2  

SO 03 - bytový dům (apartmán) BD3  

SO 04 - bytový dům (apartmán) BD4  

SO 05 - bytový dům (apartmán) BD5  

SO 06 - bytový dům (apartmán) BD6  

SO 07 - bytový dům (apartmán) BD7 

SO 08 -  vodovodní přípojka 

SO 09 – kanalizační přípojka 

SO 10 – elektrická přípojka VN 

SO 11 – elektrická přípojka NN 

SO 12 – plynovodní přípojka 

SO 13 – oplocení 

SO 14 – zpevněné plochy 
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2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

 
Řešenými objekty je soubor sedmi samostatně stojících obytných objektů - apartmánů, 

které jsou situované ve dvou řadách v severní části obce Čeladná. Jedná se o 

nepodsklepené tří až čtyř patrové bytové domy, k jejichž 1.NP jsou přičleněny 

předzahrádky. 

 
 
3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

 
Staveniště se nachází v severní části obce Čeladná, 7km jižně od Frýdlantu nad 

Ostravicí a 12km východně od Frenštátu pod Radhoštěm. Příjezd do Čeladné od 

Frýdlantu nad Ostravicí je zajišťován hlavní silniční komunikací č. II/483, která také 

umožňuje dopravní napojení a obslužnost celého řešeného obytného souboru. 

Staveniště je mírně svažitého charakteru od jihu k severu a nadmořská výška se 

pohybuje od 413,20 do 417,26 m.n.m. 

 
 
4. ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

STAVBY 

 
Objekty leží na pozemku 41/14 určeného pro výstavbu, který je orientován 

severozápadním směrem podél hlavní silniční komunikace zajišťující příjezd do této 

obce ze směru od Frýdlantu nad Ostravicí. Hlavní vstupy mají objekty ze 

severovýchodní strany. Půdorysy objektů mají shodný obdélníkový tvar a rozměry 21,7 

x 19,2 m. Objekty jsou nepodsklepené a mají tři (BD1, BD4) a čtyři (BD2, BD3, BD5, 

BD6, BD7) nadzemní podlaží.  

Objekty jsou situované ve dvou řadách podél páteřní komunikace s proměnnou uliční 

čárou. Architektonická koncepce vychází z požadavku na vytvoření obytného areálu, 

jenž bude spojovat současný architektonický výraz s požadavkem na funkčnost a 

ekonomii obytného souboru. Tomu byla podřízena volba materiálů a povrchových 

úprav jednotlivých staveb. Vnější plášť je navržen v kombinaci strukturální omítky a 

dřevěného obložení fasády.  

Hlavní vstup, který je řešen jako bezbariérový, se nachází v 1.NP. Na vstup navazuje 

zádveří, ze kterého je přístupná kočárkárna a úklidová místnost. Na zádveří dále 
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navazuje schodišťový prostor s výtahovou šachtou a technickou místností. Na 

schodišťový prostor navazuje chodba, ze které je přístup ke 4 bytům. K bytům v 1.NP 

jsou přičleněny předzahrádky. V 1.NP se dále nachází i 6 parkovacích stání, které jsou 

přístupné z venkovního prostoru. Ve 2.NP až 4.NP je navrženo vždy 4-5 bytů na 

podlaží s venkovními terasami a balkóny. Celkem je v těchto sedmi objektech 

navrženo 120 (28 a 92) bytových jednotek. 

 
 
5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 
5.1. VÝKOPY 

Ze stávající pláně bude v rámci HTÚ sejmuta ornice v tl. 180mm. Terén je téměř 

rovinatý, proto není třeba žádných dalších hrubých plošných terénních úprav. 

Z úrovní dna, vzniklého sejmutím ornice, budou kopány výkopy pro základové patky 

sloupů a dojezd výtahové šachty. Výkopy budou prováděny strojně, posledních 10cm 

ve výkopech bude dočištěno ručně. 

Dešťová voda bude ze stavební jámy odváděna drenáží uloženou po obvodě stavební 

jámy do drenážní šachtice, odkud bude přečerpávána do přilehlé kanalizace. 

 
5.2. ZÁKLADY  

Založení objektů je na základových patkách a pasech. Rozměry základových patek 

jsou 2,25 x2,25 m (vnitřní patky) a 2,0 x 2,0 m (vnější patky). Patky jsou dvoustupňové, 

na prvním stupni jsou osazeny základové prahy, na kterých budou založeny dělící a 

akustické příčky 1.NP a obvodový plášť. Základové konstrukce budou uloženy na 

podkladní beton tl. 50 mm provedený přímo na rostlý terén. Na horní líc základových 

patek, pasů a prahů bude uložena hydroizolace položená na podkladní betonovou 

desku tl. 150 mm, která bude vyztužena KARI sítěmi 105/150/8 mm. Hydroizolační 

vrstva bude překryta betonovou vrstvou tl. 50 mm. V místech pronikání výztuže sloupů 

a stěn hydroizolací budou tato místa lokálně opatřena hydroizolačním nátěrem, nebo 

jiným, projektantem odsouhlaseným, způsobem. 

 
5.3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  

Pro vrchní stavbu objektu je uvažován jako nosná konstrukce monolitický 

železobetonový bezprůvlakový skelet. Rozměry sloupů 300 x 300 mm. Jejich modelové 

vzdálenosti v příčném směru jsou 4,5 m, 2 x 5 m, 4 m a 5 m, 6 m a 5 m ve směru 

podélném. V ose II a III doplňují nosný systém cihelné stěny tl. 300 mm. Pevnost cihel 
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v tlaku je P 15, malta M 2,5. V posledním podlaží jsou v nároží budovy v exteriéru 

místo betonových sloupů umístěny sloupky ocelové. Nosnou konstrukci výtahové 

šachty tvoří železobetonový tubus tj. 150 mm. Svislé nosné konstrukce doplňují 

výplňové obvodové stěny ze zdiva Porotherm tl. 300 a 250 mm. Pevnost cihel v tlaku je 

P 15, malta M 2,5. 

 
5.4. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Jako stropní konstrukce je uvažována železobetonová stropní deska tl. 240 mm. 

Stropní deska je v místech balkónů vykonzolována a z venkovní strany opatřena 

tepelnou izolací. Stropní deska je nad 1., 2. a 3.NP, nad 4.NP je pouze propojení 

sloupů průvlaky.  

V místech průchodu stropními konstrukcemi je vytvořen prostup patřičné velikosti. Po 

nainstalování všech kabelových a trubních rozvodů budou všechny prostupy z 

akustických důvodů utěsněny. 

 
5.5. PŘÍČKY 

V objektu budou převážně použity zděné příčky z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D 

(125 mm). V místech, kde se předpokládá vedení instalací v drážkách zdiva, budou 

použity tvárnice CV14 (150 mm) Přizdívky tl. 100/150 mm v prostorách koupelen, WC, 

atd. budou tvořeny tvárnicemi YTONG, které budou k nosné stěně přichyceny přes 

trny. Všechny příčky budou od stropní konstrukce dilatovány polystyrenem  

tl. 20 mm. 

 
5.6. PODHLEDY 

Všechny viditelné instalace v bytech vedené po povrchu budou zakryté SDK 

opláštěním, např. firmy KNAUF tvořené deskami GKB. Ve vlhkých prostorech bude 

užito desek GKBI. Podhledy v prostorách garáží a kotelen budou provedeny z 

akustického sádrokartonu s vloženou minerální vatou. Volně vedené elektro rozvody v 

1.NP budou zakryty protipožárním sádrokartonovým podhledem GKF. 

Nad posledními podlažími budou podhledy rovněž provedeny z protipožárního 

sádrokartonu GKF. Ve vlhkých prostorách bude užito desek GKFI. Do podhledů bude 

vložena parotěsná zábrana a tepelná izolace. 
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5.7. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE  

5.7.1. Schodišt ě 

V objektu je navržen 1 schodišťový prostor s tříramenným schodištěm. Schodiště je 

monolitické, do schodišťových stěn osazeno pomocí akustických konzol Schöck 

Tronsole Typ AZT a do stropní konstrukce pomocí akustických konzol Schöck Tronsole 

Typ T4. Tloušťka schodišťové desky  je 200 mm. Schodišťové stupně budou obloženy 

keramickým obkladem. 

 
5.7.2. Výtahy 

V každém objektu je navržen jeden výtah s nosností do 630 kg. 

 
5.8. STŘECHA 

Na objektu je navržena valbová střecha s taškovou krytinou Bramac. Nosnou 

konstrukcí střechy je navržen dřevěný krov tradiční vaznicové soustavy se středovými 

vaznicemi a s lokálními ocelovými prvky, který je postaven na obvodové a vnitřní ŽB 

průvlaky. Spád střešní roviny je 30°. Odvodnění bude realizováno do střešních žlabů a 

odpadů. Na markýze nad vstupním prostorem je navržena plochá jednoplášťová 

střecha. 

 
5.9. OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Obvodový plášť bude tvořen zděnými stěnami tl. 250 a 300 mm. Na tyto konstrukce je 

aplikován zateplovací systém „Weber“ s tepelnou izolací z polystyrénu o tl. 150 mm vč. 

tenkovrstvých omítek. Na ustupujících fasádách je navržena dřevěná provětrávaná 

fasáda. 

 
5.10. PODLAHY 

Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místnosti a dle požadavků investora a 

architekta. V mokrých provozech bude provedena těsnící stěrka Schönox HA, která 

bude v místech sprchových koutů a van vytažena i na stěnu do výšky cca 2,0 m. 

Tloušťka podlah v obytných částech objektu v úrovni nad +- 0,000 (tedy 2.-4. NP) bude 

v tl. 100 mm nad horní hranou ŽB desky a tl. podlahy na úrovni +- 0,000 (tedy 1.NP) 

bude tl. 155 mm. Součástí podlah bude kročejová izolace z polystyrenu EPST 3500 tl. 

40 mm a Ethafoam tl. 5 mm. V podlahách na terénu bude použita tepelná izolace 

polystyren EPS 100 S-Stabil tl. 100 mm. Schodišťové stupně budou opatřeny 

keramickou dlažbou tl. 9 mm. Výška podlahových soklů bude 100 mm resp. 50 mm a 

budou ze stejného materiálu jako nášlapná vrstva. 
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5.11. VÝPLNĚ OTVORŮ 

V objektu jsou navržena dřevěná okna, balkónové dveře a francouzská okna 

z europrofilů s celoobvodovým kováním. Zasklení oken bude provedeno izolačním 

dvojsklem  U = 1,1 W/m²K.  

Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované, dle účelu místnosti a požadavků investora buď 

prosklené, nebo plné s obložkovou zárubní. Vstupní bytové dveře budou st. 

bezpečnosti 3 do ocelové zárubně. Schodišťové dveře budou fóliové imitace buku do 

ocelové zárubně. 

V prostorech, které nejsou přirozeně ani nuceně větrány budou na stěnách u podlah a 

stropů osazeny interiérové větrací mřížky. Venkovní větrací mříže na fasádě budou 

ocelové.  

Garážová vrata budou hliníková, zateplená PUR tl. 40 mm se sekčním 

elektropohonem. 

 
 
6. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU  

 
Příjezd k apartmánům bude možný po silnici II/483, která spojuje města Frýdlant nad 

Ostravicí s Frenštátem pod Radhoštěm.  

Objekty jsou napojeny na dešťovou a splaškovou kanalizaci. Objekty jsou dále 

napojeny na vodovodní síť a plynovodní síť. Vytápění  bude zajišťováno z centrální 

plynové kotelny v 1.NP jednotlivých bytových domů - apartmánů. Všechny objekty jsou 

vybaveny silnoproudými a slaboproudými rozvody a hromosvodem. 

 
 
7. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 
Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po celou dobu výstavby náležitě 

chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 

Během provádění stavebních prací nesmí hluk při těchto činnostech překročit v 

chráněném venkovním prostoru staveb hygienické limity hluku dle § 11 odst. 7 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Po dobu výstavby smí zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 

garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a v náležitém technickém stavu. 
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Během stavebních prací bude nutno eliminovat prašnost v okolí stavby, např. 

zpevněním manipulačních ploch, zřízením a užíváním plochy pro dočištění, zakrytím 

uloženého sypkého nákladu či skrápěním staveniště v případě dlouhodobého sucha. 

Zhotovitel stavby je odpovědný za patřičný stav svého strojového parku. Tímto se myslí 

především splňování příslušných emisních limitů dle platné legislativy, vybavení 

mechanismů prostředky pro zachycení případných úniků oleje či pohonných hmot do 

terénu. Během výstavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických 

látek. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Veškeré vytěžené či vyprodukované materiály, budou jako odpady v souladu se 

zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001, Katalog odpadů 

vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a předpisy 

souvisejícími, náležitě zlikvidovány transportem na legální skládky a úložiště. 

 
 
 

8. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A 
BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

 
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou, která bude k vykonávání 

činností způsobilá. Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví 

a seznámí se s nařízením vlády 591/2006 Sb. , o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády 362/2005 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Práce budou probíhat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, zákonem č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na 

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

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

a pracovní prostředí. 

O proškolení všech zaměstnanců na BOZP bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 

 

Během zpracování této části technické zprávy bylo použito materiálů projektanta. 
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STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY 
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9.1. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI 
VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

 
V této části diplomové práce budou graficky znázorněny širší vztahy dopravních tras 

mezi místem staveniště a místy, ze kterých bude odebírána většina materiálu pro 

stavbu. 

 

Širší vztahy dopravních tras je příloha diplomové práce označená B.8  Širší dopravní 

vztahy. 

 
 
9.2. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY - 

OBJEKTOVÝ 

 
Časový plán stavby - objektový byl zpracován dle THU.  

 

Časový a finanční plán stavby - objektový je příloha diplomové práce označená B.1 

ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN - OBJEKTOVÝ. 

 
 
9.3. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO 
OBJEKTU 

 
V této studii je přiblížena realizace hlavních technologických etap stavebního objektu. 

Jedná se o realizaci základových konstrukcí, svislých konstrukcí, vodorovných 

konstrukcí, realizace konstrukce krovu a realizace ostatních stavebních objektů.  

Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu je část diplomové 

práce označená A.2 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP. 

 
 
9.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 
V této zprávě je řešena charakteristika staveniště, jeho významné sítě technické 

infrastruktury, zajištění zdrojů a energií, uspořádání a bezpečnost staveniště, údaje o 
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dopravních trasách na staveniště, doprava materiálu, skladovací plochy a 

vnitrostaveništní komunikace. Dále zpráva pojednává o zajištění hlídání staveniště, 

jeho vlivu na životní prostředí, jsou navrženy buňky pro zařízení staveniště a 

dimenzování staveniště pro potřeby vody a elektrické energie. 

Technická zpráva zařízení staveniště je část diplomové práce označená  A.3 

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

 
 
9.5. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJ Ů A 

MECHANISMŮ 

 
Tato část diplomové práce řeší návrh nasazení stavebních strojů, mechanismů a 

nářadí, které jsou potřebné pro provedení stavby. Stroje jsou zde rozděleny dle druhu 

prací, ke kterým budou nasazovány, do pěti kategorií. Stroje pro zemní práce, stroje 

pro betonářské práce, stroje sloužící pro dopravu a manipulaci s materiálem, stroje pro 

zdění a stroje ostatní. U každého stroje, mechanismu, nářadí jsou uvedeny jeho 

technické parametry, práce pro kterou jsou navrženy a jejich předpokládané nasazení. 

 

Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů je část diplomové práce označená A.4 

NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ. 

 
 
9.6. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 

OBJEKTU 

 
Časový plán hlavního stavebního objektu byl zpracován programem MS Project a to 

pro jeden vybraný bytový dům - apartmán. Součástí časového plánu je technologický 

normál označený jako B.4 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL. 

 

Časový plán hlavního stavebního objektu je příloha diplomové práce označená B.3 

ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 
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9.7. PLÁN ZAJIŠT ĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJ Ů - 
STAVEBNÍ MECHANISMY A LIDSKÉ ZDROJE 

 
Plán zajištění materiálových zdrojů - stavební mechanismy a lidské zdroje jsou přílohy 

diplomové práce označené B.5 NASAZENÍ STAVEBNÍCH MECHANISMŮ a B.6 

LIDSKÉ ZDROJE. 

 
 
9.8. TECHNOLOGICKÝ PREDPIS PRO PROVEDENÍ 

VODOROVNÝCH NOSNÝCH MONOLITICKÝCH ŽB 
KONSTRUKCÍ 

 
Technologický předpis se zabývá prováděním monolitických ŽB stropů nad jednotlivými 

podlažími bytových domů - apartmánů. V technologickém předpise jsou uvedeny 

výměry použitých materiálů, jejich doprava a skladování, požadavky kladené na 

připravenost staveniště, pracovní podmínky za kterých mohou práce probíhat, složení 

pracovní čety, potřebné stroje, nářadí a pomůcky. Nedílnou součástí technologického 

předpisu jsou pracovní postupy, doplněné o obrázky, které musí být během provádění 

vodorovných monolitických ŽB konstrukcí důsledně dodržovány. Dalšími součástmi 

technologického předpisu je část zabývající se jakostí a kontrolou kvality a část řešící 

bezpečnost práce. 

 

Technologický předpis pro provedení vodorovných monolitických ŽB konstrukcí je část 

diplomové práce označená A.5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 

VODOROVNÝCH NOSNÝCH MONOLITICKÝCH ŽB KONSTRUKCÍ.  

 
 
9.9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 

SVISLÝCH NOSNÝCH MONOLITICKÝCH ŽB 
KONSTRUKCÍ 

 
Technologický předpis se zabývá prováděním monolitických ŽB sloupů v jednotlivých 

bytových domech - apartmánech. V technologickém předpise jsou uvedeny výměry 

použitých materiálů, jejich doprava a skladování, požadavky kladené na připravenost 

staveniště, pracovní podmínky za kterých mohou práce probíhat, složení pracovní čety, 
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potřebné stroje, nářadí a pomůcky. Nedílnou součástí technologického předpisu jsou 

pracovní postupy doplněné o obrázky, které musí být během provádění svislých 

monolitických ŽB konstrukcí důsledně dodržovány. Dalšími součástmi technologického 

předpisu je část zabývající se jakostí a kontrolou kvality a část řešící bezpečnost práce.  

 

Technologický předpis pro provedení svislých monolitických ŽB konstrukcí je část 

diplomové práce označená A.6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 

SVISLÝCH NOSNÝCH MONOLITICKÝCH ŽB KONSTRUKCÍ. 

 
 
9.10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY NA 

MONOLITICKÉ ŽB KONSTRUKCE VODOROVNÉ A 
SVISLÉ 

 
Kontrolní a zkušební plán kvality stanovuje kontrolní body v průběhu výstavby, které 

zajistí správné a bezproblémové zhotovení vybrané části stavby. Součástí jednotlivých 

kontrolních bodů jsou údaje o předmětu kontroly, jednotlivé části kontroly, kdo kontrolu 

provádí, způsob provádění a uvedena norma, dle které se při kontrole bude 

postupovat, dále jméno a podpis osob, které kontrolu provedou, prověří a převezmou. 

Výstupem těchto kontrol a zkoušek budou certifikáty, dodací listy nebo zápisy do 

stavebního deníku. 

 

Kontrolní a zkušební plán kvality na monolitické ŽB konstrukce vodorovné a svislé je 

přílohou diplomové práce označená B.9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN.  

 
 
9.11. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
 

Tato část diplomové práce řeší povinnosti a závazky účastníků výstavby, objednatele a 

zhotovitele. Jev ní především řešen předmět a cena díla, fakturace, splátky a doba 

plnění, podmínky za kterých bude dílo provedeno, penále, kontrola a převzetí díla a 

záruka. 

 

Návrh smlouvy o dílo je část diplomové práce označená A.7 NÁVRH SMLOUVY O 

DÍLO. 
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9.12. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI - BOZP 

 

Tato část diplomové práce se řídí nařízením vlády 591/2006 Sb. , o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 

vlády 362/2005 Sb. , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále se 

řídí zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zákonem č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

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

a pracovní prostředí.  

Jsou zde doslovně citovány body (nebo jejich části) z výše zmíněných nařízení vlády, 

které se týkají činností, nebo technologických etap prováděných na řešené stavbě 

apartmánů Farských lúk. Pod jednotlivými odstavci je tučně uvedeno konkrétní řešení 

pro bytový soubor Čeladná. 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - BOZP je část diplomové 

práce označená A.8 PLÁN BOZP. 

 
 
9.13. POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ 

BYTOVÉHO DOMU - TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ 

 
Tato část diplomové práce řeší posouzení obvodových konstrukcí dle ČSN EN 730540-

2, Tepelná ochrana budov - Požadavky. Posouzení bylo provedeno v programu Teplo 

2010. 

Posouzení obvodových konstrukcí bytového domu - tepelně technické posouzení je 

část diplomové práce označená A.9 POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ 

BYTOVÉHO DOMU - TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 
 

Stavba:  Apartmány Farské lúky 

Místo stavby:  Čeladná  

Dotčené pozemky:   pozemky parc. č. 41/13, 41/14, 41/15, 41/16,  

  41/17, 297/1, 916/1, 921/1, 921/14, 921/11  

  a 3118/2 

Okres:  Frýdek-Místek  

Katastrální úřad:  Katastrální pracovišt ě Frýdek-Místek  

Kraj:  Moravskoslezský  

Druh stavby:  Novostavba  

Termín zahájení:  9/2012 

Termín dokončení:  10/2015 

Doba výstavby:   38 měsíců 

 
 
2. OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

 
Jedná se o samostatně stojící obytné objekty, které jsou situované ve dvou řadách, 

podél páteřní komunikace s proměnnou uliční čárou. Architektonická koncepce vychází 

z požadavku na vytvoření obytného areálu spojujícího současný architektonický výraz 

s požadavkem funkčnosti a ekonomie obytného souboru.  Objekty jsou nepodsklepené 

a mají tři (BD1, BD4) a čtyři (BD2, BD3,  BD5,  BD6,  BD7) nadzemní podlaží. V 1.NP 

se nachází hlavní vstup, který je řešen jako bezbariérový. K bytům v 1.NP jsou 

přičleněny předzahrádky. V 1.NP je též situováno 6 parkovacích stání, které jsou 

přístupné z venkovního prostoru. Celkem je v těchto objektech navrženo 120 (28 a 92) 

bytových jednotek. 
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3. VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 
Před zahájení všech technologických etap je nezbytně nutné provést kontrolu dříve 

provedených prací v předchozích etapách. Jedná se zejména o konstrukce, které 

budou zakryty. Kvalitu a rozsah provedených prací požadujeme v souladu s 

předepsanou projektovou dokumentací, kontrolním a zkušebním plánem a také ve 

standardu dohodnutém ve smlouvě o dílo.  

U technologických etap jež toto vyžadují, je nutné přihlédnout k povětrnostním 

podmínkám a učinit příslušná opatření např. zimní opatření pro betonáž, ošetřování 

betonu v letních měsících, povrchové teploty pro provádění úprav povrchů atd. 

Všechny tyto opatření je nutné napsat do SD. Tyto opatření si může vyžádat TDI a při 

jejich nedodržení je oprávněn provést příslušné kroky dle smluvních vztahů. 

 
 
4. ZEMNÍ PRÁCE 

 
4.1. Technologický postup práce  

• odstranění křovin a vzrostlých stromů, které bezprostředně znemožňují 

výstavbu 

• zbylé stromy budou chráněny proti poškození do výšky 2 m (dřevenými kryty z 

desek) 

• odstranění ornice o tl. 180 mm z plochy staveniště a její uložení  do 

pravidelných figur na vymezeném místě staveniště max. výšky 1,5 m tak, aby 

nedošlo vlivem špatného uložení k jejímu znehodnocení 

• zbylá ornice (cca 1/2), která nebude využita při konečných terénních úpravách 

bude odvezena na skládku 

• vytyčení hlavních stavebních objektů a inženýrských sítí geodetickou firmou 

• strojové hloubení jam pro patky a rýh pro základové pasy 

• ruční (cca 10 cm) dočištění výkopu 

• kontrola souladu výšky základové spáry s projektem 

 
4.2. Strojní vybavení  

• nivelační přístroj Leica SPRINTER 50 

• dozer Caterpillar D8T 

• motorová pila 

• lopata 
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• rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 

• nákladní auto Tatra T158 

 
4.3. Složení pracovní čety 

• geodet  1 x 

• řidič dozeru 1 x  

• řidič rypadlo-nakladače 1 x 

• řidič nákladního automobilu 2 x 

• pomocný dělník 4 x 

 
4.4. Výkaz vým ěr 

Sejmutí ornice tl. 180mm na ploše: 19 000 m2 o objemu: 3420 m3 

Vytěžená zemina o objemu: 1200 m3 

 
4.5. Časový plán  

Časový plán provádění zemních prací je patrný z přílohy diplomové práce 

označené B.3 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJKETU. 

 
 
5. ZÁKLADY 

 
5.1. Technologický postup práce  

• podsypání základové spáry nad základovými pasy a patkami štěrkopískem tl. 

150 mm a následné zhutnění 

• bednění stěn základových pasů a patek 

• vyztužení pasů a patek 

• betonáž 

• technologická pauza 3 dny 

• odbednění 

 

5.2. Strojní vybavení  

• autodomíchávač Schwing AM 8 C 

• autočerpadlo Schwing S 34 X 

• svářečka Artika 282 

• vibrační lišta Enar QZH 3000 
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• ponorný vibrátor Enar M7 AFP 

 

5.3. Složení pracovní čety 

• řidič autodomíchávače 1 x 

• řidič autočerpadla 1 x 

• železář 4 x   

• betonář 2 x 

• pomocný dělník 2 x 

 

5.4. Výkaz vým ěr 

VÝKAZ VÝMĚR 

Železobeton tř. C 25/30 17,25 m3 

Prostý beton tř. 12/15 127,34 m3 

Výztuž z oceli 10505 R 1,43 t 

 

5.5. Časový plán  

Časový plán provádění základů je patrný z přílohy diplomové práce označené B.3 

ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

 
6. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 
6.1. Technologický postup práce  

• zhotovení bednění stropů 

• uložení výztuže 

• betonáž stropní konstrukce 

• technologická pauza 7 dnů 

• odbednění 

 
6.2. Strojní vybavení  

• autojeřáb Tatra T815 AD 28 

• autodomíchávač Schwing AM 8 C 

• autočerpadlo Schwing S 34 X 
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6.3. Složení pracovní čety 

• vedoucí čety (mistr) 1 x 

• tesař 4 x 

• železář (armovač) 4 x 

• betonář 4 x 

• pomocný pracovník 2 x 

• jeřábník 1 x 

• řidič a strojník čerpadla 1 x 

• řidič domíchávače 1 x 

• řidič nákladního automobilu 1 x 

 

6.4. Výkaz vým ěr 

Beton stropů železový tř. C 25/30 (B30) 277,89 m3 

Výztuž stropů z oceli 10 505 35,70 t 

Beton průvlaků železový tř. C 25/30 (B30) 14,60 m3 

Výztuž průvlaků z oceli 10 505 1,79 t 

Beton ztužujících věnců železový tř. C 25/30 (B30) 6,31 m3 

Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 1,22 t 

Beton schodišť. konstrukcí, vč. stupňů tř. C 25/30 (B30) 10,92 m3 

Výztuž schodišť. konstrukcí z oceli 10 505 0,83 t 

 

6.5. Časový plán  

Časový plán provádění vodorovných konstrukcí  je patrný z přílohy diplomové práce 

označené B.3. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

 
 
7. SVISLÉ KONSTRUKCE 

 
7.1. Technologický postup práce  

• přivaření zhotovených armokošů k trnům výztuže vyčnívajícím ze stropní 

konstrukce 

• zhotovení bednění sloupů 

• betonáž sloupů 
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• technologická pauza 7 dnů 

• odbednění sloupů 

• zdění nosného zdiva 

• vyzdění nenosného obvodového pláště 

 

7.2. Strojní vybavení  

• autojeřáb Tatra T815 AD 28 

• autočerpadlo Schwing S 34 X 

• autodomíchávač Schwing AM 8 C 

• silo na maltu Cemix 

 

7.3. Složení pracovní čety 

• vedoucí čety (mistr) 1 x 

• tesaři 4 x 

• železáři (armovači) 3 x 

• svářeč 1 x 

• betonáři 2 x 

• pomocný pracovník 2 x 

• jeřábník 1 x 

• řidič a strojník čerpadla 1 x 

• řidič domíchávače 1 x 

• řidič nákladního automobilu 1 x 

 

7.4. Výkaz vým ěr 

Zdivo z bloků Porotherm 24P+D P10 19,96 m2 

Zdivo z bloků Porotherm 30 P+D P10 230,14 m2 

Zdivo z bloků Porotherm 30 AKU P20 12,47 m2 

Zdivo z bloků Porotherm 24 AKU P20 (nos.) 18,78 m2 

Zdivo z bloků Porotherm 24 AKU P10 391,65 m2 

Zdivo z bloků Porotherm 30 AKU P20 (nos.) 240,85 m2 

Zdivo z bloků Porotherm 30 AKU P20 (nenos.) 128,02 m2 

Zdivo z bloků Porotherm 24 AKU P20 (nenos.) 445,10 m2 

Zdivo příčk. z bloků Porotherm 11,5 P+D P10  502,77 m2 
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Zdivo příčk. z bloků Porotherm 11,5 P+D P10 (Superthm.) 6,48 m2 

Zdivo příčkové z voštinových cihel CV14 P15 242,23 m2 

Zdivo Ytong tl. 150 mm 45,32 m2 

Zdivo Ytong tl. 100 mm 46,17 m2 

Překlad Porotherm plochý š. 11,5 cm, d. 100 cm 20 ks 

Překlad Porotherm plochý š. 11,5 cm, d. 125 cm 31 ks 

Překlad Porotherm plochý š. 11,5 cm, d. 225 cm 1 ks 

Překlad Porotherm plochý š. 14,5 cm, d. 125 cm 16 ks 

Překlad Porotherm plochý š. 14,5 cm, d. 75 cm 6 ks 

Beton sloupů železový tř. C 25/30 (B30) 14,72 m3 

Výztuž sloupů z oceli 10 505 1,27 t 

Beton stěn železový tř. C 25/30 (B30) 11,83 m3 

Výztuž stěn z oceli 10 505 1,63 t 

 

7.5. Časový plán  

Časový plán provádění svislých konstrukcí je patrný z přílohy diplomové práce 

označené B.3. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

 
 
8. KROV 

 
8.1. Technologický postup práce  

• osazení pozednice na průvlaky nad sloupy posledního nadzemního podlaží, 

zajištění spojů ocelovými svorníky a osazení kotvících pásků 

• osazení vazných trámů 

• sestavení plné vazby ze sloupků, vzpěr a kleštin 

• zvednutí profilů plných vazeb a jejich osazení na vazné trámy, zajištění jejich 

polohy provizorním zavětrováním 

• osazení vaznice na sloupky a současné osazení pásků 

• osazení krokví mezi kleštiny a jejich utažení 

• osazení mezilehlých krokví 

• prohlédnutí celé konstrukce 

• utažení matic šroubů 
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• zhotovení separační folie 

• laťování 

 

8.2. Strojní vybavení  

• autojeřáb Tatra T815 AD 28 

• stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

 

 

8.3. Složení pracovní čety 

• vedoucí čety (tesař) 1 x 

• tesař 3 x 

• pomocný dělník 4 x 

 

8.4. Výkaz vým ěr 

PRVEK ŠÍŘKA/VÝŠKA MM DÉLKA [m] 
POČET 

KUSŮ 

CELKOVÁ 

DÉLKA [m] 

Pozednice 160/120 
15,18 2 30,36 

16,00 2 32,00 

Vrcholová vaznice 220/280 2,50 1 2,5 

Vaznice 200/280 
6,18 2 12,36 

8,70 2 17,40 

Sloupek 160/160 3,05 10 30,50 

Krokev 140/220 

0,81 8 6,48 

1,74 8 13,92 

2,66 8 21,28 

3,82 8 30,56 

4,97 8 39,76 

5,03 8 40,24 

6,12 8 48,96 

7,28 8 58,24 

8,43 8 67,44 

9,59 8 76,72 

10,60 4 42,40 
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10,75 4 43,00 

11,61 8 92,88 

Nárožní krokev 220/280 16,40 4 65,60 

Kleština 60/160 6,97 6 41,82 

Vzpěra 160/160 3,64 4 14,56 

Vzpěra 60/150 

1,95 25 48,75 

3,15 5 15,75 

2,27 2 4,54 

Vzpěra 120/160 2,73 8 21,84 

Ztužení 120/120 
3,48 4 13,92 

2,48 4 9,92 

 

8.5. Časový plán  

Časový plán provádění konstrukce krovu je patrný z přílohy diplomové práce označené 

B.3. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

 
 
9. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - SO 08 

 
Pro objekty SO 01-07 bude voda přivedena novými vodovodními přípojkami 

napojenými na nově vybudovaný vodovodní řád. Přípojky budou ukončeny v 1.NP 

vodoměrnou sestavou.. Přípojky budou sloužit k zásobování pitnou vodou pro celý 

objekt a k přívodu vody k hydrantům. 

 
 
10. KANALIZA ČNÍ PŘÍPOJKA - SO 09 

 
Objekty budou napojeny na místní oddílnou kanalizační síť přes revizní šachty 

splaškových a dešťových kanalizací, které jsou umístěny před jednotlivými  
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11. ELEKTRICKÁ P ŘÍPOJKA VN - SO 10 

 
Potřebný příkon pro nově budované objekty bude dodán ze sítě SME. 

 
 
12. ELEKTRICKÁ P ŘÍPOJKA NN - SO 11 

 
Rozvody budou napojeny na optickou síť. 

 
 
13. PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - SO 12 

 
Plynovodní přípojka bude napojena na nově vybudovaný řád plynovodu a ukončena 

kulovými kohouty a zátkami v nikách obvodových zdí bytových domů. Přípojka bude 

ukončena HUP - kulovým kohoutem. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v ochranné 

větratelné skříni v obvodovém zdivu. Nika bude vevnitř omítnutá a uzavírána ocelovými 

dvířky, s otvory pro větrání a průzorem pro odečítání stavu plynoměru. 

 
 
14. OPLOCENÍ - SO 13 

 
Staveniště je po celém obvodu ohraničeno průhledným dočasným oplocením výšky 2,0 

m, např. firmy Johnny Servis, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jeho 

prostoru.  Oplocení bude na ocelových sloupcích s betonovými základy a u vjezdu na 

staveniště bude osazeno plotovými vraty výšky 2,0 m. Oplocení bude do konce stavby 

odstraněno. 

 
 
15. ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 14 

 
Staveništní komunikace bude zpevněná recyklovanou stavební drtí a 

skladovací plochy budou ze zhutněného štěrkopísku. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 
1.1. Identifika ční údaje  

Stavba:  Apartmány Farské lúky 

Místo stavby:  Čeladná  

Dotčené pozemky:   pozemky parc. č. 41/13, 41/14, 41/15, 41/16,  

  41/17, 297/1, 916/1, 921/1, 921/14, 921/11   

  a 3118/2 

Okres:  Frýdek-Místek  

Katastrální úřad:  Katastrální pracovišt ě Frýdek-Místek  

Kraj:  Moravskoslezský  

Druh stavby:  Novostavba  

Termín zahájení:  9/2012 

Termín dokončení:  10/2015 

Doba výstavby:  38 měsíců 

Základní údaje:  Velikost pozemku: 19 000 m 2 

 

1.2. Charakteristika stavby  

Jedná se o soubor sedmi samostatně stojících, nepodsklepených obytných objektů - 

apartmánů, které jsou situovány ve dvou řadách v severní části obce Čeladná. Řešené 

objekty jsou tří a čtyřpatrové, k jejichž 1.NP jsou přičleněny předzahrádky. 

Půdorysy objektů jsou obdélníkového tvaru o rozměrech 21,7 x 19,2 m. Objekty jsou 

založeny na základových patkách a pasech. Nosnou konstrukcí bytových domů je 

monolitický železobetonový bezprůvlakový skelet. Sloupy jsou v osách II a III doplněny 

cihelným nosným systémem. Svislé nosné konstrukce jsou doplněny výplňovými 

obvodovými stěnami. Stropy jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami, které 

jsou v místech balkónů vykonzolovány. V objektech jsou použity zděné příčky. 

Všechny viditelné instalace v bytech budou zakryty sádrokartonovým opláštěním. 

Vertikální doprava v objektech je zajištěna tříramenným, monolitickým, 

železobetonovým schodištěm a osobonákladním výtahem. Na objektech je navržena 

valbová střecha, jejíž nosnou konstrukcí je dřevěný krov. 
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1.3. Rozdělení stavby na stavební objekty  

SO 01 - bytový dům (apartmán) BD1 

SO 02 - bytový dům (apartmán) BD2  

SO 03 - bytový dům (apartmán) BD3  

SO 04 - bytový dům (apartmán) BD4  

SO 05 - bytový dům (apartmán) BD5  

SO 06 - bytový dům (apartmán) BD6  

SO 07 - bytový dům (apartmán) BD7 

SO 08 -  vodovodní přípojka 

SO 09 – kanalizační přípojka 

SO 10 – elektrická přípojka VN 

SO 11 – elektrická přípojka NN 

SO 12 – plynovodní přípojka 

SO 13 – oplocení 

SO 14 – zpevněné plochy 
 

1.4. Charakteristika staveništ ě 

Staveniště se nachází v severní části obce Čeladná, 7km jižně od Frýdlantu nad 

Ostravicí a 12km východně od Frenštátu pod Radhoštěm. Příjezd do Čeladné od 

Frýdlantu nad Ostravicí je zajišťován hlavní silniční komunikací č. II/483, která také 

umožňuje dopravní napojení a obslužnost celého řešeného obytného souboru. 

Staveniště je mírně svažitého charakteru od jihu k severu a nadmořská výška se 

pohybuje od 413,20 do 417,26 m.n.m. 

Na řešeném území se nenacházejí žádné inženýrské sítě, které by kolidovaly s 

navrženým staveništěm.  

 
1.5. Sítě technické infrastruktury  

Nově budované objekty bytových domů budou napojeny na nově budované inženýrské 

sítě, na vodovodní síť vedoucí z východní části staveniště, na oddělenou kanalizaci 

vedoucí z východní části staveniště a na plynovodní síť vedoucí ze západní části 

staveniště. Elektrická energie bude přivedena ze sloupu VN (mimo hranice staveniště)  

v severní části staveniště do trafostanic a odtud do jednotlivých bytových domů. 
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2. OBJEKTY ZA

 
2.1. Provozní objekty

2.1.1. Pracovišt ě pro administrativu stavby

Pracoviště pro administrativu bude zajišt

kontejnerovou sestavou KS03

 

2.1.1.1. Obytný kontejner 20´ OK02C

Popis 

Obytné kontejnery budou sloužit jako zázemí pro pracovníky. Schéma obytného 

kontejneru OK02C, jakož i po

2.1.1.1.  

Počet kusů: 8 ks 

Technické parametry

Délka (vnit řní) 

Šířka (vnit řní) 

Výška (vnit řní) 

Hmotnost 
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OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Provozní objekty  

ě pro administrativu stavby  

 pro administrativu bude zajištěno obytnými kontejnery 20´ OK02C a 

kontejnerovou sestavou KS03-01. 

Obytný kontejner 20´ OK02C 

Obytné kontejnery budou sloužit jako zázemí pro pracovníky. Schéma obytného 

kontejneru OK02C, jakož i počet a výkon zářivek, výkon topení jsou z

Obr. 2.1.1.1 Obytný kontejner 20´ OK02C 

 

Technické parametry 

5 835 mm Zářivka  

2 215 mm Topení  

2 500 mm Okno 

cca do 2 500 kg  Dveře 
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no obytnými kontejnery 20´ OK02C a 

Obytné kontejnery budou sloužit jako zázemí pro pracovníky. Schéma obytného 

ivek, výkon topení jsou zřejmé z obrázku 

 

2 x 58 W 

2 kW 

Plastové 

1 800 x 1 200 mm 

Ocelové, 

810 x 1970 mm 
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2.1.1.2. Kontejnerová sestava KS03

Popis: 

Tato kontejnerová sestava bude

kontejnerové sestavy je z

Počet kusů: 1 ks 

Technické parametry

Délka 

Šířka 

Výška  

Hmotnost 
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Kontejnerová sestava KS03-01 

Tato kontejnerová sestava bude sloužit jako administrativní centrum stavby. Schéma 

kontejnerové sestavy je zřejmé z obrázku 2.1.1.2.  

Obr. 2.1.1.2 Kontejnerová sestava KS03-01

 

Technické parametry: 

6 055 mm Zářivka  

7 325 mm 
Dveře 

2 820 mm 

3 x cca 2 500 kg Okno  
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sloužit jako administrativní centrum stavby. Schéma 

01 

6 x 58 W 

Ocelové, izol.,  

810 x 1970 mm 

Plastové, s izo. skl., 

5x 1 200 x 1 200 

mm 
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2.1.1.3. Obytný kontejner

Popis: 

Za účelem kontroly vstupu a výstupu, vjezdu a výjezdu bude ve východní 

staveniště, u jeho vjezdu, 

zřejmé z obrázku 2.1.1.3.

Počet kusů: 1 ks 

Obr. 2.1.1.3 Obytný kontejner

 

Technické parametry

Délka  

Šířka  

Výška (vnit řní) 

Hmotnost 
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Obytný kontejner OK 12 - vrátnice 

elem kontroly vstupu a výstupu, vjezdu a výjezdu bude ve východní 

, u jeho vjezdu, zřízena vrátnice. Schéma obytného kontejneru 

ejmé z obrázku 2.1.1.3. 

Obr. 2.1.1.3 Obytný kontejner OK12 - vrátnice

Technické parametry: 

3 500 mm 
Zářivka  

Žárovka 

2 435 mm Topení  

2 500 mm Okno 

cca do 2 500 kg  Dveře 
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elem kontroly vstupu a výstupu, vjezdu a výjezdu bude ve východní části 

ízena vrátnice. Schéma obytného kontejneru - vrátnice je 

 

vrátnice 

2 x 36 W 

2 x 60 W 

2 kW 

Plastové 

1 800 x 1 200 mm, 

3 x plastové  

900 x 1200 mm 

Ocelové, 

810 x 1970 mm 
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2.1.2. Staveništní komunikace

Trasa pro vnitrostaveništní dopravu bude 

drtí a nakonec použita pro vybudování vnit

lúky. 

 

2.1.3. Sklady 

Na staveništi budou umíst

 

2.1.3.1. Skladový kontejner SK20.

Popis: 

Skladový kontejner SK20 bude sloužit p

pomůcek. Schéma skladového kontejneru SK20, jakož i po

zřejmé z obrázku 2.1.3.1.

Počet kusů: 2 ks 

Technické parametry:

Délka 

Šířka 

Výška  

Hmotnost 
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Staveništní komunikace  

Trasa pro vnitrostaveništní dopravu bude tvořena zhutněnou recyklovanou stavební 

a nakonec použita pro vybudování vnitřní silniční komunikace apartmán

Na staveništi budou umístěny skladové kontejnery SK20. 

ladový kontejner SK20. 

Skladový kontejner SK20 bude sloužit převážně k uskladnění nářadí a 

cek. Schéma skladového kontejneru SK20, jakož i počet a výkon žárovek jsou 

ejmé z obrázku 2.1.3.1. 

Obr. 2.1.3.1 Skladový kontejner SK20 

 

Technické parametry: 

6 055 mm Žárovka  

2 435 mm 

Vrata 
2 600 mm 

1 850 kg  
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nou recyklovanou stavební 

ní komunikace apartmánů Farské 

ění nářadí a pracovních 

čet a výkon žárovek jsou 

2 x 60 W 

Ocelová, s tyčovým 

zavíráním a 

gumovým 

těsněním, 

2 300 x 2 350 mm 
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2.1.4. Skladovací plochy 

Skladovací plochy se nachází naproti vrátnici u vstupu přes staveništní komunikaci, 

dále podél jihozápadní části oplocení a v centrální části zařízení staveniště. 

Umístění a výměry skladovacích ploch je zřejmé z výkresu B.2 ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ. 

Skladovací plochy budou ze zhutněného štěrkopísku, rovné a odvodněné. 

 

2.1.5. Zajišt ění zdroj ů a energií 

2.1.5.1. Dodávka a rozvod vody na staveništi 

Před zahájením hlavních prací na staveništi bude zhotovena vodovodní přípojka, která 

se napojí na vodovodní řád ve východní části staveniště. V jihovýchodní části bude 

zhotovena provizorní vodoměrná šachta, na kterou budou napojeny na sociální a 

hygienické objekty zařízení staveniště. 

Maximální spotřeba vody 

Výpočet potřebného množství vody a následná dimenze vodovodní přípojky 

A 

POTŘEBA VODY PRO 

PROVOZNÍ ÚČELY 
MNOŽSTVÍ 

STŘEDNÍ 

NORMA 
POTŘEBA VODY 

Ošetřování betonových kcí  100 m3 100 l / m 3 10 000 l 

Výroba malty  170 m3 94 l / m 3 15 980 l 

Omítky  1 250 m2 25 l / m 3 31 250 l 

CELKEM "A"  57 230 l 

B 

POTŘEBA VODY PRO 

HYGIENICKÉ ÚČELY 

POČET 

PRACOVNÍKŮ 

STŘEDNÍ 

NORMA 
POTŘEBA VODY 

Hygienické ú čely 58 40 l / os.  2320 l 

Sprchování  58 45 l / os.  2610 l 

CELKEM "B"  4930 l 

 

Spot řeba vody: 

Qn = (A * 1,6 + B * 2,7 ) / (t * 3 600) 

Qn = (57 230 * 1,6 + 4 930 * 2,7 ) / (8 * 3 600) 

Qn = 3,64 l/min 

 

A - celková potřeba vody pro provozní účely 
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B - celková potřeba vody pro hygienické účely 

t - doba v hodinách, po kterou je voda odebírána 

Qn = celková potřeba vody pro staveniště v l / sek. 

 

Z vypočítaného průtoku nadimenzujeme průměr vodovodního potrubí dle tabulky 1.1. 

 

Výpočtový průtok Q [l 

/ s] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 

Průměr 

potrubí 

[ " 

(palce)] 
1/2 3/4 1 

1 

1/4 

1 

1/2 
2 

2 

1/2 
3 4 

[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

Tab. 1.1 

Celková pot řeba vody pro stavbu je 3,64 l / s. Na jejím základ ě navrhuji 

jmenovitou sv ětlost dimenzovaného potrubí 4".  

 

2.1.5.2. Zajištění staveniště elektrickou energií 

Elektrická energie bude zajištěna podzemní kabelovým vedením VN ze severní části 

staveniště a povede podél jeho severozápadní části do Trafostanice 1, odkud bude 

pokračovat podél hranice staveniště až do jeho jižního rohu, kde se napojí na 

Trafostanici 2. Z trafostanice 2 bude napojen staveništní rozvaděč, který bude 

zásobovat elektrickou energií buňky zařízení staveniště a sila na suché směsi. 

 

Maximální příkon elektrické energie 

P1 - instalovaný výkon elektromotor ů na staveništi  

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 
POČET 

KUSŮ 

ŠTÍTKOVÝ 

PŘÍKON 

CELKOVÝ 

PŘÍKON 

Stavební výtah GEDA  1 ks 5,5 kW 5,5 kW 

Stavební vrátek Camac  1 ks 0,85 kW 0,85 kW 

Kompresor M -TEC 2 ks 7,5 kW 15 kW 

Míchačka duo -mix  2 ks 3 kW+5,5 kW 17 kW 

Bloková pila Vacutec  1 ks 5,5 kW 5,5 kW 

Trafosvá řečka Artika  1 ks 8 kW 8 kW 

Úhlová bruska  2 ks 2,4 kW 4,8 kW 

CELKEM P1 56,65 kW 
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P2 - instalovaný výkon osv ětlení vnit řních prostor ů 

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
PŘÍKON 

SVĚTLA 

POČET 

KUSŮ 

CELKOVÝ 

PŘÍKON 

Obytný kontejner 20´ OK02C 2 x 0,058 W 8 x 0,928 kW 

Kontejnerová sestava KS03-01 6 x 0,058 kW 1 x 0,348 kW 

Obytný kontejner OK12 - 
vrátnice 

2 x 0,060kW 

2 x 0,036 kW 
1 x 0,192 kW 

Skladový kontejner SK20 2 x 0,060 kW 2 x 0,240 kW 

Sanitární kontejner SAN20-01 2 x 0,036 kW 2 x 0,144 kW 

CELKEM P2 1,852 kW 

 

Nutný p říkon elektrické energie: 

S = 1,1 * √[(0,5 * P1 + 0,8 * P2)² + (0,7 * P1)²] 

S = 1,1 * √[(0,5 * 56,65 + 0,8 * 1852)² + (0,7 * 1,852)²] 

S = 32,8 kW 

 

1,1 - koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 - koeficient náročnosti elektrických motorů 

0,8 - koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 

Příkon elektrické energie pot řebný pro zajišt ění pot řeb stavby je 32,8 kW.  

 

2.1.6. Oplocení 

Staveniště bude po celém jeho obvodu zajištěno proti úmyslnému i náhodnému 

vniknutí nepovolaných osob do jeho prostoru dočasným oplocením. Oplocení bude 

průhledné, 2,0 m vysoké, na ocelových sloupcích s betonovými základy ( např. 

oplocení JohnnyServis PV1). Oplocení bude u vjezdu na staveniště osazeno vstupní 

branou, která bude mimo pracovní dobu uzamčena. U vstupu a podél obvodu 

staveniště budou viset cedule s nápisem "Staveniště, nepovolaným osobám vstup 

zakázán".  Vjezd na staveniště bude osazen značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel"  

s informační poznámkou "Mimo provoz staveniště"  a značkou "Zákaz vstupu 

chodcům". Výjezd ze staveniště bude osazen značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" 
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2.2. Výrobní objekty

2.2.1. Silo na suchou maltovou sm

Silo Cemix bude spolu s kompresorem M

zajišťovat výrobu a dopravu malty a 

 

2.3. Sociální a hygienické objekty

2.3.1. WC kontejner SAN20

Popis: 

Tento kontejner bude sloužit jako sociální a hygienické zázemí pro pracovníky. 

Schéma WC kontejneru SAN20

výkony zářivek i topení jsou z

Počet kusů: 2 ks 

Technické parametry

Délka 

Šířka 

Výška  

Hmotnost  

Sprcha  
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Výrobní objekty  

Silo na suchou maltovou sm ěs a omítky Cemix  

x bude spolu s kompresorem M-TEC F140 a míchačkou duo

výrobu a dopravu malty a omítek. 

Sociální a hygienické objekty  

WC kontejner SAN20-01 

Tento kontejner bude sloužit jako sociální a hygienické zázemí pro pracovníky. 

kontejneru SAN20-01, počet umyvadel, pisoárů, WC, jakožto i po

ivek i topení jsou zřejmé z obrázku 2.3.1. 

Obr. 2.3.1. WC kontejner SAN20-01  

 

Technické parametry: 

6 055 mm Zářivka  

2 435 mm Topení  

2 820 mm Umyvadlo  

cca do 2 500 kg  Pisoár  

2 x WC 
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čkou duo-mix 2000 

Tento kontejner bude sloužit jako sociální a hygienické zázemí pro pracovníky. 

ů, WC, jakožto i počet a 

2 x 36 W 

2 kW 

4 x 

2 x 

2 x 
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3. ÚDAJE O DOPRAVNÍCH TRASÁCH 

 
Objekty se nacházejí v centru obce Čeladná, podél silnice druhé třídy II/483. Příjezd do 

prostoru staveniště je zajištěn uzamykatelnou, 2,0 m vysokou vstupní bránou ve 

východní části staveniště. 

Dodávku výztuže bude zajišťovat armovna Armostav Místek, s.r.o., jejíž provozovna je 

od staveniště vzdálená 29 km. 

Dodávka čerstvé betonové směsi bude zajištěna z betonárny ZAPA, provozovna  

Frýdek-Místek, která je od staveniště vzdálená 16 km. 

Doprava cihelných bloků a dalšího stavebního materiálu bude zajištěna ze Stavebnin 

Holub, s.r.o., které jsou od staveniště vzdáleny 17 km.  

Dopravní trasy jsou znázorněny v přílohách diplomové práce označené B.8 ŠIRŠÍ 

DOPRAVNÍ VZTAHY. 

 
 

4. DOPRAVA MATERIÁLU 

 
4.1. Horizontální doprava materiálu  

Horizontální dopravu materiálu bude zajišťovat tahač s valníkovým návěsem 

Schwarzmüller, nákladní automobil Iveco Daily a během betonářských prací 

autodomíchávač Schwing AM 8 C. 

 

4.2. Vertikální doprava materiálu  

Vertikální dopravu materiálu bude zajišťovat autojeřáb Tatra T815 AD 20, stavební 

výtah GEDA 500 Z/ZP a stavební vrátek Camac Polipasto PF-200 a během 

betonářských prací autočerpadlo Schwing S 34 X. 

 
 
5. HLÍDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

 
Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno oplocením výšky 2,0 m a u vstupu 

na staveniště osazeno uzamykatelnou branou. U vjezdu na staveniště bude umístěna 

staveništní buňka, vrátnice, která bude mezi 22:00 a 6:00 útočištěm zaměstnance 

bezpečnostní agentury, která bude mít ostrahu staveniště na starost. 
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6. BOZP 

 
Bezpečnost na staveništi se bude řídit zákonem 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 a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, kterými jsou nařízení 

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

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

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízením vlády č. 

378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 
 
7. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 
Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po celou dobu výstavby náležitě 

chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 

Během provádění stavebních prací nesmí hluk při těchto činnostech překročit v 

chráněném venkovním prostoru staveb hygienické limity hluku dle § 11 odst. 7 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Po dobu výstavby smí zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 

garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a v náležitém technickém stavu. 

Během stavebních prací bude nutno eliminovat prašnost v okolí stavby, např. 

zpevněním manipulačních ploch, zřízením a užíváním plochy pro dočištění, zakrytím 

uloženého sypkého nákladu či skrápěním staveniště v případě dlouhodobého sucha. 

Zhotovitel stavby je odpovědný za patřičný stav svého strojového parku. Tímto se myslí 

především splňování příslušných emisních limitů dle platné legislativy, vybavení 

mechanismů prostředky pro zachycení případných úniků oleje či pohonných hmot do 

terénu. Během výstavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických 

látek. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Hygienické a sociální buňky zařízení staveniště budou napojeny na přípojku splaškové 

kanalizační sítě. Během výstavby bude odpovídajícím způsobem zajištěno 

shromažďování odpadů a nakládání s nimi před jejich odvozem k likvidaci. 
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Veškeré vytěžené či vyprodukované materiály, budou jako odpady v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001, Katalog odpadů, 

vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a předpisy 

souvisejícími, náležitě zlikvidovány transportem na legální skládky a úložiště. 

 
 
8. ČASOVÝ PLÁN ZŘÍZENÍ A LIKVIDACE OBJEKT Ů 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

OBJEKT ZS 
POČE

T 
KUSŮ 

DATUM 
ZŘÍZENÍ 

DATUM 
LIKVIDACE 

MĚSÍCŮ 
NA 

STAVBĚ 

Obytný kontejner 20´ OK02C 8 4.2.2013 30.10.2013 33 

Kontejnerová sestava KS03-01 1 4.2.2013 30.10.2013 33 

Obytný kontejner OK12 - vrátnice 1 4.2.2013 30.10.2013 33 

Skladový kontejner SK20 2 4.2.2013 30.10.2013 33 

Sanitární kontejner SAN20-01 2 4.2.2013 30.10.2013 33 

 
 
9. EKONOMICKÁ ROZVAHA 

 
Náklady na zařízení staveniště se uvažují jako 2,4% z celkových nákladů na stavbu. 

Náklady na stavbu: 257 009 000,- Kč 

Procentní sazba nákladů na zařízení staveniště: 2,4% 

Náklady na zařízení staveniště: 6 168 216,- Kč 
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1. ZEMNÍ PRÁCE

 
1.1. Dozer Caterpillar D8T

1.1.1. Popis  

Pásový dozer Caterpillar D8T bude na 

stavbě zajišťovat skrývku ornice a 

doprovodné zemní práce.

 

Předpokládané nasazení:

zemních prací, viz. př

práce označená B.3 Č

HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

 

 

 

1.1.2. Technické parametry

Výkon motoru

Měrný tlak

Objem radlice

Provozní hmotnost 
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ZEMNÍ PRÁCE 

Dozer Caterpillar D8T  

Pásový dozer Caterpillar D8T bude na 

ťovat skrývku ornice a 

doprovodné zemní práce. 

edpokládané nasazení: během 

zemních prací, viz. příloha diplomové 

B.3 ČASOVÝ PLÁN 

HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Výkon motoru  231 kW

ěrný tlak  1 bar

Objem radlice  11,7 m

Provozní hmotnost [t]  37,1

HL. ST. STROJŮ A MECHANISMŮ 

59 

231 kW 

1 bar 

11,7 m3 

37,1 
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1.2. Rýpadlo- naklada

1.2.1. Popis 

Rýpadlo-nakladač 

Caterpillar 432E bude na 

stavbě zajišťovat 

výkopové práce a 

nakládání vytěžené 

zeminy na korbu 

nákladních automobilů

pro převoz na skládku.

 

Předpokládané nasazení:

označená B.3 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

 
1.2.2. Technické parametry

Výkon motoru

Provozní hmotnost

Objem lopaty naklada

Vylamovací síla naklada

Šířka lopaty naklada

Nosnost p ři maximální výšce zdvihu

Objem lopaty rýpadla

Rypná síla lopaty

Rypná síla násady

Max. hloub. dosah / max. dosah
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naklada č Caterpillar 432E  

Caterpillar 432E bude na 

nákladních automobilů 

evoz na skládku. 

edpokládané nasazení: během zemních prací, viz. příloha diplomové práce 

ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Výkon motoru  68,5 kW

Provozní hmotnost  7,7 t

Objem lopaty naklada če 1 m

Vylamovací síla naklada če 55 kN

lopaty naklada če 2406 

ři maximální výšce zdvihu  3322 kg

Objem lopaty rýpadla  0,08 - 

Rypná síla lopaty  63 kN

Rypná síla násady  41 kN

Max. hloub. dosah / max. dosah  6 / 6,7 m
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diplomové práce 

ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

kW / 93k 

7,7 t 

1 m3 

55 kN 

2406 mm 

3322 kg 

 0,29 m3 

63 kN 

41 kN 

6 / 6,7 m 
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ROZMĚRY STROJE CATERPILLAR 432E [mm]  

1 Celková délka  5810 

2 Celková p řepravní délka  3736 

3 Výška po horní část kabiny  2863 

4 Výška po h. část výfuk.  komínku  2779 

5 Vzdálenost osy z. nápravy od p. m řížky  2704 

6 Rozvor kol  2200 

7 Maximální výška záv ěsného čepu 3340 

8 Výsypný úhel p ři plném zdvihu  45° 

9 Dosah p ři maximálním úhlu vyklopení  794 

10 Max. zaklopení lopaty v úrovni země 39° 

11 Hloubkový dosah  91 

12 Maska chladi če-řezný b řit lopaty (p řejezd)  1505 

13 Maximální provozní výška  4238 

14 Hloubkový dosah  4422 

15 Hloubkový dosah p ři plochém dnu  4379 

16 Dosah v úrovni terénu od osy čepu ot.  5667 

17 Nakládací dosah  1827 

18 Šířka stabilizátoru  2368 
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1.3. Nákladní automobil Tatra T158

1.3.1. Popis 

Nákladní automobil Tatra T158, 6x6 

třístranný sklápěč, bude na stavb

zajišťovat dopravu vytě

stavby na skládku. 

 

Předpokládané nasazení:

předpokládá během zemních prací a 

během konečných terénních úprav, viz. 

příloha diplomové práce ozna

ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍ

 

1.3.2. Technické parametry

Výkon motoru

Rozvor

Maximální technická p

hmotnost

Stoupavost p ř

Užitečné zatížení

Maximální rychlost

Nástavba

Objem korby
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Nákladní automobil Tatra T158 -8P5R33.343 

Nákladní automobil Tatra T158, 6x6 

ěč, bude na stavbě 

ovat dopravu vytěžené zeminy ze 

edpokládané nasazení: nasazení se 

ěhem zemních prací a 

čných terénních úprav, viz. 

íloha diplomové práce označená B.3 

ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Výkon motoru  300 kW

Rozvor  3 440 + 1 320 mm

Maximální technická p řípustná 

hmotnost  
30 000kg

Stoupavost p ři 30 000 kg  67,0 %

čné zatížení  19 750 kg

Maximální rychlost  85 km/hod (s omezova

Nástavba  Třístranně sklopná korba

Objem korby  10 m
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300 kW 

3 440 + 1 320 mm 

30 000kg 

67,0 % 

19 750 kg 

85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

ě sklopná korba 

10 m3 
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1.4. Vibra ční válec AMMANN AV 40

1.4.1. Popis 

Vibrační válec AMMANN AV 40

zajišťovat hutnění ště

podsypu pod základové desky.

 

Předpokládané nasazení:

předpokládá během zemních prací p

hutnění podsypu pod základové desky, 

viz. příloha diplomové práce ozna

B.3 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU

 
1.4.2. Technické parametry

Výkon motoru

Provozní hmotnost

Pracovní ší

Odst ředivá síla

Frekvence

Kategorie
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ční válec AMMANN AV 40 -2 

ní válec AMMANN AV 40-2 bude 

ění štěrkopískového 

podsypu pod základové desky. 

edpokládané nasazení: nasazení se 

ěhem zemních prací při 

ní podsypu pod základové desky, 

íloha diplomové práce označená 

ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Výkon motoru  19,8 kW

Provozní hmotnost  3 800

Pracovní ší ře 1 300 mm

ředivá síla  36 / 48 kN

Frekvence  58 / 66 Hz

Kategorie  Tandemový kloubový
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19,8 kW 

3 800 kg 

1 300 mm 

36 / 48 kN 

58 / 66 Hz 

Tandemový kloubový 
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2. BETONÁŘ

 
2.1. Autodomícháva

2.1.1. Popis 

Autodomíchávač Schwing Stetter

C bude zajišťovat zásobování stavby 

čerstvou betonovou smě

 

Předpokládané nasazení:

čerpadla se předpokládá b

betonářských prací, zejména b

příloha diplomové práce ozna

OBJEKTU. 

2.1.2. Technické parametry

Jmenovitý objem

Geometrický objem

Vodorys

Stupeň

Sklon bubnu

Separátní pohon SH

Otáčky bubnu

Hmotnost nástavby

 
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby, odchylka +/

ROZMĚRY 

A Délka (FH / SH) 

B Šířka (FH / SH) 

C Průměr bubnu  

D Výška násypky  

E Průjezd. výška  

F Pomocný rám  

G Převis  

H Výsypná výška  
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ŘSKÉ PRÁCE 

Autodomícháva č Schwing AM 8 C  

č Schwing Stetter AM 8 

ťovat zásobování stavby 

erstvou betonovou směsí. 

edpokládané nasazení: nasazení 

ředpokládá během 

ských prací, zejména během betonování základů a stropních konstrukcí, viz. 

íloha diplomové práce označená B.3 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Jmenovitý objem  8 

Geometrický objem  14 370 l

Vodorys  9 020 l

Stupeň plnění 55,7 %

Sklon bubnu  12°

Separátní pohon SH   Typ F5L914/72 / 88 kW

čky bubnu  0 - 12 / 14 / 

Hmotnost nástavby  (FH / SH)* 3 870 / 4 450 kg 

* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby, odchylka +/- 5 %

FH = pohon od motoru podvozku

SH = separátní pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĚRY [mm]  

 6 358 / 6 860 

 2 400 / 2 050 

 2 300 

 2 482 

 2 507 

 U-profil 160/70/8  

1 190 

 1084 
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 a stropních konstrukcí, viz. 

Ý PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 

8 m3 

14 370 l 

9 020 l 

55,7 % 

12° 

Typ F5L914/72 / 88 kW 

12 / 14 / min. 

3 870 / 4 450 kg  

5 % 

FH = pohon od motoru podvozku 
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2.2. Auto čerpadlo betonové sm

2.2.1. Popis 

Autočerpadlo betonové sm

Stetter S 34 X bude zajiš

sekundární dopravu č

směsi do místa jejího uložení.

 

Předpokládané nasazení:

bude nasazeno během betoná

prací, zejména během betonování 

základových konstrukcí a stropních konstrukcí, viz. p

B.3 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

 
2.2.2. Technické parametry

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ

Pohon

Dopravní válec

Hydraulický válec

Počet zdvih

Dopravované množství *

Tlak betonu

 
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního 

tlaku! 

* Maximální teoretické množství
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čerpadlo betonové sm ěsi Schwing S 34 X  

erpadlo betonové směsi Schwing 

S 34 X bude zajišťovat 

sekundární dopravu čerstvé betonové 

si do místa jejího uložení. 

edpokládané nasazení: autočerpadlo 

ěhem betonářských 

ěhem betonování 

základových konstrukcí a stropních konstrukcí, viz. příloha diplomové práce ozna

ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  čerpací jednotky 

TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPACÍ JEDNOTKY

Typ P 2023

Pohon  535 l / min.

Dopravní válec  230 x 2000 mm

Hydraulický válec  110 / 75 mm

čet zdvih ů 27 / 

Dopravované množství *  136 m

Tlak betonu  85 bar

 nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního 

* Maximální teoretické množství 
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plomové práce označená 

ERPACÍ JEDNOTKY  

P 2023 

535 l / min. 

230 x 2000 mm 

110 / 75 mm 

27 / min. 

m3 / hod 

85 bar 

 nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního 
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2.2.3. Technické parametry výložníku  

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝLOŽNÍKU S 34 X  

Vertikální dosah  34 m 

Horizontální dosah *  30 m 

Skládání výložníku  R 

Počet ramen  4 

Dopravní potrubí  DN 125 

Délka koncové hadice  4 m 

Pracovní rádius oto če 550 ° 

Systém zapatkování  XH 

Zapatkování podp ěr - přední 6,21 m 

Zapatkování podp ěr - zadní  5,70 m 

 
* od osy otoče výložníku 

 
2.2.4. Pracovní rozsah 
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2.3. Ponorný vibrátor

2.3.1. Popis 

Ponorný vibrátor Enar M7 AFP bude 

sloužit ke zhutňování vrstev betonu p

betonování sloupů. 

 

Předpokládané nasazení:

vibrátoru se předpokládá b

betonování svislých nosných 

monolitických železobetonových 

konstrukcí, viz. příloha diplomové práce ozna

STAVEBNÍHO OBJEKTU

 

2.3.2. Technické parametry

Napě

Hmotnost

Hutnící výkon

Otáč

Průmě

Délka h ř

Délka hlavice
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Ponorný vibrátor  Enar M7 AFP  

Ponorný vibrátor Enar M7 AFP bude 

ňování vrstev betonu při 

edpokládané nasazení: nasazení 

ředpokládá během 

betonování svislých nosných 

monolitických železobetonových 

říloha diplomové práce označená B.3 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Napětí 42 V

Hmotnost  19 kg

Hutnící výkon  40 m

Otáčky 12 000 ot. / min

Průměr 65 mm

Délka h řídele 5 

Délka hlavice  395 mm

HL. ST. STROJŮ A MECHANISMŮ 

67 

ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

42 V 

19 kg 

m3 / hod 

12 000 ot. / min 

65 mm 

5 m 

395 mm 
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2.4. Vibra ční lišta Enar QZH

2.4.1. Popis 

Plovoucí vibrační lišta ENAR QZH bude 

sloužit ke zhutňování č

stropních konstukcí. 

 

Předpokládané nasazení:

předpokládá během betoná

při vylévání stropních konstrukcí, viz. 

příloha diplomové práce ozna

B.3 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU

 

 

 

2.4.2. Technické parametry

Hmotnost

Objem nádrže

Palivo

Odst ředivá síla

Motor

Délka

Zdvihový objem

Výkon HP / ot.

Otáčky motoru
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ční lišta Enar QZH  3000 

ční lišta ENAR QZH bude 

ňování čerstvého betonu 

 

edpokládané nasazení: nasazení se 

ěhem betonářských prací 

i vylévání stropních konstrukcí, viz. 

íloha diplomové práce označená  

PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Hmotnost  17 - 

Objem nádrže  0,5 l

Palivo  Bezolovnatý benzín

ředivá síla  150 kN

Motor  Honda GX

Délka 3 000 mm

Zdvihový objem  25 cm

Výkon HP / ot.  1,1 / 7 000

čky motoru  až 9 500
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 22 kg 

0,5 l 

Bezolovnatý benzín 

150 kN 

Honda GX-25 4-taktný 

3 000 mm 

25 cm3 

/ 7 000 

až 9 500 
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3. DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

 
3.1. Nákladní automobil Volvo FH 12

Palfinger PK 2100

3.1.1. Popis 

Nákladní automobil Volvo s hydraulickou rukou

dopravě materiálů na stavbu

 

Předpokládané nasazení:

nákladního automobilu Volvo se 

uvažuje dle potřeb zásobování.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Technické parametry

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Délka

Šíř

Výška

Provozní hmotnost

Užitečné zatížení

Čistý výkon

Max. rychlost

Nosnost hydraulické ruky
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DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

Nákladní automobil Volvo FH 12 -380 6X2 s hydraulickou rukou 

Palfinger PK 2100  

Nákladní automobil Volvo s hydraulickou rukou bude sloužit především k primární 

ů na stavbu 

edpokládané nasazení: nasazení 

nákladního automobilu Volvo se 

řeb zásobování. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU

Délka 8 630 mm

Šířka 2 450 mm

Výška  3 080 mm

Provozní hmotnost  8 300 kg

čné zatížení  12 500 kg

Čistý výkon  260 kW

Max. rychlost  90 km/hod

Nosnost hydraulické ruky  Max 4 850kg
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DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM  

380 6X2 s hydraulickou rukou 

ředevším k primární 

NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU  

8 630 mm 

2 450 mm 

3 080 mm 

300 kg 

12 500 kg 

260 kW 

90 km/hod 

Max 4 850kg 
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3.2. Autoje řáb Tatra T815 

3.3.1. Popis  

Autojeřáb Tatra T815 

zajišťovat vertikální dopravu materiálu 

na stavbě. Jedná se zejména o dopravu 

cihelných bloků, prvků

krovu. 

 

předpokládané nasazení:

autojeřábu se uvažuje bě

hrubé vrchní stavby. 

 

3.3.2. Technické parametry

Délka

Šíř

Výška

Šířka s vysunutými podp

Celková hmotnost

Délka základního výložníku

Délka výložníku s nástavci

Výkon motoru

Max. dopravní rychlost

 

Průkaz jeřábu je příloha diplomové práce ozna
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řáb Tatra T815 AD 28 

áb Tatra T815 AD 28 bude 

ovat vertikální dopravu materiálu 

. Jedná se zejména o dopravu 

ů, prvků lešení, prvků 

edpokládané nasazení: nasazení 

ábu se uvažuje během provádění 

 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY AUTOJEŘÁBU

Délka 10 750 

Šířka 2 480

Výška  3 42

ka s vysunutými podp ěrami  5 500 mm

Celková hmotnost  28 500

Délka základního výložníku  
Zasunutý: 9 500 mm / Vysunutý 26

mm

Délka výložníku s nástavci  31 200

Výkon motoru  170

Max. dopravní rychlost  70 km/hod

říloha diplomové práce označená B.7 PRŮKAZ JE
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ŘÁBU 

750 mm 

480mm 

3 420 mm 

5 500 mm 

500 kg 

500 mm / Vysunutý 26 000 

mm 

31 200 mm 

170 kW 

70 km/hod 

ŮKAZ JEŘÁBU. 
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3.3. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP

3.4.1. Popis 

Osobonákladní sloupový stavební výtah GEDA 500 

Z/ZP bude sloužit k vertikální doprav

materiálu a osob. 

 

Předpokládané nasazení:

po ukončení hrubých prací na stavb

diplomové práce označ

HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

 

 

 

 

3.4.2. Technické parametry

Nosnost (osoby)

Nosnost (

Rychlost zdihu (osoby)

Rychlost zdvihu

Maximální výška 

Napájení

Vidlice

Rozměr klece (d / š / v)

Zastavěná plocha
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Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP  

sloupový stavební výtah GEDA 500 

Z/ZP bude sloužit k vertikální dopravě stavebního 

edpokládané nasazení: nasazení se předpokládá 

ení hrubých prací na stavbě, viz. příloha 

diplomové práce označená B.3 ČASOVÝ PLÁN 

BNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Nosnost (osoby)  500 kg

Nosnost ( náklad ) 850 kg

Rychlost zdihu (osoby)  12 m / min.

Rychlost zdvihu  (náklad)  24 m / min.

Maximální výška  100 m

Napájení  400 V / 2,8 / 5,5 kW

Vidlice  16 A (pětikolík) samice

ěr klece (d / š / v)  1 600 x 1 400 x 1 100 mm

ěná plocha  2 x 2,5 m
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500 kg 

850 kg 

12 m / min. 

24 m / min. 

100 m 

400 V / 2,8 / 5,5 kW 

ětikolík) samice 

1 600 x 1 400 x 1 100 mm 

2 x 2,5 m 
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3.4. Stavební vrátek

3.5.1. Popis 

Stavební vrátek Camac Polipasto

200 bude sloužit k vertikální p

materiálu, zejména materiálu 

zateplovacího systému.

 

Předpokládané nasazení:

předpokládá během dokon

prací. 

 

 

 

3.5.2. Technické parametry

Délka lana

Hmotnost

Napětí 

Nosnost

Ovládací nap

Průmě

Rozmě

Rychlost zdvihu

Výkon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  NÁVRH HL. ST. STROJ

Stavební vrátek  Camac Polipasto PF-200  

Stavební vrátek Camac Polipasto PF-

200 bude sloužit k vertikální přepravě 

materiálu, zejména materiálu 

zateplovacího systému. 

edpokládané nasazení: nasazení se 

ěhem dokončovacích 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Délka lana  30 m

Hmotnost  38 kg

ětí motoru  230 V

Nosnost  200 kg

dací nap ětí 230 V

ů ěr lana  5 mm

Rozměr 366 x 376 x 355 mm

Rychlost zdvihu  20 m / min.

Výkon  0,85 kW
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30 m 

38 kg 

230 V 

200 kg 

230 V 

5 mm 

366 x 376 x 355 mm 

20 m / min. 

0,85 kW 
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4. ZDĚNÍ 

 
4.1. Silo na suchou maltovou sm

4.1.1. Popis 

Silo Cemix bude sloužit k uskladn

zásobování stavby suchými omítkovými 

a maltovými směsmi. 

 

Předpokládané nasazení:

předpokládá během zdících a 

omítacích prací, viz. př

práce označená B.3 Č

HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Technické parametry

Objem

Výška

Průmě

Půdorysná plocha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  NÁVRH HL. ST. STROJ

Silo na suchou maltovou sm ěs a omítky  Cemix  

bude sloužit k uskladnění a 

zásobování stavby suchými omítkovými 

ěsmi.  

edpokládané nasazení: nasazení se 

ěhem zdících a 

omítacích prací, viz. příloha diplomové 

B.3 ČASOVÝ PLÁN 

HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

 

Technické parametry   

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Objem  12,5

Výška  5 285 mm

Průměr 2 400 mm

ůdorysná plocha  2 500 x 2 500 mm
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12,5 m3 

5 285 mm 

2 400 mm 

2 500 x 2 500 mm 
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4.2. Kompresor M

4.2.1. Popis 

Kompresor M-TEC F140 bude sloužit k 

pneumatické dopravě

od tlakového zásobníku sila ke 

zpracovatelskému stroji

 

Předpokládané nasazení:

předpokládá během zdících a 

omítacích prací, viz. př

práce označená B.3 Č

HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

 

 

4.2.2. Technické parametry

Výko

Kompresor

Přípoj elekt

Zásuvka

Jišt ě

Rozmě

Hmotnost

Dopravní blok

Rozmě

Hmotnost
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Kompresor M -TEC F140 

TEC F140 bude sloužit k 

pneumatické dopravě suchých směsí 

zásobníku sila ke 

zpracovatelskému stroji. 

edpokládané nasazení: nasazení se 

ěhem zdících a 

omítacích prací, viz. příloha diplomové 

B.3 ČASOVÝ PLÁN 

HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Výko n cca 100 m

Kompresor  400 V, 5,5 resp. 7,5 kW

řípoj elekt řiny  400 V, 50 Hz, 3ph, 5 x 2,5 mm²

Zásuvka  32 A, 5 p, 6 h

Jišt ění 25C

Rozměry cca 1 050 x 550 x 650 mm

Hmotnost  cca 230 kg 

Dopravní blok  400 V, 0,06 kW

Rozměry 540 x 350 x 440 mm

Hmotnost  cca 27 kg
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cca 100 m3 / hod 

400 V, 5,5 resp. 7,5 kW 

400 V, 50 Hz, 3ph, 5 x 2,5 mm² 

32 A, 5 p, 6 h 

25C 

cca 1 050 x 550 x 650 mm 

cca 230 kg  

400 V, 0,06 kW 

540 x 350 x 440 mm 

cca 27 kg 
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Míchačka duo- mix 2000

4.3.1. Popis 

Kontinuální míchačka duo

bude sloužit k omítání a vyzna

směšováním "materiál do vody". Vedle 

funkce omítacího stroje lze duo

několika málo krocích př

kontinuální míchačku, nebo na 

na maltu. Míchačka bude zásobována 

pneumatickým kompresorem ze sila.

 

Předpokládané nasazení:

stroje duo-mix 2000 se p

během zdících a omítacích prací, viz. 

příloha diplomové práce ozna

B.3 ČASOVÝ PLÁN HLA

STAVEBNÍHO OBJEKTU

 

 

 

4.3.2. Technické parametry

Dopravované množství

Dopravní vzdálenost *

Dopravní výška *

Dopravní tlak *

Elektrická p

Jišt ě

Rozmě

Hmotnost

 

 

 

 

 

APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  NÁVRH HL. ST. STROJ

mix 2000  

čka duo-mix 2000 

bude sloužit k omítání a vyznačuje se 

šováním "materiál do vody". Vedle 

funkce omítacího stroje lze duo-mix v 

kolika málo krocích přestavět také na 

čku, nebo na čerpadlo 

čka bude zásobována 

pneumatickým kompresorem ze sila. 

edpokládané nasazení: nasazení 

mix 2000 se předpokládá 

hem zdících a omítacích prací, viz. 

íloha diplomové práce označená  

ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Dopravované množství  22 l / min.

Dopravní vzdálenost *  až 60 m

Dopravní výška *  až 30 m

Dopravní tlak *  až 30 bar

Elektrická p řípojka  400 V, 50 Hz, 3 fáze

Jišt ění 25 A

Rozměry cca 1 350 x 640 x 1 390 mm

Hmotnost  cca 260 kg
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22 l / min. 

až 60 m 

až 30 m 

až 30 bar 

400 V, 50 Hz, 3 fáze 

25 A 

1 350 x 640 x 1 390 mm 

cca 260 kg 
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4.3. Bloková pila Vacutec VMP 

700 

4.4.1. Popis 

Bloková pila Vacutec VMP 700 bude 

sloužit k řezání cihelných blok

Porotherm. 

 

Předpokládané nasazení:

předpokládá během zdících prací, viz. 

příloha diplomové práce ozna

B.3 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

 

 

4.4.2. Technické parametry

Napě

Hmotnost

Výkon motoru

Délka ř

Hloubka ř

Rozměry (d x š x v)
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Bloková pila Vacutec VMP 

Bloková pila Vacutec VMP 700 bude 

ezání cihelných bloků 

edpokládané nasazení: nasazení se 

ěhem zdících prací, viz. 

íloha diplomové práce označená  

ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Napětí 400 V

Hmotnost  200 kg

Výkon motoru  5,5 kW

Délka řezu 70 cm

Hloubka řezu 290 mm (jeden 

ěry (d x š x v)  2 005 x 880 x 1 550 mm
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400 V 

200 kg 

5,5 kW 

70 cm 

290 mm (jeden řez) 

2 005 x 880 x 1 550 mm 
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5. OSTATNÍ STROJE

 
5.1. Nivela ční přístroj

5.1.1. Popis 

Nivelační přístroj Leica SPRINTER 50 

bude sloužit k zaměřování.

 

Předpokládané nasazení:

se přítomnost nivelač

stavbě po celou dobu výstavby.

 

 

 

 

5.1.2. Technické parametry

Zvětšení dalekohledu

Střední kilometrová chyba

Střední chyba jednoho m

Čas jednoho m

Kompenzátor

Pásmo

Povětrnostní podmínky

Zdroj

Hmotnost
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OSTATNÍ STROJE 

č řístroj  Leica SPRINTER 50  

ístroj Leica SPRINTER 50 

ěřování. 

edpokládané nasazení: Předpokládá 

ítomnost nivelačního přístroje na 

 po celou dobu výstavby. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

ětšení dalekohledu  24 x

ední kilometrová chyba  2,0 mm

ední chyba jednoho m ěření 0,6 mm (el.) a 1,2 mm (opt.) na 30 m

as jednoho m ěření < 3 sek.

Kompenzátor  magnetický tlumený

Pásmo  2 - 100 m (elektronicky)

ětrnostní podmínky  IP55

Zdroj  4 x AA suché 

Hmotnost  < 2,5 kg
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24 x 

2,0 mm 

0,6 mm (el.) a 1,2 mm (opt.) na 30 m 

3 sek. 

magnetický tlumený 

100 m (elektronicky) 

IP55 

4 x AA suché články 

2,5 kg 
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5.2. Trafos vářečka

5.2.1. Popis 

Tato trafosvářečka bude sloužit ke 

svařování prvků výztuže.

 

Předpokládané nasazení:

předpokládá během železá

viz. příloha diplomové práce ozna

B.3 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Technické parametry

Napě

Příkon 60% / max

Svařovací proud

Výkonová využitelnost 

teplot ě okolí 40°C

Napětí naprázdno max.

Pro elektrody Ø

Třída izolace

Krytí

Váha

Rozmě
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ř čka Artika 282  

bude sloužit ke 

ů výztuže. 

edpokládané nasazení: nasazení se 

ěhem železářských prací, 

íloha diplomové práce označená 

ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Napětí 230 / 400 V

říkon 60% / max  2,7 / 8 kW

řovací proud  35 - 

Výkonová využitelnost - zatěžovatel p ři 

ě okolí 40°C  

220 A př

90 A př

ětí naprázdno max.  45 / 78 V

Pro elektrody Ø  1,6 -

řída izolace  

Krytí  IP 22

Váha 33

Rozměry 750 x 360 x 490 mm
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230 / 400 V 

2,7 / 8 kW 

 250 A 

220 A při 10% 

90 A při 60 % 

45 / 78 V 

- 5 mm 

H 

IP 22 

33 kg 

750 x 360 x 490 mm 



APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY

 

5.3. Úhlová bruska

5.3.1. Popis  

Úhlová bruska Bosch GWS 24

Professional bud sloužit p

práci s výztuží, ale také k práci s 

cihelnými bloky a k dalším b

pracím na stavbě. 

 

Předpokládané nasazení:

se nepřetržitá přítomnost úhlové brusky 

na stavbě po celou dobu výstavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Technické parametry

Hlavní rukoje

Hmotnost

Závit h řídele brusky

Napě

Jmenovitý p

Průměr kotou

Volnob ěžné otá
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Úhlová bruska  Bosch GWS 24- 230 LVI Professional

Úhlová bruska Bosch GWS 24-230 LVI 

Professional bud sloužit převážně k 

práci s výztuží, ale také k práci s 

cihelnými bloky a k dalším běžným 

edpokládané nasazení: předpokládá 

řítomnost úhlové brusky 

 po celou dobu výstavby. 

Technické parametry  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Hlavní rukoje ť Oblouk (oto

Hmotnost  5,5 kg

řídele brusky  M 14

Napětí 230 V

Jmenovitý p říkon  2 400 W

ů ěr kotou če 230 mm

ěžné otáčky 6 500 ot. / min.
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230 LVI Professional  

Oblouk (otočný) 

5,5 kg 

M 14 

230 V 

2 400 W 

230 mm 

6 500 ot. / min. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 
1.1. Popis objektu  

Tento technologický předpis je zpracován pro soubor bytových domů - apartmánů 

Farské lúky, které se nacházejí v obci Čeladná. Jedná se o výstavbu pěti apartmánů o 

čtyřech nadzemních podlažích a výstavbu dvou apartmánů třípatrových. Apartmány 

jsou samostatně stojící, nepodsklepené obytné objekty situované ve dvou řadách.  

Vnější dolní plášť je omítnut strukturální omítkou a horní část je obložena dřevěnou 

fasádou. Fasády oživují balkóny, lodžie, různé velikosti okenních otvorů a také 

dynamicky řešené obrysy objektů v podobě odskoků. 

Vstupy do objektů jsou půdorysně ustoupeny od líce fasády, čímž jsou chráněny před 

atmosférickými vlivy. Ke všem bytům v 1.NP jsou přičleněny předzahrádky. 

 

1.2. Konstruk ční řešení objektu  

Objekt bude založen na základových patkách a pasech. Vnitřní základové patky budou 

mít rozměry 2,25 x 2,25 m a patky vnější 2,0 x 2,0 m. Patky budou dvoustupňové. 

Vrchní stavba bude tvořena nosným, monolitickým železobetonovým bezprůvlakovým 

skeletem. Modulové vzdálenosti sloupů budou v příčném směru 4,5 m, 2 x 5 m, 4 m a v 

podélném směru 5 m, 6 m, 5 m. Rozměry sloupů budou 300 x 300 mm. V ose II a III 

bude nosný systém doplněn cihelnými stěnami tl. 300 mm. Svislé nosné konstrukce 

budou doplněny výplňovými stěnami tl. 250 a 300 mm. 

Stropy bude tvořit železobetonová stropní deska tl. 240 mm. Stropní deska bude v 

místech balkónů vykonzolována, z venkovní strany opatřena tepelnou izolací. Stropní 

deska bude pouze nad 1. a 2.NP (v případě apartmánů 2, 3, 5, 6, 7 i nad 3.NP), nad 

3.NP ( u apartmánů 2, 3, 5, 6, 7 nad 4.NP) bude pouze propojení sloupů průvlaky. 

Schodiště bude monolitické, osazené pomocí akustických konzol do schodišťových 

stěn, tl. schodišťové desky bude 200 mm. 

Obvodový plášť a vnitřní dělící konstrukce budou vyzdívané a nebudou mít nosnou 

funkci, od stropní desky budou dilatovány cca 20 mm vloženého pružného materiálu. 

Objekt bude zastřešen dřevěným krovem, stojatá stolice se středovou vaznicí a 

sloupky budou umístěny na betonovými sloupy skeletu. 
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2. MATERIÁLY 

 
2.1. Použité materiály  

Beton stropů železový tř. C 25/30 (B30) 277,89 m3 

Výztuž stropů z oceli 10 505 35,70 t 

Bednění stropů 1292,19 m2 

 

 

2.2. Doprava a skladování materiálu  

Doprava výztuže třídy oceli 10 505 a bednění PERI MULTIFLEX na staveniště bude 

zajištěna nákladním automobilem Volvo FH 12-380 6X2 s hydraulickou rukou. Primární 

i sekundární doprava čerstvé betonové směsi bude zajištěna autočerpadlem Schwing 

S 34 X a autodomíchávačem Schwing AM 8 C. 

Během dopravy a skladování výztuže se bude postupovat tak, aby nedošlo k jejímu 

poškození (zašpinění zeminou, působením povětrnostních vlivů). Výztuž bude 

skladována na zpevněné a odvodněné ploše skládky pod přístřeškem a bude řádně 

označena. Při převzetí výztuže bude provedena kontrola druhu oceli, průměry prutů a 

jejich počet. O provedené kontrole a převzetí výztuže bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

Bednění bude složeno na zpevněnou a odvodněnou plochu skládky. Při převzetí 

bednění bude provedena kontrola typu bednění, počet kusů a jejich náležitý stav. O 

výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 
 
3. POŽADAVKY NA P ŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

 
Před zahájením prací na vodorovných železobetonových nosných konstrukcích - 

stropech, bude provedeno předání a převzetí staveniště pro další etapu výstavby. O 

předání (převzetí) staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. Kontrola před 

předáním a převzetím staveniště bude zaměřená zejména na správné zhotovení 

svislých nosných konstrukcí dle projektové dokumentace, o kontrole proveden zápis do 

stavebního deník a bude provedena kontrola pořádku na staveništi.  

Na staveništi bude připraven dostatek veškerého pracovního materiálu pro 

bezproblémové a plynulé zhotovování prací a zajištěno jeho pravidelné doplňování. 
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Doposud provedené práce budou v souladu s projektovou dokumentací, případné 

odchylky či změny budou zapsány ve stavebním deníku. 

 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 
Veškeré práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé 

klimatické podmínky se považuje: 

• teplota dodávaného čerstvého betonu při betonáži nesmí být menší než 5°C, 

• provádět práce se nedoporučuje za deštivého počasí, 

• práce budou přerušeny za silného větru, bouřky, sněžení či tvorby námrazy, 

rychlost větru nesmí překročit rychlost 11 m.s-1, dohlednost v místě práce 

nesmí být menší než 30 m a teplota prostředí během provádění prací nesmí 

klesnout pod -10°C. 

 

Rozvod elektrické energie a rozvod vody bude řešen dočasnými přípojkami zařízení 

staveniště. Skladovací plochy materiálů budou situovány v vpravo od vjezdu na 

staveniště, podél jeho jihozápadní části a v centrální části staveniště.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 
5.1. Složení pracovní čety 

• vedoucí čety (mistr) 1 x 

• tesaři 4 x 

• železáři (armovači) 4 x 

• betonáři 4 x 

• pomocný pracovník 2 x 

• jeřábník 1 x 

• řidič a strojník čerpadla 1 x 

• řidič domíchávače 1 x 

• řidič nákladního automobilu 1 x 
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6. STROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY 

 
6.1. Strojní vybavení  

• autojeřáb Tatra T815 AD 28 

• nákladní automobil Volvo FH 12-380 s HR 

• autodomíchávač Schwing AM 8 C 

• autočerpadlo Schwing S 34 X 

• trafosvářečka Artika 282 

• plovoucí vibrační lišta QZH 3000 

 

6.2. Nářadí 

• nivelační přístroj Leica Sprinter 50 

• vodováha 

• kladivo 

• kleště 

• pákové nůžky 

• úhlová bruska 

• stahovací lať 

• hladítko 

 

6.3. Pomůcky  

• pracovní obuv 

• pracovní oděv 

• pracovní rukavice 

• ochranné brýle nebo obličejový štít 

• přilba 

• samonavíjecí tlumič  

 
7. PRACOVNÍ POSTUPY 

 
7.1. Bednění 

Pro bednění ŽB monolitické stropní konstrukce tl. 240 mm bude použito systémového 

bednění firmy PERI, bednění MULTIFLEX.  
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7.1.1. Zásady užívání bedn

• užívat lze pouze originální díly PERI

• před každým použitím je nutná kontrola a zkouška kvality a funk

konstrukčních díl

• jakékoliv úpravy konstruk

bezpečnostní riziko

• bezpečnostní pokyny a dovolené zatížení musí být dodržovány

 

7.1.2. Hlavní prvky systémového bedn

 

Obr.7.1.

 

 

• 1a - sedlový nosník

 

 

 

 

• 1b - horní nosník
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Zásady užívání bedn ění MULTIFLEX  

užívat lze pouze originální díly PERI 

ed každým použitím je nutná kontrola a zkouška kvality a funk

čních dílů, nedodržení této zásady představuje bezpe

jakékoliv úpravy konstrukčních díl PERI jsou zakázány a př

čnostní riziko 

čnostní pokyny a dovolené zatížení musí být dodržovány

Hlavní prvky systémového bedn ění 

Obr.7.1.2.1 Systémové bednění PERI MULTIFLEX

 

 

 

sedlový nosník 

horní nosník 

  

       Obr. 7.1.2
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ed každým použitím je nutná kontrola a zkouška kvality a funkčnosti 

edstavuje bezpečnostní riziko 

ních díl PERI jsou zakázány a představují 

nostní pokyny a dovolené zatížení musí být dodržovány 

ní PERI MULTIFLEX 

Obr. 7.1.2.2 Nosníky 
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• 2 - křížová hlava s klapkou

 

 

• 2 - křížová hlava poklesová

 

   

   

 

 

 

 

 

• 3 - přímá hlava 24 S s klapkou

 

 

• 3 - přímá hlava 16/20 S s klapkou

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4 - ocelová stojka
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řížová hlava s klapkou 

řížová hlava poklesová 

  

     Obr. 7.1.2.

římá hlava 24 S s klapkou 

římá hlava 16/20 S s klapkou 

          Obr. 7.1.2.

ocelová stojka 

             Obr. 7.1.
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2.3 Křížové hlavy 

2.4 Přímé hlavy 

Obr. 7.1.2.5 Stojka 
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• 5 - univerzální trojnožka

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• 6 - betonářská stropní deska

 

 

 

   

7.1.3. Montážní návod

Způsob montáže bude p

• bude provedena kontrola všech prvk

• ocelové stropní stojky PEP 

budou nastaveny na 

požadovanou délku

vnitřní stojky, stojka se zajistí 

zasunutím čepu do otvoru na její 

vnitřní části. Př

bude zajištěna otá

s úderovými ploškami. Na stojku 

bude nasazena k

přímá hlavice, viz obr. 

  

  

APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  TP VODOROVNÉ ŽB NOSNÉ KCE

univerzální trojnožka 

      Obr. 7.1.2.6

řská stropní deska 

     Obr. 7.1.2.7

 

Montážní návod  

sob montáže bude přiblížen v několika bodech doplněných o ilustrativní obrázky.

bude provedena kontrola všech prvků systémového bedně

ocelové stropní stojky PEP 

budou nastaveny na přibližnou 

požadovanou délku vysunutím 

ní stojky, stojka se zajistí 

čepu do otvoru na její 

části. Přesná výška stojky 

ěna otáčením matice 

s úderovými ploškami. Na stojku 

bude nasazena křížová nebo  

hlavice, viz obr. 7.1.3.1.

            

    Obr. 7.1.3.1 Montáž stojek
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Obr. 7.1.2.6 Trojnožka 

Obr. 7.1.2.7 Stropní deska 

ěných o ilustrativní obrázky. 

 systémového bednění, viz. kap. 7.1.1. 

Montáž stojek 
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• krajní části spodních nosník

budou podepř

doplněnými o stav

trojnožku, viz. obr. 7.1.3.2

  

 

  

• bude vyměřena poloha stojek s 

pracovní vidlice osadíme sedlový (spodní) nosník. K

jedním nebo dvě

V levém horním rohu obrázku 

7.1.3.3 je znázorn

osazení dvou sedlových 

nosníků, oproti tomu v pravé 

horní části obrázku 7.1.3.3 je 

znázorněno jak osazení nesmí

vypadat. Postup a správné 

osazení sedlových nosník

křížových hlav

obrázku 7.1.3.3.

 

   

 

• pomocí pracovních vidlic budou 

osazeny i horní nosníky. Horní 

nosníky budou uspo

aby spoj betonář

vždy v ose roznášeného 

nosníku, příp. dvojice nosník

Je nutné dodržet minimální 

přesahy horních nosník

strany, které jso

horní části obrázku 7.1.3.4.

   

APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  TP VODOROVNÉ ŽB NOSNÉ KCE

části spodních nosníků 

budou podepřeny stojkami 

ěnými o stavěcí pomůcku - 

trojnožku, viz. obr. 7.1.3.2 

  

 

         Obr. 7.1.3.2 Osazení trojnožky

ěřena poloha stojek s křížovými hlavami a zespoda s pomocí 

pracovní vidlice osadíme sedlový (spodní) nosník. Křížovou hlavu lze osadit 

jedním nebo dvěma sedlovými nosníky, přičemž jsou zajiště

V levém horním rohu obrázku 

7.1.3.3 je znázorněno správné 

dvou sedlových 

ů, oproti tomu v pravé 

části obrázku 7.1.3.3 je 

ěno jak osazení nesmí 

vypadat. Postup a správné 

osazení sedlových nosníků do 

ížových hlav je patrný z 

obrázku 7.1.3.3. 

         Obr. 7.1.3.3 Osazení sedlových nosník

pomocí pracovních vidlic budou 

osazeny i horní nosníky. Horní 

nosníky budou uspořádány tak, 

aby spoj betonářských desek byl 

vždy v ose roznášeného 

říp. dvojice nosníků. 

Je nutné dodržet minimální 

esahy horních nosníků na obě 

strany, které jsou patrné z pravé 

části obrázku 7.1.3.4. 

                   Obr. 7.1.3.4 Osazení horních nosník
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Osazení trojnožky 

ížovými hlavami a zespoda s pomocí 

řížovou hlavu lze osadit 

emž jsou zajištěny proti překlopení. 

Osazení sedlových nosníků 

Osazení horních nosníků 
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• na horní nosníky, zajišt

překlopení, budou kladeny 

betonářské stropní desky, jejichž 

poloha bude zajišt

viz. obrázek 7.1.3.5.

 

• provedeme nivelaci povrchu 

 

• bednění a opatř

separačního prost

Clean.  

 

• na mezilehlé stojky nasadíme 

přímé hlavy a podep

sedlové nosníky v 

požadovaných rozestupech, viz. 

obrázek 7.1.3.

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  TP VODOROVNÉ ŽB NOSNÉ KCE

na horní nosníky, zajištěné proti 

eklopení, budou kladeny 

řské stropní desky, jejichž 

poloha bude zajištěna hřebíky, 

viz. obrázek 7.1.3.5. 

rovedeme nivelaci povrchu  

ění a opatříme jej nástřikem 

čního prostředku Bio 

     Obr. 7.1.3.5 Kladení stropních desek

na mezilehlé stojky nasadíme 

ímé hlavy a podepřeme 

sedlové nosníky v 

požadovaných rozestupech, viz. 

obrázek 7.1.3.6 

                Obr. 7.1.3.6 Podepření mezilehlými stojkami
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Kladení stropních desek 

ření mezilehlými stojkami 
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7.1.4. Dimenzování bedn

Stropní bednění dimenzuji na tlouš

bednění jsou zřejmé z obrázk

Tloušťka stropu: 24 cm

 Vzdálenost stojek: 1,5 m

APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  TP VODOROVNÉ ŽB NOSNÉ KCE

Dimenzování bedn ění 

ění dimenzuji na tloušťku stropní konstrukce 24 cm. 

řejmé z obrázků 7.1.4.1 a 7.1.4.2. 

7.1.4.1 Rozestupy prvků bednění 

7.1.4.2 Tabulka dimenzování 

24 cm  Rozestupy horních nosník

1,5 m Rozestupy sedlových nosník
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 Rozestupy prvků 

 

 

Rozestupy horních nosníků: 0,5 m 

sedlových nosníků: 1,8 m 
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7.2. Armování  

Po zhotovení bednění, jeho kontrole (především jeho čistoty, rozměrů, stability, tuhosti, 

těsnosti, hladkosti, správné vzdálenosti nosníků a správné polohy stojek dle dimenze 

uvedené v části 7.1.4. tohoto technologického předpisu, zda je na systémovém 

bednění aplikován odbedňovací olej Bio Clean, aby nebyl dodatečnou aplikací 

nežádoucím způsobem nanesen na povrch výztuže) a zápisu do stavebního deníku 

přejdeme k ukládání výztuže do bednění. 

Kladení výztuže do bednění budou provádět pouze řádně vyškolení pracovníci, 

železáři. Jejich práce bude průběžně kontrolována za účelem zamezení záměny 

podobných prutů výztuže. Do bednění budou ukládány na stavbě svázané nebo 

svařené prvky výztuže. 

Během ukládání výztuže bude brán zřetel nejen na požadovanou polohu výztuže dle 

projektové dokumentace, ale také na její stabilitu, aby během betonování nedocházelo 

k jejím posunům či deformacím.  Požadovaná poloha nosné výztuže bude zajištěna 

spojením s výztuží rozdělovací. Dále bude kladen důraz na dodržení požadované 

tloušťky krycí vrstvy výztuže betonem, čistotu výztuže a její prostorovou tuhost. 

Požadovaná krycí vrstva se zajistí distančními tělísky, distančními kroužky nebo 

zavěšením. 

 
7.3. Betonování  

Technologický postup je zpracován pro využívání "transportbetonu". 

 

7.3.1. Doprava betonové sm ěsi 

Primární doprava betonové směsi na stavbu bude zajištěna autodomíchávačem 

Schwing AM 8 C z betonárky ZAPA ve Frýdku-Místku, která je od místa stavby 

vzdálená 16 km. Směs musí být na místo uložení dopravena v co nejkratší možné 

době. Kvalita betonové směsi během přepravy nesmí utrpět a to především 

rozmíšením, změnou konzistence či zhutněním.  

Sekundární doprava betonové směsi bude zajištěna autočerpadlem betonové směsi 

Schwing S 34 X. Pro dopravu čerpáním je zvolena betonová směs vhodného složení - 

čerpatelný beton, který bude mít zejména vhodnou zrnitost kameniva, dostatečný 

obsah jemných zrn a vhodnou konzistenci (S1, S2). Voda použitá ke zvlhčení vnitřního 

potrubí před zahájením samotné betonáže nesmí putovat do bednění betonované 

konstrukce. Totéž platí i o vodě použité pro čištění potrubí, která nesmí putovat do 

čerstvého betonu v konstrukci. Za nízkých teplot je nutno dbát na to, aby teplota 

betonové směsi až do jejího uložení neklesla pod 10°C.  
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7.3.2. Přejímka betonové sm ěsi 

Během každé přejímky betonové směsi bude předán dodací list, který bude obsahovat 

tyto údaje: 

• identifikaci výrobce betonové směsi, 

• pořadové číslo dokladu, 

• označení odběratele (stavba, objekt), 

• druh a třída betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třída cementu, 

přísady 

• množství betonové směsi v m3, 

• datum a čas zamíchání betonové směsi, 

• dopravní prostředek použitý k přepravě betonové směsi, jeho SPZ a jméno 

řidiče, 

• čas příjezdu na místo určení. 

Všechny tyto údaje jsou po příjezdu dopravního prostředku s betonovou směsí na 

místo určení kontrolovány odpovědným pracovníkem. 

 

 

7.3.3. Příprava p řed betonáží 

Před zahájením betonování bude provedena kontrola bednění a kontrola uložené 

výztuže, výstup kontrol bude zapsán ve stavebním deníku. Je-li technickým zástupcem 

investora svoleno, započne betonování. 

 

7.3.4. Ukládání betonové sm ěsi 

Během betonování budou dodržovány tyto zásady: 

• dbáme na správnou rychlost a postup ukládání směsi s tím, že ji ukládáme co 

možná nejblíže její konečné polohy, 

• betonovou směs ukládáme rovnoměrně, 

• dbáme na maximální přípustnou výšku pro ukládání betonové směsi, která 

nesmí překročit 1,5 m, 

• betonovou směs ukládáme tak, aby během ukládání nedocházelo k posunům 

výztuže, nebo přetvoření bednění, 

• čerstvý beton hutníme pomocí vibrační lišty Enar QZH 3000 a dbáme na to, aby 

nedocházelo ke kontaktu vibrační latě a bednění. Čerstvý beton je zhutnění, 

jakmile na povrch vystoupí cementová malta. Na závěr se beton stáhne 

stahovací latí. 
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7.3.5. Ošetřování a ochrana betonu 

Na růst pevnosti betonu má vliv především čas, ale také teplota a vlhkost. 

 

7.3.5.1. Ošetřování 

• během tvrdnutí zajistíme dostatek vlhkosti povrchu konstrukce, aby nebylo 

bráněno hydrataci cementu, 

• s kropením povrchu betonové konstrukce začneme nejdříve za 24 hodin po 

betonování, kdy již voda nevyplaví cement z betonu, 

• při teplotě pod 10°C beton nevlhčíme, 

• povrch betonu proti vysychání chráníme přikrytím plachtami, vrstvou vlhkého 

písku nebo stříkanými izolačními povlaky. 

 

7.3.5.2. Ochrana 

Čerstvou betonovou konstrukci chráníme proti: 

• vyplavení při dešti, 

• nízkým teplotám či mrazu, 

• přímému působení slunečních paprsků a intenzivnímu větru, 

• škodlivým účinkům mechanického charakteru (nárazy, vibrace, otřesy). 

 
7.4. Odbedn ění 

Během technologické pauzy trvající 28 dnů po dosažení 70% pevnosti betonu 

odstraníme systémové bednění a polovinu stojek. Druhá polovina stojek je rovnoměrně 

rozmístěna pod stropní konstrukcí a nadále ji podepírá za účelem zamezení změny 

tvaru vlivem vlastní tíhy, případně zatížením souvisejícím s dalšími technologickými 

etapami ve vyšším patře. Zbylé stojky odstraníme po uplynutí technologické pauzy, 

tedy po 28. dnech od betonáže stropu. 

 

Doba pro dosažení 70% pevnosti betonu: 

Beton stropů: C25/30 

Vztah pro výpočet: Rbd= R28d * (0,28 + 0,5 * log d) 

d = 7 

První fázi odbedňování provedeme po 7 dnech od betonáže stropu. 
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7.4.1. Hlavní zásady odbed

Během odbedňování dbáme p

• způsob odbedň

odbedňovaných ploch konstrukce

• vyloučení nepř

 

7.4.2. Demontážní návod

• prvně odebereme mezilehlé 

stojky, viz obr. 7.4.2.1

 

 

 

 

   

   

  

 

 

   

 

 

• Všechny stojky s k

hlavami spustíme o cca 4 cm. 

Spuštění dosáhneme úd

kladiva na poklesovou hlavu a 

stáčením matice dol
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Hlavní zásady odbed ňování  

ňování dbáme především na: 

sob odbedňování, během kterého nebude docházet k poškozování 

ňovaných ploch konstrukce nárazy nebo přetížením

čení nepřípustných napětí. 

Demontážní návod  

ě odebereme mezilehlé 

stojky, viz obr. 7.4.2.1 

  

         

    Obr. 7.4.2.1 Odebírání mezilehlých stojek

Všechny stojky s křížovými 

hlavami spustíme o cca 4 cm. 

ění dosáhneme údery 

kladiva na poklesovou hlavu a 

ením matice dolů. 

   Obr. 7.4.2.2 Spouště
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hem kterého nebude docházet k poškozování 

řetížením, 

Odebírání mezilehlých stojek 

Spouštění křížových hlav 
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• pomocí pracovní vidlice horní 

nosníky zespod sklopíme

a vyjmeme. Horní nosníky na 

styku betonářských desek ješt

zůstanou na míst

7.4.2.3. 

 

   

 
   

• následně vyjmeme betoná

desky a odstraním zbylé horní 

nosníky. Betonář

pečlivě složíme do stohu pro 

jejich snadné č

 

 
 
 
 
   

   

  

• následně pomocí pracovní 

vidlice odstraníme nosníky 

sedlové. 
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zespod sklopíme 

a vyjmeme. Horní nosníky na 

styku betonářských desek ještě 

stanou na místě, viz. obrázek 

  

    Obr. 7.4.2.3 Odebírání horních nosník

 

ě vyjmeme betonářské 

desky a odstraním zbylé horní 

. Betonářské desky 

ě složíme do stohu pro 

jejich snadné čištění. 

      Obr. 7.4.2.4 Vyjmutí betoná

  

  

ě pomocí pracovní 

vidlice odstraníme nosníky 

  

 

 

 

           Obr. 7.4.2.5 Odstranění sedlových nosník
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• posledním krokem je demontáž 

stojek s trojnožkou a k

hlavou, viz. obrázek 7.4.2.6.

 

• Po odbednění zbavíme povrch 

stropu nerovností a stop po 

bednění. 

 

 

  

 
 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY
 

Jakost a kontrola kvality 

označené A.9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN.

Kontrolou musí být zajišt

projektovou dokumentací a dle plané 

 

8.1. Vstupní kontrola

Během přejímky staveništ

provedení svislých nosných konstrukcí.

Dále se kontroluje: 

• zda-li množství, kompletnost

souhlasí s objednávkou,

• zda-li třídy dovezené

a délky jednotlivých prvk

objednávce, 

• čistota povrchu

povrchu výztuže rzí není považováno za závadu) 

působících na ocel, beton nebo jejich vzájemnou soudržnost,

• správné skladování na rovné, suché ploše na d

zřetelně patrnými identifika

• zda-li čerstvá betonové sm

• konzistence a stejnorodost 
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posledním krokem je demontáž 

stojek s trojnožkou a křížovou 

hlavou, viz. obrázek 7.4.2.6. 

ění zbavíme povrch 

stropu nerovností a stop po 

            Obr. 7.4.2.6 Demontáž stojek

JAKOST A KONTROLA KVALITY  

Jakost a kontrola kvality jsou podrobněji řešeny v samostatné části 

A.9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN. 

Kontrolou musí být zajištěno provedení železobetonové konstrukce 

projektovou dokumentací a dle plané ČSN P ENV 13 670. 

Vstupní kontrola  

ejímky staveniště se kontroluje provedení předchozích č

provedení svislých nosných konstrukcí. 

množství, kompletnost, kvalita a neporušenost dovezeného bedn

souhlasí s objednávkou, 

řídy dovezené výztuže, označení výztuže identifikač

a délky jednotlivých prvků výztuže, počet kusů odpovídá dodacímu listu a 

istota povrchu výztuže, bez uvolněných produktů koroze (mírné zne

povrchu výztuže rzí není považováno za závadu) či škodlivých látek nep

sobících na ocel, beton nebo jejich vzájemnou soudržnost,

správné skladování na rovné, suché ploše na dřevěných podkladkách se

ě patrnými identifikačními štítky, 

čerstvá betonové směs a její dodací list odpovídají objednávce,

konzistence a stejnorodost čerstvé betonové směsi 
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Demontáž stojek 

části diplomové práce 

no provedení železobetonové konstrukce stropů v souladu s 

edchozích činností, především 

a neporušenost dovezeného bednění 

ení výztuže identifikačními štítky, průměry 

 odpovídá dodacímu listu a 

ů koroze (mírné znečištění 

či škodlivých látek nepříznivě 

sobících na ocel, beton nebo jejich vzájemnou soudržnost, 

ěných podkladkách se 

s a její dodací list odpovídají objednávce, 
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8.2. Meziopera ční kontrola  

Během zhotovování bednění, kladení výztuže a betonování stropní konstrukce se 

kontroluje: 

• geometrie bednění, 

• stabilita a prostorová tuhost bednění, 

• spoje jednotlivých částí bednění a jeho nepropustnost, 

• kontrola čistoty a vlhkosti bednění, 

• uložení a správné provedení výztuže, 

• poloha výztuže dle projektové dokumentace, 

• tuhost svázané (svařené) výztuže (proti posunutí během ukládání betonové 

směsi) 

• krytí výztuže betonem, 

Před zahájením betonování budou provedeny všechny výše uvedené kontroly a během 

samotného betonování kontrolujeme: 

• rychlost a postup ukládání betonové směsi, 

• výšku shozu, 

• hutnění vibrační lištou, 

• ošetřování betonu. 

 
8.3. Výstupní kontrola  

Během výstupní kontroly se prověřuje: 

• geometrie bednění, 

• stabilita a prostorová tuhost bednění, 

• odstranění nežádoucích prvků z povrchu bednění (prach, sníh, led, nežádoucí 

voda, zbytky vázacího drátu) 

• příprava povrchu bednění (rovinnost, těsnost a hladkost), 

• opatření povrchu bednění odbedňovacím olejem Bio Clean, 

• druh použité výztuže, její rozměry, poloha v konstrukci a betonová krycí vrstva, 

• čistota povrchu výztuže, jež nesmí být znečištěn olejem, mazivem, barvou ani 

jinými škodlivými látkami ohrožujícími soudržnost betonu a oceli, 

• zda-li rozměry a tvary hotového železobetonového stropu odpovídají výkresům 

tvaru v projektové dokumentaci, 

• rozměry krycí vrstvy a rovinnost povrchu, 

• ošetřování betonu, 

• pevnost betonu před odbedněním, aby nedošlo k poškození povrchu stropní 

konstrukce nebo k nadměrným přetvořením vlivem dotvarování betonu. 
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9. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je samostatná část diplomové práce označená 

A.9 PLÁN BOZP. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci je zpracován v souladu se zákonem 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) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, kterými jsou 

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

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

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Mezi nejdůležitější zásady patří: 

• seznámení zaměstnanců s technologickými či pracovními postupy, 

• zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

• po celou dobu provádění prací na staveništi bude zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací, 

• pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce budou 

pevná a stabilní, 

• práce budou ihned přerušeny, jakmile by jejich další pokračování mohlo vést k 

ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi, 

• materiál bude uložen tak, aby po celou dobu jeho skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození, 

• podpěrné konstrukce bednění budou navrženy a montovány tak, aby je bylo 

možné při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat aniž by hrozilo 

nebezpečí, 

• před zahájením betonářských prací bude bednění jako celek i jeho jednotlivé 

části, zejména podpěry, důkladně prohlédnuty a zjištěné závady neprodleně 

odstraněny, 

• bude zajištěna kontrola stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonování, zjištěné závady budou neprodleně odstraněny, 

• bude zajištěn způsob dorozumívání mezi obsluhou čerpadla betonové směsi a 

fyzickou osobou, která ukládání provádí, 



APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  TP VODOROVNÉ ŽB NOSNÉ KCE 

101 
 

• odbedňování stropní konstrukce, u které by vlivem předčasného odbednění 

hrozilo nebezpeční zřícení či poškození konstrukce, bude zahájeno pouze na 

pokyn fyzické osoby zhotovitelem k tomu určené. 

• prostor, ve kterém budou probíhat odbedňovací práce, bude zajištěn proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, 

• prvky bednění, právě odbedněné, budou uloženy na předem určené místo tak, 

aby konstrukci nepřetěžovaly a nebyly zdrojem nebezpečí úrazu, 

• při stříhání několika prutů současně budou pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje, nebo jinými vhodnými přípravky, 

• při přejímce a ukládání betonové směsi, bude vozidlo přepravující betonovou 

směs umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě a bez překážek 

ztěžujících manipulaci tak, aby nebylo bráněno vizuální kontrole. 

• potrubí čerpadla betonové směsi bude vedeno a zajištěno tak, aby nezpůsobilo 

přetížení, nebo nadměrné namáhání lešení, nebo bednění, 

• autočerpadlo bude  přemisťováno pouze s výložníkem složeným v přepravní 

poloze, 

• zajištění pracoviště, osob a materiálů proti pádu, 

• dodržování používání vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 
1.1. Popis objektu  

Tento technologický předpis je zpracován pro soubor bytových domů - apartmánů 

Farské lúky, které se nacházejí v obci Čeladná. Jedná se o výstavbu pěti apartmánů o 

čtyřech nadzemních podlažích a výstavbu dvou apartmánů třípatrových. Apartmány 

jsou samostatně stojící, nepodsklepené obytné objekty situované ve dvou řadách.  

Vnější dolní plášť je omítnut strukturální omítkou a horní část je obložena dřevěnou 

fasádou. Fasády oživují balkóny, lodžie, různé velikosti okenních otvorů a také 

dynamicky řešené obrysy objektů v podobě odskoků. 

Vstupy do objektů jsou půdorysně ustoupeny od líce fasády, čímž jsou chráněny před 

atmosférickými vlivy. Ke všem bytům v 1.NP jsou přičleněny předzahrádky. 

 

1.2. Konstruk ční řešení objektu  

Objekt bude založen na základových patkách a pasech. Vnitřní základové patky budou 

mít rozměry 2,25 x 2,25 m a patky vnější 2,0 x 2,0 m. Patky budou dvoustupňové. 

Vrchní stavba bude tvořena nosným, monolitickým železobetonovým bezprůvlakovým 

skeletem. Modulové vzdálenosti sloupů budou v příčném směru 4,5 m, 2 x 5 m, 4 m a v 

podélném směru 5 m, 6 m, 5 m. Rozměry sloupů budou 300 x 300 mm. V ose II a III 

bude nosný systém doplněn cihelnými stěnami tl. 300 mm. Svislé nosné konstrukce 

budou doplněny výplňovými stěnami tl. 250 a 300 mm. 

Stropy bude tvořit železobetonová stropní deska tl. 240 mm. Stropní deska bude v 

místech balkónů vykonzolována, z venkovní strany opatřena tepelnou izolací. Stropní 

deska bude pouze nad 1. a 2.NP (v případě apartmánů 2, 3, 5, 6, 7 i nad 3.NP), nad 

3.NP ( u apartmánů 2, 3, 5, 6, 7 nad 4.NP) bude pouze propojení sloupů průvlaky. 

Schodiště bude monolitické, osazené pomocí akustických konzol do schodišťových 

stěn, tl. schodišťové desky bude 200 mm. 

Obvodový plášť a vnitřní dělící konstrukce budou vyzdívané a nebudou mít nosnou 

funkci, od stropní desky budou dilatovány cca 20 mm vloženého pružného materiálu. 

Objekt bude zastřešen dřevěným krovem, stojatá stolice se středovou vaznicí a 

sloupky budou umístěny na betonovými sloupy skeletu. 
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2. MATERIÁLY 

 
2.1. Použité materiály  

Beton sloupů železový tř. C 25/30 (B30) 14,72 m3 

Výztuž sloupů z oceli 10 505 1,27 t 

Bednění sloupů 196,07 m2 

 

 

2.2. Doprava a skladování materiálu  

Doprava výztuže 10 505 a bednění PERI TRIO na staveniště bude zajištěna nákladním 

automobilem Volvo FH 12-380 s hydraulickou rukou. Primární i sekundární doprava 

čerstvé betonové směsi bude  zajištěna autodomíchávačem Schwing AM 8 C s 

autočerpadlem betonové směsi Schwing S 34 X. 

Během dopravy a skladování výztuže je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejímu 

poškození (zašpinění zeminou, působením povětrnostních vlivů). Výztuž bude 

skladována na zpevněné a odvodněné ploše skládky pod přístřeškem a bude řádně 

označena. Při převzetí výztuže bude provedena kontrola druhu oceli, průměry prutů a 

jejich počet. O provedené kontrole a převzetí výztuže bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

Bednění bude složeno na zpevněnou a odvodněnou plochu skládky. Při převzetí 

bednění bude provedena kontrola typu bednění, počet kusů a jejich náležitý stav. O 

výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

 

3. POŽADAVKY NA P ŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

 
Před zahájením prací na svislých nosných konstrukcích - sloupech, bude provedeno 

předání a převzetí staveniště pro další etapu výstavby. O předání (převzetí) staveniště 

bude proveden zápis do stavebního deníku. Kontrola před předáním a převzetím 

staveniště bude zaměřená zejména na správné zhotovení vodorovných nosných 

konstrukcí dle projektové dokumentace, zejména správnost a rovinnost provedení 

stropních konstrukcí a dodržení maximálních povolených odchylek. Dále bude 

kontrolováno provedení a délka přesahu vyčnívající sloupové výztuže ze stropní 

konstrukce. O kontrole proveden zápis do stavebního deník a bude provedena kontrola 

pořádku na staveništi.  
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Na staveništi bude připraven dostatek veškerého pracovního materiálu pro 

bezproblémové a plynulé zhotovování prací a zajištěno jeho pravidelné doplňování. 

Doposud provedené práce budou v souladu s projektovou dokumentací, případné 

odchylky či změny budou zapsány ve stavebním deníku. 

 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 
Veškeré práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé 

klimatické podmínky se považuje: 

• teplota dodávaného čerstvého betonu při betonáži nesmí být menší než 5°C, 

• provádět práce se nedoporučuje za deštivého počasí, 

• práce budou přerušeny za silného větru, bouřky, sněžení či tvorby námrazy, 

rychlost větru nesmí překročit rychlost 11 m.s-1, dohlednost v místě práce 

nesmí být menší než 30 m a teplota prostředí během provádění prací nesmí 

klesnout pod -10°C. 

 

Rozvod elektrické energie a rozvod vody bude řešen dočasnými přípojkami zařízení 

staveniště. Skladovací plochy materiálů budou situovány v vpravo od vjezdu na 

staveniště, podél jeho jihozápadní části a v centrální části staveniště.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 
5.1. Složení pracovní čety 

• vedoucí čety (mistr) 1 x 

• tesaři 4 x 

• železáři (armovači) 3 x 

• svářeč 1 x 

• betonáři 2 x 

• pomocný pracovník 2 x 

• jeřábník 1 x 

• řidič a strojník čerpadla 1 x 

• řidič domíchávače 1 x 

• řidič nákladního automobilu 1 x 
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6. STROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY 

 
6.1. Strojní vybavení  

• autojeřáb Tatra T815 AD 28 

• nákladní automobil Volvo FH 12-380 s hydraulickou rukou 

• autodomíchávač Schwing AM 8 C 

• autočerpadlo Schwing 

• trafosvářečka Artika 282 

• ponorný vibrátor Enar M7 AFP 

 

6.2. Nářadí 

• nivelační přístroj Leica SPRINTER 50 

• vodováha 

• kladivo 

• kleště 

• pákové nůžky 

• úhlová bruska 

• stahovací lať 

• hladítko 

 

6.3. Pomůcky  

• pracovní obuv 

• pracovní oděv 

• pracovní rukavice 

• ochranné brýle nebo obličejový štít 

• svářečská kukla se svářečským filtrem 

• přilba 

 

7. PRACOVNÍ POSTUPY 

 
7.1. Armování  

Armování sloupů bude navazovat na již zhotovenou výztuž vyčnívající ze stropní 

konstrukce předcházejícího podlaží. Na trny vyčnívající ze stropu se přivaří armokoš 

zhotovený z jednotlivých prutů a třmínků. Krytí výztuže bude zajištěno distančními 

podložkami, které budou po čtyřech kusech připevněny na každý pátý třmínek 
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armokoše. Voleny budou podložky s velkou dosedací plochou, aby bylo zabrán

poškrábání pláště bedně

 

7.2. Bednění 

Pro bednění ŽB monolitických svislých konstrukcí 

systémového bednění firmy PERI, bedn

 

7.2.1. Zásady užívání bedn

• užívat lze pouze originální díly PERI

• před každým použitím je nutná kontrola 

konstrukčních díl

• jakékoliv úpravy konstruk

bezpečnostní riziko

• bezpečnostní pokyny a dovolené zatížení musí být dodržovány

 

 

7.2.2. Hlavní prvky systémového bedn

 

 

 

 

 

 

• TRIO sloupový panel TRS

 

 

 

 

        

   

 

 

 

• TRIO stahovací šroub
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Voleny budou podložky s velkou dosedací plochou, aby bylo zabrán

ednění. 

ní ŽB monolitických svislých konstrukcí - sloupů 300 x 300 mm, 

ění firmy PERI, bednění TRIO.  

Zásady užívání bedn ění TRIO 

užívat lze pouze originální díly PERI, 

ed každým použitím je nutná kontrola a zkouška kvality a funk

čních dílů, nedodržení této zásady představuje bezpe

jakékoliv úpravy konstrukčních díl PERI jsou zakázány a př

čnostní riziko, 

čnostní pokyny a dovolené zatížení musí být dodržovány

Hlavní prvky systémového bedn ění 

TRIO sloupový panel TRS 

         

            Obr. 7.2.2.1 TRIO sloupový panel TRS

TRIO stahovací šroub 

     Obr. 7.2.2.2 TRIO stahovací šroub
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Voleny budou podložky s velkou dosedací plochou, aby bylo zabráněno 

ů 300 x 300 mm, bude použito 

a zkouška kvality a funkčnosti 

edstavuje bezpečnostní riziko, 

ních díl PERI jsou zakázány a představují 

nostní pokyny a dovolené zatížení musí být dodržovány. 

TRIO sloupový panel TRS 

TRIO stahovací šroub 
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• kloubová matice DW

 

   

   

 

 

 

 

• čelní tříhranná lišta

 

 

 

   

 

 

 

• zátka Ø 25 mm pro TRS

 

   

 

 

 

 

• betonářská plošina kompletní

 

 

   

 

 

 

• zámek BFD pro spojování panel
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kloubová matice DW 

       

       Obr. 7.2.2.3 

říhranná lišta 

        Obr. 7.2.2.4

zátka Ø 25 mm pro TRS 

         Obr. 7.2.2.

řská plošina kompletní 

       Obr. 7.2.2.6 

BFD pro spojování panelů 

  

          Obr. 7.2.2.7
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 Kloubová matice DW 

Obr. 7.2.2.4 Čelní tříhranná lišta 

Obr. 7.2.2.5 Zátka TRS 

 Betonářská plošina 

Obr. 7.2.2.7 Zámek BFD 
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7.2.3. Montážní návod

Způsob montáže bude p

• bude provedena kontrola všech prvk

• na zemi smontujeme panely TRS 270x90 a TRS 60x90

zámků tak, aby vznikl panel o rozm

• na panelu dobř

2800 mm 

• tímto způsobem si p

• na takto připravený panel  

uchytíme dva stabilizátory s 

výložníky, viz. obrázek 7.2.3.1

 

 

 

 

 

      

 

 

• následně na panel uvážeme dva osazovací háky 

TRIO  

1,5 t a z místa kompletace jej pomocí 

přepravíme na místo uložení, panel se nachází ve 

vertikální poloze, viz. obrázek 7.2.3.2

 

 

   

 

 

• poté přikotvíme patu stabilizátoru s výložníkem ke 

stropní desce šroubem TRIO MMS 20x130, viz. 

obrázek 7.2.3.3
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Montážní návod  

ude přiblížen v několika bodech doplněných o ilustrativní obrázky.

bude provedena kontrola všech prvků systémového bedně

zemi smontujeme panely TRS 270x90 a TRS 60x90 pomocí dvou BFD 

ů tak, aby vznikl panel o rozměrech 330x90 cm 

na panelu dobře viditelný způsobem vyznačíme požadovanou výšku sloupu, 

ůsobem si připravíme panely pro všechny sloupy (tj. 14 s

řipravený panel  

uchytíme dva stabilizátory s 

výložníky, viz. obrázek 7.2.3.1 

           Obr. 7.2.3.1 Panel se stabilizátory

ě na panel uvážeme dva osazovací háky 

1,5 t a z místa kompletace jej pomocí jeřábu 

epravíme na místo uložení, panel se nachází ve 

vertikální poloze, viz. obrázek 7.2.3.2 

           Obr. 7.2.3.2 Panel s osazovacími háky TRIO

řikotvíme patu stabilizátoru s výložníkem ke 

stropní desce šroubem TRIO MMS 20x130, viz. 

ázek 7.2.3.3 

             Obr. 7.2.3.3 Kotvení ke stropní desce
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ěných o ilustrativní obrázky. 

 systémového bednění, viz. kap. 7.2.1. 

pomocí dvou BFD 

íme požadovanou výšku sloupu,  

ipravíme panely pro všechny sloupy (tj. 14 sloupů/podlaží) 

Panel se stabilizátory 

Panel s osazovacími háky TRIO 

Kotvení ke stropní desce
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• pomocí závitových ty

požadovanou polohu bedn

• až nyní prvek uvolníme z osazovacích hák

• následně pomocí je

panel a to kolmo k panelu prvnímu

• panely k sobě ř

matic DW v místech 

• svislost a požadovanou polohu druhého dílce doladíme pomocí jednoho 

stabilizátoru s výložníkem a to stejným zp

• stejným způsobem postupujeme i u dílce t

druhému panelu pomocí p

tento díl již bude bez stabilizátoru s výložníkem

• postup opět opakujeme, p

stahovacích šroub

navíc čtvrtý díl stejným zp

• způsob napojení jednotlivých dílc

rozměrů 750x750 mm jsou z
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pomocí závitových tyčí ve stabilizátoru i výložníku doladíme svislost a 

požadovanou polohu bednění 

až nyní prvek uvolníme z osazovacích háků! 

ě pomocí jeřábu a osazovacích háků přemístíme na místo ur

panel a to kolmo k panelu prvnímu 

panely k sobě připojíme pomocí pěti stahovacích šroubů TRIO a kloubových 

matic DW v místech čelní tříhranné lišty 

svislost a požadovanou polohu druhého dílce doladíme pomocí jednoho 

zátoru s výložníkem a to stejným způsobem jako u dílce prvního

ůsobem postupujeme i u dílce třetího, který rovně

druhému panelu pomocí pěti stahovacích šroubů TRIO a kloubových matic, 

tento díl již bude bez stabilizátoru s výložníkem 

ět opakujeme, připojíme čtvrtý díl k dílu třetímu pomocí p

stahovacích šroubů TRIO a kloubových matic, bez stabilizátoru s výložníkem a 

čtvrtý díl stejným způsobem připojíme k dílu prvnímu

sob napojení jednotlivých dílců bednění a možnost bednit sloupy až do 

ě ů 750x750 mm jsou zřejmé z obrázku 7.2.3.4 

  

      Obr. 7.2.3.4 Řez bedněním 
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í ve stabilizátoru i výložníku doladíme svislost a 

emístíme na místo určení další 

ů TRIO a kloubových 

svislost a požadovanou polohu druhého dílce doladíme pomocí jednoho 

sobem jako u dílce prvního 

etího, který rovněž připojíme k 

 TRIO a kloubových matic, 

řetímu pomocí pěti 

 TRIO a kloubových matic, bez stabilizátoru s výložníkem a 

ipojíme k dílu prvnímu 

žnost bednit sloupy až do 
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• na závěr pomocí je

namontujeme žeb

betonářskou plošinu, viz. ilustr. obrázek 7.2.3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7.3. Betonování  

Technologický postup je zpracován pro využívání "transportbetonu".

 

7.3.1. Doprava betonové sm

Primární doprava betonové sm

Schwing AM 8 C z betonárky 

vzdálená 16 km. Smě

době. Kvalita betonové sm

rozmíšením, změnou konzistence 

Sekundární doprava betonové sm

Schwing S 34 X. Pro dopravu 

čerpatelný beton, který bude mít zejména vhodnou zrnitost kameniva, dostate

obsah jemných zrn a vhodnou ko

potrubí před zahájením samotné betonáže nesmí putovat do bedn

konstrukce. Totéž platí i o vod

čerstvého betonu v konstrukci. Za nízkýc

betonové směsi až do jejího uložení neklesla pod 10°C. 

 

7.3.2. Přejímka betonové sm

Během každé přejímky betonové sm

tyto údaje: 

• identifikaci výrobce betonové sm

• pořadové číslo dokladu,
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ěr pomocí jeřábu na zhotovené bednění 

namontujeme žebříkové připojení TRIO a 

řskou plošinu, viz. ilustr. obrázek 7.2.3.5 

              Obr. 7.2.3.5

Technologický postup je zpracován pro využívání "transportbetonu".

Doprava betonové sm ěsi  

Primární doprava betonové směsi na stavbu bude zajištěna autodomícháva

betonárky ZAPA ve Frýdku-Místku, která je od místa stavby 

ěs musí být na místo uložení dopravena v co nejkratší možné 

. Kvalita betonové směsi během přepravy nesmí utrpět a to př

ěnou konzistence či zhutněním.  

oprava betonové směsi bude zajištěna autočerpadlem betonové sm

Schwing S 34 X. Pro dopravu čerpáním je zvolena betonová směs vhodného složení 

erpatelný beton, který bude mít zejména vhodnou zrnitost kameniva, dostate

obsah jemných zrn a vhodnou konzistenci (S1, S2). Voda použitá ke zvlh

ed zahájením samotné betonáže nesmí putovat do bedně

konstrukce. Totéž platí i o vodě použité pro čištění potrubí, která nesmí putovat do 

erstvého betonu v konstrukci. Za nízkých teplot je nutno dbát na to, aby teplota 

ěsi až do jejího uložení neklesla pod 10°C.  

ejímka betonové sm ěsi  

řejímky betonové směsi bude předán dodací list, který bude obsahovat 

identifikaci výrobce betonové směsi, 

číslo dokladu, 
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Obr. 7.2.3.5 Žebřík a plošina 

Technologický postup je zpracován pro využívání "transportbetonu". 

na autodomíchávačem 

Místku, která je od místa stavby 

s musí být na místo uložení dopravena v co nejkratší možné 

ět a to především 

čerpadlem betonové směsi 

ěs vhodného složení - 

erpatelný beton, který bude mít zejména vhodnou zrnitost kameniva, dostatečný 

nzistenci (S1, S2). Voda použitá ke zvlhčení vnitřního 

ed zahájením samotné betonáže nesmí putovat do bednění betonované 

ní potrubí, která nesmí putovat do 

h teplot je nutno dbát na to, aby teplota 

edán dodací list, který bude obsahovat 
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• označení odběratele (stavba, objekt), 

• druh a třída betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třída cementu, 

přísady 

• množství betonové směsi v m3, 

• datum a čas zamíchání betonové směsi, 

• dopravní prostředek použitý k přepravě betonové směsi, jeho SPZ a jméno 

řidiče, 

• čas příjezdu na místo určení. 

Všechny tyto údaje jsou po příjezdu dopravního prostředku s betonovou směsí na 

místo určení kontrolovány odpovědným pracovníkem. 

 

7.3.3. Příprava p řed betonáží 

Před zahájením betonování bude provedena kontrola bednění a kontrola uložené 

výztuže, výstup kontrol bude zapsán ve stavebním deníku. Je-li technickým zástupcem 

investora svoleno, započne betonování. 

 

7.3.4. Ukládání betonové sm ěsi  

Během betonování budou dodržovány tyto zásady: 

• výška shozu čerstvého betonu nepřekročí 1, 5 m, 

• sloupy budou plněny postupně po 40ti centimetrových vrstvách, 

• jednotlivé vrstvy budou vždy okamžitě zhutněny ponorným vibrátorem Enar M7 

AFP s gumovým krytem, aby bylo zabráněno poškození pláště bednění, 

• při hutnění každé další vrstvy betonové směsi bude do hloubky cca 50 - 100 

mm provibrována i předchozí vrstva betonu, 

• vibrujeme dokud neustane vytlačování zadrženého vzduchu v čerstvém betonu, 

• vpichy provádíme rychle, hlavici vibrátoru vyndáváme co možná nejpomaleji, 

• dbáme na homogenitu betonu, 

• vibrujeme způsobem, aby nedošlo k poškození navázané výztuže. 

 

7.4. Odbedn ění 

Bednění sloupů se může odstranit až po dosažení 70% pevnosti betonu. 

 

Doba pro dosažení 70% pevnosti betonu: 

Beton sloupů: C25/30 

Vztah pro výpočet: Rbd= R28d * (0,28 + 0,5 * log d) 

d = 7 
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Sloupy odbedníme po sedmi dnech od jejich betonáže. 

 

7.4.1. Hlavní zásady odbed ňování 

Během odbedňování dbáme především na: 

• způsob odbedňování, během kterého nebude docházet k poškozování 

odbedňovaných ploch konstrukce nárazy nebo přetížením, 

• vyloučení nepřípustných napětí. 

 

7.4.2. Demontážní návod 

• prvně demontujeme žebříkové připojení a montážní plošinu, 

• následuje osazení háky prvku bednění s jedním stabilizátorem, prvku jenž byl 

při zhotovování bednění připojován jako první (druhý díl bednění), pak uvolníme 

sepnutí bednění, 

• následuje uvolnění stabilizátoru s výložníkem od stropní konstrukce 

předcházejícího podlaží, 

• vyšroubujeme stahovací šrouby TRIO, které nám drží demontovaný dílec 

pohromadě s prvním a třetím dílcem bednění, 

• následuje doprava demontovaného dílce za pomoci jeřábu na skládku, kde 

bude ihned zbaven hrubých nečistot, jemných částic bude zbaven 

vysokotlakým čističem a opatřen odbedňovacím olejem Bio Clean, 

• dále demontujeme prvek bednění, který byl při zhotovování bednění připojován 

jako druhý ( třetí díl bednění), 

• prvek bednění máme osazen osazovacími háky, vyšroubujeme pět stahovacích 

šroubů TRIO, které nám spojovaly třetí a čtvrtý prvek bednění, za pomoci 

jeřábu jej přepravíme na skládku a postupujeme jako v předchozím případě 

• stejným způsobem se postupuje i u demontáže čtvrtého prvku bednění 

• u demontáže prvního prvku bednění (myšleno pořadí v jakém byly prvky 

bednění obedňovány) postupujeme jako v předešlých případech, pouze s 

nutností uvolnění 2 stabilizátorů s výložníky od stropní konstrukce předešlého 

podlaží. 
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7.5. Ošetřování a ochrana betonu  

Na růst pevnosti betonu má vliv především čas, ale také teplota a vlhkost. 

 

7.5.1. Ošetřování 

• povrch sloupu proti vysychání chráníme přikrytím plachtami nebo omotáním 

vlhkou tkaninou, 

• při teplotě pod 10°C nevlhčíme. 

 

7.5.2. Ochrana 

Čerstvou betonovou konstrukci chráníme proti: 

• vyplavení při dešti, 

• nízkým teplotám či mrazu, 

• škodlivým účinkům mechanického charakteru (nárazy, vibrace, otřesy). 

 
 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 

Jakost a kontrola kvality jsou podrobněji řešeny v části diplomové práce označené A.9 

PLÁN BOZP. 

Kontrolou musí být zajištěno provedení železobetonové konstrukce sloupů v souladu s 

projektovou dokumentací a dle plané ČSN P ENV 13 670. 

 

8.1. Vstupní kontrola  

Během přejímky staveniště se kontroluje provedení předchozích činností, především 

provedení vodorovných nosných konstrukcí. 

Dále se kontroluje: 

• zda-li třídy dovezené výztuže, označení výztuže identifikačními štítky, průměry 

a délky jednotlivých prvků výztuže, počet kusů odpovídá dodacímu listu a 

objednávce, 

• čistota povrchu výztuže, bez uvolněných produktů koroze (mírné znečištění 

povrchu výztuže rzí není považováno za závadu) či škodlivých látek nepříznivě 

působících na ocel, beton nebo jejich vzájemnou soudržnost, 

• správné skladování na rovné, suché ploše na dřevěných podkladkách se 

zřetelně patrnými identifikačními štítky, 

• zda-li množství, kompletnost, kvalita a neporušenost dovezeného bednění 

souhlasí s objednávkou, 
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• zda-li čerstvá betonové směs a její dodací list odpovídají objednávce, 

• konzistence a stejnorodost čerstvé betonové směsi 

 

8.2. Meziopera ční kontrola  

Během vázání a svařování výztuže, zhotovování bednění a betonování sloupů se 

kontroluje: 

• navázaná a navařená výztuž, 

• požadované krytí výztuže, 

• tuhost navázané a navařené výztuže, 

• geometrie bednění, 

• stabilita a prostorová tuhost bednění, 

• spoje jednotlivých částí bednění a jeho nepropustnost, 

• kontrola čistoty a vlhkosti bednění, 

 

před zahájením betonování budou provedeny všechny výše uvedené kontroly a během 

samotného betonování kontrolujeme: 

 

• rychlost a postup ukládání betonové směsi, 

• výšku shozu, 

• hutnění ponorným vibrátorem, 

• ošetřování betonu. 

 
8.3. Výstupní kontrola  

Během výstupní kontroly se prověřuje: 

• druh použité výztuže, její rozměry, poloha v konstrukci a betonová krycí vrstva, 

• čistota povrchu výztuže, jež nesmí být znečištěn olejem, mazivem, barvou ani 

jinými škodlivými látkami ohrožujícími soudržnost betonu a oceli, 

• geometrie bednění, 

• opatření povrchu bednění odbedňovacím olejem Bio Clean, 

• zda-li rozměry a tvary hotových sloupů odpovídají projektové dokumentaci, 

• ošetřování betonu, 

• pevnost betonu před odbedněním, aby nedošlo k poškození povrchu sloupů. 
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9. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je samostatná část diplomové práce označená 

A.9 PLÁN BOZP. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci je zpracován v souladu se zákonem 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) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, kterými jsou 

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

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

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Mezi nejdůležitější zásady patří: 

• seznámení zaměstnanců s technologickými či pracovními postupy, 

• zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

• po celou dobu provádění prací na staveništi bude zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací, 

• pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce budou 

pevná a stabilní, 

• práce budou ihned přerušeny, jakmile by jejich další pokračování vedlo k 

ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi, 

• materiál bude uložen tak, aby po celou dobu jeho skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození, 

• podpěrné konstrukce bednění budou navrženy a montovány tak, aby je bylo 

možné při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat aniž by hrozilo 

nebezpečí, 

• před zahájením betonářských prací bude bednění jako celek i jeho jednotlivé 

části důkladně prohlédnuty a zjištěné závady neprodleně odstraněny, 

• bude zajištěn způsob dorozumívání mezi obsluhou čerpadla betonové směsi a 

fyzickou osobou, která ukládání provádí, 

• odbedňování sloupů, u kterých by vlivem předčasného odbednění hrozilo 

nebezpeční zřícení či poškození konstrukce, bude zahájeno pouze na pokyn 

fyzické osoby zhotovitelem k tomu určené. 
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• prostor, ve kterém budou probíhat odbedňovací práce, bude zajištěn proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, 

• při přejímce a ukládání betonové směsi, bude vozidlo přepravující betonovou 

směs umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě a bez překážek 

ztěžujících manipulaci tak, aby nebylo bráněno vizuální kontrole. 

• potrubí čerpadla betonové směsi bude vedeno a zajištěno tak, aby nezpůsobilo 

přetížení, nebo nadměrné namáhání lešení, nebo bednění, 

• autočerpadlo bude  přemisťováno pouze s výložníkem složeným v přepravní 

poloze, 

• zajištění pracoviště, osob a materiálů proti pádu, 

• dodržování používání vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek. 
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1. SMLUVNÍ VZTAHY 
 

1.1. Objednatel  

 Žadatel - stavebník:  K+Čeladná, s.r.o. 

     Václavské nám. 48, 110 00 Praha 1 

     IČ: 27560465 

 V řízení zastoupena:  Jan Czernek 

     Štefánikova 21, 737 01 Český T ěšín 

 IČO:  68304421 

 Bankovní č.ú.:  1234567890/0300   

 

1.2. Zhotovitel stavby  

  VUT v Brn ě FAST 

  Veveři 331/95, 

  602 00 Brno, Kralovo Pole  

 Zodpovědný zástupce:  Bc. Jakub Stach  

  Tel: 732 523 418 

 IČO:  12345678 

 DIČ:  CZ12345678 

 Bankovní č.ú.:  9876543210/0800 

 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby 

Apartmány Farské lúky - Čeladná 

 podle projektové dokumentace zpracované firmou Atelier P.H.A., spol. s r.o., 

 Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8, IČO: 63988470. Tato dokumentace je nedílnou

  součástí této smlouvy.   

2.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením 

 předmětu díla vyplývajících z podmínek pro provádění díla, z odborných znalostí 

 zhotovitele, nebo z vad v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen provést 

 soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je dle jednotkových cen 

 použitých při návrhu ceny díla. Pokud toto není možné, tak zhotovitel tyto změny, 
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 doplňky či rozšíření nacení dle jím navrhovaných cen a předloží tento návrh 

 objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení 

 Dodatku ke smlouvě objednatelem, nebo jeho zástupcem ve věcech technických, 

 má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich uhrazení objednatelem. 

 Pokud tak zhotovitel neučiní, budou tyto provedené práce a dodávky brány jako 

 již v předmětu díla a jeho ceně obsaženy. 

2.3 Dojde-li při realizaci předmětu smlouvy (díla) k jakýmkoliv změnám, doplňkům či 

 rozšířením předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel 

 povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení dle 

 jednotkových cen použitých při návrhu ceny díla. V případě, že toto možné není, 

 budou tyto změny, doplňky či rozšíření oceněny zhotovitelem dle jím 

 navrhovaných cen a obě strany o nich uzavřou Dodatek ke smlouvě, ve kterém 

 se dohodnou i případné úpravy termínu předání díla. 

2.4 Objednatel je oprávněn doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 

 souhlasu zhotovitele, který se zavazuje tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, 

 pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřesáhnou 10% z 

 celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. 

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel se zavazuje na tyto změny 

přistoupit. Požadavek na změnu materiálů musí být objednatelem podán 

písemně. Zhotoviteli budou objednatelem uhrazeny veškeré zbytečně 

vynaložené náklady, pokud již původně navržený a sjednaný materiál zajistil. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a 

nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 

2.7 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie či změny proti projektové dokumentaci. Zároveň se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci předmětu smlouvy nebude použit žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a 

veškeré náklady s ní spojené ponese zhotovitel. 

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že je v plné míře seznámen s rozsahem a povahou 

předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k řádné realizaci díla a že disponuje odpovídajícími 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení předmětu smlouvy 

nezbytné. 
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3. CENA DÍLA 

 
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s §2 zákona č. 526/90 Sb. O cenách ve znění 

 pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši 

 

 Cena bez   257 008 764,- Kč 

 DPH 21%  53 971 840,- Kč 

 Cena včetně DPH 310 980 604,- Kč 

 

/Slovy/: T ři sta deset milión ů devět set osmdesát tisíc šest set čtyři koruny. 

3.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební 

objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny 

uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla v souladu s touto 

smlouvou. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, 

realizované zhotovitelem do data předání díla. 

3.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a 

 kvalitativních podmínek: 

 - V ceně jsou obsaženy práce a dodávky v rozsahu dle předané zadávací  

  dokumentace. Práce neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve 

  sjednané ceně. 

 - V ceně jsou obsaženy i veškeré související práce, jako např. vedlejší  

  rozpočtové náklady, kompletační přirážka apod., které kryjí náklady uchazeče 

  na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla. 

 - Cena je stanovena pro termíny realizace uvedené v nabídce uchazeče. 

 - V ceně je obsažen i meziroční vývoj cen (dále jen inflace) ve výši 10,5% pro 

  celé období realizace. 

 - Poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případné další služby 

  související s realizací díla hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

3.4 Nabídnutou cenu lze měnit pouze v následujících případech: 

 - pokud objednatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací 

  a dodávek než těch, které jsou obsahem ceny, nebo pokud v průběhu  

  realizace díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které 

  neleží na straně uchazeče, provedení jiných prací než těch, které jsou  

  obsahem ceny (dále jen vícepráce) 

 - pokud dojde v průběhu realizace ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 
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 - pokud dojde v průběhu realizace ke změnám sazeb odvodů na zdravotním 

  pojištění nebo sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku  

  zaměstnanosti 

 - pokud meziroční vývoj cen nepřekročí 11,5% 

 - pokud dojde v průběhu realizace ke změně termínu dokončení uvedeného v 

  nabídce uchazeče, a to z důvodu na straně zadavatele 

 - pokud dojde v průběhu výstavby ke změnám celních, devizových příp.  

  úrokových sazeb majících vliv na výši sjednané ceny, bude zhotovitelem 

  proveden výpočet rozdílu pouze u dodávek a prací dosud neuskutečněných 

  tak, že bude vyčíslen rozdíl mezi původními sazbami a novými sazbami  

  /doklad příslušného státního orgánu nebo peněžního ústavu musí být přiložen/ 

  a o tento rozdíl bude celková cena díla upravena. 

3.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v 

 souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací objednatelem 

 písemně odsouhlaseny, a to včetně jejich ocenění zhotovitelem. Pokud zhotovitel 

 provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, není 

 objednatel povinen tyto práce uhradit. 

3.6 Veškeré vícepráce pak budou ceněny následujícím způsobem: 

 - na základě písemného souhlasu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, 

  budou zhotovitelem doplněny jednotkové ceny v té výši, které bylo použito pro 

  sestavení návrhu ceny /rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou  

  součástí této smlouvy/ 

 - pokud práce, které jsou předmětem víceprací, nebudou obsaženy v rozpočtu 

  zhotovitele, bude pro jejich stanovení použito jednotkových cen víceprací 

  Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS Brno s.r.o., pro rok, ve 

  kterém byly vícepráce realizovány. 

 - základní náklady víceprací budou stanoveny vynásobením jednotkových cen 

  množstvím provedených měrných jednotek, ke kterým bude dopočtena  

  přirážka 2,4% jako podíl vedlejších nákladů. Součtem základních nákladů a 

  nákladů vedlejších získáme základnu pro kompletační přirážku, která bude 

  dopočtena ve výši 1,1%. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle 

  aktuálně platných předpisů. 

3.7 Sjednaná cena je platná k datu předání díla dle této smlouvy. Do termínu

 předání díla jsou v ceně započteny i náklady související s celkovým vývojem cen. 

3.8 Zhotovitel nemá právo po objednateli požadovat navýšení ceny, pokud mu tuto 

 nutnost písemně neoznámí, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukáže, že 

 navýšení ceny je nevyhnutelné. Tímto oznámením však zhotoviteli nevzniká 



APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

126 
 

 právo na navýšení ceny. Navýšení ceny je možné pouze v případech a za 

 podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

4. FAKTURACE, SPLÁTKY 
 

4.1 Veškeré provedené práce se budou měsíčně fakturovat. Zhotovitel vždy předloží 

 objednateli soupis provedených prací, a to nejpozději do desátého dne 

 následujícího měsíce. Po odsouhlasení objednatelem bude zhotovitelem

 vystavena faktura, jejíž součástí musí být soupis provedených prací, bez kterého 

 je tato faktura neplatná. 

4.2 Pokud nedojde mezi oběma stranami k vzájemné dohodě při odsouhlasení 

 provedených prací, a to jak množstvím, druhem i odpovídající kvalitou, je 

 zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 

 bude faktura vystavená zhotovitelem obsahovat práce, u kterých nedošlo ke 

 shodě, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 

4.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 10 dnů po jejím 

 doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 10 dnů po jejím 

 doručení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti. Doručením 

 faktury se rozumí den předání faktury do poštovní evidence objednatele. 

 Zhotovitel je povinen objednateli vystavit a předat fakturu tak, aby mu byla 

 doručena nejpozději 5. pracovní den následujícího měsíce. 

4.4 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré odsouhlasené faktury až do výše 90% ze 

sjednané ceny díla. Zbylou část, tedy 10% ze sjednané ceny, uhradí objednatel 

zhotoviteli do 10 dnů a to za předpokladu, že se na díle nevyskytnou žádné vady 

či nedodělky. V opačném případě, tedy při výskytu vad či nedodělků, uhradí 

objednatel zhotoviteli zbylou část do 10 dnů od odstranění posledního z nich. 

4.5 Pokud zhotovitel překročí v některé faktuře celkovou výši 90% ze sjednané ceny 

díla, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu fakturu nebo její část tak, aby 

celková cena nepřesáhla 90% z ceny díla. Zbývající část uhradí objednatel tak, 

jak je uvedeno v části 4.4 této smlouvy. 

4.6 Zbylou část, tedy 10% ze sjednané ceny díla, uvedenou v části 4.4 této smlouvy, 

 uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele, která musí mimo jiné 

 náležitosti obsahovat: 

 - výslovný název „konečná faktura“ 

 - celkovou výši sjednané ceny bez DPH 
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 - celkovou výši DPH 

 - soupis všech objednatelem uhrazených faktur 

 - rozčlenění uhrazených faktur na cenu bez daně a cenu s DPH 

 - částku zbylou k úhradě 

 - rozčlenění částky k úhradě na cenu bez daně a cenu s DPH 

 Bez kterékoliv z výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

4.7 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně a 

 faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele. Na faktuře budou 

 samostatně odděleny práce sjednané v této smlouvě a případné vícepráce. 

4.8 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury déle než 30 dnů, popř. 

neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit prováděné 

práce a to do doby, než budou dané faktury řádně uhrazeny. V takovém případě 

bude zhotoviteli prodloužen termín ukončení a předání díla a to o dobu, po kterou 

byl zhotovitel nucen přerušit prováděné práce vinou řádného nezaplacení 

faktur(y) objednatelem. Pokud bude prodlení objednatele delší jak 60 dnů, je 

zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.9 Dluh objednatele se považuje za splněný v den připsání dlužné částky na účet 

 zhotovitele. 

 
 

5. DOBA PLNĚNÍ 

 
5.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na realizaci předmětu smlouvy 

 nejpozději do 60 dnů od podpisu této smlouvy. Nezahájí-li zhotovitel práce na 

 realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu zahájení, je 

 objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.2 Pokud nebudou zhotovitelem stavební práce zahájeny ve sjednaném termínu, je 

 povinen objednateli zaplatit smluví pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý den 

 prodlení. 

5.3 Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději 

do 30. 10. 2015. 

5.4 Zhotovitel je objednateli povinen předložit harmonogram provádění díla 

 nejpozději do konce měsíce předcházejícího dohodnutému měsíci zahájení. 

 V tomto  harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění 

 alespoň  na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace. 
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 Tento harmonogram potvrzený oběma stranami je nedílnou součástí této 

 smlouvy. 

5.5 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 

10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude 

dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

5.6 Prodlení zhotovitele s ukončením předmětu smlouvy delší jak 60 dnů se považuje 

 za podstatné porušení této smlouvy, pouze však v případě, že prodlení 

 zhotovitele nebylo způsobeno důvody na straně objednatele. 

 
 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve smlouvě 

 sjednaném termínu. Objednatel je povinen provedené dílo převzít. 

6.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně s tím, že se zavazuje 

 respektovat veškeré pokyny objednatele. 

6.3 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, 

 pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. 

6.4 Objednatel je oprávněn ke kontrole provádění díla. Pokud objednatel dojde ke 

 zjištění, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

 oprávněn po zhotoviteli požadovat odstranění vad vzniklých nesprávným 

 prováděním a to na náklady zhotovitele. Pokud tak zhotovitel v přiměřené  lhůtě 

 mu k tomu poskytnuté neučiní a provádění by nepochybně vedlo k  významnému 

 porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.5 Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na 

 nevhodnou povahu jím převzatých věcí nebo pokynů mu objednatelem 

 zadaných k provedení díla, pokud tuto skutečnost mohl zhotovitel vynaložením 

 odborné péče zjistit. 

6.6 Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat ke kontrole a prověření prací, které 

 budou v dalším postupu prací zakryty, nebo k nim nebude přístup. 

6.7 Pokud se objednatel přes písemnou výzvu ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 

 oprávněn tyto práce zakrýt. Bude-li objednatel v těchto případech požadovat 

 dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dříve provedených prací, je zhotovitel 

 povinen tyto práce odkrýt, zpřístupnit, náklady však ponese objednatel. Pokud se 

 po odkrytí zjistí, že vykonané práce nebyly provedeny řádně, veškeré 
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 náklady (tedy odkrytí, opravu chybného stavu i následné zakrytí) ponese 

 zhotovitel. 

6.8 Zhotovitel nese zodpovědnost, a to v plné míře, za bezpečnost a ochranu  zdraví 

všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení 

 odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je dále povinen 

dodržovat hygienické či jiné předpisy související s realizací díla. 

6.9 Všichni pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů provádějící odborné 

 práce musí mít pro tuto práci příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na 

 požádání objednatele doložit doklad o těchto kvalifikacích. 

6.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní 

 předpisy, veškeré zákony a jejich vyhlášky, které se týkají provádění jeho prací. 

6.11 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré podmínky a připomínky 

 vyplývající z územního a stavebního řízení. Pokud nedodržením těchto podmínek 

 vznikne objednateli škoda, v plném rozsahu bude hrazena zhotovitelem. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nebude použit žádný 

 materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 

 učiní, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k okamžité nápravě a veškeré 

 náklady s tímto spojené ponese zhotovitel. 

6.13 Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele předložit soubor všech certifikátů 

 rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, a to nejpozději 20 dnů před 

 předáním díla. 

6.14 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností  včetně 

 možných škod jeho pracovníků, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je 

 zhotovitel povinen zajistit i u svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na 

 požádání objednatele doklady o pojištění předložit. 

6.15 Pokud objednateli nebo jiným subjektům dojde ke vzniku škody činností 

 zhotovitele vinou nedbalosti, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

 ČSN nebo jiných norem, nebo rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel 

 povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné,  tak 

 finančně uhradit. Veškeré náklady pak nese zhotovitel. 

6.16 Zhotovitel není bez písemného souhlasu objednatele oprávněn pověřit 

 prováděním díla nebo některé jeho části jinou osobu. Pokud objednatel 

 provádění díla, nebo některé jeho části jinou osobou odsouhlasí, veškerou 

 zodpovědnost nese zhotovitel. 

6.17 Zhotovitel před uzavření smlouvy se svým subdodavatelem předloží objednateli 

nabídky minimálně pěti různých subdodavatelů na tutéž subdodávku. Objednatel 

je oprávněn z těchto nabídek vybrat konkrétního subdodavatele, musí však být 
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dbáno na to, aby konkrétní nabídka subdodavatele splňovala podmínky této 

smlouvy. 

6.18 Zhotovitel je povinen objednatele informovat o stavu prováděného díla na 

 pravidelných poradách. Porady budou organizovány dle potřeby, minimálně však 

 1x za 14dnů. 

6.19 Pokud zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 

 přerušit práce a písemně o nálezu informovat objednatele a všechny oprávněné 

orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. O dalším postupu rozhodne 

objednatel. 

 
 

7. PENÁLE 

 
7.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2,5% ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý započatý 

měsíc prodlení. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 3 měsíce, pak je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu a to ve výši 1,5% ze sjednané 

ceny za dílo za každý další započatý měsíc prodlení.  

7.2 Dojde-li k prodlení objednatele při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 

 úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení. 

7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění nedodělků či vad v dohodnutém 

 termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za každý den 

 prodlení. 

7.4 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady v dohodnutém termínu, zaplatí 

 objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za každý den prodlení. 

 
 

8. KONTROLA A P ŘEVZETÍ DÍLA 
 

8.1 Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit datum, kdy bude dílo 

 připraveno k předání, a to nejméně 15 dnů od tohoto data. Objednatel je  

 povinen zahájit  přejímací řízení a řádně v něm pokračovat nejpozději do 3 dnů 

 od zhotovitelem stanoveného data, a to i v případě, že je datum stanoveno 

 před sjednaným termínem ukončení díla v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení doložit mimo jiné tyto doklady: 

 - výsledky předepsaných měření (radon apod.) 
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 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

 - seznam zařízení a strojů, které jsou součástí díla a návody k jejich užívání 

 - zápisy o prověření prací a konstrukcí v průběhu prací zakrytých 

 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách (tlakové zkoušky, 

  revize plynu, elektroinstalace, komíny apod.) 

 - projektovou dokumentaci skutečného díla 

 - stavební deník(y) 

 Bez těchto dokladů nelze dílo považovat za dokončené a předání schopné. 

8.3 O průběhu přejímacího řízení musí být objednatelem zřízen zápis. Pokud dílo 

 obsahuje vady a nedodělky, bude v tomto zápise uveden jejich soupis včetně 

 termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá převzetí díla, je povinen v 

 zápise uvést důvod(y). 

8.4 Dílo se považuje za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle 2 

 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a v čas a zhotovitel předal objednateli 

 doklady uvedené v čl. 8.3 tohoto oddílu a povrch všech pozemků tvořících 

 staveniště je uveden do předepsaného stavu. Termíny ukončení díla, popř. den 

 předání díla, v této smlouvě uvedené, se rozumí den, ve kterém dojde k 

 oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

8.5 Objednatel je povinen převzít dílo i přes drobné vady a nedodělky, které nebrání 

 řádnému užívání díla. V tomto případě se zhotovitel zavazuje odstranit tyto vady 

 a nedodělky v termínu vedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Pokud 

 zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 

 zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu tak, jak je uvedeno v 

 čl. 7.4 oddílu 7.  Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady či 

 nedodělky. 

8.6 Vadou je, pro účely této smlouvy, míněna odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

 parametrech díla, které jsou stanoveny projektovou dokumentací, touto smlouvou 

 a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem je míněna nedokončení práce oproti 

 projektu. 

8.7 Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to i přesto, 

že se strany na odpovědnosti vad a nedodělků nedohodly. V tomto případě nese 

veškeré náklady na odstranění vad a nedodělků až do rozhodnutí soudu 

zhotovitel. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vad a nedodělků nejpozději 

do 15 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu tak, jak je uvedeno v čl. 7.3 oddílu 7. 
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Písemným oznámením objednatele je míněn i zápis v protokole o předání a 

převzetí díla. 

 
 

9. ZÁRUKA 

 
9.1 Zhotovitel je odpovědný za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady díla, 

 na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této 

 záruky. 

9.2 Zhotovitel není odpovědný za vady díla, pokud byly tyto vady způsobeny 

použitím věcí mu předaných k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel 

ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 

ně upozornil, objednatel na upozornění nebral zřetel a na jejich použití trval. 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 

pokynů daných mu objednatelem, pokud zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 

písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto 

nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

9.3 Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla 

 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil 

 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péči při 

  prohlídce při předání a převzetí díla 

 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

  odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby 

9.4 Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v části 2. Předmět smlouvy záruku v délce 

 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas 

 reklamoval (oznámil). 

9.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

 odkladu po jejich zjištění. V písemné reklamaci musí být objednatelem vady 

popsány a uveden způsob jejich projevu. Dále bude v reklamaci uvedeno, jakým 

způsobem objednatel požaduje sjednání nápravy. Objednatel si vyhrazuje právo 

dožadovat se: 

 - Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

  předmětů, svítidel apod.) 

 - Odstranění vady opravou, je-li oprava možná 

 - Přiměřené slevy ze sjednané ceny 

 - Odstoupení od smlouvy 
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 Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu vyhovuje nejlépe. 

9.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti dnů od obdržení reklamace objednateli 

písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, bude 

reklamace považována za uznanou. Vždy je zhotovitel povinen písemně oznámit, 

v jakém termínu k odstranění vad(y) nastoupí. Pokud zhotovitel termín nástupu 

oprav neoznámí do 15 dnů od obdržení reklamace, bez ohledu na její uznání či 

neuznání, pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel 

písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Současně zhotovitel 

písemně uvede termín, do kterého se zavazuje reklamovanou vadu(y) odstranit. 

9.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den stanovené záruční lhůty, tím se 

 rozumí i objednatelem odeslaná reklamace v poslední den této lhůty. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných vad(y) bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od obdržení reklamace, a to i v 

případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za každý den prodlení. Veškeré 

náklady na odstranění reklamovaných vad i ve sporných případech nese až do 

rozhodnutí soudu zhotovitel. 

9.9 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad(vady) ani do 30 

 dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním 

 jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

 uhradí objednateli zhotovitel. 

9.10 Bude-li ve sporných případech soudem prokázáno, že objednatel po zhotoviteli 

požadoval reklamaci neoprávněně (vada nevznikla vinou zhotovitele, nevztahuje 

se záruční lhůta, vada způsobená objednatelem nevhodným užíváním díla 

apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v 

souvislosti s neoprávněnou reklamací a smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za 

každý den, kdy byl zhotovitel povinen vadu odstraňovat, nejvýše však 50% z 

hodnoty vzniklých nákladů. 

9.11 Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné 

 dodací podmínky dle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen 

 stavebních prací a montážních ceníků, kterými se definuje předepsaná kvalita a 

 způsob její kontroly, způsob měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny 

 základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. Dále se kvalita díla řídí 

 všemi ČSN, které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaného Českým 

 normalizačním institutem. 

9.12 Pokud bude v reklamaci objednatelem výslovně uvedeno, že se jedná o havárii, 
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 zhotovitel se zavazuje nastoupit a zahájit její odstraňování nejpozději do 24 hod 

od obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen objednateli 

uhradit mimo náhradu škody a případný ušlý zisk i smluvní pokutu ve výši  

 150 000,- Kč za každý den prodlení. 

 

 

 

V Brně dne 24.08.2012 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 
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1. ÚVOD 

 
Tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP) řeší 

novostavbu akce "Apartmány Farské lúky - Čeladná ". Plán BOZP obsahuje obecné 

informace o stavbě, obecné požadavky kladené na staveniště, požadavky na 

organizaci práce a pracovní postupy, bližší min. požadavky na BOZP při provozu strojů 

a používání strojů a nářadí na staveništi, tedy informace a postupy nezbytné pro 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce během realizace stavby. 

Tento plán BOZP je zpracován v souladu se zákonem 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) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, kterými jsou 

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

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

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
 
2. OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

 
Stavba:  Apartmány Farské lúky 

Místo stavby:  Čeladná 

Okres:  Frýdek-Místek 

Kraj:  Moravskoslezský  

Investor:  K+Čeladná, s.r.o.  

Projektant:  Atelier P.H.A., s.r.o.  

Zhotovitel:  VUT v Brn ě FAST 
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3. OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVENIŠT Ě 

 
Tato část BOZP vychází z Příl.1 nařízení vlády 591/2006 Sb. , o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

3.1. Požadavky na zajišt ění staveništ ě 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob, při dodržení následujících 

zásad: 

� staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle 

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

ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace je nutno 

řádně vyznačit a osvětlit, 

� u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 

provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 

skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 

stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní 

a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle 

přílohy č. 3, části III., bodu 2. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, 

� nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 

nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 

bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například 

řízením provozu nebo střežením, 

� nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle 

přílohy č. 3 části III. bodu 2. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích nebo zasypány. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby bylo zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 

značkou na všech stupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 



APARTMÁNY FARSKÉ LÚKY  PLÁN BOZP 

139 
 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 

postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 

komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných 

prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb 

fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na 

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

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a 

během provádění prací je dodržuje. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 

právní předpis5). 

Přístup na jakoukoliv plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 

bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

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

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Staveništ ě bude po celém jeho obvodu zajišt ěno proti úmyslnému i 

náhodnému vniknutí nepovolaných osob do jeho prosto ru do časným 

oplocením JohnnyServis PV1. Oplocení bude u vjezdu v jeho východní 

části osazeno vstupní bránou, které bude mimo pracov ní dobu uzam čena. 

U vstupu a podél staveništ ě budou viset cedule s nápisem "Staveništ ě, 

nepovolaným osobám vstup zakázán". Brána bude osaze na značkou 

"Zákaz vjezdu všech vozidel" s informa ční poznámkou "Mimo provoz 

staveništ ě" a zna čkou "Zákaz vstupu chodc ům". Výjezd ze staveništ ě na 

silnici II/483 bude opat řen značkou "St ůj, dej p řednost v jízd ě". 

Během provád ění staveništních p řípojek budou výkopy ohrani čeny 

dřevěným zábradlím s výškou madla 1,1 m. V místech p řechod ů budou 

výkopy p řekryty lávkami.  
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3.2. Zařízení pro rozvod energie  

• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 

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

nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 

zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 

výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 

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

existující před zařízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 

viditelně označeny. 

• Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 

manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby, 

které se zdržují na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 

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

a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 

Na staveništi bude vybudována p řípojka elektrické energie. Ze severní části 

staveništ ě bude vedeno podzemní kabelové vedení VN do Trafost anice 1, odkud 

bude pokra čovat podél hranice staveništ ě až do jeho jižního rohu, kde bude 

napojeno na Trafostanici 2. Z Trafostanice 2 bude n apojen staveništní rozvad ěč, 

který bude spl ňovat normové požadavky. O umíst ění staveništního rozvad ěče 

budou uv ědom ěny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi . Rozvaděč 

bude v pravidelných intervalech procházet revizemi.  Jeho hlavní vypína č bude 

řádně označen nápisem "Hlavní vypína č" a dob ře přístupný. 

Rozvody elektrické energie pro pot řebu stavby budou vedeny v chráni čkách, 

jako prevence p řed poškozením b ěhem výstavby, nap ř. přejezdem vozidel. 

 

3.3. Požadavky na venkovní pracovišt ě na staveništi  

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

být pevná a stabilní s ohledem na: 

� počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

� maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

� povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
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• Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 

je nutné stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby došlo k 

vyloučení nežádoucího nebo samovolného pohybu celého pracoviště nebo jeho 

části. 

• Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

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

po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

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

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

ochranu zdraví při práci na staveništích tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 

fyzických osob, majetku či životního prostředí. 

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

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

ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 

události, popřípadě vlivem jiných okolností, které nelze předvídat. 

• Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 

opatřeních. 

• Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostních podmínek nebo 

geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by 

mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu 

strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 

technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 

zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 

neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

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

do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 

pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ 

nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 

pomoci. 

 

Během betonování sloup ů bude stát betoná ř na betoná řské plošin ě TRIO, na 

kterou se dostane po žeb říku namontovaném na konstrukci bedn ění. Armování a 

betonování vodorovných nosných konstrukcí bude prob íhat z pochozího 
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bednění stropu. Pracovníci budou b ěhem t ěchto prací jišt ěni samonavíjecími 

zachycova či pádu, které budou kotveny k výztuži 

 
 
4. POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A 
 PRACOVNÍ POSTUPY 

 
Tato část BOZP vychází z Příl.3 nařízení vlády 591/2006 Sb. , o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

4.1. Skladování a manipulace s materiálem  

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

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek jenž stanovuje výrobce a to 

přednostně v takové poloze, ve které budou do stavby zabudovány. 

• 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 rizika jejich poškození. K 

místům určeným k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 

zajištěn bezpečný přístup. 

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

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 

dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použité mechanizace. 

• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu jeho 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 nebyly stabilní a hrozilo by nebezpečí 

převrácení, sklopení, posunutí, kutálení apod. 

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

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

proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani 

vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více kusy prvků volně položenými na 

sebe. 

• Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

skladovány do jakékoliv výšky. Při odebírání hmot je nutné zabránit vytváření 
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převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 

9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

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

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

lopatou z hromad vyšších než 2 m., upraví se místo odběru tak, aby k převisům 

nedocházelo a stěna nepřesáhla výšku 1,5 m. 

• Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 

značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby 

zabezpečující provádění odběru, se nesmí zdržovat v ohroženém prostoru 

místa odběru. 

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

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

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

uloženy v bezpečném sklony a vazbě tak, aby bylo zabráněno jejich sesuvu. 

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

určený pro plnění případně vyprazdňování umístěn nahoře. Otevřené nádrže 

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

nádoby, jsou-li skladovány v horizontální poloze, musí být zajištěny proti 

rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 

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

konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

• Tabulové sklo musí být skladováno ve vertikální poloze v rámech s měkkými 

podložkami a zajištěno proti sklopení. 

• Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 

obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a 

jejich označení bylo v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů23). 

• Plechovky a jiné oblé předměty je možné při ručním ukládání stavět nejvýše do 

výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty obdobného 

tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

• Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše do výšky 4 m, pokud není výrobcem stanoveno jinak a 

za podmínek nepřekročení únosnosti podloží a zajištění bezpečné manipulace 

s nimi. 

• Upínání a odepínání prvků, dílů a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, aby nebylo prováděno ve větší výšce než 1,5 m. 
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Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze dle 

stanoveného technologického postupu. 

• Při nakládání s odpady je nutné dodržovat požadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem24). 

 

Veškerý skladovaný materiál bude uložen na rovných,  zpevněných a 

odvodn ěných plochách. Skladovací plochy budou ze zhutn ěného št ěrkopísku, 

který zajistí odvod vody. Ocelové prvky výztuže bud ou skladovány na d řevěných 

podkladních trámcích 10 x 10 cm. Výztuž bude zakryt a a ohrazena, aby bylo 

zabráněno poran ění pracovník ů o její vy čnívající části. Materiál obvodového 

zdiva, zdivo Porotherm, bude uloženo na skládkách v  dovezených paletách a 

zabaleny originálním obalem. 

 

4.2. Příprava p řed zahájením zemních prací  

• Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy 

technické infrastruktury25), zejména energetických a komunikačních vedení, 

vodovodní a stokové sítě, v místech jejich střetu se stavbou, případně jiné 

podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se 

projektová dokumentace nezpracovává, je zadavatel povinen zajistit stavby 

vytyčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným 

vhodným způsobem. 

• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 

jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů 

proti sesunutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení 

okolních staveb, které jsou prováděním zemních prací odpovídající třídám 

hornin ve výkopech ohroženy a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění 

přítoku vody do staveniště. 

• Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu 

povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob 

snížení její hladiny, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem26) 

zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie 

dovolují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou 

přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

• Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, 

případně též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemní vedení 
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technického vybavení, dle zvláštního právního předpisu27) a jiných 

podzemních překážek. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami případně hloubkou uložení 

v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění 

zemních prací v těchto pásmech musí být obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby 

zemní práce vykonávající prokazatelně seznámeny, a to ještě před jejich 

zahájením. 

• Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 

fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění 

technické infrastruktury a opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti práce. 

 

Na území staveništ ě se nevyskytují sít ě, které by bylo nutno vyti čit. Skrývka 

ornice bude provedena dozerem Caterpillar D8T a výk opové práce zajistí 

rýpadlo-naklada č Caterpillar 432E. Ochrana proti sesunutí st ěn bude zajišt ěna 

svahování v pom ěru 3:1. 

 

4.3. Zajišt ění výkopových prací  

• Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby výkopem 

ohrožené. 

• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 

objektech, kde současně probíhají i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u 

okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 

zábradlím dle zvláštního právní předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a 

zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 

odpovídajícím místním a provozním podmínkám a to bez ohledu na hloubku 

výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 

vhodnou zábranou, která zamezí přístupu osob do prostoru ohroženého pádem 

do hloubky. Za vhodnou zábranu je považováno zábradlí, u kterého nemusí být 

dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 

propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 

pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 

vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výšky nejméně 0,9 

m. Zábradlí a zábrany smí být použity pouze v místech přechodů nebo 

přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přípustné komunikaci pro 

pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u 

podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
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• Na veřejných prostranstvích  a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 

výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, které budou kapacitně odpovídat 

danému provozu, tedy dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 

nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím dle výše uvedeného bodu včetně 

zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

• Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se 

vnější okraj dopravní komunikace přibližuje okraji výkopu na vzdálenost menší 

než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší 

než 0,5 m; není-li hloubka výkopu větší než 1,5 m, musí být přechod opatřen 

zábradlím alespoň na jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od kraje výkopy či jámy až po hranici smykového klínu 

stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 

zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji či 

materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zajištěna 

způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 

výstup pomocí žebříků, schodů či šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu 

větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí a to náležitě upevněnými 

příčnými lištami nebo zarážkami. 

 

Během zřizování p řípojek budou rýhy pro jejich uložení p řekryty lávkami. Obvod 

stavební jámy bude ohrazen zábradlím s výškou madla  1,1 m ve vzdálenost 0,5 m 

od půdorysu výkopu. 

 

4.4. Provád ění výkopových prací  

• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 

jejich částí. Dojde-li při provádění zemních prací k nepředvídatelnému ohrožení 

stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být 

zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce 

delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo jím pověřená osoba stav stěn 

výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpeční výskytu 

nebezpečných par či plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
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• V ochranných pásmech vedení, případně staveb nebo zařízení technického 

vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek 

stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního předpisu17). 

Zhotovitel příjme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 

zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 

vedením, případně stavbám nebo zařízením. 

• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 

vedení, případně staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná 

zhotovitel s provozovatelem, případně vlastníkem vedení, pokud podmínky 

použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách výše uvedeného 

bodu. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, během nichž jsou dotčena podzemní 

vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

� vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 

náležitě zajištěna, 

� obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 

průhybu, vybočení či rozpojení. 

• Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 

ručním začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. 

Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 

činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. 

• Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 

prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa 

ohroženého prostoru, práce se strojem nepokračuje. 

• Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 

situovány tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

• Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 

stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem zeminu uvolnit, musí být 

neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, 

spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být bez zbytečného odkladu z 

výkopu odstraněny. 

• Po zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 

výkopu neprodleně přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto 

předmětů 
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• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran případně zábradlí, pažení, lávek, 

přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značek a signálů, případně 

dalších zařízení, která zajišťují bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

• Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn 

výkopů ani sousedních staveb. 

• Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 

od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

 

4.5. Zajišt ění stability st ěn výkop ů 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesunutí. 

• Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při 

hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 

území. V zeminách nesoudržných, podmáčených či jinak náchylných k sesunutí 

a v místech, kde je nutné počítat s opakovanými otřesy, musí být tyto stěny 

výkopů zabezpečeny dle stanoveného technologického postupu i při hloubkách 

menších, než je stanoveno v první větě tohoto bodu. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě 

zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, 

bylo zabráněno poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, případně 

vyloučeno nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

• Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud 

jejich stěny nejsou zajištěny proti sesunutí ochranným rámem, bezpečnostní 

klecí, rozpěrnou konstrukcí či jinou vhodnou technickou konstrukcí. Strojně 

hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých 

nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze 

ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 

osoby, je 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby bylo umožněno 

bezpečné provedení všech návazných montážní prací spojených zejména s 

uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojení přípojek, provedením 

spojů či svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu je nutné postupovat zespodu za 

současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost práce. 
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• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesunutí stěn 

výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, je nutné pažení ponechat v 

potřebné výšce ve výkopu. 

 

4.6. Svahování výkop ů 

• Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel s přihlédnutím zejména na geologické a 

provozní podmínky tak, aby během provádění prací nedošlo k ohrožení 

fyzických osob ve výkopu a jeho blízkosti sesuvem zeminy. Přibližné sklony 

svahů výkopů o hloubce do 3 m, jenž budou po ukončení stavebních prací 

zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy 

zemin stanoveny normovými požadavky. 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací: 

� při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti 

projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

� dojde-li k pochybnostem o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 

potřebných opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti 

fyzických osob. 

• Podkopávání svahů je nepřípustné. 

• Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může dojít k ohrožení stability 

svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod ním. 

• Při práci na svazích o sklonu strmějším než 1:1 a výšce přesahující 3 m je 

nutné provést opatření zamezující sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí 

materiálu. 

• Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou je možné tehdy, 

jestliže jsou realizací potřebných opatření stanovených v technologickém 

postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob na 

nižších stupních svahu se zdržujících. 

 

4.7. Betoná řské práce a práce související - BEDN ĚNÍ 

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

stádiu 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 rovině 

podélné, příčné i vodorovné. 
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• Podpěrné konstrukce je nutné navrhnout a montovat tak, aby je bylo možné při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez hrozícího nebezpečí. 

• Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

• Před zahájením betonářských prací je nutné bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, důkladně prohlédnout a zjištěné závady odstranit. O předání 

a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

 

Bednění sloup ů bude provedeno ze systémového bedn ění PERI TRIO a stropní z 

bednění PERI MULTIFLEX. Povrch bedn ění bude čistý a rovinatý. Vzdálenosti 

stojek a jednotlivých nosník ů budou vzdáleny dle statických tabulek výrobce 

bedněni PERI s.r.o.. B ěhem bedn ění vodorovných i svislých nosných konstrukcí 

se bude postupovat v souladu s vypracovaným technol ogickým p ředpisem. P řed 

betonováním bude bedn ění podrobeno kontrole a to zejména kontrole tuhosti , 

těsnosti a jeho stability. 

 

4.8. Betoná řské práce a práce související - P ŘEPRAVA A UKLÁDÁNÍ 

 BETONOVÉ SMĚSI 

• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah, 

případně plošin tak, 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 vhodnými 

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 komunikace13) například pracovní nebo přístupová 

lešení, případně 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 neprodleně odstraňovány. 

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

a zajistí způsob dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a fyzickou osobou 

provádějící ukládání. 
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Během betonáže svislých nosných konstrukcí - sloup ů a vodorovných nosných 

konstrukcí - strop ů bude použito čerpadlo betonové sm ěsi Schwing S 34 X. 

Pracovníci se budou pohybovat po poch ůzím stropním bedn ění a proti pádu 

budou chrán ěni samonavíjecími tlumi či pádu, které budou kotveny k ocelové 

výztuži. 

 

4.9. Betoná řské práce a práce související - ODBED ŇOVÁNÍ 

• Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u kterých při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, je 

možné zahájit pouze na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

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

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík je 

možné při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 

konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 

neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 

demontovaných částech bednění a podpěr. 

• Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutné zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

• Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na předem určená 

místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a konstrukci nepřetěžovaly. 

 

Odbedňování bude probíhat v podlaží pod betonovanou konst rukcí, tudíž zde 

nebezpečí pádu z výšky nehrozí. Je nutné zabránit p ředčasnému odbedn ění 

konstrukce a riziku poškození či zborcení konstrukce. Vstupu nepovolaných 

osob na staveništ ě brání 2,0 m vysoké oplocení staveništ ě po celém jeho 

obvodu. Odbedn ěné prvky budou p řepraveny mimo staveništ ě, kde se o čistí, 

ošet ří a připraví k dalším použití. 

 

4.10. Betoná řské práce a práce související - PRÁCE ŽELEZÁ ŘSKÉ 

• Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury je nutné 

uspořádat tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu ani jeho 

ukládáním. 

• Při stříhání několika prutů současně je nutné pruty zajistit v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo jinými vhodnými přípravky. 

• Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty je nutné upevnit a 

zajistit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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Výztuž bude na staveništ ě z armovny Armostav Místek dovezena již nast říhaná a 

naohýbaná. Výztuž bude uložena na rovné a odvodn ěné skládce na d řevěných 

podkladních trámcích 10 x 10 cm, zakryta a ohrazena  na skladovací ploše, aby 

bylo zabrán ěno poran ění o vy čnívající části výztuže.  

 

4.11. Zednické práce  

• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, 

aby bylo při provozu zamezeno ohrožení fyzických osob. 

• Při strojním čerpání malty je nutné zabezpečit účinný způsob dorozumívání 

mezi obsluhou čerpadla a fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) 

malty. 

• Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty či mléka je 

nutné používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno nesmí být 

hašeno v úzkých a hlubokých nádobách. 

• Materiál připravený pro zdění je nutné uložit tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

• K dopravě materiálu je možné používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou 

umístěny a zabezpečeny tak, aby bylo při přepravě materiálu zabráněno 

ohrožení fyzických osob. 

• Na právě vyzdívanou stěnu není možné vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 

ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

• Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska jeho stability řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 

předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně narušit nemohou. 

Osazené předměty je nutné připevnit nebo ukotvit tak, aby bylo zabráněno 

jejich uvolnění či posunutí. 

• Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 

hloubky, případně nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, 

zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 

předpisem13). 

• Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce je možné 

pouze tehdy, je-li zabráněno jejich uvolnění či sesunutí. 
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Výroba malty bude provád ěna ze suché maltové sm ěsi, uložené v silu Cemix, 

pomoci kompresoru M-TEC F140 a mícha čky duo-mix 2000, která bude umíst ěna 

v blízkosti pracovišt ě. Při omítání bude nutné nosit ochranné pracovní pom ůcky, 

především brýle k ochran ě zraku p řed odst řikující maltou. P ři zasažení o čí je 

nutné je vypláchnout vodou a vyhledat léka řskou pomoc. Zd ění st ěn bude 

provád ěno z lehkého pomocného lešení s maximální výškou 1, 5 m, kde není 

nutné řešit ochranu p řed pádem z výšky.  

 

4.12. Malířské a nat ěračské práce  

• Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích 

se považuje: 

� při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem 

nebo nástřikem dodržování stanovených technologických postupů s 

přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany 

osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací, 

� používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právní předpisu13), 

� provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních 

podlah nebo ze žebříků k tomuto opravených. 

 
 
5. BLIŽŠÍ MIN. POŽADAVKY NA BOZP P ŘI PROVOZU 

A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 

 
Tato část BOZP vychází z Příl.2 nařízení vlády 591/2006 Sb. , o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

5.1. Obecné požadavky na obsluhu stroj ů 

• Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

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

podzemních vedení technického vybavení, případně jiných podzemních 

překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

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

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

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

posunutí nebo uvolnění. 
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• 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 stanoven jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí 

doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

• Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 

předpisy. 

• Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 

souladu s podmínkami stanovenými dle zvláštních právních předpisů20) dohled 

a dle 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. 

• Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat pouze takovým 

způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení 

vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, 

zařízení apod. 

 

Příjezd stroj ů na staveništ ě bude po silnici II/483, na které se nenacházejí žá dné 

překážky bránící bezproblémovému p říjezdu na staveništ ě. Je nutno dávat dbát 

opatrnosti na pohyb chodc ů, cyklist ů a jiných dopravních prost ředků . V 

průběhu výstavby budou na staveništi nasazeny tyto stroj e: autoje řáb Tatra T815 

20T, dozer Caterpillar D8T, rýpadlo-naklada č Caterpillar 432E, nákladní automobil 

Tatra T158, vibra ční válec AMMANN AV 40-2, autodomícháva č Schwing AM 8 C, 

autočerpadlo Schwing S 34 X, ponorný vibrátor Enar M7 AF P, vibra ční lišta Enar 

QZH 3000, nákladní automobil Volvo FH,  stavební výtah GEDA 500 Z/ZP, stavební 

vrátek Camac Polipasto PF-200, kompresor M-TEC F140 , míchačka duo-mix 2000, 

bloková pila Vacutec VMP 700, nivela ční přístroj Leica Sprinter 50, trafosvá řečka 

Artika 282, úhlová bruska Bosch GWS24. 
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5.2. Stroje pro zemní práce  

• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 

svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 

Pokud tato vzdálenost není  stanovena v technologickém postupu, stanoví ji 

zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

• Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

• Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 

techniku jízdy tak, aby bylo zabráněno nebezpečnému posunutí těžiště stroje a 

ztrátě jeho stability. 

• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením 

stroje nad kabinou dopravního prostředku, je nutné zajistit, aby se během 

nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 

nakládat rovnoměrně. 

• Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability 

stroje a omezení výhledu obsluhy. 

• Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 

spuštěno na zem, případně na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 

přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

• Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj 

svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

• Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním 

zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak. 

• Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

• Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno: 

� roztloukat horninu dnem lopaty, 

� urovnávat terén otáčením lopaty, 

� vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

• Lopatu stroje je možné čistit pouze při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 

nehrozí sesuv zeminy. 
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• Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 

krom podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný 

provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen6). 

• Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo 

jinou fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na 

vyčnívající pevné překážky, jakou jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které 

je nutné předem odstranit, narušit, případně viditelně označit. Zařízení 

technického vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo 

kanalizační poklopy, je nutné zabezpečit tak, aby bylo zabráněno jejich 

poškození. 

• Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před 

strojem ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 

• Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes 

jakoukoliv část taženého skrejpru. 

• Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a 

uzavřena. 

 

Během zemních prací bude na skrývku ornice nasazen do zer Caterpillar D8T, na 

výkopové práce rýpadlo-naklada č Caterpillar 432E a na odvoz vyt ěžené zeminy 

nákladní automobil Tatra T158. 

 

5.3. Míchačky 

• Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna ve 

vodorovné poloze. 

• Míchačku je možné plnit pouze při rotujícím bubnu. 

• Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 

do rotujícího bubnu. 

• Buben míchačky nesmí být čištěn za chodu nářadím nebo předměty drženými v 

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

• Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 

opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je možné 

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

poloze řetězem, hákem, vzpěrou či jiným ochranným prostředkem 

• Vstupovat na konstrukci míchačky je možné pouze tehdy, je-li stroj odpojen od 

přívodu elektrické energie. 
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Na stavb ě bude nasazena kontinuální mícha čka duo-2000, která bude plnit i 

funkci omítacího stroje. Obsluhu mícha čky budou zajiš ťovat dva pracovníci 

seznámení s její bezpe čnou obsluhou a údržbou. Mícha čka bude napojena na 

zdroj vody a elektrické energie dle p říslušných norem. 

 

5.4. Dopravní prost ředky pro p řepravu betonových a jiných sm ěsí 

• Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

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

výsypného zařízení v přepravní poloze, případně je v této poloze v souladu s 

návodem k použití zajistí. 

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

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu. 

 

Doprava čerstvé betonové sm ěsi bude zajišt ěna autodomícháva čem Schwing AM 

8 C a autočerpadlem Schwing S 34 X. B ěhem pohybu t ěchto stroj ů na staveništi 

je nutno dbát zvýšené opatrnosti a v p řípadě nutnosti zajistit pat řičně způsobilou 

a poučenou osobu, která pom ůže s navigací. 

 

5.5. Čerpadla sm ěsi a strojní omíta čka 

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

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

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

nebo konstrukční části stavby. 

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

podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

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

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 

dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

• Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 

strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 

obsluhou čerpadla a fyzickými osobami provádějícími nanášení malty. 

• Strojní zařízení pro povrchové úpravy není možné čistit a rozebírat pod tlakem. 

• Pro dopravu směsí k čerpadlu je nutné zajistit bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 

• Při provozu čerpadel není dovoleno: 
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� přehýbat hadice, 

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

pro to konstruovány 

� vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u 

koncovky hadice. 

• Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 

obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 

potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

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

nebylo nutné zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 

od krajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

• V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

• Výložník autočerpadla není možné používat ke zdvihání a přemisťování 

břemen. 

• Manipulaci s rozvinutým výložníkem (výložníková ramen s potrubí a hadicemi)  

je možné provádět pouze při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 

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

• Přemisťovat autočerpadlo je možné pouze s výložníkem složeným v přepravní 

poloze. 

 

Dopravu čerstvé betonové sm ěsi z autodomícháva če Schwing AM 8 C na místo 

uložení bude zajiš ťovat auto čerpadlo Schwing S 34 X. V prostoru manipulace s 

výložníkem bude zamezen pohyb fyzických osob. Prost or bude vymezen páskou 

s nápisem "Zákaz vstupu". 

K omítání bude slouží strojní omíta čka/mícha čka duo-mix 2000. 

 

5.6. Přepravníky a stabilní skladovací za řízení sypkých hmot  

• Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové 

zásobníky, jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot ("dále jen 

volně ložený cement"), se obsluha přesvědčí, zda-li řád není pod tlakem. 

• Dopravní hadice a potrubí je nutné před přečerpáváním volně loženého 

cementu prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení nesmí být používáno. 

• Spojovací hadice mezi sebou navzájem s pevným potrubím je možné pouze 

nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami. 

• V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k 

jeho přeplnění. 
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• Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje dle 

návodu k používání, případně dle místního provozního bezpečnostního 

předpisu; přiměřeně se přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu 

vztahující se na stabilní skladovací zařízení sypkých hmot. 

 

Na stavb ě bude nasazeno silo na suchou maltovou sm ěs a omítky Cemix. Sm ěs 

bude ze sila na místo ur čení dopravována pomocí pneumatického kompresoru 

M-TEC F140. 

 

5.7. Vibrátory  

• Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a části vibrátoru, která je 

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

o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 

jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 

v ruce. 

• Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

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

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

 

Na stavb ě bude pro hutn ění sloup ů nasazen ponorný vibrátor ENAR M7 AFP. 

Vibrování strop ů zajistí vibra ční lišta ENAR QZH 3000. Vibra ční zařízení budou 

používány v souladu s návodem výrobce a budou je ob sluhovat pouze řádně 

poučené osoby. 

 

5.8. Stavební elektrické vrátky  

• Staveniště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem 

nebo nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací 

místa, není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na 

nakládacím, případně vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 

• Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy 

přepravovaného břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a 

řádně ukotven, případně stabilizován. Není-li v návodu od výrobce stanoveno 

jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než 

dvojnásobek jeho nosnosti. 
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• Kladku je nutné osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a 

nejvýše do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu 

vrátku ještě nejméně 3 závity lana. 

• Vrátek není možno používat, není-li zajištěno že se jeho chod samočinně 

zastaví, jakmile se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou 

bezpečnostní vzdálenost k pevné překážce, například kladce nebo tělesu 

vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 

m. 

• V místě odebrání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana 

fyzických osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u 

podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, je 

možné je v nezbytném rozsahu vynechat, případně odstranit. Postup dle 

zvláštního právního předpisu tím není dotčen. 

• Vrátek není možné uvést do provozu, nebyl-li po dokončení jeho montáže, 

včetně závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a 

nebyl-li o tomto předání a převzetí proveden zápis. 

• Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda-li se nikdo 

nezdržuje v prostoru pádem břemene ohroženém. 

• Při provozu vrátku není dovoleno: 

� zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 

� přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou 

provedena náležitá bezpečnostní opatření, 

� zdvihat břemena šikmým tahem, 

� opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 

� zavěšovat břemeno na špičku háku, 

� zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 

� usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 

� pokračovat v práci s vrátkem, vytvoří-li se na laně uzel nebo smyčka a 

dojde-li k vysmeknutí lana z drážky kladky, 

� dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo 

vázacích prostředků, 

� způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene 

� zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 

� provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost 

fyzických osob, 
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� používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, 

nejsou-li splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních 

plošinových výtahů do provozu. 

• Vrátek je možné použít pro vlečení pouze tehdy, je-li k tomu náležitě upraven a 

je-li: 

� tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 

� instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 

� ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro 

uvedení vrátku do chodu se chod vrátku zastaví. 

• Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo jiná fyzická 

osoba určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku dle návodu k 

používání nebo dle pokynů pro obsluhu. 

 

Na staveništi bude nasazen stavební vrátek Camac Po lipasto PF-200, který bude 

sloužit p řevážně k doprav ě materiálu zateplovacího systému. Umíst ění vrátku se 

bude v pr ůběhu postupu prací m ěnit. P řipevn ění vrátku ke konstrukci bude v 

souladu s návodem výrobce vrátku. 

 

5.9. Stavební výtahy  

• Stavební plošinové výtahy je nutné v průběhu jejich provozu ve stanovených 

intervalech kontrolovat s cílem zajištění jejich bezpečného provozu. 

 

Na staveništi bude nasazen osobonákladní sloupový v ýtah GEDA 500 Z/ZP, který 

bude zajiš ťovat vertikální p řepravu osob a materiálu. Obsluhu výtahu bude 

zajiš ťovat pouze osoba řádně poučená. Pod prostorem zvednutého výtahu je 

pohyb osob zakázán. 

 

5.10. Spole čná ustanovení o zabezpe čení stroj ů při přerušení a ukon čení 

práce  

• Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu nebo používání stroj a s případnými závadami je 

řádně seznámena i střídající obsluha. 

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

s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 

spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 

zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce je nutné stroj zajistit 
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proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 

pracovním zařízením spuštěným na zem. 

• Po ukončení práce a i při jejím přerušení je nutné zajistit proti samovolnému 

pohybu i pracovní zařízení stroje a to jeho spuštěním na zem nebo umístěním 

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

• Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že není schopná v případě 

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

kterými se zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití 

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

skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

• Stroj je nutné odstavit 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. 

 

Při přerušení či ukon čení práce budou stroje zajišt ěny proti jejich pohybu a 

neoprávn ěnému užití nepovolanými osobami. Na konci pracovní směny bude z 

výtahu vy ňato ovládací za řízení.  

 

5.11. Přeprava stroj ů 

• Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 

zařízení se provádí dle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 

Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 

používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

• Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 

jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla je 

nutné dodržet požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší 

požadavky. 

• Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše stroje dopravního prostředku 

nesmí zdržovat fyzické osoby, není-li v návodech na používání stanoveno jinak. 

• Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 

zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze dle 

návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěn proti 

podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, případně na ložné ploše 

dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
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• Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti 

nežádoucímu pohybu. 

• Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 

mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 

jiné nepředvídatelné nehodě. 

• Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 

najíždění a sjíždění stroje. 

• Při přepravě stroje po vlastní ose je nutné zajistit jeho pracovní zařízení, 

případně jiná pohyblivá zařízení, v přepravní poloze dle návodu k používání. 

• Přípojný stroj je nutné při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzdit a 

mechanicky zajistit proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 

jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, je možné najíždět 

přípojným strojem na tažné vozidlo, jsou-li provedena opatření k ochraně zdraví 

při ruční manipulaci s břemeny. 

• Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 

osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 

závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 

osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 

 
 
6. BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A 

OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH 
S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO 
HLOUBKY 

 
Tato část BOZP vychází z nařízení vlády 362/2005 Sb. , o bližších požadavcích na 

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

nebo do hloubky, resp. z jeho přílohy. 

 
6.1. Zajišt ění proti pádu technickou konstrukcí  

• Způsob zajištění 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 
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výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 

jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 

nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 

přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

• V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 

zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 

dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při 

použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců 

při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze 

v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

• Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentací. 

• Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 

2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn 

proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné 

vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 

považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 

zvláštní právní předpisy jinak. 

• Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 

účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 

Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 

operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 

6.2. Zajišt ění proti pádu ochrannými pracovními prost ředky  

• Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 

situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a 

zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity 

pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky 

stanovené zvláštními právními předpisy 

• Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
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� osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a 

prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy 

� osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy 

zachycení pádu). 

• Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v 

kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání 

dodanými výrobcem tak, že je 

� zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí 

pádu (1,5 m od volného okraje) 

� zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 

zabráněno, nebo 

� 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, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

• Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 

stavu. 

• Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 

postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 

nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 

polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 

zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 

proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

• Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 

případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 

prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není 

opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení 

práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána 

sedačka s vhodnými doplňky. 

• závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 

� systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží 

jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované 

poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
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� zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím 

pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, 

připojen k zajišťovacímu lanu, 

� k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené 

prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k 

pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu 

zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 

� nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k 

sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 

� práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod 

dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze 

neprodleně vyproštěn. 

• Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 

lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit 

použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění 

bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití 

určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 

• Zaměstnavatel 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. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit pro zam ěstnance p říslušné pracovní ochranné 

prost ředky. Zam ěstnanci budou pro užívání pracovních ochranných pom ůcek 

proškoleni. Povinností zam ěstnanc ů je si své pracovní ochranné pom ůcky 

kontrolovat, zejména jejich nezávadnost, kompletnos t a provozuschopnost. 

Během provád ění žb monolitických strop ů, konkrétn ě zhotovování bedn ění, 

armování a betonování budou pracovníci vybaveni sam onavíjecím tlumi čem 

pádu. 

 

6.3. Používání žeb říků 

• Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné 

a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 

takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 

krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž 

se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
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řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 

vykonávat. 

• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 

obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 

uchopení a spolehlivou oporu.  

• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 

pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10 

• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 

než jedna osoba. 

• Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 

k takovému použití výrobcem určen. 

• Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 

pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 

(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být 

menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 

žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

• Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 

velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 

musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 

zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze 

pro výstup a sestup. 

• U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 

na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 

opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány 

tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné 

žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 

Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

• Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 

nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

• Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 

výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prostředky. 
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• Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 

používání. 

• Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 

zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 

ztráty stability žebříku. 

 

S užíváním žeb říků se neuvažuje. Jejich nasazení je možné na drobné p ráce či 

opravy menšího charakteru. Fyzická osoba pracující na žebříku, mající chodila ve 

výše než 5 m nad terénem bude vybavena vázacím pros tředkem (seda čka, lano). 

Používat lze jen žeb říky vyhovující ČSN EN 131-1, ČSN EN 131-2, Žebříky. 

 

6.4. Zajišt ění proti pádu p ředmětů a materiálu  

• Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 

nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

• Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 

být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

• Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 

pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 

v průvodní dokumentaci. 

 

Pojízdné lešení je u podlahy vybaveno zarážkou výšk y 0,15 m nad pracovní 

podlahou. Pracovníci musí být p ři práci ve výškách vybaveni koženými pásy na 

nářadí a spojovací materiál. 

 

 

6.5. Zajišt ění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy 

bezpečně zajistit. 

• Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

� vyloučení provozu, 

� konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 

výšce nebo pod místem práce ve výšce, 

� ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 

1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 
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stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí 

vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou 

o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

� dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 

dobu ohrožení. 

• Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

� 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

� 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

� 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

� 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 

hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

• Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 

šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje 

tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně 

dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

• S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 

komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v 

bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

• Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 

jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

 

Bezpečnost pod místem práce ve výšce bude zajiš ťovat zodpov ědná osoba, 

která bude vykonávat dohled po celou dobu provád ění prací ve výšce. 

 

6.6. Práce na st řeše 

• Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

� pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

� sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

� propadnutí střešní konstrukcí. 

• Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 

technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 

případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků proti pádu. 
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• Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v 

místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce 

nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se 

sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě 

osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

• Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je 

půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní 

konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky 

jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních 

pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou 

konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 

• Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z 

bezpečné pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 

 

 

6.7. Dočasné stavební konstrukce  

• Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 

průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. 

Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí 

být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

• Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 

nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí 

být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a 

stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním 

obsaženým v české technické normě. 

• 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, 
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� 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, 

� rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 

podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 

poloze, 

� 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). 

 Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 

například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto 

části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a 

označen bezpečnostními značkami. 

• Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 

odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 

osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající 

na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení 

dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

� typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 

1,5 m, 

� pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné 

pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž 

se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 

• Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 

Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 

bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 

odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

• Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 

v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní 

dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 

Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a 

jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 

dovedností, zejména pokud jde o 
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� pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého 

lešení, 

� 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. 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, 

způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení 

dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 

• Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 

 výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

• Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky 

o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic 

dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 

 

Lešení bude z řízeno dle návodu výrobce a postaveno na únosném pod loží. 

Montáž a demontáž zajistí výhradn ě osoby k tomuto ú čelu řádně proškolené.  

Všichni zam ěstnanci pracující na lešení absolvují školení ohled ně ochrany p řed 

pádem z výšky. Lešení bude pravideln ě kontrolováno, zejména jeho prostorová 

tuhost a odolnost proti posunutí, p řeklopení. 

 

6.8. Shazování p ředmětů a materiálu  

• Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že 

� místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, 

vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti 

případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

� materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

� je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 

popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 
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• Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 

předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 

zaměstnance strhnout z výšky. 

 

Případná su ť vzniklá sekáním drážek, nebo p ři úprav ě zdících prvk ů apod. bude 

shazována uzav řenými shozy do p řistaveného kontejneru. Shazování jiného 

materiálu se neuvažuje. 

 

6.9. Přerušení práce ve výškách  

• Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 

prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 

pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

� bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

� čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 

m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 

systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 

větru 6 stupňů Bf) 

� dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

� teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

 

Během prací ve výškách budou výše uvedené hodnoty zod povědnou osobou 

pravideln ě kontrolovány a v p řípadě dosažení, nebo p řekročení těchto hodnot 

budou práce okamžit ě pozastaveny. 

 

6.10. Školení zam ěstnanc ů 

• Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 

pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 

pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání 

osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 

postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

 

Zaměstnanci budou absolvovat pravidelná školení, které je jejich zam ěstnavatel 

povinen zajistit.  
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1. ÚVOD 

 
Tato část diplomové práce řeší posouzení obvodových konstrukcí dle ČSN EN 730540-

2, Tepelná ochrana budov - Požadavky. Posuzování bylo provedeno v programu Teplo 

2010. 

 
 
2. POSUZOVANÉ KONSTRUKCE 

 
• Podlaha na zemině 

• Podlaha nad nevytápěným prostorem 

• Obvodový plášť 

• Strop pod nevytápěnou půdou 

 
 
3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE KD1 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
  
 Název úlohy :  KD1 - Podlaha na zemin ě 
 Zpracovatel :  Bc. Jakub Stach 
 Zakázka :  Bytový areál Čeladná 
 Datum :  7.1.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0090    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Stavební tmel   0.0040    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  3  Anhydritová sm   0.0400    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  5  Pěnový polysty   0.1000    0.0400  1270.0     20.0        35.0   0.0000 
  6  Beton hutný 1   0.0500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  7  Mod. asf. pás   0.0040    0.1600   960.0   1400.0     16700.0   0.0000 
  8  Asfaltový nátě   0.0010    0.2100  1470.0   1400.0      1200.0   0.0000 
  9  Podkladní beto   0.1500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
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Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.59 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.362 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.2E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.913 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1138.44 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.53 C 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   KD1 - Podlaha na zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,004       0,220  1350,0 
   3  Anhydritová směs  0,040       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Pěnový polystyren EPS S Stabil  0,100       0,040  35,0 
   6  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   7  Mod. asf. pás Elastek 40 Speci  0,004       0,160  16700,0 
   8  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   9  Podkladní beton B15  0,150       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,53 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 
 
4. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE PR2 
 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  PR2 - podlaha nad nevytáp ěným prostorem 
 Zpracovatel :  Bc. Jakub Stach 
 Zakázka :  Bytový areál Čeladná 
 Datum :  7.1.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátová pod   0.0070    0.0750  1630.0    200.0        12.5   0.0000 
  2  Mirelon   0.0030  204.0000   870.0   2700.0    500000.0   0.0000 
  3  Anhydritový sa   0.0450    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  5  Ethafoam   0.0050    0.0410  1000.0     35.0      4000.0   0.0000 
  6  kročejový poly   0.0400    0.0350  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  7  Železobeton 1   0.2400    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     0.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
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 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.2  1620.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.50 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.584 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.60 / 0.63 / 0.68 / 0.78 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         81.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.2 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.861 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.732    11.3   0.587    17.7   0.861    66.0 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    18.0   0.861    67.9 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    18.5   0.861    66.4 
    4    15.9   0.602    12.4   0.335    19.2   0.861    64.8 
    5    16.7   0.464    13.2   0.031    19.9   0.861    65.6 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.3   0.861    67.0 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.5   0.861    67.7 
    8    17.7   0.157    14.2  ------    20.5   0.861    67.4 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.0   0.861    65.7 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    19.3   0.861    64.7 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    18.6   0.861    66.0 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    18.0   0.861    68.2 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
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 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     6-7     e 
         

 tepl.[C]:   18.2   17.1   17.1   16.7   16.7   15.3    2.4    0.5 
 p [Pa]:   1367   1367    538    537    529    518    516    513 
 p,sat [Pa]:   2085   1950   1950   1898   1898   1738    723    631 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.105E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PR2 - podlaha nad nevytápěným prostorem 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  0,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha plovoucí  0,007       0,075  12,5 
   2  Mirelon  0,003       204,000  500000,0 
   3  Anhydritový samonivelační potě  0,045       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Ethafoam  0,005       0,041  4000,0 
   6  kročejový polystyren EPST 3500  0,040       0,035  100,0 
   7  Železobeton 1  0,240       1,430  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,646+0,000 = 0,646 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,861 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,58 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
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5. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE OP1 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  OP1 - zateplení kontaktní tepelnou izolací 
 Zpracovatel :  Bc. Jakub Stach 
 Zakázka :  Bytový areál Čeladná 
 Datum :  7.1.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm 30 P   0.3000    0.2300   960.0    800.0         8.0   0.0000 
  2  Polystyren EPS   0.1500    0.0350  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  3  Tenkovrstvá om   0.0015    0.8000   840.0   1750.0       120.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.2  1620.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.00 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.194 W/m2K 
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 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        714.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.4 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.732    11.3   0.587    19.9   0.953    57.6 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    20.0   0.953    59.9 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.2   0.953    59.9 
    4    15.9   0.602    12.4   0.335    20.4   0.953    60.2 
    5    16.7   0.464    13.2   0.031    20.6   0.953    62.6 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.8   0.953    65.2 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.8   0.953    66.5 
    8    17.7   0.157    14.2  ------    20.8   0.953    65.9 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.6   0.953    63.0 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.4   0.953    60.4 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.2   0.953    59.8 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.0   0.953    60.3 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   19.5   11.5  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1199    151    138 
 p,sat [Pa]:   2261   1355    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3596    0.4192   8.576E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.008 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.645 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   OP1 - zateplení kontaktní tepelnou izolací 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm 30 P+D  0,300       0,230  8,0 
   2  Polystyren EPS-F  0,150       0,035  100,0 
   3  Tenkovrstvá omítka zrnitosti K  0,0015       0,800  120,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Polystyren EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0076 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6447 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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6. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  - strop pod nevytáp ěnou p ůdou 
 Zpracovatel :  Bc. Jakub Stach 
 Zakázka :  Bytový areál Čeladná 
 Datum :  7.1.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0200    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  parotesná zábr   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  3  Isover Domo   0.1800    0.0430   840.0     15.0         1.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    -6.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.2  1620.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.92 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.246 W/m2K 
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 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         44.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.1 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.40 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.732    11.3   0.587    19.6   0.941    58.6 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    19.7   0.941    60.9 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    19.9   0.941    60.7 
    4    15.9   0.602    12.4   0.335    20.2   0.941    60.8 
    5    16.7   0.464    13.2   0.031    20.5   0.941    63.0 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.7   0.941    65.4 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.8   0.941    66.6 
    8    17.7   0.157    14.2  ------    20.8   0.941    66.1 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.6   0.941    63.3 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.3   0.941    60.9 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.0   0.941    60.6 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    19.7   0.941    61.2 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   19.5   19.0   19.0   -5.8 
 p [Pa]:   1367   1354    322    309 
 p,sat [Pa]:   2269   2194   2194    376 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.433E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   strop pod nevytápěnou půdou 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -6,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,020       0,220  9,0 
   2  parotesná zábrana  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Isover Domo  0,180       0,043  1,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,725+0,015 = 0,740 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce je rozdělena na dvě samostatné částí. 

V textové části je řešeno staveniště, stavebně technologická studie, technologické 
předpisy na provedení svislých a vodorovných nosných železobetonových konstrukcí, 
na tyto činnosti zhotoven plán kontrol a zkoušek, návrh smlouvy o dílo a plán BOZP.   
V poslední části diplomové práci jsou posoudil obvodové konstrukce bytového domu 
na tepelně technické vlastnosti. 

Část  druhá obsahuje časový a finanční plán a časový plán hlavního stavebního 
objektu doplněn o  technologický normál, nasazení mechanizace a lidské zdroje. Je 
navrženo zařízení staveniště, doplněné o průkaz jeřábu. 

V diplomové práci jsem se snažil nalézt optimální řešení zařízení staveniště  a o 
plynulý průběh výstavby bytových domů Farské lúky. 
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