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Abstrakt  
Diplomová práce řeší novostavbu bytového domu za školou ve Velkém Meziříčí. Projekt řeší 
stavebně technologickou přípravu samotné stavby. Náplní projektu je technická zpráva, návrh 
finančního plánu, výkresy zařízení staveniště, harmonogram stavby, kontrolní a zkušební 
plány, technologické předpisy (zateplení a montáž střechy), strojní sestavy, BOZP, požární 
bezpečnost a údržby stavby. 
  
Klí čová slova 
novostavba, bytový dům, technická zpráva, finanční plán, zařízení staveniště, harmonogram, 
kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, zateplení, krov, strojní sestava, požární 
bezpečnost, údržba stavby  
  
  
  
Abstract 
The thesis concerns the construction of an apartment building in Velke Mezirici. The project 
describes construction and engineering solutions of the building itself. It consists of the 
technical report, the financial proposal, the construction site drawings, the building schedule, 
the supervisory and testing procedures, technological standards (thermal insulation and roof 
assembly), construction machinery, BOZP, fire safety regulations and construction 
maintenance.  
  
Keywords 
new building, apartment building, technical report, financial plan, building side equipment, 
schedule, control and test plan, technological regulation, insulation, rafter, machine set, fire 
safety, maintenance building  
… 
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Úvod 
 
Z hlediska stálého vzrůstu poptávek o bydlení, rozhodlo zastupitelstvo města Velké Meziříčí 
o výstavbě bytového komplexu. Jedná se o šest bytových domů, rozdělených do tří etap 
výstavby. Účel stavby a všechny ostatní návaznosti stavby zůstávají v platnosti v souladu 
s platným stavebním povolením. Bytový komplex by měl vyrůst na okraji města Velkého 
Meziříčí za třetí základní školou na ulici Za školou. Na realizaci stavby byla v řádném 
výběrovém řízení vybrána místní firma Building centrum HSV s.r.o. Soubor bytových domů 
nebude narušovat blízké okolí žádným nadměrným hlukem a nebude znečišťovat okolí 
žádnými nebezpečnými látkami a odpady. Objekt bude přirozeně zasazen do okolí. Budou 
zřízeny parkovací plochy a chodníky pro chodce. Před zahájením stavby budou provedeny 
přeložky sítí a bude proveden goelogický průzkum zeminy. 
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A. Průvodní zpráva 
 

a) Identifikace stavby 
 
Název stavby:   Bytový dům ve Velkém Meziříčí 
Charakter:   Výstavba šestipatrového bytového domu 
Místo stavby:   katastrální území Velké Meziříčí 
     okres Žďár nad Sázavou 
     parcela číslo 5810/1 
Vlastnické poměry:  BUILDING centrum – HSV, s.r.o. 
     Karlov 169/88 
     594 01 Velké Meziříčí 
IČ:    25317873 
DIČ:    CZ25317873 
Jméno a příjmení projektanta: Ing. Komínek František, autorizovaný inženýr pro  
     pozemní stavby, ČKAIT 1400187 
Kontaktní adresa:  Karlov 169/88 
     594 01 Velké Meziříčí 
     okres Žďár nad Sázavou 
     Česká republika 
     Tel. : +420 566 686 240 
     Fax : +420 566 686 298 
Obor:    IP00 - Pozemní stavby dle zákona č. 360/1992  
     Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  
     a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a  
     techniků činných ve výstavbě 
 
 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích. 

 
Uvažovaný stavební pozemek je na pozemku investora parcela č. 5810/1, který je určen 
pro bydlení v bytových domech-BD a v katastru nemovitostí zapsán jako druh pozemku 
„orná půda. Navrhovaný bytový dům se nachází v lokalitě na jihozápadním okraji města 
Velké Meziříčí, je ohraničen místní komunikací napojenou na silniční obchvat města č. 
II/360J, průmyslovou a občanskou zástavbou (skladové a prodejní haly-AUTOCOLOR 
Šoukal s.r.o., Tři pyramidy s.r.o., 3. ZŠ Školní, fotbalové hřiště) a bytovými domy. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

 

• Inženýrsko-geologický průzkum: 
V březnu 2009 bylo provedeno pět průzkumných vrtů. Staveniště je nutné klasifikovat 
jako podmínečně vhodné z hlediska zakládání, protože bude nutné volit pro založení 
navrhovaných šestipodlažních bytových objektů hlubinné zakládání z důvodu výskytu 
nevhodných základových poměrů do hloubky 3,0-7,0 m pod úrovni stávajícího terénu. 
Podzemní voda byla zjištěna ve všech průzkumných sondách, a to v různých hloubkách 
pod úrovní stávajícího terénu 1,1-2,5 m. Bližší informace v přiložené dokumentaci 
„Posouzení základových poměrů na staveništi pro výstavbu bytových domů ve Velkém 
Meziříčí“. 
 

• Radonový index pozemku: 
V dubnu 2012 bylo provedeno měření radonové aktivity. V dané lokalitě bylo naměřeno 
vysoké riziko radonové zátěže. Pro celé prozkoumané území byla stanovena hodnota 
třetího kvartilu statického souboru hodnot objemové aktivity radonu cA75=106 kBq/m3 
(max = 309 kBq/m3; min = 5 kBq/m3; průměr = 81,8 kBq/m3; medián = 80,7 kBq/m3) a 
s ohledem na již uvedené hodnocení plynopropustnosti lze zde klasifikovat kategorii 
radonového indexu jako vysokou. Jelikož se tedy nejedná o stavební pozemky s nízkým 
radonovým indexem, musí být předmětné stavby preventivně chráněny proti pronikání 
radonu z geologického podloží. Bližší informace o radonovém měření jsou uvedeny 
v přiložené dokumentaci. 

 

• Průzkum hlukového zatížení: 
Jelikož se zástavba bytových domů nachází v bezprostřední blízkosti komunikace-
silniční obchvat města č. II/360J a vedle pozemků je průmyslová výroba místních firem 
(Tři pyramidy s.r.o., Sanborn a.s., AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.) byla před zahájením 
veškerých prací vypracována hluková studie, kde byly stanoveny předpokládané 
hladiny hluku. Před uvedením stavby bytového domu E do trvalého provozu budou 
dodrženy hygienické limity hluku v denní i noční době. 
 

• Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
K bytovým domům bude zřízena nová komunikace, která bude napojena na obchvat 
silnice č. II/360J Třebíč-Velké Meziříčí a původní silnici č. II/360 na ulici Třebíčská. 
Přes parcely je veden vodovodní přivaděč DN 200 TLT, vodovodní přípojka PVC 110 
pro firmu Draka Kabely, s.r.o. a zemní kabel VN. Před zahájením první etapy výstavby 
Bytových domů jsou řešeny přeložky výše uvedených sítí. Napojení bytového domu je 
řešeno jednotlivými přípojkami k daným blokům ze stávajících hlavních řádů 
inženýrských sítí (kanalizace dešťová a splašková, vodovod a NN). Kolem nových 
bytových domů bude provedeno veřejné osvětlení, které bude napojeno na stávající 
vedení. Bytové domy nebudou napojeny na STL plynovod. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 
 
K danému projektu se vyjádřily dotčené orgány (KHS Žďár nad Sázavou, HSZ Žďár 
nad Sázavou, NIPI ČR, o. s.) a příslušní správci inženýrských sítí (E.ON Česká 
republika s.r.o., Vodárenská akciová společnost a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s., 
Jihomoravská plynárenská a.s., Technické služby VM s.r.o., CONTENT s.r.o.). Veškeré 
požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace. Podmínky vyjádření 
stavebního úřadu budou respektovány při realizaci stavby. 
 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 
Projekt stavby je navržen podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 
stavebním řádu a dle příslušných vyhlášek (vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb; vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhláška 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území; vyhláška 502/2006 Sb., kterou 
se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu). 
 
 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace podle § 104 odst. 1 stavebního zákona. 

 
Umístění navrhovaného bytového domu je v souladu s územním plánem města Velkého 
Meziříčí. Plochy jsou určeny pro bydlení v bytových domech-BD a v katastru 
nemovitostí zapsány jako druh pozemku „orná půda“. Obecně technické požadavky jsou 
stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009 sb., dle kterých bylo při návrhu stavby případně 
doplňujících staveb postupováno, a v maximální možné míře byly splněny veškeré 
požadavky na umístění stavby na pozemku a dále požadavky na stavební konstrukce či 
navržené prostory. 
 
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území. 

 
Zahájení III. etapy výstavby bytových domů je vázáno na dokončení přeložení tras 
vodovodního převaděče, kabelového vedení vysokého napětí, dokončení I. a II. etapy 
realizace čtyř bytových domů včetně nové infrastruktury v areálu a provedení 
zpevněných ploch pro I. a II. etapu (místní komunikace a chodníky pro pěší). 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby. 
 
Termín zahájení stavebních prací (III. etapa, tj. výstavba bytových domů „E“a „F“) je 
předpokládán v období cca 03/2013. Předpokládaná délka dané stavby je 166 dní. Jedná 
se o veškeré zemní práce, vybudování základů hlubinných a plošných. Položení izolace, 
hrubá vrchní stavba, zastřešení, zateplovací práce a dokončovací práce. Termín 
dokončení se odhaduje na 10/ 2013. 
 
 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 

 
Orientační hodnota stavby dané etapy činí cca 63 mil. Kč. 
Každý bytový blok zahrnuje nebytové prostory v 1. NP a celkem 13 bytů 
(třípokojových, dvoupokojových mezonetových a jednopokojových), viz tabulka. 
 

 
Tabulka:  Přehled bytových jednotek v typickém bytovém bloku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podlaží Typ bytu 
Plocha [m

2
] 

Počet bytů 
bytu nebytových prostor 

1.NP - - 208,16 - 

2.NP 
3+1 87,75 

30,9 
2 

1+kk 27,92 1 

3.NP 
3+1 87,75 

31,23 
2 

2+kk, mezonetový 54,64 1 

4.NP 3+1 87,75 30,68 2 

5.NP 
3+1 87,75 

31,23 
2 

2+kk, mezonetový 54,64 1 

6.NP 3+1 87,75 30,68 2 

Celkem 1014,7 363,28 13 
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B. Technická a souhrnná zpráva 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 

Uvažovaný stavební pozemek je na pozemku investora parcela č. 5810/1, který je určen 
pro bydlení v bytových domech-BD a v katastru nemovitostí zapsán jako druh pozemku 
„orná půda. Navrhovaný bytový dům se nachází v lokalitě na jihozápadním okraji města 
Velké Meziříčí, je ohraničen místní komunikací napojenou na silniční obchvat města č. 
II/360J, průmyslovou a občanskou zástavbou (skladové a prodejní haly-AUTOCOLOR 
Šoukal s.r.o., Tři pyramidy s.r.o., 3. ZŠ Školní, fotbalové hřiště) a bytovými domy. 
Pozemek pro výstavbu bytových domů se svažuje od místní komunikace směrem 
ke stávajícím bytovým domům s celkovým výškovým rozdílem cca 2 m, jsou volné 
nezastavěné, porostlé drobnou zelení. V minulosti byl pozemek využíván k ukládání 
zeminy. Dnes je na pozemku místně kolem čtyř metrů navážek zeminy nad původním 
terénem.  
Přes stavební parcely je veden vodovodní přivaděč DN 200 TLT, vodovodní přípojka 
PVC 110 pro firmu Draka Kabely, s.r.o. a zemní kabel VN. Před začátkem budování 
komplexu Bytových domů je plánováno přeložení daných sítí.  
 
 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 

 

Navrhovaný dvojblok bytového domu tvoří samostatný celek, který je součástí 
Bytového komplexu umístěný mezi stávající zástavbu. Poslední budovaná etapa ctí 
plánované postavení, kde se počítá s výškovým odsazením jednotlivých dvojbloků. 
Poslední etapa bude umístěna nejvýše. Stavba je navržena tak, aby umožňovala 
maximálního využití slunečního záření a zajišťovala proslunění jednotlivých bytů. 
Během výstavby jednotlivých etap se počítá s vybudováním zpevněných ploch- 
komunikace, chodníky pro pěší a parkovací plochy pro obyvatele jednotlivých domů. 
Do budoucna se počítá s vybudováním řadových garáží. 
Navrhované architektonické řešení stavby zohledňuje již ten fakt, že se jedná o bytový 
objekt umístěný v bytové zóně s přihlédnutím k optimálnímu využití dispozic a prostorů 
a současně ke statickým, stavebně-fyzikálním a protipožárním nárokům. 
Bytový dům je založen na obdelníkovém půdorysu o rozměrech 21,3 x 12,6 m,  
první podlaží je zasazené o 1,5 m do vnitřního prostoru objektu. V daném odsazení je 
podlaží v úrovni 1. NP podporováno dvojicí kruhových pilířů. Dům je zastřešen 
sedlovou střechou s vikýřem nad vstupním průčelím. 
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c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 

 

Objekt bytového domu je navržen v kombinované technologii. Nosnou část objektu 
tvoří prefabrikované pilíře skeletu, které budou doplněny výplňovým zdivem 
z keramických tvárnic Therm 30 P+D, v části 1.NP a v místech uložení schodišťových 
mezipodest budou kombinovány s prefabrikovaným ŽB stěnami. Po celé výšce objektu 
bude probíhat prefabrikovaná ŽB výtahová šachta. Nosná konstrukce stropu je řešena 
z předpjatých panelů SPIROLL. Dům je zastřešen sedlovou střechou s vikýřem nad 
vstupním průčelím. Jako krytina budou použity profilované střešní plochy na dřevěných 
latích. 
 
 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Zásobování bytového domu pitnou vodou bude zajištěno napojením na veřejný 
vodovodní řád probíhající z východní strany po severní hranici pozemku. Vodovodní 
přípojka bude mít délku 12 m. Elektrická energie bude zajištěna napojením na hlavní 
elektrické vedení, které prochází přes severozápadní hranici pozemku investora. 
Elektroměrová rozvodnice je umístěna v předzahrádce bytového domu v pilíři SS100. 
Z elektroměrové rozvodnice bude veden kabel do domovního rozvaděče umístěného 
v technické místnosti bytového domu, odkud budou rozvedeny domovní slaboproudé 
rozvody. 
Splašková kanalizace bude napojena na nově vybudované přípojky dané oblasti. Dále 
dešťové odpadní vody budou odvedeny do veřejné dešťové kanalizace procházející 
severní a jížní hranicí pozemku. Tyto dešťové vody není vhodné, vzhledem k typu 
podloží zjištěného při radonovém měření, zasakovat na pozemku investora.  
Příjezd na stavební pozemek je umožněn z nově vybudované místní komunikace 
probíhající kolem východní hranice pozemku. Hlavní vstup do objektu bude situován 
z jižní strany. 
 
 

e) řešení dopravní a technické infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svažitém území 
 
Řešení dopravní a technické infrastruktury je popsáno v předešlém bodě. Daná lokalita 
se nenachází na poddolovaném území. Při návrhu akce není uvažováno s ochranou 
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, jako jsou například povodně, sesuvy 
půdy, poddolování, seizmicita nebo hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru stavby. 
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f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
S ohledem na charakter uvažované akce a způsobu užívání objektu resp. dotčeného 
území, nedojde navrhovanou výstavbou ke zhoršení životního prostředí ani v nejbližším 
okolí stavby. 
Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady: 
• beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, zemina, kameny  
Tyto nekontaminované odpady budou uloženy na povolené skládce. 

• dřevo, sklo, plast, železo, ocel, směs kovů, kabely, ostatní izolační materiály 
Tyto odpady mohou být využity nebo zneškodněny pouze v zařízeních k tomu 
určených.  

Organizace, která bude stavební práce provádět, je povinna dodržovat všechna 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech i ostatních souvisejících předpisů 
v odpadovém hospodářství. 
 
 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

 
Bezbariérový přístup v rámci bytového bloku je zajištěn osobním výtahem (vnitřní 
rozměry kabiny 1,1x1,4 mm, vstupní dveře š. 800 mm). V rámci bezbariérovosti 
venkovních komunikací jsou navrženy zpevněné plochy s povolenými podélnými spády 
a povolenými výškovými rozdíly. V každé odstavné zóně pro osobní automobily budou 
provedena 2 parkovací stání pro tělesně postižené. 

 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 
 

V březnu 2009 bylo provedeno pět průzkumných vrtů. Staveniště je nutné klasifikovat 
jako podmínečně vhodné z hlediska zakládání, protože bude nutné volit pro založení 
navrhovaných šestipodlažních bytových objektů hlubinné zakládání z důvodu výskytu 
nevhodných základových poměrů do hloubky 3,0-7,0 m pod úrovni stávajícího terénu. 
Podzemní voda byla zjištěna ve všech průzkumných sondách, a to v různých hloubkách 
pod úrovní stávajícího terénu 1,1-2,5 m. Bližší informace v přiložené dokumentaci 
„Posouzení základových poměrů na staveništi pro výstavbu bytových domů ve Velkém 
Meziříčí“. Veškeré poznatky byly zapracovány do projektové dokumentace.  
V dubnu 2012 bylo provedeno měření radonové aktivity. V dané lokalitě bylo naměřeno 
vysoké riziko radonové zátěže. Pro celé prozkoumané území byla stanovena hodnota 
třetího kvartilu statického souboru hodnot objemové aktivity radonu cA75=106 kBq/m3 
(max = 309 kBq/m3; min = 5 kBq/m3; průměr = 81,8 kBq/m3; medián = 80,7 kBq/m3) a 
s ohledem na již uvedené hodnocení plynopropustnosti lze zde klasifikovat kategorii 
radonového indexu jako vysokou. Jelikož se tedy nejedná o stavební pozemky s nízkým 
radonovým indexem, musí být předmětné stavby preventivně chráněny proti pronikání 
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radonu z geologického podloží. Bližší informace o radonovém měření jsou uvedeny 
v přiložené dokumentaci. K radonovým opatřením je přihlédnuto ve výstavbě 
jednotlivých bytových domů. 
Před zahájením veškerých prací byla vypracována hluková studie, kde byly stanoveny 
předpokládané hladiny hluku. Před uvedením stavby bytového domu E do trvalého 
provozu budou dodrženy hygienické limity hluku v denní i noční době. 

 
 
i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 
 

Bylo provedeno polohopisné a výškové zaměření stavebních pozemků. Geodetický 
referenční polohový a výškový systém-polohopisné zaměření v souřadném systému S-
JTSK, výškopis ve výškovém systému Balt po vyrovnání. 

 
 
j)  členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 
 

SO00 HTÚ 
SO01 Bytový dům 
SO07 Řadové garáže 
SO08 Dešťová kanalizace 
SO09 Splašková kanalizace 
SO11 Přeložka kabelového vedení VN 
SO12 Vodovod 
SO13 Veřejné osvětlení 
SO14 Zpevněné plochy 
SO15 Vegetační úpravy 

 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

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

Realizací objektu nedojde k žádným negativním vlivům na okolí. Při provádění stavby 
budou vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici zbavena nečistot. Hlučnost a prašnost 
vzniklá provozem na stavbě nesmí překročit stanovené hodnoty (hygienické limity). 

 
 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F 
 

Veškeré práce je nutné provádět dle platných norem a technologických pravidel 
s ohledem na dodržování pravidel bezpečnosti práce, zvláště při provádění zemních a 
bouracích prací, a při práci ve výškách. Zejména se jedná o tyto předpisy BOZP : 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Po geologickém posouzení, kde bylo zjištěno, že je nutné vybudovat hloubkové 
zakládání (piloty). Piloty budou opřené o skalní podloží do hloubky 3-7 m, na které 
bude navazovat nosná kce objektu, prefabrikované ŽB skelety sestavené ze sloupů, 
základových nosníků, ŽB stěn a výtahových šachet, průvlaků, ztužidel, stropních panelů 
a balkónových desek. Stropní konstrukce jednotlivých podlaží je navržena z předpjatých 
panelů SPIROLL, které jsou navrženy dle ČSN EN 1991. 
 
 

3. Požární bezpečnost 
 
Viz zpracování v samostatné části dokumentace. 
 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou 
likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Odpady vzniklé provozem stavby 
budou tříděny a odváženy odbornou firmou. 
 
 

5. Bezpečnost při užívání 
 
Při užívání stavby se musí respektovat veškeré bezpečnostní opatření (včetně vyhlášky 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), předpisy a normy související s provozem 
stavby, prací, ochrany zdraví a životního prostředí. Nejsou zde instalovány zařízení 
vyžadující zvláštní pozornost z hlediska bezpečnosti užívání. Při předávání bytu budou 
uživatelé seznámení s podmínkami užívání bytů (viz zpracovaná příloha). 
 
 

6. Ochrana proti hluku 
 
Bytový dům bude zatížen hlukem jak z venkovního, tak z vnitřního prostoru. 
Nejzásadnější zdroj hluku je produkován ze stávajícího obchvatu města (č. II/360J), 
který prochází podél jižní strany asi 20 m od rohu objektu. Obyvatelé bytů by mohl 
obtěžovat hluk z místní průmyslové zóny situované na severozápadní straně od místních 
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firem (AUTOCOLOR Šoukal s.r.o., Tři pyramidy s.r.o.). Před zahájením veškerých 
prací byla vypracována hluková studie, kde byly stanoveny předpokládané hladiny 
hluku. Před uvedením stavby bytového domu E do trvalého provozu budou dodrženy 
hygienické limity hluku v denní i noční době. Obvodová konstrukce bytových domů 
bude navržena z keramického zdiva Keratherm 30 P+D + kontaktní zateplovací systém 
z minerální vaty tl. 120 mm) a standardní plastová okna zasklená izolačním dvojsklem 
4-12-4 mm splňují požadavky na minimální zvukovou izolaci obvodového pláště a oken 
budov a zajistí tak dodržení hygienických limitů hluku i v chráněném vnitřním prostoru 
staveb. Ve vnitřním prostoru bude zajištěno nešíření zvuku správnou skladbou podlah 
(mezibytové akustické příčky, do podlah desky z minerální vaty včetně dilatací). Bude 
instalován tichý hydraulický výtah.  
 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Obvodový plášť bude izolován kontaktním zateplovacím fasádním systémem 
z minerální vaty tl. 120 mm, resp. 80 mm. Poslední strop 6.NP bude zateplen izolací tl. 
240 mm a strop nad prvním nadzemním podlažím tloušťkou 160 mm. Podrobný 
výpočet je uveden v průkazu energetické náročnosti budovy, který je přiložen 
v dokladové části dokumentace.  
 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 
Objekt má vyčleněn dvě parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace o rozměrech 3500 x 5000 mm u vstupních dveří. Přístup do objektu je řešen 
bezbariérově. Šířka vstupních dveří je 1750 mm. Vertikální bezbariérový přístup po 
budově je zajištěn hydraulickým výtahem o rozměrech (vnitřní rozměry kabiny 1,1x1,4 
mm, vstupní dveře š. 800 mm).  
 
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
V dubnu 2012 bylo provedeno měření radonové aktivity. V dané lokalitě bylo naměřeno 
vysoké riziko radonové zátěže. Pro celé prozkoumané území byla stanovena hodnota 
třetího kvartilu statického souboru hodnot objemové aktivity radonu cA75=106 kBq/m3 
(max = 309 kBq/m3; min = 5 kBq/m3; průměr = 81,8 kBq/m3; medián = 80,7 kBq/m3) a 
s ohledem na již uvedené hodnocení plynopropustnosti lze zde klasifikovat kategorii 
radonového indexu jako vysokou. Jelikož se tedy nejedná o stavební pozemky s nízkým 
radonovým indexem, musí být předmětné stavby preventivně chráněny proti pronikání 
radonu z geologického podloží. Bližší informace o radonovém měření jsou uvedeny 
v přiložené dokumentaci. K radonovým opatřením je přihlédnuto ve výstavbě 
jednotlivých bytových domů. 
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Před zahájením veškerých prací byla vypracována hluková studie, kde byly stanoveny 
předpokládané hladiny hluku. Před uvedením stavby bytového domu E do trvalého 
provozu budou dodrženy hygienické limity hluku v denní i noční době. 
Ocelové kce budou chráněny ochranným nátěrem. 
 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 
S ohledem na charakter uvažované akce není při návrhu uvažováno se zřizováním 
opatření vyplývajících z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva, s řešením zásad prevence závažných havárií nebo se zřizováním zón 
havarijního plánování.  
 
 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Splašková kanalizace a přípojky z PVC potrubí budou napojeny do splaškové 
kanalizace z kameninových trub DN 300 na severní straně před 1. blokem bytových 
domů A, B. Dále dešťové odpadní vody budou odvedeny do veřejné dešťové kanalizace 
procházející severní stranou pozemku z betonových trub DN 500.  
 

b) zásobování vodou 
Zásobování bytových domů pitnou vodou bude zajištěno napojením na veřejný 
vodovodní řad, který byl přeložen před zahájením prací v 1. etapě výstavby. Řád 
probíhá kolem severní strany BD. Vodovodní přípojky bude mít délku 12 m. 
 

c) zásobování energiemi 
Elektrická energie bude zajištěna napojením na hlavní elektrické vedení, které prochází 
přes severozápadní hranici pozemku investora. Elektroměrová rozvodnice je umístěna 
v předzahrádce bytového domu v pilíři SS100. Z elektroměrové rozvodnice bude veden 
kabel do domovního rozvaděče umístěného v technické místnosti bytového domu, 
odkud budou rozvedeny domovní slaboproudé rozvody. 
 

d) řešení dopravy 
Příjezd na stavební pozemek je umožněn z nově vybudované místní komunikace 
probíhající kolem východní hranice pozemku. Hlavní vstup do objektu bude situován 
z jižní strany. 
 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Povrchové úpravy okolí stavby budou spočívat v zadláždění příjezdové a přístupové 
cesty zámkovou dlažbou. Vegetační úpravy jsou navrženy vhodným způsobem, aby 
obnovily a doplnily stávající rostlý terén po výkopových pracích a po dokončení 
výstavby bytového domu (výsadba nových tůjí a zatravnění přilehlých ploch). 
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f) elektronické komunikace 
S ohledem na charakter uvažované akce nejsou uvažovány žádné požadavky na 
kapacity veřejných elektronických komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická a technická zařízení staveb (pokud se ve 
stavbě vyskytují) 

 
Navrhovaný bytový dům je určen pro bydlení, nebude zde zřizována žádná provozovna 
nebo výroba. V bytových domech budou osazeny hydraulické výtahy o nosnosti 630 kg 
a pro posílení tlakových poměrů ve vodovodní síti bude zřízena automatická tlaková 
stanice. 
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E.   Zásady organizace výstavby 
 

A. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Staveniště bude na pozemku investora, bude zřízeno mobilní oplocení plotem do výšky 
2,0 m. Příjezd na staveniště bude na jižní straně (zde bude umístěna vrátnice) a odjezd 
ze staveniště bude vybudován na západní straně staveniště. Skládka zeminy bude 
zřízena v jižní části staveniště v rozsahu 196 m2. 
 
 

B. Významné sítě technické infrastruktury 
 
V severní části staveniště jsou zrušeny potrubí vodovodního řadu a kabelový rozvod 
VN. Středem staveniště prochází přeložka vodovodního řadu TLT DN200. 
 
 

C. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Staveniště bude napojeno na zdroj vody na nově vzniklou přeložku vodovodního řadu 
TLT DN200 dle podmínek provozovatele (Vodárenská akciová společnost, a.s., divize 
Žďár nad Sázavou) v místě budoucí vodovodní přípojky. Na pozemku bude zřízena 
nová vodoměrná šachta. Elektřina bude napojena dle podmínek provozovatele v místě 
budoucí přípojky elektřiny. Na hranici pozemku bude zřízen elektroměr. Před 
zahájením prací na staveništi budou zapsány aktuální hodnoty spotřeby vody a elektřiny 
do stavebního deníku pro pozdější vyúčtování. Odvodnění staveniště bude řešeno 
napojením na dešťovou kanalizaci. Osvětlení staveniště bude řešeno přípojkou na 
veřejné osvětlení. 

 
 

D. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Staveniště je oploceno do výšky 2,0 m. Oplocení je zřízeno z ocelových trubek 
s výpletem ze svařovaných sítí. Jednotlivé rámy jsou zasunuty do betonových patek 
(zapůjčeno ve společnosti PROSILNICE s.r.o.). Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, 
propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakrytý, 
ohrazeny. Zákaz vjezdu na staveniště nepovolaným osobám bude vyznačen 
bezpečnostní značkou (nápis NEPOVOLANÝM VSTUP (VJEZD) ZAKÁZÁN) ve 
vjezdech a vstupech na staveniště. 
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E. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Staveniště je oploceno do výšky 2,0 m. Oplocení je zřízeno z ocelových trubek 
s výpletem ze svařovaných sítí. Jednotlivé rámy jsou zasunuty do betonových patek 
(zapůjčeno ve společnosti PROSILNICE s.r.o.). V okolí stavby bude omezena doprava, 
snížena rychlost na 30 km/h. Stavba neomezí nijak okolní objekty. Hluk nebude 
převyšovat normové hodnoty. Prašnost nebude narušovat okolí. Nevzniknou žádné 
újmy na majetku okolních budov. 
 
 

F. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Na staveništi se neobjevují žádné stávající objekty, které by se dali využít na staveniště 
nebo omezit některé z plánovaných prací. Na staveniště budou dovezeny stavební 
buňky, které budou řešit prostory pro skladování (materiál, nářadí), šatny pro dělníky, 
pro mistra, sociální zařízení (WC + umývárny) a buňka sloužící jako vrátnice. Budou 
zřízeny zpevněné plochy pro skládky (materiálu, zeminy). Pro zemní práce bude zřízena 
plocha pro čištění vozidel v blízkosti odjezdu ze staveniště. Zpevněné plochy a 
staveništní komunikace budou vybudovány z betonových panelů (3000 x 1000 x 150). 
 
 

G. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m. Na stavbě budou instalovány stavební buňky, 
které budou vytápěny, a bude zde instalován stavební jeřáb. Tyto zařízení je potřeba 
ohlásit. 
 
 

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

 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Zákona 309/2006 Sb., 
zákon o zajištění dalších podmínek BOZP. Odborné práce budou provádět jen 
proškolení pracovníci. Bezpečnost práce se bude řídit platnými zákony. 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 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Bližší informace v příloze bezpečnost 
práce. Spolupráce koordinátora s pracovníky. 
 
 

I.  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Stavba musí respektovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, předpisy a normy 
související s prováděním stavebních prací, ochrany zdraví a životního prostředí! Při 
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realizaci stavby nedojde k pokácení dřevin na pozemku majitele. Provedením stavby 
nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané lokalitě. Při vlastní realizaci nutno dbát 
na omezení prašnosti. Opatření z hlediska ropných látek z čištění vozidel při výjezdu ze 
stavby je řešen pomocí odstraňovače ropných látek. 
 
Při realizaci stavby se předpokládá vznik těchto odpadů: 
 
Kód druhu odpadu Název odpadu      Kategorie 
030104   Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,    N 
    dřevotřískové desky a dýhy obsahující  
    nebezpečné látky 
030105   Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,    O 
    dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené  
    pod číslem 03 01 04 
050106   Ropné kaly z údržby zařízení    N 
150101   Papírové a lepenkové obaly    O 
150102   Plastové obaly      O 
150104   Kovové obaly      O 
170101   Beton       O 
170102   Cihly       O 
170103   Tašky a keramické výrobky    O 
170201   Dřevo       O 
170202   Sklo       O 
170203   Plasty       O 
 
O (odpady bez nebezpečných vlastností tzv. Ostatní odpady) 
N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. Nebezpečné odpady) 
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajištěno podle Zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Kategorizace odpadů je provedena dle platného katalogu odpadů. Komunální odpad je 
řešen s místní firmou Technické služby VM, s.r.o. S firmou bude podepsána smlouva o 
likvidaci odpadu. V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena 
kategorizace a likvidace dle výše uvedeného. 
 
 

J. Orientační lhůta výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 1. 3. 2013 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 24. 10. 2013 
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F.  Dokumentace stavby (objektů) 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a)  účel objektu 
Navrhovaný bytový dům bude sloužit pro bydlení.  

 

b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jedná se o blok dvou nepodsklepených šestipodlažních bytových domů, samostatně 
stojící v nově budované obytné zástavbě.  
Hlavní vstup je orientován na jih. Kolem jižní hranice pozemku probíhá místní obchvat 
města Velkého Meziříčí. Při návrhu BD byl zohledněn územní plán s regulativy nové 
zástavby, vzhled a charakter staveb určených pro tuto novou lokalitu.  
 
Dispoziční řešení 
Oba bytové domy zahrnují 13 bytů velikostí 1+kk, 2+kk (tyto byty jsou mezonetové) a 
3+1, které jsou umístěny ve 2.NP až 6.NP. Jednotlivá patra jsou propojena 
dvouramenným schodištěm a výtahem. V 1.NP jsou umístěny nebytové prostory, tj. 
hlavní vstup, místnost pro uložení kočárků a jízdních kol, vodárna, 13 sklepních skladů 
a 4 garáže. Celková plocha bytů v jednom bloku činí 1014,70 m2, nebytové prostory 
zaujímají 363,28 m2.  
 
Stavební řešení 
Objekt bytového domu je navržen v kombinované technologii. Nosnou část objektu 
tvoří prefabrikované pilíře skeletu, které budou doplněny výplňovým zdivem 
z keramických tvárnic Therm 30 P+D, v části 1.NP a v místech uložení schodišťových 
mezipodest budou kombinovány s prefabrikovaným ŽB stěnami. Po celé výšce objektu 
bude probíhat prefabrikovaná ŽB výtahová šachta. Nosná konstrukce stropu je řešena 
z předpjatých panelů SPIROLL. Dům je zastřešen sedlovou střechou s vikýřem nad 
vstupním průčelím. Jako krytina budou použity profilované střešní plochy na dřevěných 
latích. 
 

c)  kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

Veškeré plochy a obestavěné prostory jsou uvedeny v Průvodní a souhrnné technické 
zprávě.  
S ohledem na orientaci objektu je proslunění vyhovující u všech obytných místností. 
Plocha okenních otvorů v každé obytné místnosti činí vždy minimálně jednu desetinu 
podlahové plochy dané obytné místností. 
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d)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 

Navržené technické a konstrukční řešení objektu odpovídá danému způsobu využití 
objektu, a to i s ohledem na stavebníkem požadovanou životnost. 

 

e)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Obvodový plášť bude izolován kontaktním zateplovacím fasádním systémem 
z minerální vaty tl. 120 mm, resp. 80 mm. Poslední strop 6.NP bude zateplen izolací tl. 
240 mm a strop nad prvním nadzemním podlažím tloušťkou 160 mm. Podrobný 
výpočet je uveden v průkazu energetické náročnosti budovy, který je přiložen 
v dokladové části dokumentace. Okna a balkónové dveře jsou navrženy plastové 
otevíravé-sklopné s izolačním dvojsklem. Vzhledem k zateplení objektu budou osazeny 
do venkovního líce obvodového zdiva. V střešním plášti bude osazen 1 střešní výlez 
s povrchovou úpravou z polyuretanu. 

 

f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 

V březnu 2009 bylo provedeno pět průzkumných vrtů. Založení objektu a základové 
konstrukce jsou přizpůsobeny podmínkám a stavu základové půdy, kterou z převážné 
části tvoří různorodá navážka o mocnosti až 4,5 m. Nosné pilíře skeletu budou uloženy 
na velkoprůměrových pilotách s patřičně upraveným zhlavím, piloty budou opřeny až 
na únosné skalní podloží. Na tyto základy budou osazeny základové trámy, které budou 
vynášet obvodový plášť 1.NP 

 

g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

S ohledem na charakter uvažované akce a způsobu užívání objektu resp. dotčeného 
území, nedojde navrhovanou výstavbou ke zhoršení životního prostředí ani v nejbližším 
okolí stavby. 
Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady: 
• beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, zemina, kameny  
Tyto nekontaminované odpady budou uloženy na povolené skládce. 
• dřevo, sklo, plast, železo, ocel, směs kovů, kabely, ostatní izolační materiály 

Tyto odpady mohou být využity nebo zneškodněny pouze v zařízeních k tomu 
určených.  
Organizace, která bude stavební práce provádět, je povinna dodržovat všechna 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech i ostatních souvisejících předpisů 
v odpadovém hospodářství. 

 

h)    dopravní řešení 
Příjezd na stavební pozemek je umožněn z nově vybudované místní komunikace 
probíhající kolem východní hranice pozemku. Hlavní vstup do objektu bude situován 
z jižní strany. 
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i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

V dubnu 2012 bylo provedeno měření radonové aktivity. V dané lokalitě bylo naměřeno 
vysoké riziko radonové zátěže. Jelikož se tedy nejedná o stavební pozemky s nízkým 
radonovým indexem, musí být předmětné stavby preventivně chráněny proti pronikání 
radonu z geologického podloží. 

 

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Pro uvažovanou lokalitu výstavby bylo při návrhu stavby postupováno v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

 

1.2 Stavebně konstrukční část 
 

a)  popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Ze statického hlediska jsou jednotlivé domy řešeny jako železobetonový tyčový skelet 
s výplňovým zdivem, který je příčnými průvlaky rozdělen na tři moduly. 
Založení objektu a základové konstrukce jsou přizpůsobeny podmínkám a stavu 
základové půdy, kterou z převážné části tvoří různorodá navážka o mocnosti až 4,5 m. 
Nosné pilíře skeletu budou uloženy na velkoprůměrových pilotách s patřičně 
upraveným zhlavím, piloty budou opřeny až na únosné skalní podloží. Na tyto základy 
budou osazeny základové trámy, které budou vynášet obvodový plášť 1.NP 
Svislé konstrukce představují nosné ŽB pilíře skeletu, které budou doplněny výplňovým 
zdivem z keramických tvárnic THERM 30 P+D, v části 1.NP a v místech uložení 
schodišťových mezipodest budou kombinovány s prefabrikovaným ŽB stěnami. Po celé 
výšce objektu bude probíhat prefabrikovaná ŽB výtahová šachta. 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří ŽB prefabrikované průvlaky a ztužidla, na kterých 
budou uloženy předpjaté panely SPIROLL výšky 265 a 160 mm. Stropní konstrukce 
nad 6.NP v půdním prostoru bude tepelně izolována. Vyložené a schodišťové 
konstrukce budou vynášet balkónové a mezipodestové ŽB desky a ŽB schodišťová 
ramena. 
Příčky v bytech budou cihelné z keramických příčkovek tl. 115 mm. 
Konstrukce sedlové střechy bude vynesená dřevěnými krokvemi uloženými na 
dřevěných vaznicích a pozednicích, krokve budou podporovány dále dvojicemi kleštin. 
Nad vstupním průčelím bude proveden kolmo na hřeben vikýř. Jako krytina budou 
použity profilované střešní plochy na dřevěných latích. 
Výplně otvorů v obvodových konstrukcích (okna, vstupní dveře) budou plastové 
otevíravé, garážová vrata budou sekční kovoplastová. Vnitřní výplně otvorů (vstupní 
dveře do bytů, dveře bytové) budou otevíravé dřevěné do ocelových, resp. obložkových 
zárubní. 
Podlahy jsou navrženy podle účelů jednotlivých místností z teracové dlažby (místnosti 
v 1.NP), z keramické dlažby (sociální místnosti bytů, společné komunikační prostory) a 
PVC (obytné místnosti). 
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Úpravy povrchů představují u všech svislých konstrukcí vnitřní vápenná štuková 
omítka. V koupelnách, WC a za kuchyňskými linkami budou provedeny keramické 
obklady. Obvodový plášť budovy bude obložen kontaktním zateplovacím systémem 
z tužené minerální vaty – a opatřen strukturální tenkovrstvou probarvenou venkovní 
omítkou. Veškeré podhledy budou opatřeny sádrokartonovými podhledy, podhled 
v 1.NP bude navíc tepelně izolován. 
 

b)  navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 

• Zemní práce 
Zemní práce představují provedení HTÚ na úrovni – 0,500, což odpovídá nadmořské 
výšce 487,22 m. Na této úrovni bude provedeno uložení a ukotvení nosné konstrukce 
objektu. Dále se jedná o provedení základových pilot, vykopání jámy pro umístění 
prohlubně výtahové šachty, rýhy pro schodišťový pás a ostatních rýh pro uložení 
dešťové a splaškové kanalizace a vodovodních přípojek. Všechny zemní práce budou 
provedeny mechanizací, konečné dočištění základových jam bude provedeno ručně. 
Zemní výkopek bude ponechán na staveništi pro další úpravy terénu. 
 
• Základy 
Založení objektu je přizpůsobeno podmínkám a stavu základové půdy, kterou 
z převážné části tvoří různorodá navážka o mocnosti až 4,5 m. Nosné sloupy skeletu 
budov budou uloženy na velkoprůměrových ŽB pilotách s upraveným zhlavím na 
úrovni -0,500, piloty budou opřeny až na únosné skalní podloží. Na jejich zhlaví budou 
dále osazeny rovněž základové prefabrikované ŽB trámy výšky 400 mm, které budou 
vynášet obvodový plášť 1.NP a konstrukce oddělující prostor schodiště v 1.NP. Pilotové 
základy budou v rámci prováděcí dokumentace řešeny s jejich dodavatelem. 
Monoliticky provedená bude ŽB prohlubeň výtahové šachty, na kterou se napojí 
základový pas pro uložení spodního schodišťového ramene. Prohlubeň výtahové šachty 
bude ze své vnitřní strany lemována ocelovým kesonem, dno kesonu bude založena na 
úrovni -1,200, stěny prohlubně a pasy budou ukončeny na úrovni -0,100. Tyto 
konstrukce budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy Kari sítěmi ϕ6/6 – 150/150 
mm, respektive betonářskou ocelí. V základové spáře na úrovni -0,500 bude řešeno 
uzemnění objektu a proveden drenážní systém zaústěný do šachet dešťové kanalizace. 
 

• Nosná konstrukce objektu 
Nosnou konstrukci bloků vynáší 6 -podlažní rámové prefabrikované ŽB skelety prostě 
uložené na zhlavích pilot. Skelety sousedících bloků budou od sebe odsazeny o 30 mm, 
v této spáře bude po celé výšce probíhat dilatace. Skelety jsou v podélném směru 
členěny osami v modulových vzdálenostech 4 – 4 – 5 – 4 – 4 m, v příčném směru 5,4 – 
5,4 – 1,5 m, konstrukční výška všech pater je 3,15 m. Hlavní rámy skeletu jsou tvořeny 
sloupy 300/300, resp. 300/400 mm a příčnými spojitými průvlaky výšky 400 mm 
s ozuby, na kterých jsou uloženy stropní konstrukce z předpjatých panelů SPIROLL 
výšky 265, resp. ve středním traktu 160 mm. Průvlaky středního traktu jsou konzolově  
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vyložené o 1,5 m a vynáší celou konstrukci vyššího podlaží. Rámy jsou v podélném 
směru spojeny ztužidly,  které jsou podporovány mezilehlými sloupy, průvlaky a 
ztužidla vynáší obvodový plášť objektu a vnitřní mezibytové stěny. V krajních traktech 
jsou ze ztužidel vytaženy balkónové desky, které jsou zde dvoustraně uloženy a 
částečně do ztužidel vetknuty. Nad posledním stropem 6.NP v půdním prostoru je ve 
středové ose B osazen podélný ŽB rám, na kterém bude vynášena konstrukce krovu. 
 

• Výplňové konstrukce 
Na obvodových ŽB prefabrikovaných průvlacích, ztužidlech a základových nosníkách 
vstupního průčelí bude uloženo výplňové zdivo z keramických bloků Keratherm 30 
P+D na MVC 2,5. V tomto zdivu budou provedeny okenní, dveřní a vratové otvory, 
které se ukončí keramicko-betonovými, resp. ŽB překlady dle výpisu uvedeného na 
výkresech jednotlivých podlaží. V místech, kde ostění otvorů tvoří sloupy skeletu, 
budou překlady uloženy na ocelové profily L, které se nakotví do těchto sloupů. Vnitřní 
mezibytové příčky budou vyzděny z akustických keramických bloků Keratherm 30 P+D 
AKU. Uloženy budou na vnitřních ŽB průvlacích na tlumících podložkách. Obvodové 
stěny 1.NP mimo vstupního průčelí budou provedeny jako montované 
z prefabrikovaných ŽB stěn, uložené na základové nosníky a kotvené k horním 
průvlakům. Veškeré obvodové výplňové konstrukce, vč. prvků skeletu budou obloženy 
kontaktním zateplovacím systémem z tužené minerální vaty tl. 120 mm, v části soklu 80 
mm. 
 

• Schodiště a výtahová šachta 
Ve středním traktu budovy budou kolem výtahové šachty osazena 2 přímá 
prefabrikovaná ŽB schodišťová ramena. Ramena budou pružně uložena na ŽB 
prefabrikované podesty a mezipodestové desky. Schodišťové stupně se obloží 
keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou, schodiště se upraví schodišťovým 
zábradlím. Mezipodestové schodišťové desky tvořící zároveň balkónovou desku budou 
uloženy na samostatné stěnové prefabrikáty, které budou zvukoizolačně odděleny od 
navazující mezibytové příčky. Výtahová šachta bude provedena jako samostatná 
montovaná prefabrikovaná ŽB. Osadí se na monolitický ŽB základ lemovaný ocelovým 
kesonem, u horního konce se odvětrá do prostoru schodiště. 
 

• Střecha a krov 
Budovy budou zastřešeny dřevěnými sedlovými střechami s vikýřem vystupujícím 
kolmo ke vstupnímu průčelí. Krokve 100x180 mm budou uloženy na pozednicích 
160x140 mm a vaznících 140x180 mm podporovanými krátkými sloupy 140x140 mm. 
Pozednice, vaznice a sloupky budou uloženy buď přímo na ŽB prvcích skeletu, ke 
kterým budou kotveny, nebo na nízké podezdívce či štítovém zdivu. Krokve budou 
staženy dvojicemi kleštin 50x180 mm, které budou podvlečeny pod ŽB středový 
podélný vazník v případě hlavní sedlové střechy, u vikýře budou kleštiny uloženy na 
vaznicích. Na krokvích bude položena difúzně propustná fólie a bude přikotvena 
kontralatěmi a latěmi, které budou vynášet lehkou krytinu z ocelových profilovaných 
plechů. Spády střešních rovin jsou navrženy minimální s ohledem na použití této 
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krytiny. Ve střešní rovině zhruba uprostřed půdorysu bude osazen střešní výlez. 
V zadním průčelí nad posledním mezipodestovým balkónem bude provedena lehká 
dřevěná stříška uložená na ocelových konzolách, které se ukotví k ŽB sloupům skeletu. 
Všechny konstrukce budou provedeny dle platných technologických postupů a pravidel, 
které stanovují ČSN nebo technologické předpisy výrobců jednotlivých používaných 
materiálů. Dřevěné prvky krovu budou opatřeny ochranným nátěrem proti škůdcům, 
plísním a houbám. 
 

• Příčky a dělící konstrukce 
Příčky v bytech a v 1.NP budou provedeny z keramických příčkovek tl. 115 mm 
Keratherm 50 P+D na MVC 5,0. Na schodišťových podestách budou provedeny 
předsazené příčky před mezibytovým zdivem, do kterých budou osazeny 
elektrorozvaděče a požární hydranty bez nutnosti zásahu do akustického zdiva. Sklepní 
kóje v 1.NP budou odděleny prefabrikovanými ŽB stěnami tl. 90 mm, jejich vstupní 
čela budou ukončena lehkými dřevěnými příčkami s dveřmi. 
 

• Izolace 
Hydroizolace - podlahy v 1.NP budou chráněny proti pronikání zemní vlhkosti primárně 
hydroizolační fólií Fatrafol 803, (resp. Ekoplast 806 v garážích), sekundárně štěrkovým 
podsypem s provedeným drenážním systémem. Hydroizolace v místnostech vlhkostně 
zatěžovaných (koupelny a WC v bytech, vodárna) bude provedena pod dlažbou i na 
stěnu v mokrých zónách do výšky 2 m pomocí stěrkové izolace. Pojistná izolace 
střešního pláště proti dešťové vodě bude tvořena difúzně propustnou fólií položenou na 
krokvích krovu. 
Izolace tepelná – budou splňovat požadavky ČSN. Poslední strop 6.NP bude zateplen 
na parotěsné fólii volně ložnými rohožemi z minerální vaty tl. 240 mm. Do podhledu 
v 1.NP budou vloženy rohože z minerální vaty tl. 160 mm. Fasáda bude kompletně 
obložena kontaktním zateplovacím systémem z tužené minerální vaty tl. 120 mm, pro 
soklovou část 1.NP bude použita tl. 80 mm, vznikne tak soklový okapový ozub. 
Předsazená část 2.NP bude zespodu stropu izolována tuženou minerální vatou tl. 160 
mm. Vzhledem k požárně bezpečnostním požadavkům budou římsy střech opatřeny 
nehořlavou tuženou vatou v tloušťce 50 mm kotvenou k OSB deskám. 
Izolace protihlukové – vnitřní mezibytové příčky budou vyzděny z keramických 
akustických bloků Keratherm 30 P+D AKU, přičemž všechny instalace jsou navrženy 
tak, aby nedošlo k zásahu do těchto stěn. Do všech bytových podlah bude vložena 
kročejová izolace z desek tužené minerální vaty tl. 20 mm, podlahy budou oddilatovány 
od stěn a příček. Uložení prefabrikovaných podestových a mezipodestových desek a 
schodišťových ramen bude mezi jednotlivými prvky provedeno přes tlumící pryžové 
podlažky. 
Izolace protiradonová – požadavky naproti radonové opatření splňuje navržená 
hydroizolační fólie Fatrafol 803 i fólie Ekoplast 806. 
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• Podlahy, soklíky 
Všechny podlahové konstrukce budou provedeny podle platných technologických 
postupů. Podlahy v bytech, tj. v 2.NP – 6.NP budou provedeny jako kročejově 
izolované plovoucí s oddilatováním od stěn a příček. V kritických místech budou 
rovněž dilatovány. Napojení dlažeb a obkladů bude řešeno pomocí dilatačních 
koutových lišt. Výběr nášlapných vrstev podlah (vinylová podlahovina a keramická 
dlažba) podléhá výběru investora. V 1.NP a v prostoru schodiště bude položena 
teracová, resp. keramická dlažba do lepícího tmele na vyrovnávací betonovou vrstvu. 
Na prefabrikovaná ŽB schodišťová ramena bude keramická dlažba přímo nalepena. 
Soklíky podlah budou provedeny vždy z patřičného materiálu nášlapné vrstvy. Výpisy 
podlahových konstrukcí jsou uvedeny na výkresech. 
 

• Výplně otvorů 
Okna a balkónové dveře jsou navrženy plastové otevíravé - sklopné s izolačním 
dvojsklem. Vzhledem k zateplení objektu budou osazeny do venkovního líce 
obvodového zdiva. V střešním plášti bude osazen 1 střešní výlez s povrchovou úpravou 
z polyuretanu. 
Stínící a zatemňovací technika – v projektu není uvažováno, bude řešeno dodatečně 
okenními roletami. 
Parapety – na vnitřních stranách budou osazeny parapetní dřevotřískové desky 
s povrchovou úpravou laminátu. Parapety v hygienických místnostech a v 1.NP budou 
obloženy příslušným keramickým obkladem. Vnější parapety budou hliníkové 
typizované. 
Vnitřní dveře budou dřevěné plné, v bytech částečně prosklené. Dveře ústící do 
chráněné únikové cesty (schodiště a zádveří) budou s požadovanou požární odolností, 
přičemž dveře ze strojovny výtahu budou nehořlavé ocelové. 
Venkovní dveře budou plastové, tepelně izolované, částečně prosklené s nízkým 
prahem. 
Garážová vrata – do ostění budou osazena kovoplastová zateplená sekční vrata se 
standartním kováním a elektropohonem. 
 

• Obklady 
Obklady stěn budou provedeny v kuchyních za linkami, koupelnách a WC. Rohy a 
ukončení obložených stěn budou opatřeny rohovými, resp. ukončujícími obkladovými 
lištami. Napojení dlažeb a obkladů bude provedeno přes dilatační koutové lišty. Výběr 
obkladů podléhá výběru investora. 
 

• Omítka 
Vnitřní omítky jsou navrženy jako vápenocementové štukové, na ŽB stěny v 1.NP je 
uvažováno s tenkovrstvým štukem a přiznanými spárami. 
Vnější omítky budou provedeny v rámci zateplovacího systému (tužená minerální vlna 
tl. 120 a 80 mm), jsou navrženy opticky dělící pásy venkovní strukturované tenkovrstvé 
omítky ve světlém a tmavším odstínu, soklové části budou opatřeny tenkovrstvou 
mozaikovou omítkou v tmavším tónu. 
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• Malby a nátěry 
Typ maleb v 1.NP a 2.NP bude zvolen v závislosti na zachování původních omítek vč. 
maleb. Ve společných prostorách budovy budou provedeny malby disperzní akrylátové, 
otěruvzdorné s dobrou propustností vodních par. Typy maleb v jednotlivých bytech 
budou zvoleny dle výběru investora, resp. po dohodě s budoucími majiteli bytů. 
Ocelové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem a antikorozní vrchní barvou ve 
zvolené barevnosti, nebo ochranou žárovým zinkováním. Nátěry dřevěných konstrukcí 
budou provedeny lazurovacími laky. Dřevěné prvky krovu budou opatřeny ochranným 
nátěrem proti škůdcům, plísním a houbám. Vrstvy nátěrů a jejich nanášení budou 
provedeny dle platných technologických postupů a pravidel, které stanovují ČSN nebo 
technologické předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
 

• Podhledy 
Podhledy všech podlaží budou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm 
zavěšeného na ŽB stropních panelech. Desky budou osazeny pod nosnými průvlaky na 
světlou výšku místností bytů 2600 mm a umožní tak vedení instalací pod stropem, 
zejména vzduchotechniky a elektroinstalace. Do podhledu v nevytápěném 1.NP bude 
vložena izolace z minerální vlny tl. 160 mm, zde bude podhled osazen na světlou výšku 
2500 mm. 
 

• Vybavení objektu 
Jednotlivé bytové bloky budou vybaveny hydraulickým výtahem o nosnosti 630 kg a 
z důvodu nevhodných tlakových poměrů ve vodovodní síti i automatickou posilovací 
stanicí vody umístěnou v 1.NP. V prostoru zádveří budou na zdi zavěšeny typizované 
novinové schránky v počtu 13 ks. Hygienické místnosti v bytech (koupelny a WC) 
budou vybaveny příslušnými zařizovacími předměty, jako jsou vany, umyvadla, 
sprchové kouty, záchodové mísy. Na základě konzultace budoucího uživatele 
s investorem lze změnit jejich typ, případně upravit jejich počet či umístění. Vzhledem 
k variabilitě a jejich vybavení nejsou byty vybaveny kuchyňskými linkami. 
 

• Úprava kolem objektu 
Před hlavním vstupem do 1.NP a vjezdem do garáží budou provedeny nové zpevněné 
plochy betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm, která bude navazovat na areálovou 
komunikaci a parkovací plochu. Toto napojení bude provedeno jako bezbariérové 
s výškovým rozdílem mezi podlahou 1.NP 20 mm. Všechny zpevněné plochy budou 
odvodněny do uličních vpustí pomocí spádů do 3%. Podél štítových stěn a SV průčelí je 
navržen drenážní systém napojený na dešťovou kanalizaci. V souvislosti s jeho realizací 
budou u linií obvodových stěn provedeny nové okapové chodníky, resp. okapové pásy 
lemované zahradními obrubníky a vysypané oblázkovým kamenivem. 
 

c)  hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 

Při návrhu nosných konstrukcí byla použita norma ČSN EN 1991. 
 



Bc. Roman Invald  Diplomová práce 

38 

d)  návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk čních detailů, 
technologických postupů 

U navrhovaného bytového domu budou uplatněny systémové konstrukční detaily a 
technologické postupy. 

 

e)  technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Jedná se o samostatně stojící stavbu. Tento bod nemá věcnou opodstatněnost. 
 

f)  zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 

K bouracím pracím v dané lokalitě a vzhledem k uvažované akci nedochází, tudíž tento 
bod nemá věcnou opodstatněnost. 

 

g)  požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Nebyly stanoveny žádné požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 

 

h)  seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury, software 

ČSN 73 43 01 – Obytné budovy 
ČSN 73 11 01 – Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 30 50 - Zemní práce 
ČSN 73 41 30 – Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 19 01 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

 

i)  specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Nebyly stanoveny žádné specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
 
 

1.3 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
Je řešeno samostatným projektem. 
 
 

1.4 Technika prostředí staveb  
Je řešeno samostatným projektem. 

 
 

2. Inženýrské objekty 

a) zásobování vodou 
Zásobování bytových domů pitnou vodou bude zajištěno napojením na veřejný 
vodovodní řad, který byl přeložen před zahájením prací v 1. etapě výstavby. Řád 
probíhá kolem severní strany BD. Vodovodní přípojky bude mít délku 12 m. 
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b) zásobování energiemi 
Elektrická energie bude zajištěna napojením na hlavní elektrické vedení, které prochází 
přes severozápadní hranici pozemku investora. Elektroměrová rozvodnice je umístěna 
v předzahrádce bytového domu v pilíři SS100. Z elektroměrové rozvodnice bude veden 
kabel do domovního rozvaděče umístěného v technické místnosti bytového domu, 
odkud budou rozvedeny domovní slaboproudé rozvody. 
 

c) řešení dopravy 
Příjezd na stavební pozemek je umožněn z nově vybudované místní komunikace 
probíhající kolem východní hranice pozemku. Hlavní vstup do objektu bude situován 
z jižní strany. 
 

d) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Povrchové úpravy okolí stavby budou spočívat v zadláždění příjezdové a přístupové 
cesty zámkovou dlažbou. Vegetační úpravy jsou navrženy vhodným způsobem, aby 
obnovily a doplnily stávající rostlý terén po výkopových pracích a po dokončení 
výstavby bytového domu (výsadba nových tůjí a zatravnění přilehlých ploch). 

 

e) elektronické komunikace 
S ohledem na charakter uvažované akce nejsou uvažovány žádné požadavky na 
kapacity veřejných elektronických komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 

 
 
3. Provozní soubory 

Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení se v navrhované stavbě nevyskytují. 
Navržený objekt bytového domu bude sloužit pro bydlení. 
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PŘEVZAL

1
PŘÍPRAVA PRO PROVÁDĚNÍ 

PRACÍ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE,
 TECHNOLOGICKÝ POSTUP

HSV P
ZÁKON Č.
183/2006 SB.

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

2
KONTROLA PODKLADNÍ 
KONSTRUKCE (KVALITA, 

ROVINATOST)
HSV P, M

ČSN 73 0205
ČSN 730210-2

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

3 KONTROLA MATERIÁLU HSV C
JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

4

PŘILEPENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH 
DESEK - KONTROLA PLOCHY A 

ROZMÍSTĚNÍ LEPÍCÍ MALTY, 
KONTROLA TEPLOTY PROSTŘEDÍ PŘI 

PROVÁDĚNÍ

HSV P
ČSN 73 0540-2
ČSN EN 13500

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

5
CELKOVÁ KONTROLA UKOTVENÍ

A PROVEDENÍ VRSTVY TEPELNÉHO
IZOLANTU

PSV P, M
ČSN EN 13500
ČSN 73 0205

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

6
KONTROLA STĚRKOVÉ VÝZTUŽNÉ

VRSTVY
PSV M ČSN EN 13500

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

7
KONTROLA ROVINNOSTI PODKLADU
A VLHKOSTI PODKLADU POVRCHOVÉ
ÚPRAVY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

PSV P, M
ČSN EN 13500
ČSN EN ISO 

7345

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

8

KONTROLA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 

(STRUKTURY, ČISTOTY PLOCH, POČTU
VRSTEV NÁTĚRU, BAREVNÉHO 

ODSTÍNU)

HSV P, M
ČSN 73 0205
ČSN EN ISO 

7345

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

9 KONTROLA POVRCHU HSV P, M
JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

10 CELKOVÁ KVALITA STĚNY HSV P, M ČSN 73 0205
JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

JMÉNO:
DNE:
PODPIS:

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
LA

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

K
O

N
T

R
O

LA
V

Ý
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
LA



Bc. Roman Invald  Diplomová práce 

42 

 
 
 
 

POPIS ZPŮSOBU KONTROLY:
1
2

3

4
5

6

7

8

9
10

VYSVĚTLIVKY JEDNOTLIVÝCH ZNA ČEK:
HSV stavbyvedoucí + mistr
PSV mistr
M měřením
C certifikát
P prohlídka

NORMA JAKOSTI - P ŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH ČSN NOREM:
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN EN 13 500 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny - Specifikace
ČSN EN ISO 7345 Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

Obvodové stěnové konstrukce musí být provedeny v požadovaných tvarech (musí být čistý povrch a vyplněny veškeré okenní a dveřní otvory, musí být dokončeno zastřešení) 
a rozměrech s mezními odchylkami stanovenými ČSN 73 0205 a ČSN 730210-2.
Při převzetí kontrolujeme: lepící maltu (vzorky min. ze 3 balení) -po předepsané úpravě pro použití z hlediska viskozity a zjištění doby tuhnutí; tepelného izolantu (min. 10 ks) 
z hlediska rozměrů, tloušťky, prohnutí, stavu hran; plastové hmoždinky (min. 10 ks) orientační zkouška z hlediska odolnosti proti vlivu mrazu; výztužné síťoviny 
(vzorky z min. 3 balení) z hlediska zachování pravoúhlosti mřížky.
Lepení je možno provádět při teplotě min. +5°C (pokud není výrobcem stanoveno jinak).Kontrola dodržení tloušťky lepidla 5 mm a natření na celou plochu.
Pro celkovou rovinost včetně povolených tolerací platí ustanovení ČSN 73 0205. Maximální povolená odchylka místní rovinosti povrchu tepelného izolantu měřeno 2 m latí 
je max. 5 mm/ 2m.Kontrolujeme tloušťku a kvalitu izolantu dle PD, úpravu spar mezi deskami, dodržení vazby desek (min. 100 mm), rovinnost vrstvy z tepelného izolantu 
před provedením výztužné vrstvy (po zbroušení), počet a umístění hmoždinek.

Kontrola úplnosti dokumentace, odsouhlasení odběratelem, platnost označená na výkresech.

Kontrola pohledem, vznik trhlin, kvalita omítky, čistota omítky.
Podle normy ČSN 73 0205 a PD. Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky. Svislost v rámci jednoho podlaží ± 20 mm, v rámci celkové výšky budovy o třech nebo 
více podlažích ± 50 mm, svislá souosost ± 20 mm. Rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm v délce 10 metrů ± 50 mm. Kontrola rovnosti omítky na 2 m lati 2 mm. 
Kontrola trhlinek, kvality povrchu, čistota povrchu.

Kontrola předepsané tloušťky 1. vrstvy výztužné stěrky (2-3 mm), kontrola provedení výztužné síťoviny (vzájemné přesahy, obalení hran, rovinnost výztužné síťoviny), kontrola 
tloušťky 2. stěrkové vrstvy (krycí, 4-6 mm). Po zatvrdnutí kontrola rovinnosti povrchu.
Rovinnost výztužné vrstvy se požaduje max. 5 mm na 2 m lati (není stanoveno jinak). Podklad povrchové úpravy se provádí po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy (min. 7 dní). 
Před provedením podkladu se lehce přebrousí malé nerovnosti (ne do roviny výztužné síťoviny). Druh podkladu se volí v návaznosti na povrchovou úpravu (stejná barva).
Kontrola natření všech míst penetrováním, kontrola stejnoměrného nánosu silikátové omítky v tloušťce 6 mm. Kontrola provádění pracovního postupu. Kontrola rovnosti 
omítky na 2 m lati 2 mm.
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1. Základní údaje stavby 
 
 Název stavby:   Bytový dům ve Velkém Meziříčí 
 Charakter:   Výstavba šestipatrového bytového domu 
 Místo stavby:   k. ú. Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou 
     parcela č. 5810/1 
 Vlastnické poměry:  BUILDING centrum – HSV, s.r.o., Velké Meziříčí 
 
 

2. Zadání stavby 
 
Předmětem prací je zateplení dané budovy, zlepšení zvukových i tepelně izolačních vlastností 
pomocí kontaktního zateplovacího systému z tužené minerální vaty tl. 120 mm a v části soklu 
80 mm. 
 
 

3. Použité materiály 
 
MINERÁNÍ VATA – NOBASIL FKD  – tl. 80 mm  

- Balení 2,4 m2 
- Množství: 196,0708 m2 
- λD=0,039 Wm-1K-1 

 
MINERÁNÍ VATA – NOBASIL FKD  – tl. 120 mm  

- Balení 1,8 m2 
- Množství: 1413,64 m2 
- λD=0,042 Wm-1K-1 

 
BEK  lepící a stěrkovací malta 25 kg 

- 9 kg/m2→ 14 488 kg 
- 580 ks balení 

 
BEK  sklotextilní mřížka 145 g/ m2 

- 1,15 m2  
- 13 ks mřížek 

 
BEK  podkladní nátěr 

- 0,18 kg/ m2 
- 8950 kg 

 
BEK  silikátová omítka zrnitá 2 mm 

- 3,3 kg/ m2 
- 490 kg 
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Talířové hmoždinky 
- 6 ks/ m2 
- 270ks 

 
 

4. Připravenost 
 

4.1. Stavba 
 

Veškerá dokumentace bude převzata před zahájením dané etapy. Bytový dům bude připraven 
k provádění zateplení. Musí být vyplněny všechny otvory. Okny, dveřmi, vraty. Zastřešení 
dané budovy musí být kompletní. Musí být vybudované lešení pro zateplení. 

 
4.2. Staveniště 

 
Musí být splněné veškeré požadavky dotčených orgánů. Vyznačení ohraničení staveniště 
(oplocení mobilním plotem do výšky 2,0 m), označení vedení jakýchkoliv veřejných sítí přes 
staveniště musí být provedeny a upraveny plochy pro skládky materiálů. Budou vybudovány 
přípojky (vodovodní, NN, dešťová, splašková a veřejné osvětlení), které budou instalovány ze 
šachet. Současně se předpokládá vybudování odpovídajícího rozsahu celkového zařízení 
staveniště. Při předání stavby se předají všechny klíče stavbyvedoucímu. Vstupní brána, buňky 
apod. Zbudování přístupové cesty bude provedeno pomocí panelů. Na staveniště budou 
osazeny mobilní buňky sloužící jako šatny, WC, sprchy, skládky materiálu a odklad nářadí. Na 
stavbě jsou umístěny zásobníky (9m3) na sypké maltové směsi. Na staveništi budou zajištěny 
také kontejnery na staveništní odpad, které se odvážejí několikrát měsíčně. Na staveništi bude 
zbudován věžový jeřáb Liebherr.   

 
 

5. Pracovní plochy a vytyčení etapy 
 
Stavební etapa bude vytyčena na stávající konstrukci. Současně bude převzata i plocha pro 
uskladnění zateplovacího materiálu (1NP bytového domu-garáže) a stavební buňky (pro nářadí, 
pro materiál) na uskladnění malty, hmoždinek a dalších souvisejících materiálů a pomůcek. 
 
 

6. Personální obsazení 
 
Počet pracovníků se bude měnit podle potřeby a druhu vykonávané práce. Na zřízení lešení, 
jeho přesun a odstranění bude potřeba 6 pracovníků. Na zateplení a práce s tímto spojené bude 
potřebovat cca 5 pracovníků. Na penetraci budou stačit 2 pracovníci. Na omítky bude potřeba 5 
pracovníků. 
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7. Mechanizace 
 
Doprava materiálu bude zajištěna těmito stroji: 
 Osobonákladní výtah NOV 2032: - nosnost 2000 kg 
      - rozměry klece 1,5 x 3,2 m 
      - výška klece 2,5 m  
      - napěťová soustava 3PEN 50 Hz 400 V 
 
 Přeprava stavebního materiálu – MAN 26.414 s přívěsem PV 18 
      -délka vozidla 18,75 m  
      -max. tonáž 24 tun 
      -celková tonáž včetně nákladu 44 tun 
      -šířka vozidla 2,68/2,56 m  
      -šířka lož. plochy 2,48/2,49 m 
      -min. průjezdná výška 4,05 m 
      -délka ložné plochy 6,54/7,32 m 
 
 Přeprava stavebních kontejnerů s odpadem– IVECO 
      - výkon 176 kW 
      -vybavení Nový nosič kontejnerů CTS   
      Okřínek 10-45 na 10 tun nákladu   
      teleskopický, výška háku 1000mm   
            možnost natahování kontejnerových    
            van od délky 3,8m do 5,2m 
 
 Silo – BAUMIT   - objem 8,5 m3 
 
 

8. Nářadí 
 

8.1. Ruční nářadí 
Nerezové hladítko, plastové hladítko, brusný papír na izolant, kbelík, špachtle, vodováha, 
kladivo, vrtačka, váleček, štětka, míchadlo elektrické, nůž. 
 

8.2. Lešení 
Na stavbě bude použito lešení SPRINT, které bude zapůjčeno od firmy AUTOCOLOR 
Šoukal s.r.o. (při vnějším okraji bude zřízeno dvoutyčové zábradlí do výšky 1100 mm a 
zarážka ve výšce 150 mm, při vnitřním okraji bude jednotyčové odnímatelné zábradlí, 
lešení bude zřízeno 200 mm od objektu a bude zajištěno proti sborcení pomocí kotev 
upevněných k objektu po cca 10 m, šířka lešení bude 1500 mm). Lešení bude zakryto sítí 
proti účinkům slunce, větru a bude bránit prašnosti. 
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8.3. Ochranné pracovní pomůcky 
Všichni pracovníci musí mít odpovídající pracovní oděv a pracovní pomůcky (brýle, 
reflexní vesty). Obuv s pevnou podrážkou, pracovní rukavice a ochrannou helmu. Bez 
těchto pomůcek nebude pracovník na danou práci připuštěn. 

 
 

9. Technologické provádění zateplení 
 
Před započetím všech zateplovacích prací musí být postaveno lešení SPRINT (zapůjčeno od 
firmy AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.) 

   
 

9.1. Příprava pokladu 
 

Pečlivě připravený podklad má rozhodující vliv na stabilitu zateplení. Doporučená odchylka 
zdiva je do 20 mm na dvou metrech latě. 
Podklad musí být:  

� Suchý 
� Pevný 
� Čistý, zbavený prachu a jiných nečistot 
� Musí být dokončeny vnitřní omítky a potěry 
� Musí být dokončena střešní konstrukce 

 
9.2. Příprava lepící malty 

 
Lepicí maltu v práškovité formě smícháme s čistou studenou vodou a vytvoříme  pastovitou 
hmotu. Správně namíchaná směs se nesmí roztékat. Při použití rotačního  míchadla (max. 150 - 
200 otáček za minutu) mícháme 2 – 5 minut. Po promíchání necháme cca 5 minut odstát, poté 
opět krátce promícháme a můžeme použít. Promícháváme i během doby zpracování. Vodu již 
nedoléváme. Pro přípravu směsi použijeme cca 6 litrů vody na 25kg.Vrtule míchadla musí být 
stále ponořena. Tím zabráníme nežádoucímu přimíchání vzduchu. Doba zpracovatelnosti je 90 
– 120 minut od zamíchání, je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu. 
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9.3.Zakládající lišta 
 

Osadíme zakládací lištu do vodorovné polohy a připevníme natloukacími hmoždinkami a 
podepřeme prkny, aby se nám lišta neprohnula. Do dutých cihel vrtáme bez příklepu. 
Vzdálenost jednotlivých hmoždinek od sebe je cca 30 – 50 cm. V případě nerovnosti zdiva 
použijeme vymezovací podložky, předejdeme tím deformaci profilu. Ke spojení jednotlivých 
zakládacích profilů použijeme spojky zakládacích profilů. Do této lišty provádíme lepení první 
řady desek. Lepení má také svůj požadovaný postup. Zateplení fasády může být účinné pouze, 
pokud desky tepelné izolace přesně vyplní zakládací lištu. Nesmí přesahovat, ani být 
zapuštěny. 

 
9.4. Lepení minerální vaty 

 
 Lepicí maltu nanášíme v souvislém pásu po obvodu desky a alespoň na 3 terče uprostřed desky. 

Celková plocha pokrytí lepící směsí by měla tvořit min. 40% z povrchu desky. Při lepení 
izolantu nanášíme lepící maltu zubovým hladítkem. Lepicí malta se nesmí dostat na boční 
plochy desek. Pokud mezi deskami spáry vzniknou, musí být vyplněny používaným tepelně 
izolačním materiálem. Minerální vatu lepíme zezdola nahoru, na vazbu, na sraz bez křížových 
spár. Po zatvrdnutí lepicí hmoty lze případné nerovnosti povrchu zabrousit. Doba tvrdnutí je 
obvykle 1 - 2 dny, podle povětrnostních podmínek. Po přebroušení je nutno odstranit z desek 
prach vzniklý při broušení. 

 
9.5.Kotvení hmoždinkami 

 
Na kotvení minerální plsti používáme hmoždinky. Počet hmoždinek na 1 m2 bývá 6 - 8 ks. 
Hmoždinky umisťujeme v místě styků rohů desek TI a také v ploše těchto desek. Vrt pro 
osazení provádíme kolmo k podkladu, kotvíme do nosné kce obvodového pláště, zapuštěné 
hmoždinky zaklopíme krycími zátkami z minerální vlny. Kotvení hmoždinkami provádíme 
obvykle 1 - 2 dny po lepení desek izolace, podle povětrnostních podmínek. 

 
9.6.Aplikace sklotextilní mřížky 

 
Zubovým hladítkem naneseme vrstvu stěrkové hmoty a vtlačíme pásy sklotextilní mřížky. Pásy 
se odvíjí od shora dolů. Stěrková hmota prostoupí oky sklotextilní mřížky, následně ji 
zahladíme nerezovým hladítkem směrem od středu ke krajům. Pásy musí být uloženy bez 
záhybů. Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm. Základní vrstva se provádí v 
celkové tloušťce 3 - 4 mm. Větší tloušťka stěrkovací hmoty musí být pod sklotextilní mřížkou. 
Rovinnost základní vrstvy je závislá na druhu omítky. Doporučení je, aby odchylka rovinnosti 
na délku 1m nebyla vyšší, než velikost maximálního zrna omítky (2 mm) zvýšená o 0,5 mm 
tzn. 2,5 mm. Dekorativní prvky lepíme na dokončenou zaschlou základní vrstvu. 
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9.7.Podkladní nátěr  
 

Po řádném vyschnutí základní vrstvy, obvykle po 7 dnech, v závislosti na počasí, provedeme 
přebroušení základní vrstvy. Podkladní nátěr provádíme v jedné vrstvě válečkem nebo 
malířskou štětkou. Doporučuje se pro rýhované omítky použít nátěr přibližně stejného odstínu, 
jako konečná povrchová úprava. 

 
9.8. Aplikace omítky 

 
Před použitím je nutné omítku promíchat míchadlem do homogenní konzistence. Pro 
natahování na větší plochy doporučujeme smíchání několika kbelíků omítky dohromady. 
Omítku nanášíme nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou tloušťkou zrna omítky. Omítku je 
třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím. Hladítkem z umělé hmoty ihned zahladíme 
omítku. Tahy hladítkem musí být stejné v celé ploše. Pohledově ucelené plochy musíme 
provádět v jednom záběru. Práci můžeme přerušit pouze na hranici stejnobarevné plochy nebo 
na hranách. Na jedné ploše ve stejném barevném odstínu nelze použít více výrobních šarží 
omítek. Pro oddělení plochy dvou barevných odstínů použijeme zakrývací pásky. 

 
Teplota pro zpracování zateplovacího systému je + 5°C až + 25 °C. Při zpracování musíme 
fasádu chránit před deštěm, silným větrem a přímým slunečním zářením (zakrytí sítí). Během 
horkých letních dnů nedoporučujeme provádět natahování a zahlazování omítky v době kolem 
poledne. Vzhledem k vysoké pohltivosti slunečního záření tmavými odstíny barev a s tím 
spojeným zahříváním fasády, je povoleno používat odstíny pro akrylátové omítky s 
koeficientem HBW minimálně 25 a pro silikátové a silikonové omítky s koeficientem HBW 
minimálně 30. 
 
 

10. Jakost a kontrola 
 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně na kontrolních dnech stavbyvedoucím, 
mistrem a investorem, nebo stavebním dozorem. Stavbyvedoucí má za úkol sledovat správnost 
provádění celé konstrukce a provést zápis do stavebního deníku. Případné pochybnosti nebo 
projednávání jiných alternativ budou jednotlivě kontrolovány a přebírány. 
Řídíme se normami  ČSN EN ISO 9000 – Systémy managementu kvality 
   ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality – požadavky 
Kontroly budou vstupní, mezioperační, výstupní, které budou zapsány do stavebního deníku. 
 
Vstupní kontrola: 
Před zahájením zateplovacích prací převezmeme dokumentaci stavby a zkontrolujeme podklad 
pro zateplení (musí být čistý a vyplněny veškeré okenní a dveřní otvory). Musí být dokončeno 
zastřešení budovy. Dále převezmeme a zkontrolujeme potřebný materiál, uložíme ho na určené 
místo na skládce. O všem provedeme zápis do stavebního deníku. 
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Mezioperační kontrola: 
Při zateplovacích prací průběžně kontrolujeme správné kladení desek z minerální vaty. Dále 
kontrolujeme správné kotvení, správnou přípravu malty a dobu zpracovatelnosti. Provedeme 
také kontrolu penetrace a provedení omítek (tloušťku a kvalitu provedení). 
 
Výstupní kontrola: 
Po zhotovení zateplovacích prací zkontroluje stavbyvedoucí správnost provedení celé 
konstrukce. Kontrolujeme provedení zateplení a omítky. Zaznamenáme to zápisem do 
stavebního deníku. Nakonec provedeme odstranění lešení. 
 
 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečností a 
ochranou zdraví při práci podle vyhlášky - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a  
vyhlášky - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění 
prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu 
z výšky. Bude proveden zápis o školení BOZP a každý pracovník potvrdí absolvování svým 
podpisem. Pracovníci jsou povinny mít ochranné pomůcky (ochranné rukavice, brýle, reflexní 
vestu, helmu, oděv a boty s pevnou podrážkou). Lešení musí být správně sestavené a musí být 
zajištěno proti povětrnostním podmínkám pomocí kotev, veškeré přístupy musí být zajištěny 
proti propadnutí. Práce musí být přerušeny při bouři, silném dešti, sněžení, větru o rychlosti nad 
10,7 m/s, při dohledu menší než 30 m a teplotě pod + 5 °C. 
 
Je potřeba splnit tyto požadavky: 

� absolvovat školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
� zajistit organizaci pracoviště (omítkářské práce nesmí ohrožovat bezpečnou činnost 

prací na stavbě) 
� všechny otvory a prohlubně ve výrobním a pracovním prostoru pevně zakrýt nebo 

ohradit dvou tyčovým zábradlím do výše 1,1 m 
� materiál ukládat tak, aby zůstal vždy dostatečný prostor na provádění vlastních prací 
� obličeje a ruce omítkářů chránit před nepříznivými účinky vápna (ochranné krémy, 

 rukavice, brýle apod.) 
� vybavit pracoviště lékárničkou 
� při práci na lešení, pozor na přetížení 
� výstup na lešení zajistit žebříky (přesah min. o 1,0 m nad podlahou) 
� zamezit pád nářadí a jiných předmětů z lešení (zarážky do výšky 150 mm) 
� umělé osvětlení nesmí pracovníky oslňovat 
� při práci s ručními el. nástroji důsledně dbát pokynů výrobce 
� rozvody el. energie pro osvětlení a ruční nástroje volit o napětí do 60 V 
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12. Ochrana životního prostředí 
   
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Provádění stavby však vyvolá přechodné zhoršení 
životního prostředí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava). Investor však bude při provádění 
prací maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění 
bude ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohrožen a  k jeho případnému omezení 
dojde jen na dobu nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat 
krátkodobě žádný materiál. Odpad při stavební činnosti (zbytky stavebních materiálů) bude 
tříděn a odvážen na skládku. 
 

Při realizaci stavby se předpokládá vznik těchto odpadů: 
 
Kód druhu odpadu Název odpadu      Kategorie 
030104   Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,    N 
    dřevotřískové desky a dýhy obsahující  
    nebezpečné látky 
030105   Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,    O 
    dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené  
    pod číslem 03 01 04 
050106   Ropné kaly z údržby zařízení    N 
150101   Papírové a lepenkové obaly    O 
150102   Plastové obaly      O 
150104   Kovové obaly      O 
170101   Beton       O 
170102   Cihly       O 
170103   Tašky a keramické výrobky    O 
170201   Dřevo       O 
170202   Sklo       O 
170203   Plasty       O 
 
O (odpady bez nebezpečných vlastností tzv. Ostatní odpady) 
N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. Nebezpečné odpady) 
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajištěno podle Zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Kategorizace odpadů je provedena dle platného katalogu odpadů. Komunální odpad je 
řešen s místní firmou Technické služby VM, s.r.o. S firmou bude podepsána smlouva o 
likvidaci odpadu. V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena 
kategorizace a likvidace dle výše uvedeného. 
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1. Účel dokumentu 
 
Účelem tohoto technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při výrobě a 
provádění dřevěných konstrukcí krovů, vycházející z ustanovení: 
• ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce 
• ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

• ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

 
 

2. Stručný popis technologie 
 
Budovy o rozměrech 21,3 x 12,6 m budou zastřešeny dřevěnými sedlovými střechami 
s vikýřem vystupujícím kolmo ke vstupnímu průčelí. Krokve 100x180 mm budou uloženy na 
pozednicích 160x140 mm a vaznících 140x180 mm podporovanými krátkými sloupy 140x140 
mm. Pozednice, vaznice a sloupky budou uloženy buď přímo na ŽB prvcích skeletu, ke kterým 
budou kotveny, nebo na nízké podezdívce či štítovém zdivu. Krokve budou staženy dvojicemi 
kleštin 50x180 mm, které budou podvlečeny pod ŽB středový podélný vazník v případě hlavní 
sedlové střechy, u vikýře budou kleštiny uloženy na vaznicích. Dřevěné prvky krovu budou 
opatřeny ochranným nátěrem proti škůdcům, plísním a houbám. 
 
 

3. Materiál 
 
Pro zhotovení krovu bude dovezeno na stavbu nařezané dřevo z pily, které dodá Pila-Ruda. 
Toto dřevo bude nařezáno dle výpisu prvků krovu. Ostatní délkové rozměry lze nařezat přímo 
na stavbě. Prvky budou nařezány ze smrkového dřeva třídy A. Dřevo by mělo být hraněné, 
nemělo by obsahovat větší množství suků. Na stavbu bude dřevo dovezeno již v ošetřeném 
stavu proti plísním, škůdcům a vlhkosti. Všechny prvky budeme skladovat na staveništi. 
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Výpis prvků krovu pro 1 blok 
 

Prvek 
Profil  Délka 

Ks 
celkem 

[mm x mm] [mm] [m] [m3
] 

Pozednice 
160 x 140 

6000 8 
52,8 1,183 

Sloupek 1200 4 

Vaznice 140 x 180 
8500 2 

39,5 0,995 8000 2 
6500 1 

Krokev úžlabí 120 x 200 10000 2 20 0,48 

Krokev 
100 x 180 

7200 24 

422,9 7,612 

8500 11 
8000 2 
7000 4 
6000 4 
5000 4 
4000 5 
3000 4 
7500 2 
2000 2 

Vložka mezi kleštiny 400 44 
Kleština 50 x 180 6000 44 264 2,376 

Pohledový rošt 100 x 140 1600 20 36,4 0,51 
    2200 2     

Výztuha hřebene 25 x 160 2000 10 20 0,08 
Kontralatě 

50 x 30 
500 bm 

1500 2,25 
Latě 1000 bm 

∑       2355,6 15,486 

 
 
 

4. Připravenost 
 

4.1. Stavba 
 
Stavba musí být připravena pro provádění krovu. Na tyto práce musí být zcela dokončena 
hrubá stavba (vyzděné štítové zdi, dokončené nosné pilíře, položený strop 6NP a dokončené 
věnce, osazeny I profily na zastřešení balkónů). Prvky krovu nahoru dopraví stávající věžový 
jeřáb. Při předání stavby se předají všechny klíče stavbyvedoucímu (vstupní brána, buňky 
apod.).  
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4.2. Staveniště 
 

Musí být splněné veškeré požadavky dotčených orgánů. Vyznačení ohraničení staveniště 
(oplocení mobilním plotem do výšky 2,0 m), označení vedení jakýchkoliv veřejných sítí přes 
staveniště musí být provedeny a upraveny plochy pro skládky materiálů (skládky musí být 
zpevněné a musí být řádně odvodněny). Budou vybudovány přípojky (vodovodní, NN, 
dešťová, splašková a veřejné osvětlení), které budou instalovány ze šachet. Současně se 
předpokládá vybudování odpovídajícího rozsahu celkového zařízení staveniště. Při předání 
stavby se předají všechny klíče stavbyvedoucímu. Vstupní brána, buňky apod. Zbudování 
přístupové cesty bude provedeno pomocí panelů. Na staveniště budou osazeny mobilní buňky 
sloužící jako šatny, WC, sprchy, skládky materiálu a odklad nářadí. Na stavbě jsou umístěny 
zásobníky (8,5 m3) na sypké maltové směsi. Na staveništi budou zajištěny také kontejnery na 
staveništní odpad, které se odvážejí několikrát měsíčně. Na staveništi bude zbudován věžový 
jeřáb Liebherr.   
 
 

5. Pracovní podmínky 
 
Konstrukce krovu nelze provádět za jakéhokoli počasí. Jsme limitováni přírodními 
podmínkami. Práce musí být přerušeny při bouři, silnému dešti a sněžení, tvoření námrazy. 
Maximální rychlost větru je do 11 m/s. Při práci na závěsných plošinách, pojízdných lešení, 
žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsů na laně je maximální rychlost větru do 8 
m/s. Dohlednost menší než 30 m a teplotě nižší než 0 °C. Jednotlivé stavební činnosti budou 
prováděny za příznivých podmínek, budou dodrženy platné normy a požadavky investora. 
 
 

6. Kvalifikace, počet pracovníků 
 
Dřevěné konstrukce krovů vyrábějí a montují vyučení tesaři se zacvičenými pomocníky. 
Příprava krovu se provádí na stropě posledního NP (6NP). Samotná montáž se provádí přímo 
na střeše bytových domů. Na daný krov budou potřeba 4 tesaři, 2 pomocní dělníci a 1 jeřábník. 
Obsluhu jeřábu mohou provádět zaměstnanci, kteří mají odpovídající kvalifikaci.  
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně, stanoví podmínky pro 
získání odbornosti a kvalifikačních průkazů pro jeřábníky a vazače. Obsluha jeřábu vázáním 
břemen mohou vykonávat kvalifikovaní vazači, kteří vlastní platný vazačský průkaz. 
 
 

7. Mechanismy a pomocné prostředky 
 

A. Strojní zařízení 
- Motorová pila RAPTOR 245    -  Motor benzínový   

       Výkon 2,1 kW/k 
       Obsah 45 ccm    
       Délka lišty 40 cm 
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       Spotřeba paliva 1,22 kg/h  
       Kapacita nádrže 550 ml 

- Tesařská řetězová pila SSP 200 EB GRP SET  - Příkon 2800 W 
       Hmotnost 6,5 kg 
       Délka kabelu 7,5 m 
       Rychlost řezu 10,6 m/s 

- SB2 650 elektrická vrtačka AEG s příklepem  - Příkon 630 W  
       Výkon 325 W 

- Lešení SPRINT -    Délka pole 3,0 m 
       Šířka pole 0,75 m 
       Výška rámu 2,0 m 
 

B. Drobné nářadí 
- Ruční hoblíky 
- Dlabačka (dláta) 
- Sekery 
- Kladiva 
- Vodováha 
- Metr, pásmo, nivelační přístroj, stolní pila 
- Svorníky (truhlářské svěrky), pokosník, uhelník 
 
C. Materiály 
- Tesařské skoby (kramle), hřebíky, vruty, řezivo (trámy + latě-součást krovu, prkna pro 

zavětrování, pojistná folie, síťky proti hmyzu, klempířské materiály (háky na okapy) 
pro přichycení okapů a plechy pro oplechování úžlabí 

 
 

8. Podrobný popis jednotlivých operací 
 

8.1.Obecné zásady 
 
Krovové a stropní konstrukce musí být zhotoveny přesně podle projektu, který musí vyhovovat 
všem příslušným technickým normám a prováděcím výkresům a to za odborného dozoru, který 
zodpovídá za správnost jeho zhotovení a smontování. Zvláštní pozornost je nutné věnovat všem 
konstrukčním prvkům a tesařským spojům. Jednotlivé prvky se vynášejí ve skutečné velikosti a 
zvláště pečlivě se musí rýsovat styky spojů. Musí být uvedeny údaje o rozměrech, o použitých 
spojovacích prostředcích, poloze, počtu a délce. Při opakování prvků používáme šablony. 
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8.2.Doprava a skladování 
 

• Doprava 
 
Při dopravě se musí dřevěné konstrukce a jejich části opatřit tak, aby se nepoškodily. 
Konstrukce a jejich díly se musí nakládat na dopravní prostředky a vykládat z nich 
opatrně, aby se nepoškodily. Je zakázáno je shazovat z dopravních prostředků. Řezivo 
se dopravuje ve svázaných balíkách, zde je řezivo proložené prokladky. Na nákladním 
autě jsou balíky podloženy, aby bylo možné vyndat a zasunout popruhy při nakládání a 
skladování. Dopravu zajišťuje a také ručí za nepoškození prvků firma Pila – Ruda. O 
převzetí se provede zápis do stavebního deníku. 
 

• Uskladnění 
 
Dřevěné konstrukce a jejich prvky se musí skladovat tak, aby byly chráněny před 
mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. Přivezené balíky se umístí na střechu 
na podkladky, aby na ně nemohla působit zemní vlhkost a aby šly vyndat popruhy. 
Jednotlivé vrstvy dřeva musí být od sebe rozděleny podklady umístěnými tak, aby 
nemohlo dojít během uskladnění k borcení, praskání nebo kroucení. Jednotlivé balíky 
budeme skladovat v 1NP a podle potřeby je budeme zvedat na strop posledního podlaží 
(6NP). 
 
 
8.3.Zásady pro montáž 

 
Vadné prvky se musí před montáží nahradit prvky vyhovujícími. Při osazování dřevěných 
konstrukcí a jejich prvků na místo určení se musí dbát správného uložení a správné polohy, 
spojení a zakotvení konstrukce. Prvky a části dřevěných konstrukcí se zdvihají na místo určení 
v té poloze, kterou zaujímají v konstrukci. 

1. Nejprve pracovníci osadí pozednice 160 x 140 mm na SZ straně a přichytíme je po cca 
3 m (navrtáme díry do věnce, které zalijeme chemickou maltou a vložíme ocelové 
závitové tyče, po zatvrdnutí nasadíme pozednice a připevníme maticemi, zbytek tyče 
odřízneme). Pozednice nastavíme přeplátováním a přibijeme min 4 hřebíky-160 mm. 

2. Dále instalujeme sloupky 160 x 140 mm, na které přichytíme konce kratších pozednic 
(provedeme spojení na čep). 

3. Přichytíme uhelníky na pilíře, které přišroubujeme min 4 šrouby. 
4. Osadíme další 2 sloupky 160 x 140 mm a nastavíme dříve instalované 2 sloupky 
čepováním na pozednice 160 x 140, na které instaluji příčnou vaznice 140 x 180 mm (z 
jedné strany přichytím na uhelníky a pak přichytím ke dvoum sloupkům 160 x 140 mm 
pomocí tesařských spon). 

5. Osadím vaznici podélnou 140 x 180 mm přeplátováním cca 30 mm na příčnou vaznici 
na dvou místech. 
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6. Usadíme nárožní krokve 120 x 200 mm, osedláním na dřevěné vaznice 140 x 180 mm - 
hřebíky 250 mm a ocelové pozednice, k sobě se přišroubují ocelovou tyčí na podložky a 
matky. 

7. Dále usadíme vrcholovou vaznici 140 x 180 mm, v čele budovy vaznice připevníme 
zazděním do štítu. Ve střeše asi ve 1/3 připevníme na sloupky 160 x 140 mm na čep a 
přibijeme hřebíkem, které připevníme na vyzděné pilíře. Vaznice nastavíme 
přeplátováním a přibijeme min 4 hřebíky-160 mm.  

8. Dalším krokem je vložení krokví 100 x 180 mm, které přichytíme k sobě na ostřih a 
sešroubujeme tyčí. 

9. Přivaříme 10 platlí na I profily o rozměrech 100x100x50 a přišroubujeme ke krajním 
krokvím 100 x 180 mm. 

10. Osadíme krokve 100 x 180 mm ve vikýři a připevníme hřebíky 250 mm do nárožních 
krokví 120 x 200 mm. 

11. Připravíme si šablony na kleštiny 50 x 180 mm. Na zemi vyřežeme kleštinu a 
provedeme montáž kleštin, provrtáme kleštinu a krokev a stáhneme šrouby, mezi dvě 
kleštiny pod šroub vložíme dvě vložky 100 x 180 mm. 

12. Na konci krovu přibijeme okapničkové plechy (překrytí 5 cm a přibijeme hřebíkem). 
13. Vazbu potáhneme paropropustnou folií, překrytí min 10 cm na vodorovné spáře a 

nejméně 1 pole mezi krokvemi při napojování rolí folie-svislá spára a přibijeme přes 
kontralatě 50 x30 mm hřebíky. 

14. Přibijeme latě 50 x 30 mm hřebíky. 
15. Osadíme klempířské prvky v úžlabí a připevníme pásku proti vnikání hmyzu a osadíme 

okapy. 
16. Položíme profilované střešní plochy na dřevěné latě. 

Veškeré nosné trámy musí být po 4,5 m podepřeny, délka hřebíku musí zasahovat min 2/3 do 
spojovacího materiálu. 
 
 

9. Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola 
 

9.1.Vstupní kontrola 
 
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí jak po stránce technické, tak i 
BOZP a požární bezpečnosti. Pracoviště předává stavbyvedoucí a přejímá vedoucí čety. 
Nivelačním přístrojem provedeme kontrolu výšky panelů SPIRROOL, výšku a umístění 
štítových stěn a pilířů, osazení I profilů a zkontrolujeme pásmem skutečnou půdorysnou 
velikost střechy. O přejímce se provede zápis do stavebního deníku. 
 

9.2.Mezioperační kontrola 
 

Při mezioperační kontrole se ověřuje plnění ustanovení tohoto technologického předpisu a to 
zejména: 

- Kontrola montáže a kotvení 
- Kontrola osazení a sestavení 
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- Provedení tesařských spojů a styků tesařských konstrukcí 
- Provedení ochrany a impregnace řeziva 
- Provedení vstupní kontroly včetně dokladů o jakosti materiálů a 

výrobků 
O mezioperační kontrole se provede zápis do stavebního deníku stavbyvedoucím. 
 

9.3.Výstupní kontrola 
 

Po ukončení montáže prohlédnou zástupci dodavatele i objednatele hotovou konstrukci a 
přesvědčí se, je-li provedená podle projektu. Přitom se musí dbát, aby ve všech polích byly 
osazeny potřebné spojovací prostředky, byla provedena ochrana proti vlhkosti, hnilobě a ohni. 
O prohlídce se provede zápis do stavebního deníku všemi přítomnými účastníky. Výrobce 
dřevěné konstrukce je povinen kontrolovat jak se konstrukce chová po celou záruční lhůtu a 
odstranit zjištěné závady před uplynutím záruční doba. Záruční doba na prováděné práce je 
stanovena ve Smlouvě o dílo mezi subdodavatelem a odběratelem. O každé kontrole se provede 
zápis. 
 
 

10. Řešení neshod 
 
Neshody zjištěné při vstupní nebo mezioperační kontrole musí být neprodleně odstraněny. 
V pracích nemůže být pokračováno, pokud neshody nejsou odstraněny a odsouhlaseny 
stavbyvedoucím a je proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 

11. Bezpečnost práce, požární ochrana a ekologie 
 

11.1. Bezpečnost práce 
 
Před zahájením prací na tesařských konstrukcích krovů musí být všichni zúčastnění 
zaměstnanci prokazatelně seznámeni s tímto technologickým postupem nebo s pracovním 
postupem. Školení musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná 
ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., 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., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu (hlavně 
článek VI. Práce na střeše). Při provádění montážních (tesařských) prací, musí všichni 
zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat ochranné přilby. Vedoucí pracoviště 
rozhodne, při jaké činnosti přilby nemusí být používány a s tímto prokazatelně seznámí 
všechny zaměstnance. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze bezpečnost práce. 
 

11.2. Požární ochrana 
          

Při tesařských pracích je dodavatel povinen dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy 
související s požární ochranou tak, jak to požaduje zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně 
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v platném znění a prováděcí vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O požární prevenci. Zvýšení 
pozornosti vyžaduje činnost v blízkosti ostatních objektů a v zastavěném území. Veškeré práce 
musí odpovědný zaměstnanec řídit tak,aby jeho podřízení nevytvářeli zbytečná požární 
nebezpečí tzn. především vyloučit v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití 
otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména 
hořlavý). Při vzniku požáru jsou všichni zaměstnanci povinni postupovat dle požárních 
poplachových směrnic, které musí být vyvěšeny na přístupném místě. 
 

11.3. Ekologie 
 
Ochrana životního prostředí se řídí v rámci jednotlivých společností ekologickým nařízením, 
které stanovuje opatření, postupy a odpovědnosti k zajištění ochrany životního prostředí 
v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání s odpady, evidenci a likvidaci odpadů. Po 
dobu provádění stavebních prací v rámci tohoto pracovního předpisu je nutné dodržovat 
ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí a činit potřebná 
opatření ke snížení hluku, zejména je důležité dbát na dodržování nejvyšších přípustných 
kladin hluku stanovených hygienickými předpisy a nařízením vlády č. 88/2004 Sb., O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Další zákon upravující a vymezující možnosti 
provádění staveb je zákon č. 86/2002 Sb., o ohraně ovzduší před znečišťujícími látkami v jeho 
plném rozsahu. Je nutné dbát na to, aby během výstavby byl dodržován zákon 254/2001 Sb., O 
vodách, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování povrchových vod a k ohrožování kvality 
podzemních vod. Chráněné porosty, území, objekty případně ochranná pásma, budou před 
vlivem stavebních prací ošetřeny uplatněním zásad zákonných a podzákonných norem o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění zákona č. 349/2009 Sb., O ochraně přírody a 
krajiny. Odpad z výroby krovů je používán jako palivové dřevo. 
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Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
 
A. Voda pro provozní účely 
 

Potřeba vody pro 
měrná  

jednotka 
množství 

m.j. 
střední  

norma [l] 

potřebné 
množství 

vody [l/den] 

Betonová směs a  
její ošetření 

m3 112 200 22400 

Výroba omítek m2 595 25 14875 

Zdění z tvárnic m3 39,5 270 10665 

∑  
47940 

 
B. Voda pro hygienické a sociální účely 
 

Potřeba vody pro 
měrná  

jednotka 
množství 

m.j. 
střední  

norma [l] 

potřebné 
množství 

vody [l/den] 

Hygienické účely 1 prac./sm 29 40 1160 

Sprchování 1 zaměst. 29 45 1305 

∑  2465 
 
C. Voda pro účely technologické 
 

Potřeba vody pro 
měrná  

jednotka 
množství 

m.j. 
střední  

norma [l] 

potřebné 
množství 

vody [l/den] 

Mytí vozidel 1 vozidlo 3 1200 3600 

∑ 3600 
 

• Výpočet spotřeby vody pro provozní a technologické účely 

�� =
�� ∗ ��
	 ∗ 3600

=
47940 ∗ 1,5 + 3600 ∗ 2

8 ∗ 3600
= 2,75	�/��� 

 
Sv - potřeba v l/den 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (1,5 – technologické provozy, 2 – dopravní 
hospodářství) 
t – doba, pro kterou je voda odebírána v hodinách 
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• Výpočet potřeby pro hygienické a sociální účely 

�� =
�� ∗ �� ∗ ��
	 ∗ 3600

=
2465 ∗ 2,7
8 ∗ 3600

= 0,23	�/��� 

 
Pp – počet pracovníků 
Ns – norma spotřeby na osobu a den 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (2,7 – pro sociálně hygienické potřeby) 
t – doba, pro kterou je voda odebírána v hodinách 
 

• Celková potřeba vody na staveništi 
Qn=Qa+Qb=2,75+0,23=2,98 l/den 
 
Výpočet požární vody není potřeba, protože se v blízkosti objektu nachází požární hydrant. 
Navržená jmenovitá světlost je 21/2 63 mm. 
 
 

Výpočet maximální příkonu energie pro zařízení staveniště 
 
D. Instalovaný příkon elektromotorů 
 

Přístroj 
štítkový  

příkon [kW] 
počet ks kW celkem 

výtah 2000 kg 4 2 8 
míchačka 5 1 5 

vytápění buněk 1 4 4 
boiler 2 1 2 

ponorný vibrátor 2,3 5 11,5 
drobné nářadí 1 10 10 

∑ 40,5 

 
E. Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 
 

Vnitřní osvětlení 
příkon 

[kW/5m2] 
plocha [m2] kW celkem 

kanceláře, buňky  
bez služby 

0,02 12 0,24 

šatny, wc, sprchy 0,006 36 0,216 
vnitřní osvětlení 0,006 2030 12,18 

sklady 0,003 300 0,9 

∑ 13,536 
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� = 1,1 (0,5�1 + 0,8�2 + �3)#+(0,7�1)# 

� = 1,1 (0,5 ∗ 40,5 + 0,8 ∗ 13,536 + 0)#+(0,7 ∗ 40,5)# 
� = 46,27	�$ 
 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektrického motoru 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Nutný příkon elektrické energie je 46,27 kW. 
 

Výpočet odpadního potrubí pro zařízení staveniště 
 

Potřeba odpadního potrubí pro hygienické buňky ks DN [mm] 

Buňky STG TRADE 1 110 

 
Pro dočasnou kanalizační přípojku je navržena dimenze 110 mm. 
 

Potřeba odpadního potrubí pro ZS ks DN [mm] 

Odpadní potrubí z mycí linky 1 150 

 
Pro odvod splaškové vody z mycí linky je navržena dimenze 150 mm. 
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1. Identifikace stavby 
 
Název stavby:   Bytový dům ve Velkém Meziříčí 
Charakter:   Výstavba šestipatrového bytového domu 
Místo stavby:   k. ú. Velké Meziříčí 
     okres Žďár nad Sázavou 
     parcela číslo 5810/1 
Vlastnické poměry:  BUILDING centrum – HSV, s.r.o. 
     Karlov 169/88 
     594 01 Velké Meziříčí 
IČ:    25317873 
DIČ:    CZ25317873 
Jméno a příjmení projektanta: Ing. Komínek František, autorizovaný inženýr pro   
     pozemní stavby, ČKAIT 1400187 
Kontaktní adresa:  Náměstí 12 
     594 01 Velké Meziříčí 
     okres Žďár nad Sázavou 
     Česká republika 
     Tel. : +420 566 686 240 
     Fax : +420 566 686 298 
Obor:    IP00 - Pozemní stavby dle zákona č. 360/1992   
     Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů   
     a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a   
     techniků činných ve výstavbě 
 
 

2. Popis stavby 
 

Uvažovaný stavební pozemek je na pozemku investora parcela č. 5810/1, který je určen 
pro bydlení v bytových domech-BD a v katastru nemovitostí zapsán jako druh pozemku 
„orná půda. Navrhovaný bytový dům se nachází v lokalitě na jihozápadním okraji města 
Velké Meziříčí, je ohraničen místní komunikací napojenou na silniční obchvat města č. 
II/360J, průmyslovou a občanskou zástavbou (skladové a prodejní haly-AUTOCOLOR 
Šoukal s.r.o., Tři pyramidy s.r.o., 3. ZŠ Školní, fotbalové hřiště) a bytovými domy. 
Kolem bytového domu je zřízeno parkoviště pro obyvatele domu a jsou vybudovány 
chodníky pro chodce. 
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3. Technologie výstavby 
 

Bytový dům je založen na vrtaných ŽB pilotách do hloubky 3-10 m, na které jsou 
osazeny prefabrikované ŽB trámy výšky 400 mm. Nosnou konstrukci vynáší 6 -podlažní 
rámové prefabrikované ŽB skelety prostě uložené na zhlavích pilot. Skelety jsou 
v podélném směru členěny osami v modulových vzdálenostech 4 – 4 – 5 – 4 – 4 m, 
v příčném směru 5,4 – 5,4 – 1,5 m, konstrukční výška všech pater je 3,15 m. Hlavní rámy 
skeletu jsou tvořeny sloupy 300/300, resp. 300/400 mm a příčnými spojitými průvlaky 
výšky 400 mm s ozuby, na kterých jsou uloženy stropní konstrukce z předpjatých panelů 
Spiroll výšky 265, resp. ve středním traktu 160 mm. Na obvodových ŽB 
prefabrikovaných průvlacích, ztužidlech a základových nosníkách vstupního průčelí bude 
uloženo výplňové zdivo z keramických bloků Keratherm 30 P+D na MVC 2,5. V tomto 
zdivu budou provedeny okenní, dveřní a vratové otvory, které se ukončí keramicko-
betonovými, resp. ŽB překlady. V místech, kde ostění otvorů tvoří sloupy skeletu, budou 
překlady uloženy na ocelové profily L, které se kotví do těchto sloupů. Vnitřní 
mezibytové příčky budou vyzděny z akustických keramických bloků Keratherm 30 P+D 
AKU. Obvodové stěny 1.NP mimo vstupního průčelí budou provedeny jako montované 
z prefabrikovaných ŽB stěn, uložené na základové nosníky a kotvené k horním 
průvlakům. Veškeré obvodové výplňové konstrukce, vč. prvků skeletu budou obloženy 
kontaktním zateplovacím systémem z tužené minerální vaty tl. 120 mm, v části soklu 80 
mm. Ve středním traktu budovy budou kolem výtahové šachty osazena 2 přímá 
prefabrikovaná ŽB schodišťová ramena. Budovy budou zastřešeny dřevěnými sedlovými 
střechami s vikýřem vystupujícím kolmo ke vstupnímu průčelí. Krokve 100x180 mm 
budou uloženy na pozednicích 160x140 mm a vaznících 140x180 mm podporovanými 
krátkými sloupy 140x140 mm. Pozednice, vaznice a sloupky budou uloženy buď přímo 
na ŽB prvcích skeletu, ke kterým budou kotveny, nebo na nízké podezdívce či štítovém 
zdivu. Krokve budou staženy dvojicemi kleštin 50x180 mm, které budou podvlečeny pod 
ŽB středový podélný vazník v případě hlavní sedlové střechy, u vikýře budou kleštiny 
uloženy na vaznicích. Na krokvích bude položena difúzně propustná fólie a bude 
přikotvena kontralatěmi a latěmi, které budou vynášet lehkou krytinu z ocelových 
profilovaných plechů. Spády střešních rovin jsou navrženy minimální s ohledem na 
použití této krytiny. 
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4. Popis strojů 
 
 Kolové rypadlo – Caterpillar M322D 
 

 
 
Technické parametry: 
Výkon motoru         123 kW 
Max. hloub. dosah/ max. dosah      6,68/10,32 m 
Objem lopaty         0,44 – 1,57 m3 
Provozní hmotnost [t]        20,5 – 22,5 t 
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 Kolové rypadlo – JCB 4CX 
 

 
 
Technické parametry: 
Max. výkon motoru:  74,2 kW   Lžíce šířky 40, 60, 90 cm  
Max. hlobka výkopu:  5,88 m    Přepravní délka 5,91 m  
Max. kapacita nakladače: 1,33 m3   Výsypná výška 2,69 m  
Šířka lopaty 233 cm 
 
  
 Smykový nakladač – LOCUST 750 

 
 
Technické parametry: 
Nosnost:   750 kg   Výkon motoru:  42,5 kW 
Provozní hmotnost:  2980 kg  Max. rychlost:   13 km/h 
Výsypná výška:  2475 mm 
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 Tatra T 815 S3 
 

 
 
Technické parametry: 
Max. nosnost:  11 t 
Motor:   325 kW 
Max. rychlost:  85 km/h 
Nástavby:  Třístranně sklopná korba, objem 9 m3 
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 Vrtná souprava BAUER BG 7 

 
 
Technické parametry: 
Váha stroje:  27 t    Max. hloubka vrtu: 18 m 
Výška soupravy: 11,8 – 13 m   Vrtné nástroje: od 420 do 1320 mm 
Šířka soupravy: 3 m    Pažnicové kolony: 620, 880, 1220 mm 
Délka soupravy: 5,95 m 
 
 
 Pěch vibrační (žába) – GVS GUDE 

 
 
Technické parametry: 
Motor:   4 – takt   Počet úderů:  660 – 700/ min 
Výkon motoru:  2,95 kW/4 PS   Max. tlak:  1,8 t 



Bc. Roman Invald  Diplomová práce 

80 

 Vibra ční deska MSH160E-3 
 

 
 
Technické parametry: 
Motor:   benzín Robin EX17  Hloubka hutnění:  50 cm 
Výkon:  4,2 kW    Rozměry:   73 x 50 cm 
Hmotnost:  149 kg    Odstředivá síla:  30 kN 
  
 
 Ponorný vibrátor WEBER: Ivur – vysokofrekvenční 

 
Technické parametry: 
Výkon:   650 – 1050 W 
Hmotnost:   14 – 17 kg 
Průměr vibrační hlavice: 40 – 58 mm 
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 Bruska úhlová GWS 23 – 180 J 
 

 
 
Technické parametry: 
Průměr:   180 mm 
Popis:    Metabo WX 23 – 180 (2300 W) 
 
 
 Badie na beton CT - 50 

 
 
Technické parametry: 
Objem:   500 l   Průměr rukávu: 200 mm 
Výška:    1320 mm  Nosnost:  1110 kg 
Průměr koše:   1060 mm  Hmotnost:  120 kg 
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 RAPTOR 245 motorová pila 

 
Technické parametry: 
Motor:    benzínový  Výkon:  2,1 kW/k 
Obsah:    45 ccm   Délka lišty:  40 cm 
Spotřeba paliva:  1,22 kg/h  Kapacita nádrže: 550 ml 
 
 
 Autodomíchávač MAN 
 

 
 
Technické parametry: 
Objem bubnu:   9 m3   Firma:  Českomoravský beton 
Výrobní kapacita:  23 m3/hod 
Doprava betonu - 4 - 7 km:  234 Kč/m3 (cena s DPH-cesta na staveniště a zpět na betonárku) 
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 Osobonákladní výtah NOV 2032 

 
 
Technické parametry: 
Nosnost:   2000 kg  Rozměry klece: 1,5 x 3,2 m 
Výška klece:   2,5 m   Napěťová soustava: 3PEN 50 Hz 400 V 
  
 
 Jeřáb LIEBHERR 42 K.1 

 
Technické parametry: 
Přepravní rozměr:  15 x 2,55 x 3,8 m  Výška:  26 m 
Základ jeřábu:   4 x 4 m 
Nosnost 16 - 36 m:  2500 - 1200 kg 
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 Nákladní doprava - PODVALNÍK GOLDHOFER řady STN 
 

 
Je určen především k přepravě strojního zařízení. Vrtná soustava Bauer, rypadla 
a univerzálního nakladače Locust po silničních komunikacích.  

 
 
Technické parametry: 
Únosnost:  70 tun 
Délka:   8 400 m 
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 Vibra ční lišta 

 
Technické parametry: 
Délka lišty:   2 m 
Pohon:   spalovací motor 
Palivo:   Natural 95 
 
 
 Elektrocentrála EGM 25 AVR 
 

 
 
Technické parametry: 
Napětí:    230 V   Objem nádrže:  12 l 
Max. výkon motoru:  4,0 kW   Dig. Měřič hodin:  ano 
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 Přeprava stavebních kontejnerů se sutí – IVECO 
 

 
 
Technické parametry: 
Výkon:    176 kW 
Vybavení:   Nový nosič kontejnerů CTS Okřínek 10-45 na 10 tun nákladu 
    teleskopický, výška háku 1000mm     
    možnost natahování kontejnerových van od délky 3,8m do 5,2m 
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 Přeprava stavebního materiálu – MAN 26.414 s přívěsem PV 18 
 

 
 
Technické parametry: 
Max. tonáž:    24 tun 
Celková tonáž včetně nákladu: 44 tun 
Šířka vozidla:    2,68/2,56 m  Délka vozidla:  18,75 m 
Délka ložné plochy:   6,54/7,32 m  Šířka lož. plochy: 2,48/2,49 m 
Min. průjezdná výška:  4,05 m 
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 Ručně vedený vibrační válec – AMMANN AR 65 

 
 
Technické parametry: 
Provozní schopnost:  700/720 kg   Frekvence:  60/55 Hz 
Motor:    Hatz 1D41 S/ Hatz 1B40 Pracovní šířka: 65 cm 
Odstředivá síla:  13/18 kN   Výkon motoru: 6,1 kW 
 
 
 Křovinořez Oleo-Mac BC 280 T 

 
Technické parametry: 
Motor:   benzínový 2-takt  Hmotnost:  6,0 kg 
Objem nádrže: 0,58 l    Objem motoru: 27,2 cm3 
Výkon motoru: 7500 kW 
Šířka záběru:  38 cm 
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 Silo BAUMIT 
 

 
Technické parametry: 
Objem:  8,5 m3 

 
 
 Autočerpadlo SCHWING S 34X 
 

 
Technické parametry: 
Dosah-výška:   34 m 
Dosah-délka:   30 m 
Počet ramen:   4 
Šířka zapatkování-vpředu: 6,21 m 
Šířka zapatkování-vzadu: 5,7 m 
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1. Identifikace stavby 
 
Název stavby:   Bytový dům ve Velkém Meziříčí 
Charakter:   Výstavba šestipatrového bytového domu 
Místo stavby:   k. ú. Velké Meziříčí 
     okres Žďár nad Sázavou 
     parcela číslo 5810/1 
Vlastnické poměry:  BUILDING centrum – HSV, s.r.o. 
     Karlov 169/88 
     594 01 Velké Meziříčí 
IČ:    25317873 
DIČ:    CZ25317873 
Jméno a příjmení projektanta: Ing. Komínek František, autorizovaný inženýr pro   
     pozemní stavby, ČKAIT 1400187 
Kontaktní adresa:  Náměstí 12 
     594 01 Velké Meziříčí 
     okres Žďár nad Sázavou 
     Česká republika 
     Tel. : +420 566 686 240 
     Fax : +420 566 686 298 
Obor:    IP00 - Pozemní stavby dle zákona č. 360/1992   
     Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů   
     a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a   
     techniků činných ve výstavbě 
 
 

2. Popis stavby 
 
Uvažovaný stavební pozemek je na pozemku investora parcela č. 5810/1, který je určen 
pro bydlení v bytových domech-BD a v katastru nemovitostí zapsán jako druh pozemku 
„orná půda. Navrhovaný bytový dům se nachází v lokalitě na jihozápadním okraji města 
Velké Meziříčí, je ohraničen místní komunikací napojenou na silniční obchvat města č. 
II/360J, průmyslovou a občanskou zástavbou (skladové a prodejní haly-AUTOCOLOR 
Šoukal s.r.o., Tři pyramidy s.r.o., 3. ZŠ Školní, fotbalové hřiště) a bytovými domy. 
Kolem bytového domu je zřízeno parkoviště pro obyvatele domu a jsou vybudovány 
chodníky pro chodce. 
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3. Technologie výstavby 
 

Bytový dům je založen na vrtaných ŽB pilotách do hloubky 3-10 m, na které jsou 
osazeny prefabrikované ŽB trámy výšky 400 mm. Nosnou konstrukci vynáší 6 -podlažní 
rámové prefabrikované ŽB skelety prostě uložené na zhlavích pilot. Skelety jsou 
v podélném směru členěny osami v modulových vzdálenostech 4 – 4 – 5 – 4 – 4 m, 
v příčném směru 5,4 – 5,4 – 1,5 m, konstrukční výška všech pater je 3,15 m. Hlavní rámy 
skeletu jsou tvořeny sloupy 300/300, resp. 300/400 mm a příčnými spojitými průvlaky 
výšky 400 mm s ozuby, na kterých jsou uloženy stropní konstrukce z předpjatých panelů 
Spiroll výšky 265, resp. ve středním traktu 160 mm. Na obvodových ŽB 
prefabrikovaných průvlacích, ztužidlech a základových nosníkách vstupního průčelí bude 
uloženo výplňové zdivo z keramických bloků Keratherm 30 P+D na MVC 2,5. V tomto 
zdivu budou provedeny okenní, dveřní a vratové otvory, které se ukončí keramicko-
betonovými, resp. ŽB překlady. V místech, kde ostění otvorů tvoří sloupy skeletu, budou 
překlady uloženy na ocelové profily L, které se kotví do těchto sloupů. Vnitřní 
mezibytové příčky budou vyzděny z akustických keramických bloků Keratherm 30 P+D 
AKU. Obvodové stěny 1.NP mimo vstupního průčelí budou provedeny jako montované 
z prefabrikovaných ŽB stěn, uložené na základové nosníky a kotvené k horním 
průvlakům. Veškeré obvodové výplňové konstrukce, vč. prvků skeletu budou obloženy 
kontaktním zateplovacím systémem z tužené minerální vaty tl. 120 mm, v části soklu 80 
mm. Ve středním traktu budovy budou kolem výtahové šachty osazena 2 přímá 
prefabrikovaná ŽB schodišťová ramena. Budovy budou zastřešeny dřevěnými sedlovými 
střechami s vikýřem vystupujícím kolmo ke vstupnímu průčelí. Krokve 100x180 mm 
budou uloženy na pozednicích 160x140 mm a vaznících 140x180 mm podporovanými 
krátkými sloupy 140x140 mm. Pozednice, vaznice a sloupky budou uloženy buď přímo 
na ŽB prvcích skeletu, ke kterým budou kotveny, nebo na nízké podezdívce či štítovém 
zdivu. Krokve budou staženy dvojicemi kleštin 50x180 mm, které budou podvlečeny pod 
ŽB středový podélný vazník v případě hlavní sedlové střechy, u vikýře budou kleštiny 
uloženy na vaznicích. Na krokvích bude položena difúzně propustná fólie a bude 
přikotvena kontralatěmi a latěmi, které budou vynášet lehkou krytinu z ocelových 
profilovaných plechů. Spády střešních rovin jsou navrženy minimální s ohledem na 
použití této krytiny. 
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4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Zpráva se zabývá a řeší danou problematiku stavby a zajišťuje ochranu zdraví při práci 
dle platných předpisů. 
 
Předpisy, z kterých zpráva vychází: 
 
� Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 

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

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

 
� Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. 
 

� Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečný 
provoz a požívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 
 

4.1.Povinnosti dodavatele stavebních prací 
 

Dodavatel stavebních prací (BUILDING centrum – HSV, s.r.o.) musí zabezpečit a 
dodržovat základní povinnosti související s provozem staveniště, stavebních a zemních 
strojů a vybraných mechanismů. 
Dodavatel stavebních prací (BUILDING centrum – HSV, s.r.o.) je povinen vybavit 
všechny pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), které pro tyto 
osoby vyplývají z prováděných prací. 
Osoby pracující nebo vyskytující se na staveništi nesmí svým chováním ohrožovat své 
zdraví nebo zdraví jiných osob na staveništi. Dodavatelé musí dbát na dodržování zásad 
bezpečnosti práce. Zhotovitelé musí podnikat potřebné kroky a důsledně dohlížet na to, 
aby zaměstnanci řádně dodržovali všechna pravidla týkající se bezpečnosti, neboť jejich 
porušováním často dochází k těžkým až smrtelným úrazům. 
Na přesné dodržování bezpečnostních předpisů na staveništi dohlíží odborně způsobilý 
koordinátor, je to proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník. 
Dodavatel je povinen prokazatelně zajistit proškolení všech svých zaměstnanců z BOZP a 
požadovat splnění těchto požadavků od subdodavatelů. 
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4.2.Povinnosti pracovníků 
 
Pracovníci jsou povinní dodržovat: 

� Technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
� Obsluhovat stroje a zařízení, které jim byly pro jejich práci určeny. 
� Používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. 
� Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka žádné pracovní, provozní, 

bezpečnostní a požární zařízení. 
� Bezpečnostní označení, upozornění a pokyny pracovníků střežící daný objekt. 
� Provádět práce na určeném místě (neměli by se vzdalovat bez souhlasu 

vedoucího). Odchody jsou povinni nahlásit vedoucímu. 
� Při změně pracovních podmínek, které můžou nepříznivě ovlivnit bezpečnost 

práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit odpovídající podmínky, nebo na 
čas přerušit práce. 
 

Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni z BOZP. Proškolení pracovníci stvrdí 
podpisem proškolení. 
 
 

4.3. Povinnosti stavbyvedoucího  
 

Úkolem stavbyvedoucího je: 
� Vést evidenci příchodů a odchodů na pracoviště. 
� Vést stavební deník. 
� Musí zajistit lékárničku pro zdravotní ošetření. 
� Provádí namátkovou kontrolu užití alkoholu nebo jiných návykových látek. 
� Zodpovídá za nošení pracovního oděvu. 
� Odpovídat za proškolení nových pracovníků. 
� Zajistit pravidelné školení z BOZP. 
� Každý pracovník musí absolvovat lékařskou prohlídku. 
� Vybavit pracovníky odpovídajícími pomůckami. 
� Dohlížet na dodržování technologických postupů, pravidel a návodů. 
� Při zjištění porušení předpisů, je nucen sjednat okamžitou nápravu a udělit kárné 

postihy. 
� Přerušit práci při nepříznivých podmínkách. 
� V případě pracovního úrazu, zajistit ošetření dané osoby. 
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4.4. Koordinátor bezpečnosti práce 
 

Koordinátor během přípravy stavby:  
� Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení 
bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené. 

� Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v 
průběhu realizace stavby. 

� Zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a 
aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi. 

� Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích. 
 

Koordinátor během realizace stavby (1): 
� Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu 
stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi 
současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. 

� Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení 
pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění 
prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční 
současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 

� Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností. 

� Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na 
zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

� Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 
cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

� Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor stavebníka. 

� Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 
podle zvláštního právního předpisu. 
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Koordinátor během realizace stavby (2): 
� Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 

osob jimi pověřených a organizuje jejich konání. 
� Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a 

termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 
� Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
 

Na stavbě bude působit koordinátor BOZP a bude dohlížet na dodržování 
bezpečnostních předpisů. Při zjištění problému, navrhne opatření, které povedou 
k odstranění. Může dělat namátkové kontroly. Po zjištění hrubého porušení 
předpisů je povinen to nahlásit vedoucímu pracoviště (stavbyvedoucímu). 
 
 

5. Bezpečnostní požadavky 
 

5.1.Obecné požadavky na zajištění staveniště 
 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit. 

b) Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. 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. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
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7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. 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. 
 

Staveniště bude oploceno mobilním plotem do výšky 2,0 m. Vstupy na staveniště 
budou rázně označeny cedulemi „Zákaz vstupu na staveniště“. Okolí staveniště 
bude označeno dopravním značením upozorňující na realizovanou stavbu. Plochy 
pro skládky a komunikaci na staveništi bude vybudována betonovými panely. Vstup 
na staveniště kontrolován na vrátnici (která je u vstupu). 
 

5.2.Obecné požadavky na zařízení pro rozvod energie 
 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 

Dočasná přípojka elektrické energie bude připojena do rozpojovací instalační 
skříně zřízené na hranici pozemku, do doby, která bude potřeba do zapojení 
elektřiny v bytovém domě. Zaměstnanci budou seznámeni s umístěním rozvodné 
sítě. Zajištění kvalitních kabelů (aby nedošlo k poškození např. přejetím vozidla). 
 

5.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

1. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 

2. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
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3. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 

Materiál bude skladován na zpevněných skládkách, které budou odvodněny. 
 

5.4. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných 
pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

 
Pracovníci jsou řádně proškoleni. Řidiči musí mít profesní řidičský průkaz. Stroje 
musí být pravidelně kontrolovány a na nich provedena údržba. Stroje musí být 
v řádném stavu. Po práci stroje budou řádně zajištěny. 

 
5.5. Stroje pro zemní práce 

 
1. 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. 

2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
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3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

4. 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 nutno zajistit, aby se během nakládání v 
kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 

5. 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. 

6. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 

7. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
8. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty 
b) urovnávat terén otáčením lopaty 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje 

9. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 

10. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
 

Pracovníci jsou řádně proškoleni. Řidiči musí mít profesní řidičský průkaz. Stroje 
musí být pravidelně kontrolovány a na nich provedena údržba. Stroje musí být 
v řádném stavu. Po práci stroje budou řádně zajištěny. 
 

5.6. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 
používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 

Automobily musí dodržovat dané dopravní značení na celém staveništi. Musí být 
zajištěna stabilita. Pracovníci musí být domluveni na dorozumívání. 
 

5.7.Vibrátory 
 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
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2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 

Vibrátory budou používány u základů, příček u sklepních kójí, podlah a věnců, 
budou je používat proškolení pracovníci. 
 

5.8. Stavební výtahy 
 

1. Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 

Stavební výtahy budou pravidelně kontrolovány, všichni pracovníci budou poučeni 
o používání výtahů. 
 

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

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 
brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
 

Po dokončených prací budou stroje zaparkovány na určené místo na staveništi, 
budou rázně zajištěny a vyplněny dopravní knihy o jeho použití. 
 

5.10. Přeprava strojů 
 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle 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. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
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3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. 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 nehodě. 

7. 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. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny. 

10. 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 zabržděno. 
 

Přepravu vozidel provádění firma BDS s.r.o., mezi subjekty je podepsána smlouva. 
Přepravované stroje musí být rázně zajištěni proti pohybu a v přepravovaném stroji 
nesmí cestovat žádný pracovník. Převzetí stroje je vždy zaznamenáno ve stavebním 
deníku. 
 

5.11. Skladování a manipulace s materiálem 
 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa 
určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací 
musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet. 
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5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. 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 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška 
stěny nepřesáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Skládka sypkých hmot se 
spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, 
se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. Fyzické osoby, které 
zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 
odběru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů. 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, 
že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 

Materiály budou skladovány na skládkách zpevněných a odvodněných, popřípadě 
ve skladovacích kontejnerech. Při převzetí materiálu je nutné převzít doklad o 
materiálu a zkontrolovat, zda jde o správný materiál a provést o tom zápis do SD. 
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5.12. Příprava před zahájením zemních prací 
 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních 
a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb 
ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 
nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, 
za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením 
nebo odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací 
pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do 
vody. 

4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních 
prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 

Před zahájením prací vyznačíme oblast zemních prací, vedení infrastruktury, 
popřípadě odstraníme kořeny stromů, které by komplikovali zemní práce. 
 

 5.13. Provádění výkopových prací 
 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo 
zařízením. 
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4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 
a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 

zajištěna 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení 
6. 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. 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 
prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny 
proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 

Výkopové práce budou provádět dostatečně proškolení pracovníci a určené stroje. 
Pracovní čety musí být informováni o souběhu prací. 
 

5.14.  Betonářské práce a práce související 
 

• 5.14.1. Bednění 
 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
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2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

 
Bednění bude použito na základy (patky, pasy, desky, monolitické příčky), bednění 
bude zapůjčeno od firmy AUTOCOLOR ŠOUKAL s.r.o. Bednění bude provádět 
proškolený pracovník. 
 
• 5.14.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 

 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 

do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, 
aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 
koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
 

Přepravu betonové směsi bude zajišťovat betonárka Českomoravský beton a.s. 
pobočka Velké Meziříčí. Přeprava bude zajištěna mixy. Ukládání betonové směsi 
bude buď přímo do vrtu, mobilním čerpadlem nebo pomocí badie. 
 
• 5.14.3. Odbedňování 

 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 13) Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 

Odbedňování se bude provádět po TP, bednící dílce budou řádně očištěny a natřeny 
olejem. 
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• 5.14.4. Práce železářské 
 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 

Práce budou provádět proškolení pracovníci, budou mít dostatečné pracovní 
pomůcky a ochranné pracovní pomůcky. 
 

5.15.  Zednické práce 
 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 
musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 

Zednické práce vykonávají pracovníci, kteří budou mít živnostenský list a budou 
mít pracovní pomůcky a ochranné pomůcky. 
 

5.16.  Montážní práce 
 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
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2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 

Montáž skeletové konstrukce, prefabrikovaných ramen schodiště, stropní panely 
spiroll bude prováděno pomocí věžového jeřábu Liebherr. Pracovníci budou řádně 
proškoleni a budou používat ochranné pomůcky. Pravidelně musí být kontrolovány 
vazačské prostředky. Je zakázáno pohybovat se pod břemenem. 
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5.17.  Malířské a natěračské práce 
 

1. Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k 
používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při 
provádění těchto prací. 

2. Používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu. 
3. Provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze 

žebříků k tomu upravených. 
 

Pracovníci jsou proškoleni a používají ochranné pomůcky. Materiál je skladován 
v kontejneru, který je označen jako buňka s hořlavým materiálem. Musí být 
zajištěno řádné odvětrání. 
 
 

5.18.  Práce ve výškách 
 
• 5.18.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 
1. 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 výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení 
musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu.  

2. 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. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací7). 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s 
ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní 
tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy 
jinak8). 

5. 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, 
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dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí. 
 

• 5.18.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými prostředky 
 

1. 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 
předpisy9). 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují: 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 

pádům z výšky (pracovní polohovací systémy) 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 

pádu) 
3. 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: 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m 

od volného okraje) 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 

zabráněno 
c) 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 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. 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. 

6. 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. 
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7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud: 
a) 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) 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu 
lanu 

c)  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 

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k 
sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu 

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem 
tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně 
vyproštěn. 

8. 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. 

9. 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. 
 

• 5.18.3. Používání žebříků 
 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, 
fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

2. 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. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
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6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, 
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. 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. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
 

• 5.18.4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
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• 5.18.5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 

1. 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. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu 
b)  konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m 
4. 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. 

5. 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. 
 

5.19.  Práce na střeše 
 

1. Zaměstnanci vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti: 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.). 

5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné 
pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
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5.20.  Dočasné stavební konstrukce 
 

1.  Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 
mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 

 
2. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
3. 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. 
 

5.21.  Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:  
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 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), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d)  teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
 

5.22.  Krátkodobé práce ve výškách 
 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících 



Bc. Roman Invald  Diplomová práce 

116 

příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 
provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 

5.23.  Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z 
pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků.  
 
 

6. Závěr 
 
Veškeré uvedené pokyny v této práce je nutné dodržovat. Na dodržování bude dohlížet 
stavbyvedoucí a koordinátor stavby. Zaměstnavatel je povinen zajistit pravidelné školení 
pracovníků ve všech bodech této zprávy.  
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IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH NÁPRAV Ě 
Druh 
činnosti 

Zdroj rizika  Popis nebezpečí Opatření ke snížení nebezpečí Dílčí opatření Porušený 
předpis 

Za provedení  
odpovídá 

Termín 
splnění 

Splněno 

Zemní  
práce 

Provádění  
výkopových 

jam a rýh 

Nebezpečí pádu zakrytí, ohraničení dvoutyčovým  
zábradlím do výšky 1,1 m, 
technické zábradlí 1,5 m od 

hrany výkopu 

řádné proškolení zaměst. 
o bezpečnosti práce a  
rizicích na dané stavbě 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3,bod III 

stavbyvedoucí   

  Zajištění stability odvodnění jámy, zajištění stěn  
proti sesunutí svahování,  

nezatěžovat okraje výkopu  
žádným výkopem nebo okolním 

provozem 

 NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3,bod III 

stavbyvedoucí   

  Pád předmětů na 
pracovníky  
ve výkopu 

odstranění nebo zajištění 
uvolněných  
kusů zeminy 

při práci ve výkopu  
používat ochranou přilbu 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod III 

strojník   

  Poškození a narušení  
podzemních vedení 

omezení strojní vykopávky  
v blízkosti potrubí nebo kabelů, 

obnažování potrubí  
a kabelů provádět ručně  
a se zvýšenou opatrností, 
zajištění proti průhybu,  

vybočení a rozpojení potrubí 

identifikace a vyznačení  
podzemních vedení,  

vytyčení před zahájením  
zemních prací 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3,bod III 

stavbyvedoucí   

  Odstupy při použití 
strojů 

zemní práce nesmí být 
prováděny  

v nebezpečném dosahu stroje  
+ nebezpečné pásmo 2 m 

odstup od hrany výkopu NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3,bod III 

strojník   

Piloty Provádění  
vrtů 

Zajištění stability vložení pažnic odstup od hrany výkopu NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3,bod IV 

strojník   

  Ochrana proti zasypání po ukončení vrtání zakrýt vrt 
nebo instalovat hrazení 

 mistr   

Staveniště Pohyb po  
staveništi 

Pád osoby pohybující 
se po staveništi 

prostor staveniště zajistit proti  
vniknutí cizích osob pomocí  
oplocení, zákaz vstupu na  

staveniště musí být instalován u 
každého vstupu 

odstup od hrany výkopu NV 591/2006 
sb., příloze 
č.1, bod I 

stavbyvedoucí   
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Propíchnutí chodidla 
hřebíky nebo jinými 

ostrými částmi 

včásný úklid ostrých předmětů a 
hřebíků 

používání bot s pevnou 
podrážkou 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.1, bod I 

mistr 
    

Základy Ruční práce Pád osoby na rovině,  
zakopnutí, uklouznutí  
a naražení části těla  
po případném pádu 

osob 

úprava manipulační pracovní  
plochy tak, aby byla rovná, bez  

překážek, nepřetěžování koleček, 
dodržení max. sklonů cca 1:5, 

dodržování min. šířky 
pojezdových konstrukcí 600 mm 

(nájezdy, rampy),  
pro zásyp výkopu zřídit při okraji 

pevnou zarážku 

řádné proškolení zaměst. 
o bezpečnosti práce a  
rizicích na dané stavbě 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod IV 

mistr 

    

  

Manipulační  
práce 

Pád osoby při výstupu a 
sestupu na plochu  
nákladního vozidla 

používání vhodných nášlapných  
bodů 

používání vhodné 
obuvi 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XI 

strojník 

    

    

Pád břemene na 
pracovníka  

nebo sesunutí 

přesvědčit se, že se pod korbou   
nepohybuje žádný pracovník, 

při manipulaci s kusovým 
materiálem,  

zajistit fixaci materiálu (palety), 
při nakládce a vykládce se nesmí  

nikdo zdržovat v blízkosti 
břemene a pod ním, při otevírání 

bočnic nákladního  
automobilů pozor na zasypání  
pracovníků, vysoké předměty  
zajišťovat proti ztrátě stability 

viditelný oděv,  
viditelná helma 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XI 

strojník, vazač 

    

    

Přejetí či přitlačení  
pracovníka vozidlem 

 seznámit pracovníky s provozem  
strojů, omezit rychlosti  

po staveništi 

určení příjezdové cesty NV 591/2006 
sb., příloze 
č.1, bod I 

strojník 
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Vysmeknutí smyčky  
lana z háku 

nezdržovat se v prostoru možného  
pádu, přesvědčit se o správnosti  

uchopení, plynulá a citlivá manipulace 

viditelný oděv,  
viditelná helma 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XI 

vazač 

    
Stroje pro 

zemní 
práce 

Stroje  
- dozér 

Převrácení stroje dodržovat dostatečné vzdálenosti  
od okrajů svahů 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
    

  
Hlučnost udržovat v dobrém technickém  

stavu, používat chráničky sluchu 
pravidelné kontroly 
technického stavu 

strojník 
    

    
Přejetí a sražení osob zákaz pohybu osob před drahou  

stroje 
proškolení 

obsluhy stroje 
strojník 

    
    Pád řidiče zákaz vystupování z rozjetého stroje strojník     

  

  Samovolné rozjetí po práci zkontrolovat řádné  
zabrzdění stroje a v jeho okolí  

nenechávat ležet žádné nebezpečné 
předměty 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod XIV 

strojník 

    

  
Stroje  
- válec 

Převrácení stroje dodržovat dostatečné vzdálenosti  
od okrajů svahů 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
    

    
Přejetí a sražení osob zákaz pohybu osob před drahou  

stroje 
proškolení 

obsluhy stroje 
strojník 

    
    Pád řidiče zákaz vystupování z rozjetého stroje strojník     

    

Samovolné rozjetí po práci zkontrolovat řádné zabrzdění 
stroje  

a v jeho okolí nenechávat ležet žádné 
nebezpečné předměty 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod XIV 

strojník 

    

  

Stroje - 
pásové 
rypadlo 

Sesunutí a pád stroje ze  
svahu nebo do výkopu 

nezatěžovat hranu výkopu, 
při manipulaci s hloubkovou  

lopatou se nepodkopávat 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 

    

    

Převrácení stroje postavení na rovném terénu, 
používání podpěr při práci, 

dodržování dovolených sklonů 

proškolení 
obsluhy stroje 

strojník 

    

    

Přejetí a sražení osob zákaz pohybu osob před dráhou  
stroje, uvedení stroje do  

provozu zvukovým signálem 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
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Náraz nakládaného  
materiálu 

manipulace lopaty pouze přes  
korbu nákladního automobilu,  
pokud přes kabinu, musí řidič  

opustit auto 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 

    
    Uklouznutí obsluhy nastupovat na určeném místě stroje strojník     

    

Samovolné rozjetí po práci zkontrolovat řádné  
zabrzdění stroje a v jeho okolí  

nenechávat ležet žádné 
 nebezpečné předměty 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod XIV 

strojník 

    

  
Stroje -  
kolový 

nakladač 

Sesunutí a pád stroje 
ze svahu nebo do 

výkopu 

nezatěžovat hranu výkopu, 
při manipulaci s hloubkovou  

lopatou se nepodkopávat 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
    

  

  

Převrácení stroje postavení na rovném terénu, 
používání podpěr při práci, 

dodržování dovolených sklonů 

proškolení 
obsluhy stroje 

strojník 

    
    Přejetí a sražení osob zákaz pohybu osob před dráhou  

stroje, uvedení stroje do  
provozu zvukovým signálem 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 

    
    Náraz nakládaného  

materiálu 
manipulace lopaty pouze přes  
korbu nákladního automobilu,  
pokud přes kabinu, musí řidič  

opustit auto 

proškolení 
obsluhy stroje 

strojník 

    
    Uklouznutí obsluhy nastupovat na určeném místě stroje strojník     

    

Samovolné rozjetí po práci zkontrolovat řádné  
zabrzdění stroje a v jeho okolí  

nenechávat ležet žádné 
 nebezpečné předměty 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod XIV 

strojník 

    

  
Stroje -vrtná 

souprava 
Stabilita postavení na rovném terénu, 

řádné zapatkování 
proškolení 

obsluhy stroje 
NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
    

  

  Hlučnost udržovat v dobrém technickém  
stavu, používat chráničky zvuku 

pravidelné 
kontroly 

technického stavu 

strojník 
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  Odstupy nevyskytovat se při práci v dosahu  

stroje (cca výška stroje) 
proškolení 

obsluhy stroje 
NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
    

  

Stroje -ruční 
vibrační 

válec 

Pád, převrácení nevzdalovat se při spuštění 
 stroje, při startování vyloučit  

osoby z nebezpečného prostoru 

proškolení 
obsluhy stroje 

strojník 

    

    
Pád pracovníka soustředění se na práci a obsluha  

pouze jednoho stroje 
pevná pracovní 

obuv 
NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
    

    
Naražení nebo přejetí  

osob 
vyloučit v dráze stroje pohyb osob proškolení 

obsluhy stroje 
strojník 

    

    
Pád vibračního válce správné uchycení stroje, 

zákaz vstupu pod břemeno 
proškolení 

obsluhy stroje 
NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
    

    

Hlučnost udržovat v dobrém technickém  
stavu, používat chráničky zvuku 

pravidelné 
kontroly 

technického stavu 

strojník 

    

    

Vibrace působící na 
ruce 

dodržovat přestávky dle návodu, 
nestartovat na tvrdém povrchu, 
udržovat v dobrém technickém  

stavu 

pravidelné 
kontroly 

technického stavu 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 

    
  Vibrační 

pěchy - 
pěchovadla - 

vibrační 
zhutňovače 

Zřícení, pád 
pěchovadla a obsluhy 

do výkopu 

trvalé sledování stěn výkopu při 
provádění zhutňovacích procesů v 

blízkosti výkopů; dodržování 
dostatečné vzdálenosti od okrajů 

svahů a výkopů, zejména u 
rozbahněných svahů; 

  NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     

    Vznícení, požár, 
výbuch; (pohonné 

hmoty) 

poškozené potrubí a hadice včas 
vyměnit; pravidelně kontrolovat 

stav palivového systému (zejména 
stavu nádrže, těsnosti potrubí a 

hadic), udržování motoru v čistotě 
(bez usazených hořlavých 

nečistot); nádoby s palivem 
ukládat ve stínu 

  NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     
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    Vibrace působící na 
ruce a paže; 

klidové bezpečnostní přestávky dle 
návodu k používání; pravidelná 

údržba; udržování stroje v řádném 
technickém stavu, včasná výměna 
exponovaných částí majících vliv 

na vibrace 

ochranné rukavice NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     

    Poškození stroje při práci ve svahu musí obsluha 
stát stranou do svahu; nepracovat s 
pěchem na svazích přesahujících 
max. přípustný sklon terénu, mít 
na zřeteli polohu těžiště stroje; 

správně ovládat pěch dle 
konfigurace terénu/podkladu, 

zejména v blízkosti hran svahů, 
výkopů a na navážkách; při 

pěchování nepouštět vodící tyč; 
nevzdalovat se od stroje při chodu 

naprázdno, při přerušení práce 
pěchovadlo vypínat; při startování 

vyloučit přítomnost osob v 
nebezpečném prostoru pěchovadla; 
proškolení s návodem k obsluze, 

zaučení 

  NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     
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    Pád/převrácení 
pěchovadla 

při práci ve svahu musí obsluha 
stát stranou do svahu; nepracovat s 
pěchem na svazích přesahujících 
max. přípustný sklon terénu, mít 
na zřeteli polohu těžiště stroje; 

správně ovládat pěch dle 
konfigurace terénu/podkladu, 

zejména v blízkosti hran svahů, 
výkopů a na navážkách; při 

pěchování nepouštět vodící tyč; 
nevzdalovat se od stroje při chodu 

naprázdno, při přerušení práce 
pěchovadlo vypínat; při startování 

vyloučit přítomnost osob v 
nebezpečném prostoru pěchovadla; 
proškolení s návodem k obsluze, 

zaučení 

  NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     

    Pád pracovníka 
obsluhujícího 
pěchovadlo; 

používání vhodné a pevné 
pracovní obuvi; soustředěnost při 

obsluze, sledování pracoviště 

ochranná obuv NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     

    Pád pěchovadla při 
nakládání a vykládání 

pomocí jeřábu, hr 
apod.; 

zajištění pěchovadla na ložné ploše 
vozidla proti nežádoucímu 
pohybu; dodržování zákazu 

vstupovat pod zavěšené 
pěchovadlo; správné zavěšení 

pěchovadla (jeřábový hák se zavěsí 
do středu přepravního třmenu); 

  NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     
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    Ohrožení obsluhy 
působením 

výfukových plynů 
(obsahují škodlivé 
látky, zejména co) 

těsnost výfukového potrubí; při 
provozování pěchovala v 

uzavřených a nedostatečně 
větratelných prostorách (uzavřené 

objekty, štoly, hluboké výkopy 
apod.) zajistit přívod zdravotně 
nezávadného vzduchu - větrání, 

odvádění výfukových plynů; 

  NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     

    Manipulace s horkým 
olejem 

při výměně oleje starý olej 
vypouštět do připravené nádoby 

  NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     

    Hluk pravidelná údržba; celkové 
kontroly stroje l x za rok - viz 
návod k používání; udržování 

stroje v řádném technickém stavu; 
používání OOPP proti hluku 

(chrániče sluchu); 

  vedoucí čety     

Drobné 
nářadí 

Ruční nářadí Úder do ruky,  
přimáčknutí,  
propíchnutí 

šikovnost a zručnost, bezpečný  
odstup pracovníků, soustředěnost, 

nepoužívat rozbité nářadí, 
používat pouze na určenou práci 

používat rukavice NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod IV 

mistr 

    

  
Elektrické  

nářadí 
Odletující části 

materiálů 
ochranné brýle, ochranná maska ochranné pomůcky NV 591/2006 

sb., příloze 
č.3, bod IV 

mistr 
    

    

Zhmoždění ruky,  
zlomenina 

používat nářadí pouze na určenou  
práci, vypínač strojů musí být  

funkční 

ochranné pomůcky mistr 

    

    

Pořezání nezdržovat se v nebezpečném  
prostoru, nepřenášet zapnuté  
stroje, nepoužívat poškozéné  

nářadí 

ochranné pomůcky NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod IV 

mistr 
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Stropy Nůžky,  
stříhačky 

Zranění ruky, uříznutí  
prstu 

stříhat pouze pruty,  
na které jsou nůžky určeny, 

nestříhat více prutů najednou 

používat rukavice NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod IX.5 

mistr 

    

  
  Úraz části těla dodržovat pořádek na pracovišti, 

správné ukládání a manipulace 
ochranné pomůcky mistr 

    

  
Bednění Únosnost a stabilita kontrola těsnosti, únosnosti a  

prostorové tuhosti   
NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod IX.1 

mistr 
    

    Zranění ruky   použití rukavic mistr     

    
Úraz části těla dodržovat pořádek na pracovišti, 

správné ukládání a manipulace 
ochranné pomůcky mistr 

    

    
Rozmísení směsi beton lít max. z výšky 2 m, nebo  

použít násypné skluzy 
  NV 591/2006 

sb., příloze 
č.3, bod IX.2 

mistr 
    

    

Ukládání betonové 
směsi 

dodržovat stanovenou technologii, 
mezi místem odběru a obsluhou  
čerpadla musí být stanoven  

způsob komunikace   

mistr 

    
    Únosnost a stabilita kontrola třídy betonu   mistr     

Stroje 
pro 

ukládání 
betonu 

Stroje - 
čerpadlo Stabilita 

postavení na rovném terénu, 
řádné zapatkování 

proškolení 
obsluhy stroje 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
    

  
Uklouznutí obsluhy 

nastupovat na určeném místě  
stroje 

pevná pracovní 
obuv 

strojník 
    

  
  Rozjetí stroje řádně zajistit stroj proti rozjetí  

po ukončení prací 
proškolení 

obsluhy stroje 
NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod II 

strojník 
    

  
  Úraz části těla rozebírání a čistění potrubí a hadic  

pod tlakem je zakázáno 
proškolení 

obsluhy stroje 
strojník 
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  Ponorné 
vibrátory 

Úraz elektrickým 
proudem 

pravidelné kontroly a revize el. 
zařízení vibrátoru; pravidelné 

kontroly ochrany proti 
dotykovému napětí; izolačního 

stavu trafa (osobou znalou - 
elektrikářem), revize el. zařízení; 
před připojením na síť musí být 

spínač v nulové poloze; udržování 
vodotěsnosti krytů částí obsahující 
hlavní jistič, kabelového vstupu, 

hlavice vibrátoru a pružných částí; 
motor, bezpečnostní 

transformátor, izolační 
transformátor odolné proti 
stříkající vodě (dle typu 

vibrátoru); el. vibrátory připojovat 
pouze na zdroj o napětí a 
frekvenci podle údajů na 

výrobním štítku nebo v návodě k 
obsluze 

  NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

strojník 
vedoucí čety 

    

    Působení vibrací dodržování klidových 
bezpečnostních přestávek dle 

návodu k používání; nepoškozené 
ativibrační rukojeti na ohebné 

hřídeli; 

ochranné rukavice NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     

    Pád pracovníka při 
přenášení a pokládání 

základní desky, na 
které je umístěna 
pohonná jednotka 

řádný stav držadel na základní 
desce pro přenášení; zajištění 
bezpečného stavu pochůzné 

plochy; 

  NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2,bod IX 

vedoucí čety     
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Zdění Zděné  
konstrukce 

zdění 

Pád zdícího materiálu  
(cihly, tvárnic, 

překladů) 
na nohu, hlavu 

správné uchopení břemene, 
zákaz házení materiálem, 

bezpečné ukládání materiálu, 
zajištěný dostatečného prostoru  
na práci, zajištění bezpečného  

zvyšování místa práce -ne zdění  
nad hlavou 

pevná pracovní 
obuv, 

ochranná helma 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod X 

stavbyvedoucí 

    

  

  

Převržení nestabilně 
uložených předmětů 

(zárubně, okna, panely, 
zařizovací předměty 

atd.) 

správné uchopení břemene, 
zákaz házení materiálem,  

zajištěný dostatečného prostoru  
na práci, zajištění bezpečného  

zvyšování místa práce -ne zdění  
nad hlavou 

bezpečné ukládání 
materiálu 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod X 

stavbyvedoucí 

    

    Pád osazovaných 
překladů, přiražení  
prstů při manipulaci 

správné uchopení břemene, 
zákaz házení materiálem, 

zajištěný dostatečného prostoru  
na práci, zajištění bezpečného  

zvyšování místa práce -ne zdění  
nad hlavou 

bezpečné ukládání 
materiálu 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod X 

mistr 

    
    Zborcení, zřícení 

zděných konstrukcí  
v důsledku porušení a 

ztráty stability 

stanovení a dodržování  
technologických postupů,  

vyzdívání provádět odborně  
(správné vazby), zakotvení  

příček do zdiva, použití  
vhodného materiálu, případné  
zeštíhlování zděných nosných  
konstrukcí předem projednat a  

odsouhlasit 

práci provádí 
zaměstnanec  
s příslušnou 
kvalifikací 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod X 

mistr 

    

    

Propadnutí osob při  
zhotovení stropů 

nezatěžování neúnosných  
stropních prvků, nezatěžování  

nedokončených stropů,  
pozor na předčasné odbednění 

proškolení 
pracovníků 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod X 

mistr 
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  Zasažení očí, poleptání  
pracovníka vápnem 

správný postup při hašení vápna, 
správné a bezpečné zacházení  

s maltou a vápnem 

používání 
ochranných 
pomůcek  

k ochraně zraku 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod X 

mistr 

    
Úprava 
povrchů 

Úpravy 
povrchů 
stěn a 
stropů 

Zasažení očí 
pracovníka 

vystříknutím  
vápenného mléka a 
malty při omítání  

a bílení stěn a stropů 

správné a bezpečné zacházení  
s maltou a vápnem 

používání 
ochranných 
pomůcek  

k ochraně zraku 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod X 

mistr 

    

    

Pořezání rukou o ostré  
hrany obkladaček  

a dlažby 

správné pracovní postupy použití rukavic NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod X 

mistr 

    

    

Práce v nepřirozené  
poloze těla 

zdravotní způsobilost (preventivní  
prohlídky), bezpečnostní  

přestávky  

používání 
ochranných 
pomůcek  

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod X 

mistr 

    

  

Malířské  
práce 

Dráždivý účinek na 
kůži,  
na oči 

dodržet pokyny uvedené v  
bezpečnostních listech, 

dodržet zásady osobní hygieny 

použití pracovního 
oděvu 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XV 

mistr 

    

  

  Stříknutí vápenného  
mléka do oka 

správné a bezpečné zacházení  
s vápenným mlékem 

používání 
ochranných 
pomůcek  

mistr 

    

  

  Zhmoždění a naražení  
rukou a nohou při  

vyklouznutí břemene z 
ruky 

správné způsoby ruční manipulace, 
správné uchopení břemene, 

používání kvalitních pomůcek 

použití rukavic, 
pevná pracovní 

obuv 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XV 

mistr 

    

    

Pád osoby při výstupu  
a sestupu na zvýšená  

místa 

k místům práce ve výšce zajistit  
bezpečný přístup, neseskakovat,  

nevylézat po konstrukcích, 
zákaz používání vratkých a  

nevhodných předmětů pro práci 

proškolení 
pracovníků 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XV 

mistr 
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Pád pracovníka z 
lešení, 

 propadnutí podlahou 

zajistit stabilitu lešení, do výšky 1,5 
m opatřit okraje zábradlím, 
nepřetěžovat podlahu lešení 

materiálem, zajistit jednotlivé 
prvky podlah proti posunutí, 

neseskakovat na podlahu lešení 

proškolení 
pracovníků 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XV 

mistr 

    

    

Úder do ruky,  
přimáčknutí, otlaky při 
nežádoucím kontaktu 

nářadí s rukou 

zručnost, zácvik, používání  
vhodných pomůcek, soustředěnost  

při práci 

používání 
ochranných 
pomůcek  

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XV 

mistr 

    

    

Ohrožení zraku,  
poškození oka 

používání nepoškozeného nářadí, 
udržování suchých a čistých 

rukovětí 

používání 
ochranných 
pomůcek  

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XV 

mistr 

    

  

  Prašnost vznikající  
provozem 

používání odsávající jednotky, 
prachový sáček nutno vysypat  

před jeho naplněním 

používání 
ochranných 
pomůcek  

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XV 

stavbyvedoucí 

    
Izolatérské  

práce 
Izolatérské  

práce 
Pád břemene, narážení 

břemene  
na pracovníka při 

manipulaci s rolemi 
asfaltových pasů 

správné způsoby ruční manipulace, 
správné uchopení, nepoužívat  

nevhodné poškozené pomůcky, 
ukládání materiálu na rovné  

a zpevněné plochy 

použití rukavic, 
pevná pracovní 

obuv 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XIV 

mistr 

    

    

Propíchnutí chodidla 
hřebíky a jinými 

ostrohrannými částmi 

včasný úklid a odstranění  
materiálu, kontrolní činnost  

v průběhu stavby 

vhodná pracovní 
obuv 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XIV 

mistr 

    

  

  Požár, popálení při manipulaci s ohněm dodržovat 
protipožární zásady, skladování  

v náležitě upraveném a  
označeném skladu hořlavin, 
dodržovat zákaz kouření a  

zacházení s otevřeným ohněm  
při práci, zákaz používání v  

uzavřených prostorách 

používání 
ochranných 
pomůcek  

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod XIV 

mistr 
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Dokončovací 
práce 

Příprava 
suchých 
směsí 

Pád, převržení 
zásobníku po 

narušení  
a ztrátě stability 

řádné ustálení zásobníku, 
rovný a únosný podklad 

používání 
ochranných 
pomůcek  

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod I 

mistr 

    

  

  Zachycení, 
rozdrcení ruky  

šnekového 
podavače 

zakrytování šnekovnice, 
demontáž a čistění provádět  

jen za klidu, zajistit proti  
nežádoucímu spuštění 

proškolení 
pracovníků 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod I 

mistr 

    

  

Cement Dráždivé účinky  
cementového 

prachu 

zajištění těsnosti obalu pytlového  
cementu, nahrazení betonové  

směsi transportbetonem, výběr  
pracovníků a zajištění zdravotní  

způsobilosti 

používání 
ochranných 
pomůcek  

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.3, bod I 

mistr 

    

  

Vápno Dráždivé účinky,  
poleptání 

účinné větrání, používání  
ochranných pomůcek 

používání 
ochranných 
pomůcek  

mistr 

    

  

Výtahy Zranění 
přepravované  

osoby 

klec výtahu opatřovat klecovými  
dveřmi a světelnou zábranou, 

dbát na to, aby náklad  
nepřesahoval obrysy klece, 

nepřetěžovat výtah 

proškolení 
pracovníků 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod XIII 

mistr 

    
Jeřáby Provoz a 

údržba 
věžových 

jeřábů 

Neznalost 
technického stavu, 

omezení  
či znemožnění 
bezpečného 

provozu 

pravidelné kontroly před  
zahájením prací, sledování stavu,  

údržba, prohlídky, inspekce, 
nezávadný stav ocelového lana 

proškolení 
jeřábníka 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

strojník 

    

  

Údržba 
věžových 

jeřábů 

Špatný, zanedbaný  
technický stav 

jeřábu 

provádění pravidelných kontrol  
jeřábníkem, provádění roční  

inspekce, neprodlené odstranění  
zjištěných závad 

proškolení 
jeřábníka 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

strojník 
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Manipulace  
s břemeny 

Přetížení jeřábu, 
ztráta  

stability 

odborná a zdravotní způsobilost  
obsluhy, zajištění proti převrhnutí 

jeřábu, dodržování diagramu 
nosnosti, správně volená protizátěž, 
funkční vypínače, zvýšená opatrnost 

při manipulaci výložníku, 
informování vazače o  

nosnosti jeřábu při každé  
manipulaci, zjištění a označení  

daných břemen, provádění  
kontrol, nezávadné vazací  

prostředky, kontroly 

proškolení 
jeřábníka 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

strojník 

    

    

Zasažení osoby 
pohybem  
břemene 

správné ovládání jeřábu, nezařovat 
protisměr jako způsob brždění, 

správné seřízení tlaků  
hydraulického systému, před  

zvedáním břemene mít zdvihové  
lano ve svislé poloze, těžiště  
břemene mít v ose závěsu, 

znalost hmotnosti zvedaného  
břemene, nevyskytovat se  
v prostoru možného pádu 

proškolení 
jeřábníka, 

viditelný oděv,  
viditelná helma 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

strojník 

    

    

Přetržení vázacího  
prostředku 

zavěšováním břemen pověřovat  
pouze kvalifikovanou osobu, 
správné zavěšení břemene, 
ochrana lanového vazáku  

přes ostrou hranu, nezávadné  
vázací prostředky 

proškolení vazače NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

strojník 

    

    

Pád, převrácení  
nestabilního 

břemene 

správná činnost vazače, uložení  
břemene na rovný, tvrdý podklad, 
zajištění svislosti přepraveného  

břemene 

proškolení 
jeřábníka,  

vazače 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

strojník 
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Provoz 
věžového 

jeřábu 

Vznik 
nepřípustných  

zatížení na 
výložník 

nevyrovnávat rozhoupané  
břemeno rezervací pohybu 

proškolení 
jeřábníka 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

strojník 

    

    Neuzavřená 
smlouva  

k provozu jeřábu 

uzavření dlouhodobých a  
krátkodobých smluv a dodržování  

smluvených podmínek, 
určení kompetentní osoby   

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

stavbyvedoucí 

    
    Neznalost 

technického  
stavu 

předepsané zkoušky, inspekce a  
revize jeřábu, odstranění závad 

  

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

stavbyvedoucí 

    
    Nevhodný výběr  

pracovníků 
výběr, odborná  

kvalifikace, dozor pověřeného  
pracovníka 

zaškolení stavbyvedoucí 

    
    Obtížné a 

nesnadná  
identifikace vazače 

  viditelný oděv,  
viditelná helma 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.2, bod I 

strojník 

    

    

Opuštění jeřábu  
jeřábníkem bez  

správného zajištění  
jeřábu 

neopouštět jeřáb při zapnutém  
spínači, zajištění jeřábu dle  
návodu, vypnutí a uzamčení  

hlavního vypínače 

proškolení 
jeřábníka 

strojník 

    
Elektrické 

práce 
Elektrická 
zařízení 
-úraz 

elektrickým  
proudem 

Úrazy zasažením 
pracovníků 
elektrickým  

proudem 

vyloučení činností, kde se může  
pracovník dostat do styku s  

elektrickým proudem, zabránění  
neodborným zásahům do  

elektrického proudu, vypínaní  
el. energie po ukončení pracovní  

doby, respektování bezpečnostních  
sdělení, přesvědčit se při použití  

o jeho stavu 

proškolení 
pracovníka 

NV 591/2006 
sb., příloze 
č.1,bod II 

mistr 
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Vertikální 
komunikace 

Jednoduché  
a dvojité  
žebříky 

Pád žebříku i s 
pracovníkem po 

ztrátě  
stability žebříku 

žebříky používat jen pro  
krátkodobé práce při použití  

jednoduchého nářadí, při výstupu  
a sestupu musí být pracovník  

obrácen obličejem k žebříku, musí  
mít možnost bezpečného  

uchopení o oporu, po žebříku  
mohou být vynášena břemena jen  
o 15 kg, žebříky používané pro  

výstup musí přesahovat  
plošinu o 1,1 m, sklon žebříku musí  

mít sklon min 2,5:1, žebřík musí  
být umístěn tak, aby po celou jeho  

dobu použití byla zajištěna  
stabilita, přenosný žebřík  

musí být postaven na stabilním,  
pevném a rovném podkladu, 

zaměstnavatel zajistí  
provádění prohlídek žebříku, 

před každým použitím  
provést vizuální prohlídku, 

závěsný žebřík musí být  
zajištěn proti posunutí  
a rozkývání, skládací a  

výsuvné žebříky zajištěny proti  
vzájemnému pohybu, přenosné  
dřevěné žebříky o délce 12 m  

nelze používat  

používat 
nezávadné 

žebříky, správné  
postavení 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.III, bod 7 

mistr 
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    Větší nároky na 
zajištění stability  

hliníkových žebříků 
s malou hmotností 

žebříky používat pro krátkodobé,  
fyzicky nenáročné práce, při  
výstupu a sestupu musí být  

pracovník obrácen obličejem k  
žebříku, možnost uchopení o  
oporu, před každým použitím  

provést vizuální prohlídku 
po žebříku mohou být  

vynášena břemena jen o 15 kg, 
žebříky používané pro výstup  

musí přesahovat plošinu o 1,1 m, 
sklon žebříku musí mít sklon min 
2,5:1, žebřík musí být umístěn tak, 
aby po celou jeho dobu použití byla 
zajištěna stabilita, přenosný žebřík 

musí být postaven na stabilním,  
pevném a rovném podkladu, 

zaměstnavatel zajistí  
provádění prohlídek žebříku, 

závěsný žebřík musí být zajištěn  
proti posunutí a rozkývání, 
skládací a výsuvné žebříky  
zajištěny proti vzájemnému  

pohybu 

používat 
nezávadné 

žebříky, správné  
postavení 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.III, bod 1 

mistr 

    

    

Převrácení žebříku 
jinou osobou, 

najetím 
na žebřík 

projíždějícím 
vozidlem 

zajištění případné ohrazení  
prostoru kolem žebříku, 
bezpečnostní označení  

žebříku (terčíky…) 

označení dané 
práce 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.III, bod 1 

mistr 
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  Prasknutí, zlomení 
příčle dřevěných  

žebříků s následným 
pádem pracovníka 

udržovat žebřík v řádném  
technickém stavu, poškozené  
žebříky odstranit, nepoužívat  

poškozené žebříky, nepracovat  
na žebříku ve více osobách, 

po žebříku mohou být  
vynášena břemena jen o 15 kg, 

zaměstnavatel zajistí  
provádění prohlídek žebříku, 

před každým použitím  
provést vizuální prohlídku 

vizuální kontrola 
před 

zahájením prací 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.III, bod 1 

mistr 

    

  

Dvojité  
žebříky 

Rozjetí postranic a 
pád  

dvojitého žebříku 

opatření dvojitých žebříku  
zajišťovacími řetízky, žebříky  

používat pro krátkodobé,  
fyzicky nenáročné práce, 

při výstupu a sestupu  
musí být pracovník obrácen  

obličejem k žebříku, musí mít  
možnost bezpečného uchopení  
o oporu, po žebříku mohou být  
vynášena břemena jen o 15 kg, 
žebřík musí být umístěn tak,  

aby po celou jeho dobu použití  
byla zajištěna stabilita, 

přenosný žebřík musí být postaven  
na stabilním, pevném a rovném  
podkladu, zaměstnavatel zajistí  
provádění prohlídek žebříku, 

před každým použitím provést  
vizuální prohlídku 

správné postavení 
žebříku 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.III, bod 7 

mistr 
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  Podjetí dvojitého 
žebříku, pád 
pracovníka 

nepoužívat jako žebřík opěrný správné postavení 
žebříku 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.III, bod 7 mistr     

  

Vícedílné  
žebříky 

Pád žebříku s 
osobou 

sestavovat a vysouvat jen do délky 
uvedené výrobcem, delší žebříky 
zajišťovat proti prohnutí, správné 
napojení a upevnění jednotlivých  

dílců, udržování žebříků, 
nepoužívat poškozené žebříky, 

přenosný žebřík musí být postaven 
na stabilním, pevném a rovném 

podkladu, nepracovat na žebříku ve 
více osobách, zaměstnavatel zajistí 
provádění prohlídek žebříku, před 
každým použitím provést vizuální 

prohlídku, žebřík  
musí být umístěn tak, aby po celou 

jeho dobu použití byla zajištěna 
stabilita 

správné postavení 
žebříku 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.III, bod 7 

mistr 

    

  

Lešení a 
podobné 

konstrukce 
pro 

práce ve 
výškách 

Pád pracovníka z 
výšky 

montáž a demontáž provádí pouze 
kvalifikovaní pracovníci, zajištění 
podmínek bezpečnosti při montáži, 
zajištování všech volných okrajů 

lešení, zajistit tuhost lešení, 
používání až po jeho ukončení 
montáže, zamezení přístupu k 

místům, kde nejsou okraje zajištěny 
proti pádům 

proškolení 
pracovníků 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.VII, bod 7 

mistr 

    

    

Pád a zřícení lešení v  
důsledku větru 

konstrukce tvoří prostorově tuhý  
celek, provedení kotvení, 

používání lešení až po jeho  
ukončení montáže 

proškolení 
pracovníků 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.VII, bod 7 

stavbyvedoucí 
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Pád osob při sestupu zajištění bezpečných prostředků  
pro výstup na podlahy, používání  

žebříků k výstupu a sestupu, 
dodržování zákazu seskakování  

z lešení a slézání po konstrukcích, 
zákaz používání vratkých předmětů  

ke zvýšení urovni práce (bedny,  
palety…) 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VII, bod 7 

mistr 

    

    

Propadnutí a pád  
nebezpečnými 

otvory 

nebezpečné otvory rázně označit,  
použít zábradlí nebo poklopy, 

mezera mezi lešením a objektem  
nesmí být větší jak 25 cm, pokopy  

musí být dostatečně únosné 

označit otvory NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VII, bod 7 

mistr 

    

    

Propadnutí a pád 
osob  

po zlomení, zborcení  
konstrukcí 

výběr vhodných a kvalitních dílců, 
dřevěné nosné prvky před  

zabudováním odborně prohlédnout, 
spolehlivé zajištění všech prvků  

podlah, nepřetěžování prvků  
podlah materiálem 

používat 
nezávadné 

dílce 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VII, bod 7 

mistr 

    

    

Pád předmětu a  
materiálu na osobu  

z lešení 

bezpečné ukládání materiálu na  
podlahách, zajištění volných  

okrajů zarážkou, zřízení  
záchraných stříšek nad vstupem,  
vymezení a ohrazení pásmo pod  

místem prováděných prací, 
pro svislou dopravu zřídit  

uzavřené shozy, dodržování  
zákazu schazování při demontáži 

pevná pracovní 
obuv, 

ochranná helma 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VII, bod 7 

mistr 
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Práce ve 
výškách 

Práce a  
pohyb 

pracovníků  
na střechách,  

práce 
tesařské, 

pokrývačské, 
klempířské, 
montážní, 

hromosvodářské, 
udržovací  

apod. 

Pád pracovníka 
při pohybu na 

střeše 
k místu 

vlastního 
výkonu práce 

zajištění bezpečného přístupu na 
střechu pomocí komunikačních 
prostředků (schodů, žebříků…), 

zajištění proti propadnutí,  
zajištění proti sklouznutí  

zaměstnavatel zajistí použitím 
žebříků upevněných v místě práce 

případně použitím ochranné  
konstrukce nebo osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

mistr 

    

    

Pád pracovníka 
z výšky z  
volných 

nezajištěných  
okrajů, kladení 

střešní  
krytiny, 

provádění 
údržby,  

zhotovování 
bednění 

vytvoření podmínek k zajištění 
bezpečnosti vypracováním 

technologického nebo pracovního 
postupu, průběžné zajištění  

pracovníků (kolektivní zajištění, 
záchytné a ochranné konstrukce), 
zaměstnavatel zajistí, aby zvolené 

osobní ochranné prostředky 
odpovídaly povaze práce,  
předpokládaným rizikům  

a povětrnostní situaci, zamezení 
přístupu k místům na střechách kde 
se nepracuje a kde nejsou zajištěny  

volné okraje, vypracování  
technologického postupu včetně 
BOZP, používání ochranných a 

záchytných konstrukcí (např. lešení  
nebo jiná alternativa) 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

stavbyvedoucí 
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Nezachycený pád 
při  

použití prostředků 
osobního zajištění 

správné použití POZ, používání  
povolených kombinací prostředků  
osobního zajištění, správná volba  
vhodného upevnění (ukotvení),  
odborné ověření kotvícího bodu,  

např. statikem, zajištění pracovníka  
při přesunu na jiné místo 

upevnění (vodící lano, jištění  
druhým pracovníkem), zaměstnavatel 

zajistí,  
aby zvolené osobní ochranné 
prostředky odpovídaly povaze  

práce, předpokládaným rizikům a  
povětrnostní situaci, zaměstnanec  
se musí před použitím ochranných  
pomůcek o jejích kompletnosti a  
nezávadném stavu, zaměstnavatel  

zajistí, aby zaměstnanec provádějící 
práce při použití osobních  

pracovních prostředků proti pádu  
byl pro předpokládané práce 

proškolen 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

mistr 
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Náraz na pevnou 
překážku v průběhu 
zachycení pádu při 
použití prostředku 
osobního zajištění 

odstranění překážek v  
předpokládané dráze pádu,  

použití pohyblivého zachycovače  
s nekratší délkou zachycení pádu, 

prostředek osobního zajištění  
kotvit nad pracovním místem  

pracovníka, použití dvou 
zachycovačů  

pádu umístěných na dvou 
kotvících bodech 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

mistr 

    

    

Náhlé zachycení 
pádu při  
použití 

bezpečnostního  
pásu 

použití prostředku osobního  
zajištění tak, aby nenastal volný  

pád delší než 0,6 m 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

mistr 

    

    

Zachycení pádu v  
nevhodné poloze 

správné použití prostředku  
osobního zajištění, použití  

prostředku osobního zajištění  
(postroje), aby nenastal volný pád  

delší než 1,5 m, správná volba  
kotvícího bodu 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

mistr 
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Propadnutí 
pracovníka 
neúnosnou  

krytinou resp. 
střešní konstrukcí 

zajištění proti propadnutí provádět na 
všech střešních pláštích, zatížení na 

neúnosný střešní plášť vhodně 
rozložit např. pomocnou konstrukcí, 

způsob zajištění a rozměry 
technických konstrukcí 

musejí odpovídat prováděných  
prací, výběr vhodných přístupů na 

pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, zvolené řešení musí  

umožňovat evakuaci v případě 
nebezpečí, v závislosti na způsobu 

zajištění osazením konstrukce 
ochrany proti pádu vhodně 

uspořádané, dostatečně vysoké a 
pevné, při použití záchytných 

konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úrazů, zábradlí se skládá alespoň z 

horní tyče a zarážky  
u podlahy o výšce min. 0,15 m, 

za dostatečnou se považuje výška 
horní tyče 1,1 m, jestliže provedení 

určité práce vyžaduje odstranění 
konstrukce proti pádu, musí být 
zajištěna jiná varianta zajištění 

bezpečnostního opatření, práce ve 
výškách nad volnou hloubkou nesmí 

býtzahájena před jeho provedení  
bezpečnostních prvků 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

stavbyvedoucí 

    

    

Propadnutí a pád 
pracovníka otvory 

na střeše 

nebezpečné otvory na střeše  
(střešní okna) zajišťovat dostatečně  

únosnými poklopy 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

mistr 
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Propadnutí a pád 
osob po zlomení,  
uvolnění střešních 
konstrukcí a prvků 

výběr vhodného a kvalitního  
materiálu pro nosné prvky,  
vyloučení vadného dřeva, 

spolehlivé zajištění jednotlivých  
prvků podlah a jiných konstrukcí a 

správné osazení, nepřetěžování 
podlah a jiných konstrukcí 

materiálem, shlukováním osob apod. 

pevná pracovní 
obuv, 

ochranná helma 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

mistr 

    

    

Pád předmětu a 
materiálu ze střechy 

na osobu s 
ohrožením zraněním 

hlavy 

ochrana prostoru pod místy práce 
(vymezením a ohražením prostoru, 
vyloučení přístupu osob pod místa 

práce, střežením ohroženého 
prostoru), bezpečné ukládání 

materiálu na střeše mimo okraj, 
materiál, nářadí a pomůcky skladovat 
tak, aby bylo na střeše zajištěno proti 

pádu po celou dobu uložení, 
dodržovat zákaz zavěšování nářadí na 
části oděvu, pokud k tomu není 
upraven nebo pokud pracovník 

nepoužije vhodné výstroje (pás s 
upínákami, brašny, kapsáře, pouzdra 

aj.) 

pevná pracovní 
obuv, 

ochranná helma 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 2 

stavbyvedoucí 

    

    

Sklouznutí 
pracovníka z plochy 
střechy, naražení na 

pevný ochranný 
prvek 

použítí žebříků upevněných v místě 
práce, použití ochranné konstrukce 
nebo osobního zajištění proti pádu  

jednotlivých pracovníků 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI,bod 1 

mistr 

    

    

Úraz elektrickým  
proudem 

před prováděním prací na střechách  
učinit opatření proti dotyku s  

nebezpečným napětím 

proškolení 
pracovníků 

NV 
591/2006 

sb., příloze 
č.1,bod II 

mistr 
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Práce a 
pohyb 

pracovníků 
ve výškách 

a nad 
volnou 

hloubkou  

Propadnutí a pád 
osob po zlomení,  

uvolnění konstrukcí 

výběr vhodného a kvalitního  
materiálu pro nosné prvky podlah, 
všechny nosné dřevěné součásti  
pomocných i trvalých konstrukcí  

nutno před osazením a  
zabudováním odborně prohlédnout, 

spolehlivé zajištění jednotlivých  
prvků podlah a jiných prozatímních  

pomocných konstrukcí, 
nepřetěžování  

podlah a jiných konstrukcí  
materiálem, shlukováním osob  

apod. 

proškolení 
pracovníků 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI, 
bod 1 

mistr 
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Pád předmětu a 
materiálu z výšky na  

pracovníka s 
ohrožením a 

zraněním hlavy 

bezpečné ukládání materiálu na  
podlahách mimo okraj, 

materiál, nářadí a pomůcky skladovat 
tak, aby bylo  

na střeše zajištěno proti pádu  
po celou dobu uložení, 

dodržovat zákaz zavěšování  
nářadí na části oděvu, pokud k  
tomu není upraven nebo pokud  

pracovník nepoužije vhodné  
výstroje (pás s upínákami, brašny, 

kapsáře, pouzdra aj.), 
zajišťování volných okrajů podlah,  
včetně lešení, zarážkou při podlaze, 

zřízení záchytných stříšek nad  
vstupem do objektů, 

vymezení a ohrazení ochranného  
pásma pod místem práce ve výšce, 

ochrana prostoru pod místy  
práce (vymezením a ohražením  

prostoru, vyloučení přístupu osob  
pod místa práce, střežením  

ohroženého prostoru), pro svislou  
dopravu vybourané suti zřídit  

uzavřené shozy 

pevná pracovní 
obuv, 

ochranná helma 

NV 
362/2005 

sb., příloze 
č.VI, 
bod 2 

mistr 
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  Prostředky  
osobního  
zajištění 

při  
provádění 

prací  
ve 

výškách  

Nezachycený pád při 
použití prostředků 
osobního zajištění  

správné použití prostředku  
osobního zajištění, správná volba 
vhodného místa upevnění, místo 

upevnění musí odolat ve směru pádu 
minimální statické síle 15 kN, 

způsob a konstrukční provedení  
kotvícího zařízení odborně prověřit, 

pracovník musí být zabezpečen 
zajištěn proti pádu prostředky 

osobního zajištění stále a to i při 
přesunu na jiné místo upevnění 
(ukotvení), při návrhu vhodných  

druhů prostředků osobního  
zajištění jejich vzájemné kombinace 

vycházet z příslušných návodů k  
obsluze 

proškolení 
pracovníků 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.VI, 
bod 2 

mistr 

    
  

  

Náraz na pevnou 
překážku v průběhu 
zachycení pádu při 
použití prostředku 
osobního zajištění 

odstranění překážek v  
předpokládané dráze pádu,  

seřízení délky lana zachycovače  
s tlumičem pádu, použití  

pohyblivého zachycovače s  
nejkratší délkou zachycení pádu, 

kotvit pokud možno nad  
pracovním místem pracovníka, 

použití dvou zachycovačů  
pádu na 2 kotvících bodech 

proškolení 
pracovníků 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.VI, 
bod 2 

mistr 

    
  

  

Náhlé zachycení 
pádu při použití  

bezpečnostního pásu 

použití prostředků osobního  
zajištění tak, aby nenastal volný  
pád delší než 0,6 m, komplikace  

při vyproštění, vytažení pracovníka 
visícího na prostředku zajištění 

proškolení 
pracovníků 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.VI, 
bod 2 

mistr 
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Zachycení pádu v  
nevhodné poloze 

správné použití prostředku  
osobního zajištění, použití  

prostředku osobního zajištění  
(postroje) bez tlumiče pádové  
energie tak, aby nenastal volný  
pád delší než 1,5 m, komplikace  

při vyproštění, vytažení pracovníka 
visícího na prostředku osobního  

zajištění 

proškolení 
pracovníků 

NV 362/2005 
sb., příloze 
č.VI, bod 2 

mistr 
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A. OBECNÉ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI 
 
Na veškeré stavby působí okolní prostředí a celá řada technických věd (stavební fyzika, tepelná 
technika, akustika, požární bezpečnost atd.). Veškeré stavební práce jsou po určitém časovém 
úseku poznamenány výše uvedenými jevy. Při správné a pravidelné údržbě vznikají základní 
předpoklady pro dlouhodobou správnou funkci řešeného bytového domu a naopak při jejich 
porušování k jejímu celkovému nebo dílčímu znehodnocování. Pro tyto obecné zásady slouží 
několik zásadních pravidel, které je nutné dodržovat, abychom jsme se vyvarovali zbytečným a 
nákladným opravám. 
 
Vlhkost 
 
Bytový dům byl zhotoven ze skeletové konstrukce, která je vyzděna z kusového zdiva na 
maltu, při těchto stavebních pracích se do konstrukce vnáší vysoké množství vody (záměsová 
voda do betonových konstrukcí, malt, omítek, voda použitá k ošetřování tuhnoucích směsí 
atd.). Zbytková vlhkost zůstává v dokončených stavbách a v počátku užívání, je vyšší než 
dlouhodobě stabilizována. Proto je nutné konstrukce stabilizovat a to většinou dosáhneme 
především: 
 

� aby se v místnostech nehromadila vlhkost a nevytvářely podmínky pro vznik plísní, je 
potřebné větrat pravidelně a vždy tak, aby se vzduch v místnostech zcela vyměnil 

� v prvním roce zimního období zvýšení teploty vytápění o 1-2° C  
� v prvním roce se vyvarovat větších zdrojů vlhkosti (vodní nádrže, akvária), omezit 

velké množství živých rostlin, zvlhčovačů vzduchu apod.  
� nesušit prádlo na radiátorech 
� nezakrývat zdi nábytkem (musíme dbát na dostatečnou mezeru– min. 50 mm od zdi a 

nábytek umístit na nožky → vznik cirkulace vzduchu → zabránění plísní) 
� vyvarovat se umísťování velkých (plošných) předmětů na obvodové zdi  
� neprovádět první 2-3 roky při převzetí novostavby nástěnné malby, tapety. Stavebník 

nenese odpovědnost za případné škody na takovýchto malbách provedených uživatelem 
stavby v průběhu prvních dvou let po předání stavby, jelikož stěny musejí vysychat a 
čerstvé omítky strávit první malbu. 
 

Při vysoké vlhkosti vznikají různé mapy, plísně a dochází k deformacím zabudovaných skříní. 
Plísně vzniknou také částečným zavlhnutím při úplném zakrytí stěn a osazení nábytku bez 
mezer u zdi. Na tyto nepříjemné jevy nebude stavebník brát zřetel při nárocích na záruční lhůtu. 
Čím je chladněji, tím stačí kratší čas na větrání. V zimě si vystačíme při každém větrání se 4 –
 6 minutami, na jaře a podzim je potřeba 10 až 20 minut a v létě by měla okna zůstávat 
otevřená půlhodinu. V zimě by se vyklopená větračka vůbec neměla používat. Pravidelným 
krátkodobým větráním v zimním období je větrání vysoce účinným opatřením k eliminaci 
vlhkosti novostavby bytových domů. Vysychání stavebních materiálů se může přirozeně 
projevit vznikem drobných prasklinek na stěnách a v místech spojů konstrukcí, vznik těchto 
prasklinek postupem času zaniká.  
 
POZOR! Větrání pomocí vyklopení okna je v zimním období zcela nevhodné!  
Intenzita větrání je malá a ztráta tepla velmi vysoká! 
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Tepelné dilatace a smršťování materiálu 
 
Každý stavební materiál mění svůj objem v závislosti na změnách teplot. U některých 
stavebních materiálů (betonové konstrukce, zdící materiály, omítky apod.) se navíc projevuje 
tzv. smršťování (zmenšení objemu vlivem nabývání pevnosti po vyrobení a ustálení vlhkosti). 
K omezení závažných nepříznivých vlivů na statickou bezpečnost a kvalitu staveb se 
v konstrukcích navrhují dilatační spáry.  
Omezit všechny vlivy ze změn objemů použitých materiálů prakticky nelze. Stavební 
konstrukce se chovají přirozeně a občas si vytvoří dilatační spáru přirozenou cestou 
(v nejslabším článku). Samovolně vznikající dilatační spára není závadou (nemá vliv na 
statickou bezpečnost). Jestliže samovolně vznikající spára vadí při užívání (provoz, estetika), je 
možné přistoupit k opatřením (spáru lze cíleně přiznat, překrýt vhodným konstrukčním 
prvkem). Nelze očekávat, že samovolně vzniklou dilatační spáru můžeme trvale zlikvidovat 
vyplněním pevným materiálem. Stavebník je přesvědčen o tom, že bytové domy, které jste 
převzali, byly z tohoto pohledu navrženy a zhotoveny správně. Vnitřní omítky se chovají 
trochu odlišným způsobem. Smršťování se projevuje ve zvýšené míře, tepelná dilatace 
minimálně. U vnitřních omítek je možné, že se ještě po předání bytových domů objeví lokálně 
vlasové trhlinky, které poukazují o neukončeném procesu smršťování. Tyto trhlinky zpravidla 
odstraníme při prvním opakovaném malování. Klasické materiály (sádra, cement) jsou pro 
tento účel nepříliš vhodné. 
 
Samovolně vznikající dilatační spára není závadou (nemá vliv na statickou bezpečnost)! 
 
Sedání a dotvarování stavby 
 
Každá stavba vlivem se hmotnosti prochází procesem sedání (do několika milimetrů až 
k několika centimetrům). Vyšší hodnoty sedání nastávají výjimečně (nedokonalý průzkum 
základových poměrů, nevhodné staveniště, nekvalitně zpracovaný projekt a kombinací těchto 
vlivů). Při rovnoměrnosti základových poměrů a správném návrhu stavby dojde zpravidla 
k rovnoměrnému sedání stavby jako celku, které se nepříznivě neprojeví. Při nerovnoměrnosti 
základových poměrů a komplikovaných řešeních staveb, projektant ve spolupráci se 
zhotovitelem řeší řadou technických opatření rovnoměrnost sedání navodit. Největší podíl 
sedání řešených bytových domů se odehrává v průběhu zhotovení hrubé stavby. Pouze menší 
podíl se odehrává po jejím dokončení. Menší pohyby sedání stavby se mohou projevit (vlasové 
trhlinky v omítkách). Tyto trhlinky zpravidla odstraníme při prvním opakovaném malování. 
Vlasové trhliny, vzniklé z důvodu vysychání konstrukcí, tepelné dilatace a smršťování 
materiálů, stejně jako vlasové trhliny, vzniklé sedáním a dotvarováním stavby v počátečních 2-
3 letech užívání nemovitosti jsou zcela přirozeným jevem a nemohou být tudíž předmětem 
uplatňování reklamací. 
 
Vlasové trhlinky v omítkách zpravidla odstraníme při prvním opakovaném malování. 
Jsou zcela přirozeným jevem a nemohou být tudíž předmětem uplatňování reklamací! 
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B. KONKRÉTNÍ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI 
 - za bytové prostory zodpovídají majitelé bytů 
 - za společné prostory bytového domu odpovídají všichni majitelé bytů, bude        
zřízen harmonogram služeb, nebo bude vybrána soukromá firma na čištění a údržbu    
společných prostor (údržba nášlapných vrstev, malba stěn a stropů, pravidelná       
údržba výtahu a údržba společných balkónových oken a společných teras) 
 

1.  Nosné konstrukce a prvky 
 
Základy objektu jsou založeny jako hlubinné pomocí velkoprůměrových ŽB pilot. Na jejich 
zhlaví budou dále osazeny rovněž základové prefabrikované ŽB trámy. Nosnou konstrukci 
bloků vynáší 6 -podlažní rámové prefabrikované ŽB skelety prostě uložené na zhlaví pilot. Na 
obvodových ŽB prefabrikovaných průvlacích bude uloženo výplňové zdivo z keramických 
bloků Keratherm. V úrovních stropů je obvodové zdivo zpevněno železobetonovými věnci. 
Stropní konstrukce z předpjatých panelů SPIROLL. Budovy budou zastřešeny dřevěnými 
sedlovými střechami s vikýřem vystupujícím kolmo ke vstupnímu průčelí.  

 
Vzhledem k charakteru nosné konstrukce a vzhledem k tomu, že se jedná, o novostavbu 
bytových domů je možné, že v několika nejbližších letech může dojít k „dosednutí“ stavby a 
vzniku vlasových trhlinek v omítce, tyto trhlinky se opraví přestěrkováním při dalším 
malování. 
Z architektonických a technických důvodů (možnost poškozeni zateplovacího systému)  
není možné instalovat na fasádní plášť satelitní antény, sušáky na prádlo a jiné podobné  
konstrukce. Drobné zásahy do svislých nosných konstrukcí lze provádět až po ověření umístění 
rozvodů instalací pod omítkou. I po tomto ověření podle výkresové dokumentace je nutné 
postupovat obezřetně s ohledem na možnost narušení např.: rozvodů el. instalací. Zásadní 
zásahy do nosných kcí je nutné projednat se statikem. Do vodorovných nosných konstrukcí, 
stropů a schodišť, jsou zásahy nepřípustné. Při osazování stropních háků pro zavěšení svítidel 
je nutné používat příslušné hmoždinky osazené do vyvrtaných otvorů v betonu. 
 
Drobné zásahy do svislých nosných konstrukcí lze provádět až po ověření umístění 
rozvodů instalací pod omítkou! 
 
2.  Opatření proti vlhkosti 

 
Vzhledem k technologickému postupu výstavby, tj. mokrou cestou je možnost výskytu a 
projevení se tzv. zabudované vlhkosti, která se může projevovat výskytem skvrn vápenných 
výkvětů na stěnách. 
Vlhkost ze stěn se odstraní intenzivním vytápěním a pravidelným větráním . 
Pravidelné větrání je bezpodmínečně nutné zvláště v místnostech s vyšším vlhkostním 
zatížením. Plastová okna jsou téměř vzduchotěsná, a proto odpařovaná vlhkost může mít vliv 
na vznik plísní a tím může ohrožovat nábytek, který je v těsné blízkosti stěn nebo je na stěnách 
zavěšen. Je nutné také používat mikroventilaci pro dodržení průvzdušnosti v místnosti. Větrání 
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místnosti by mělo být prováděno pravidelně a často, avšak krátce a intenzivně. Při větrání 
nesmí dojít k ochlazení vnitřních povrchů! 
Rosení nebo kondenzaci nelze považovat za vadu, ale za důsledek momentálních podmínek 
v interiéru nebo nesprávné užívání místnosti. Koupelny a WC se musí nuceně odvětrávat. 
 
POZOR! Větrání pomocí vyklopení okna je v zimním období zcela nevhodné!  
Intenzita větrání je malá a ztráta tepla velmi vysoká! 
 
3. Vnit řní konstrukce a prvky  

 

• 3.1 Nenosné konstrukce 
 
Příčky v bytech a v 1.NP budou provedeny z keramických příčkovek tl. 115 mm Keratherm. 
Sklepní kóje v 1.NP budou odděleny prefabrikovanými ŽB stěnami, jejich vstupní čela budou 
ukončena lehkými dřevěnými příčkami s dveřmi. 
 
Při každém zásahu do příček je nutné si ověřit umístění rozvodů elektroinstalací a 
vodoinstalací podle výkresů, případně pomocí vyhledávacího přístroje. Je nutné seznámit 
uživatele s faktem, že v místě styku dojde k trhlinám vlivem dotvarování konstrukce. 
 

• 3.2 Schodiště, chodby – společné prostory 
 
Ve středním traktu budovy budou kolem výtahové šachty osazena 2 přímá prefabrikovaná ŽB 
schodišťová ramena. Schodišťové stupně se obloží keramickou dlažbou s protiskluzovou 
úpravou, schodiště se upraví schodišťovým zábradlím. V 1.NP, na chodbách a v prostoru 
schodiště bude položena teracová, resp. keramická dlažba do lepícího tmele na vyrovnávací 
betonovou vrstvu. 
Veškeré uvedené podlahy vyžadují pravidelnou údržbu (čistícími prostředky). Možno používat 
vodu se saponátem. Je nepřípustné použití louhů nebo kyselin. 
 

• 3.3 Dveře 
 
Vnitřní dveře budou dřevěné plné, v bytech částečně prosklené. Dveře ústící do chráněné 
únikové cesty (schodiště a zádveří) budou s požadovanou požární odolností, přičemž dveře ze 
strojovny výtahu budou nehořlavé ocelové. Venkovní dveře budou plastové, tepelně izolované, 
částečně prosklené s nízkým prahem. Garážová vrata do ostění budou osazena kovoplastová 
zateplená sekční vrata se standartním kováním a elektropohonem. Vnitřní dveře vyžadují 
minimální údržbu. Povrch dveří, zárubní i kování je možno čistit jemným, suchým nebo 
vlhkým hadříkem. Používat lze i vodu s příměsí saponátu. V žádném případě není vhodné 
používat chemické prostředky, organická rozpouštědla nebo abrazivní příměsi. Povrchová 
úprava nesmí přijít do styku s ostrými a tvrdými předměty, které ji mohou poškodit. V případě 
nutnosti stačí 1 x ročně namazat závěsy a střelku zámku vhodným mazacím prostředkem. U 
bezpečnostních vložek FAB při používání dodatečně vyrobených klíčů může dojít k poškození 
této vložky. V případě závady se obraťte na správcovskou firmu provádějící údržbu objektu 
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U dveří s požární odolností je nutné minimálně 1 x za tři měsíce kontrolovat zda nebyl stržen 
nebo poškozen expanzní pásek. Pro zajištění správné činnosti protipožárních uzávěrů je třeba 
1x ročně provést kontrolu provozuschopnosti a celistvosti požárních dveří, zda mají volný 
chod v závěsech, zda nejsou závěsy, zámek, kování uvolněny a že střelka zapadá do zámku. 
Zpěňovací požární páska je umístěna po obvodu dveří, a pokud nedojde k jejímu poškození, 
nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Z bezpečnostních důvodů nesmí být blokována funkce 
samozavírače ani jinak omezováno samozavírání dveří. V případě, že zárubně dveří jsou 
opatřeny obvodovým těsněním, může toto těsnění zpočátku ztížit zavírání křídel. Tento jev by 
měl po dotvarování těsnění pominout. 
 

• 3.4 Okna, balkónové dveře 
 
Okna a balkónové dveře jsou navrženy plastové otevíravé - sklopné s izolačním dvojsklem, 
jsou konstrukcí vyžadující drobnou údržbu, kromě běžného čištění a seřízení po 3 letech, 
vyžadují ochranný nátěr. Pouze u pohyblivých částí kování se doporučuje 1x ročně jejich 
promazání – použít je možno technickou vazelínu a silikonový olej. 
 
Údržba skel, rámů, vnějších i vnitřních parapetů se provádí vodou s běžnými saponátovými 
prostředky. Při čištění a užívání je nutno dbát na to, aby platové profily nebyly mechanicky 
poškozeny – oprava poškozených povrchů profilů zcela úspěšně není možná. Při údržbě je 
nutné dbát pokynů výrobce. 
 
Po určité době užívání je v některých případech nutné seřídit kování, kterým se upraví případně 
svěšování okenních a dveřních křídel. Seřízení oken se provádí nastavením kování  
( viz. přiložený návod dodavatele plastových výrobků, v případě nutnosti přivolat odborníka). 
 
U vnitřních parapetů se vyvarujte delšímu působení stojící vody, mohlo by dojít k nabobtnání, 
k odlupování uzavírací fólie nebo nelepených krajů. Rovněž voda srážející se na oknech při 
nedostatečném větrání, může při dlouhodobějším působení poškodit vnitřní parapety. 
Při otevírání oken a balkónových dveří postupujeme s citem a zabraňujeme narážení křídel do 
stěn a ostění, v opačném případě dojde k jejich poškození či vyvrácení. V případě neodborné 
montáže (zásah do konstrukce či materiálu oken) okenních žaluzií zaniká záruka na okna či 
balkónové dveře. 
 
4.  Povrchy 

 
• 4.1 Stěny a stropy 

 
V základu je byt vymalován bílou barvou Primalex Bonus. Na vnitřní malby používejte  
jen prodyšné nátěry k tomu určené, které dovolují zdem ,,dýchat" (Primalex, Jupol,  
Headlíne, Malvena atd.). V žádném případě nepoužívejte nátěry na bází latexu (Latexín  
apod.). V koupelnách a místnostech WC jsou na stěnách keramické obklady. První malba, která 
je provedena na čerstvou omítku bývá rychleji strávena. Proto doporučujeme provést po 3 
letech užívání nové vymalování, které již bude trvalejšího charakteru a také zacelí vlasové 
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trhliny vzniklé vyschnutím konstrukcí a dotvarováním stavby. Zde lze již provádět různé 
dekorativní malby, nástřiky apod. Před aplikací dokončovacích maleb a nástřiků je nutné 
zvážit, že při případných reklamacích vnitřních omítek a jejich opravách, bude malba v místech 
oprav omítek uvedena do stavu při předání díla. Nelze uplatňovat na opravovanou omítku 
provedení dekorativních maleb a nástřiků! 
 
Ocelové konstrukce jsou natírány běžnými nátěrovými hmotami . V současné době se dává 
přednost nátěrovým hmotám vodou ředitelných. Při údržbě a obnově nátěrů je možno 
postupovat standardními postupy dle návodů výrobců. 
 
Venkovní nátěry jsou prováděny standardními barvami. Při působení klimatických změn 
v agresivním prostředí je nutné tyto nátěry po 2 letech obnovovat. Jedná se hlavně o nátěry 
zábradlí, stříšky. 
 
Keramické obklady, k jejích ošetření používejte pouze saponátové přípravky k tomu určené. 
 

• 4.2 Podlahy – společné prostory 
 
Dlažby v chodbách a schodišti (bude vyhotoven rozpis úklidů, který jsou povinni 
dodržovat všichni majitelé bytů) 
 
Čistit 1 x týdně běžným způsobem (zamést, umýt vlhkým hadrem). Při malbách a opravách 
nátěrů je nutné dlažbu přiměřeně zakrýt, aby nedošlo k znečištění barvami. Dlažba se 
nenapouští žádným voskem ani nátěrem. 
 
Pozor! Vlhká podlaha je kluzká – nebezpečí úrazu! 
 
Povlakové podlahy PVC apod. 
 
Čistit 1x týdně nebo podle potřeby běžným způsobem, při použití čistících prostředků dle 
návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na čistícím prostředku. 
 
Nepoužívat organická rozpouštědla, kyseliny nebo louhy! 
 
5. Vytápění 

 
Elektrická energie bude využívána mimo jiné i pro provoz výtahových čerpadel, přípravu TUV 
a vytápění, které budou zajišťovat nástěnné otopné panely s akumulací. Jejich ovládání bude 
prováděno prostorovými termostaty jednotlivě pro každou vytápěnou místnost. Spotřeba 
studené vody je měřena vodoměry. 
 
Základní údržba systému ÚV 
 
Před zahájením topné sezóny je nutné provést odvzdušnění otopných těles. V průběhu  
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roku proveďte protočení termohlavic, zamezíte případnému zablokováni ventilů. 
 
6.  Zařizovací předměty 

 

• 6.1 Umývárny a WC 
 
Veškeré zařizovací předměty zdravotně technických instalací nevyžadují jinou než běžnou 
údržbu čištěním, při němž ale zásadně nepoužívat přípravky, které jsou připraveny na bázi 
mechanického čištění – čistící pískové přípravky, přípravky s příměsí čistících písků apod. 
Přípravky s příměsemi tekutých chemických látek rozpouštějících mastnoty, usazeniny a soli 
zařizovacím předmětům neškodí. 
V počátku užívání stavby se v novém potrubním systému mohou vyskytovat v menší míře 
nečistoty, které zanášejí filtry na výtokových bateriích a trysky ve splachovacích nádržkách. 
V případě, že se projeví snížená intenzita přítoků vody, překontrolujte nejprve čistotu těchto 
dílů. Min. 1x ročně je nutné pročistit umyvadlové, dřezové a vanové sifony a odstranit 
z nich zbytky mýdel, vlasů, usazenin apod., propláchnout je čistícím prostředkem na plastové 
odpady. Zanesení filtrů a sifonů není závadou ve smyslu garance zhotovitele díla a jejich 
čištění je nutno chápat jako běžnou údržbu. 
Min. 1x ročně provést kontrolu armatur a ostatního vybavení a případně zjištěné závady 
nechat odborně opravit. Při údržbě a čištění sprchových vaniček se nesmí používat agresivní 
čistící prostředky, které mohou poškodit povrchovou úpravu. 
 
7.  Kanalizace 

 
Ležatá kanalizace je provedena z plastových trubek a je uložena v zemi pod úrovni podlahy 
v 1.NP. V technické místnosti v 1.NP je instalována revizní šachta s čistícím kusem, 
prostřednictvím této šachty a čistících kusů na jednotlivých stupačkách je možno kanalizaci 
čistit. Čištění kanalizace se provádí pomocí čistících kusů, které jsou osazeny na potrubí 
v 1.NP. 
 
8.  Elektroinstalace 

 

• Světla 
Při výběru svítidel respektujte homologizaci pro ČR, zejména s ohledem do jakého  
prostředí jsou svítidla vhodná (exteriér/interiér, vlhké/suché prostředí). 
Pokud zavěšujete svítidla do SDK, používejte k tomu výhradně hmoždinky určené pro  
sádrokarton. Nepřetěžujte sádrokartonový podhled těžkými svítidly. 
 

• Zásuvky 
V bytě je umístěna mimo jiné zásuvka pro zapojení automatické pračky a myčky  
nádobí. Zásuvky jsou chráněny proudovými chrániči. Nezapínejte tyto spotřebiče do 
jiných zásuvek, nepoužívejte na tyto spotřebiče prodlužovací kabely!  
Pokud dojde ke zkratu v zásuvce, vypojte spotřebič a zapněte jistič v bytovém  
rozvaděči. Pokud ani potom nejde proud do zásuvek, zkontrolujte hlavni jistič. Pokud  
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se nepodaří obnovit přívod proudu, obraťte se na odborný servis. Jakýkoliv zásah do 
elektroinstalace smí být prováděn pouze způsobilou osobou s patřičným oprávněním! 
 
9.  Zámečnické konstrukce 

 
Zámečnické konstrukce – zábradlí nevyžaduje zvláštní údržbu s výjimkou případů, ve kterých 
dojde k poškození – odření povrchové úpravy, to je nutné okamžitě opravit a zabránit tak 
možnosti vzniku koroze. 
Je zakázáno uvolňovat či jinak manipulovat se šrouby a upevňovacími prostředky, které slouží 
k uchycení či spojení prvků zábradlí. 
 
10. Výtah – společné prostory 

 
Pokyny k užívání výtahu jsou předány samotným dodavatelem tohoto výtahu, je nutné zajistit 
servisní činnost výtahu uživatelem stavby. Bez zajištění servisu není možné výtah provozovat. 
Seřízení výtahu je nutné provádět 1 x za rok. 
 
11.  Různé – společné prostory 

 
Přístupové komunikace (chodník, zámková dlažba, dlažba) se musí pravidelně udržovat. 
Jedná se především o údržbu v zimním období, kdy je nutné zajistit odklízení sněhu, případně 
provádět posyp komunikace. V zimním období bude vyhotoven rozpis úklidu sněhu, který jsou 
povinni dodržovat všichni majitelé bytů. Min. 1x ročně je třeba vyčistit okapní žlaby od listí. 
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Propočet stavby 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí 

Místo: Velké Meziříčí 

Zhotovitel: BUILDING centrum – HSV, s.r.o. IČO: 25317873 
Karlov 169/88 DIČ: CZ25317873 
594 01 Velké Meziříčí 

  
Objednatel: město Velké Meziříčí IČO: 00295671 

Radnická 29/1 DIČ: CZ00295671 
594 13 Velké Meziříčí 

Datum zahájení: 1. 10. 2012 
Datum 
ukončení: 22. 11. 2013 

Číslo a název objektu             RN (bez DPH) 

 SO 01 HTU            2 660 069   

 SO 01 bytový dům           49 108 337   

 SO 07 Řadové garáže           7 242 828   

 SO 08 Dešťová kanalizace           1 526 923   

 SO 09 Splašková kanalizace         642 572   

 SO 11 Přeložka kabelového vedení VN         380 069   

 SO 12 Vodovod            343 608   

 SO 13 Veřejné osvětlení           274 736   

 SO 14 Zpevněné plochy           15 776 933   

 SO 15 Vegetační úpravy           799 706   

Stavba celkem (bez DPH)           78 755 780   

Základ DPH 14 % 
  

54 661 578 Kč 
DPH 

 
14 % 

  
7 652 621 Kč 

Základ DPH 20 % 
  

24 094 202 Kč 
DPH 

 
20 % 

  
4 818 840 Kč 

           

Cena celkem       91 227 241 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí             
Objekt: SO 00 HTÚ             Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz 

Objekt:  SO 00 HTÚ JKSO: 823.21 

MJ: m3 Počet MJ: 2 907,24 Náklady na MJ:            915 Kč  

Datum zahájení: 1. 10. 2012 Datum ukončení: 12. 10. 2012 

                      
  Rekapitulace ceny   

    
    
  Základní rozpočtové náklady 2 660 069 Kč 
    
  Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 
    
  Cena stavebního objektu bez DPH 2 660 069 Kč 
                      

  Základ DPH  14 % 2 660 069 Kč 
  DPH 14 % 372 410 Kč 
    
  Základ DPH 20 % 0 Kč 
  DPH 20 % 0 Kč 
    

    

  Cena celkem: 3 032 478 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí         
Objekt: SO 01 Bytový dům         Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz 112211 

Objekt:  SO 01 Bytový dům JKSO : 803.12 

MJ: Počet MJ: 10 723,96 Náklady na MJ:          4 579 Kč  

Datum zahájení: 1. 3. 2013 Datum ukončení: 24. 10. 2013 

                
  Rekapitulace ceny   

    
    
  Základní rozpočtové náklady 49 108 337 Kč 
    
  Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 
    
  Cena stavebního objektu bez DPH 49 108 337 Kč 
                
  
 Základ DPH  14 % 49 108 337 Kč 
  DPH 14 % 6 875 167 Kč 
    
  Základ DPH 20 % 0 Kč 
  DPH 20 % 0 Kč 
    

  Cena celkem: 55 983 504 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí         
Objekt: SO 07 Řadové garáže       Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz  124211 

Objekt:  SO 07 Řadové garáže JKSO: 812.62 

MJ: Počet MJ: 1 605,86 Náklady na MJ:          4 510 Kč  

Datum zahájení: 1. 9. 2013 Datum ukončení 31. 10. 2013 

                  
  Rekapitulace ceny   

    
  Základní rozpočtové náklady 7 242 828 Kč 
    
  Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 
    
  Cena stavebního objektu bez DPH 7 242 828 Kč 
                  
    
  Základ DPH  14 % 0 Kč 
  DPH 14 % 0 Kč 
    
  Základ DPH 20 % 7 242 828 Kč 
  DPH 20 % 1 448 566 Kč 
    

  Cena celkem: 8 691 394 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí         
Objekt: SO 08 Dešťová kanalizace       Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz 222311 

Objekt:  SO 08 Dešťová kanalizace JKSO : 827.21.A5 

MJ: Počet MJ: 167,00 Náklady na MJ:          9 143 Kč  

Datum zahájení: 22. 10. 2012 Datum ukončení: 2. 11. 2012 

                    
  Rekapitulace ceny   

    
  Základní rozpočtové náklady 1 526 923 Kč 
    
  Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 
    
  Cena stavebního objektu bez DPH 1 526 923 Kč 
                    
 
  Základ DPH  14 % 1 526 923 Kč 
  DPH 14 % 213 769 Kč 
    
  Základ DPH 20 % 0 Kč 
  DPH 20 % 0 Kč 
    

  Cena celkem: 1 740 692 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí         
Objekt: SO 09 Splašková kanalizace       Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz 222311 

Objekt:  SO 09 Splašková kanalizace JKSO : 827.21.A3 

MJ: Počet MJ: 98,00 Náklady na MJ:          6 557 Kč  

Datum zahájení: 22. 10. 2012 Datum ukončení: 2. 11. 2012 

                      
  Rekapitulace ceny   

    
  Základní rozpočtové náklady 642 572 Kč 
    
  Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 
    
  Cena stavebního objektu bez DPH 642 572 Kč 
                      
  
 Základ DPH  14 % 642 572 Kč 
  DPH 14 % 89 960 Kč 
    
  Základ DPH 20 % 0 Kč 
  DPH 20 % 0 Kč 
    

  Cena celkem: 732 532 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí       
Objekt: SO 11 Přeložka kabelového vedení VN   Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz 222421 

Objekt:  SO 11 Přeložka kabelového vedení VN JKSO: 828.72.BAB1 

MJ: Počet MJ: 164,50 Náklady na MJ:          2 311 Kč  

Datum zahájení: 8. 10. 2012 Datum ukončení: 19. 10. 2012 

  
                  

  Rekapitulace ceny   
  
  Základní rozpočtové náklady 380 069 Kč 
  
  Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 
  
  Cena stavebního objektu bez DPH 380 069 Kč 
                  
 
  Základ DPH  14 % 380 069 Kč 
  DPH 14 % 53 210 Kč 
  
  Základ DPH 20 % 0 Kč 
  DPH 20 % 0 Kč 
  

  Cena celkem: 433 279 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí       
Objekt: SO 12 Vodovod       Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz 222211 

Objekt:  SO 12 Vodovod JKSO : 827.11.A1 

MJ: Počet MJ: 128,50 Náklady na MJ:          2 674 Kč  

Datum zahájení: 29. 10. 2012 Datum ukončení: 9. 11. 2012 
 
 
 

                      
  Rekapitulace ceny   

    
    
  Základní rozpočtové náklady 343 608 Kč 
    
  Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 
    
  Cena stavebního objektu bez DPH 343 608 Kč 
                      
    
  Základ DPH  14 % 343 608 Kč 
  DPH 14 % 48 105 Kč 
    
  Základ DPH 20 % 0 Kč 
  DPH 20 % 0 Kč 
    

  Cena celkem: 391 713 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí       
Objekt: SO 13 Veřejné osvětlení     Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz 222492 
          

Objekt:  SO 13  Veřejné osvětlení  JKSO: 828.75 
          

MJ:     Počet MJ: 162,50  Náklady na MJ:          1 691 Kč  

Datum zahájení: 5. 11. 2013      Datum ukončení: 16. 11. 2013 

         
                      

      Rekapitulace ceny       
             
             
  Základní rozpočtové náklady       274 736 Kč 
             
  Vedlejší rozpočtové náklady       0 Kč 
             
  Cena stavebního objektu bez DPH      274 736 Kč 
                      
             
  Základ DPH   14 %     0 Kč 
  DPH   14 %     0 Kč 
             
  Základ DPH  20 %     274 736 Kč 
  DPH   20 %     54 947 Kč 
             

  Cena celkem:    329 683 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí         
Objekt: SO 14 Zpevněné plochy       Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz 

Objekt:  SO 14 Zpevněné plochy JKSO : 823.27 

MJ: Počet MJ: 1 258,25 Náklady na MJ:        12 539 Kč  

Datum zahájení: 1. 11. 2013 Datum ukončení: 15. 11. 2013 

                      
  Rekapitulace ceny   

    
  Základní rozpočtové náklady 15 776 933 Kč 
    
  Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 
    
  Cena stavebního objektu bez DPH 15 776 933 Kč 
                      
 
  Základ DPH  14 % 0 Kč 
  DPH 14 % 0 Kč 
  Základ DPH 20 % 15 776 933 Kč 
  DPH 20 % 3 155 387 Kč 
    

  Cena celkem: 18 932 319 Kč 
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Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí         
Objekt: SO 15 Vegetační úpravy       Datum tisku: 22. 12. 2012 

Propočet objektu 

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí cc-cz 

Objekt:  SO 15 Vegetační úpravy JKSO: 823.29 

MJ: Počet MJ: 1 637,50 Náklady na MJ:            488 Kč  

Datum zahájení: 11. 11. 2013 Datum ukončení: 22. 11. 2013 

                      
  Rekapitulace ceny   

    
    
  Základní rozpočtové náklady 799 706 Kč 
    
  Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 
    
  Cena stavebního objektu bez DPH 799 706 Kč 
                      
 
  Základ DPH  14 % 0 Kč 
  DPH 14 % 0 Kč 
    
  Základ DPH 20 % 799 706 Kč 
  DPH 20 % 159 941 Kč 
    

  Cena celkem: 959 647 Kč 
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Položkový rozpočet stavby Datum:  22. 12. 2012 
  

Stavba: 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí 

Zhotovitel:  BUILDING centrum – HSV, s.r.o. IČO: 25317873 
Karlov 169/88 DIČ: CZ25317873 
594 01 Velké Meziříčí 

Objednatel:  město Velké Meziříčí IČO: 00295671 
Radnická 29/1 DIČ: CZ00295671 
594 13 Velké Meziříčí 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

_______________  _______________ 

          Rozpočtové náklady 
Základ pro DPH 14 % 55 081 192,00 
DPH  

 
14 % 7 711 367,00 

Základ pro DPH 20 % 0,00 
DPH  

 
20 % 0,00 

Cena celkem za stavbu   62 792 559 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Číslo a název objektu / 
provozního souboru 

  Cena celkem Základ DPH 
14 % 

Základ 
DPH 20 

% 

DPH 
celkem 

% 

SO 01 Bytový dům   62 792 559 55 081 192 0 7 711 367 100,0 
Celkem za stavbu     62 792 559 55 081 192 0 7 711 367 100,0 
      
      
      
Rekapitulace stavebních rozpočtů 

Číslo 
objektu 

Číslo a název 
rozpočtu   Cena celkem 

Základ DPH 
14 % 

Základ 
DPH 20 

% 

DPH 
celkem % 

SO 01 
101 Bytový dům ve 
Velkém Meziříčí   62 792 559 55 081 192 0 7 711 367 100,0 

Celkem za stavbu     62 792 559 55 081 192 0 7 711 367 100,0 
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Číslo a název dílu   % HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 0,7 385 729 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 2,7 1 427 391 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 26,0 13 885 193 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 7,0 3 759 991 0 0 0 0 
61 Úpravy povrchů vnitřní 5,9 3 157 727 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější 3,8 2 047 940 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1,3 673 305 0 0 0 0 
64 Výplně otvorů 0,0 14 445 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě 0,2 0 87 509 0 0 0 
712 Živičné krytiny 0,9 0 503 463 0 0 0 
713 Izolace tepelné 3,7 0 1 957 275 0 0 0 
721 Vnitřní kanalizace 0,7 0 350 291 0 0 0 
722 Vnitřní vodovod 1,1 0 596 958 0 0 0 
724 Strojní vybavení 0,2 0 102 100 0 0 0 
725 Zařizovací předměty 1,3 0 711 799 0 0 0 
735 Otopná tělesa 1,0 0 556 125 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské 1,3 0 708 572 0 0 0 
763 Dřevostavby 14,0 0 7 479 780 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 1,3 0 710 708 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 3,5 0 1 879 369 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 1,0 0 514 940 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2,5 0 1 344 229 0 0 0 
776 Podlahy povlakové 1,5 0 777 790 0 0 0 
781 Obklady keramické 1,9 0 1 017 038 0 0 0 
783 Nátěry 0,2 0 102 156 0 0 0 
784 Malby 1,2 0 636 405 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 3,9 2 082 836 0 0 0 0 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,4 206 670 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 1,7 932 741 0 0 0 0 
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M21 Elektromontáže 8,1 0 0 0 4 321 241 0 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,8 0 0 0 440 000 0 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,1 0 0 0 53 300 0 
Celkem za stavbu   100,0 28 573 968 20 036 507 0 4 814 541 0 

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů 

Název vedlejšího nákladu       Cena celkem 
Ztížené výrobní podmínky       0 
Oborová přirážka   0 
Přesun stavebních kapacit   0 
Mimostaveništní doprava   0 
Zařízení staveniště   1 442 475 
Provoz investora   213 700 
Kompletační činnost (IČD)   0 
Rezerva rozpočtu   0 
Celkem za stavbu         1 656 176 
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Položkový rozpočet  

Stavba : 1 Bytový dům ve Velkém Meziříčí   Rozpočet: 101   
Objekt : SO 01 Bytový dům   Bytový dům ve Velkém Meziříčí 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 1 Zemní práce         
1 111201102R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2  m2 2 907,24 21,20 61 633,40 
2 131301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4  m3 144,33 37,80 5 455,63 
3 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3  m3 481,10 573,00 275 668,29 
4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m  m3 481,10 54,80 26 364,09 
5 171102103R00 Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS  m3 141,32 70,60 9 976,91 
6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  m2 619,65 10,70 6 630,27 

  Celkem za 1 Zemní práce       385 728,59 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání         

7 224311322R00 Výplň pilot z V4 BP 20 struskoportlad.,se suspenzí  m3 111,97 2 935,00 328 621,38 
8 224361115R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 11373  t 3,45 35 450,00 122 469,12 
9 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm  m 42,00 853,00 35 826,00 
10 224383112R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm  m 108,50 1 834,00 198 989,00 
11 264411411R00 Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.4  m 66,00 3 785,00 249 810,00 
12 264412111R00 Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.0-5 m hor.4  m 19,50 7 005,00 136 597,50 
13 273323311U00 Základová deska ŽB V4 B20  m3 20,19 2 580,00 52 085,04 
14 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení  m2 35,36 518,00 18 315,44 
15 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění  m2 35,36 77,90 2 754,39 
16 273361411R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí  t 0,02 25 710,00 488,49 
17 274315412R00 Základové pasy z betonu vodost. V4 B 20 (C 16/20)  m3 23,78 3 060,00 72 779,04 
18 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení  m2 112,40 582,00 65 416,80 
19 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění  m2 112,40 77,90 8 755,96 
20 275321311R00 Železobeton základových patek C 16/20 (B 20)  m3 1,82 2 785,00 5 079,84 
21 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení  m2 19,20 384,00 7 372,80 
22 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění  m2 19,20 77,90 1 495,68 
23 275361921RT4 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - 

drát 6,0  oka 100/100 t 0,08 25 990,00 2 196,16 
24 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky  m3 151,38 438,50 66 381,62 
25 58337213 Štěrkopísek frakce 0-32 Z m3 151,38 343,21 51 956,30 

  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       1 427 390,55 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
26 311231722R00 Zdivo nosné Keratherm 30 CD P10, MVC 2,5  m3 600,45 3 350,00 2 011 516,21 
27 311321311R00 Železobeton nadzákladových zdí C 16/20  (B 20)  m3 39,08 3 010,00 117 642,84 
28 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení  m2 325,12 407,50 132 486,40 
29 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění  m2 325,12 195,00 63 398,40 
30 311361921R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí  t 3,91 26 150,00 102 204,66 
31 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/100 cm  kus 106,00 311,00 32 966,00 
32 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm  kus 264,00 393,00 103 752,00 
33 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm  kus 194,00 1 020,00 197 880,00 
34 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/300 cm  kus 54,00 1 164,00 62 856,00 
35 317168139R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/325 cm  kus 60,00 1 244,00 74 640,00 
36 331123011R00 Montáž sloupů ŽB do 1 t v budovách H do 24 m  kus 36,00 819,00 29 484,00 
37 342241146R00 Příčky z tvárnic Keratherm P+D J, tl. 11,5 cm  m2 2 008,40 528,00 1 060 436,52 
38 59369103 Sloup želbet VZX 300/19 PHS 2-300 300x25x35 kus 36,00 2 942,49 105 929,64 
39 003 PC Betonový skelet,kce výtahové šachty do výšky 18 m  kus 2,00 4 895 000,00 9 790 000,00 
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  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       13 885 192,67 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
40 411133901R00 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t  kus 204,00 812,00 165 648,00 
41 413123012R00 Montáž trámů, tyčových dílců vodor. konstr. H 24 m  kus 252,00 984,00 247 968,00 
42 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)  m3 11,83 3 665,00 43 369,78 
43 59339594 Nosnik stropní TRIGON délky 5-6 m m 252,00 239,09 60 250,68 
44 59346809 Panel stropní SPIROLL PPS../250 - 10+2x nad 6 m m 2 190,00 1 480,71 3 242 754,90 

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       3 759 991,36 
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní         
45 611421432R00 Omítka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková  m2 2 760,52 499,00 1 377 499,48 
46 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková  m2 6 569,11 271,00 1 780 227,73 

  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       3 157 727,21 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější         
47 622311833RV1 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 120 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 1 617,14 1 213,00 1 961 587,79 
48 624961111R00 Těsnění spár trubicí Mirelon průměru 30 mm  m 1 314,34 65,70 86 352,14 

  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       2 047 939,93 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
49 631311124U00 Mazanina -12cm C16/20  m3 47,29 3 040,00 143 749,44 
50 631311134U00 Mazanina -24cm C16/20  m3 70,91 2 970,00 210 608,64 
51 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm  m3 47,29 124,00 5 863,46 
52 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm  m3 70,91 62,10 4 403,64 
53 631361921R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených  t 4,62 26 920,00 124 316,56 
54 631416221RT3 Mazanina PROFI samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm 

Alphafliessestrich E225, 20 MPa, anhydritová m3 21,63 8 525,00 184 363,36 

  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       673 305,09 
Díl: 64 Výplně otvorů         
55 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2  kus 12,00 580,00 6 960,00 
56 55330319 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 L kus 10,00 622,19 6 221,90 
57 55330322 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 P kus 2,00 631,65 1 263,30 

  Celkem za 64 Výplně otvorů       14 445,20 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy         
58 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m  m2 1 032,57 51,10 52 764,27 
59 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042  m2 2 065,14 35,80 73 931,93 
60 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m  m2 1 032,57 35,00 36 139,91 
61 94 PC1 Dodávka a montáž výtahu  kus 2,00 960 000,00 1 920 000,00 

  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       2 082 836,12 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách         
62 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  m2 2 551,28 72,70 185 478,06 
63 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus  kus 26,00 89,90 2 337,40 
64 55348112 Schránka listovní DLS-A01 se sklapkou kus 26,00 725,19 18 854,94 

  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách     206 670,40 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
65 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m  t 3 608,28 258,50 932 740,94 

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       932 740,94 
Díl: 711 Izolace proti vodě         
66 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  m2 47,36 74,20 3 513,96 
67 711471051RZ1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky 

folie Ekoplast tl. 1 mm m2 47,36 303,00 14 349,47 
68 711471051RZ4 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky 

fólie Fatrafol 803 tl. 1,0 mm m2 47,36 250,50 11 863,18 
69 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná  m2 619,65 28,60 17 722,02 
70 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná  m2 619,65 35,60 22 059,58 
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71 62831118 Pás asfaltovaný těžký IPA 400 PE S 40 m2 49,73 86,62 4 307,26 
72 67390511 Textilie jutařská Netex F 300 g/m2 šíře 215 cm m 218,60 41,90 9 159,45 
73 68536850 Plsť metrová vpichovaná Izochran P-150 org.400g/m2 kg 18,94 61,68 1 168,42 
74 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  % 841,43 4,00 3 365,73 

  Celkem za 711 Izolace proti vodě       87 509,07 
Díl: 712 Živičné krytiny         
75 712361703R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou  m2 642,66 252,50 162 272,66 
76 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie  m2 642,66 31,80 20 436,72 
77 712391175R00 Připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky  m 305,20 91,20 27 834,24 
78 69370589 Geotextilie MOKRUTEX P 300g/m2 š. 400 cm m2 321,33 18,27 5 870,74 
79 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně 

fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm m2 706,93 378,00 267 219,69 
80 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m  % 4 836,34 4,10 19 829,00 

  Celkem za 712 Živičné krytiny       503 463,04 
Díl: 713 Izolace tepelné         
81 713111124R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem přistřelením  m2 416,32 97,80 40 716,10 
82 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá  m2 1 982,60 23,40 46 392,84 
83 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá  m2 472,86 31,10 14 705,95 
84 713191123R00 Izolace tepelné překrytím pásem R 400/H,přilepením  m2 472,86 94,90 44 874,41 
85 713191131U00 Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm  m2 1 982,60 43,60 86 441,36 
86 28375769.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S m3 83,20 3 787,20 315 095,04 
87 28375874 Deska polystyren. EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 160 mm m2 536,76 454,46 243 935,95 
88 63141267 Deska z čedič. plsti Nobasil PTS tl. 80 mm m2 1 982,60 522,16 1 035 234,42 
89 63151373.A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 80 mm m2 836,00 102,72 85 873,92 
90 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m  % 19 132,70 2,30 44 005,21 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       1 957 275,19 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace         
91 721 PC Vnitřní kanalizace  ks 1,00 343 760,00 343 760,00 
92 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m  % 3 437,60 1,90 6 531,44 

  Celkem za 721 Vnitřní kanalizace       350 291,44 
Díl: 722 Vnitřní vodovod         
93 722 PC Vnitřní vodovod  ks 1,00 589 297,00 589 297,00 
94 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m  % 5 892,97 1,30 7 660,86 

  Celkem za 722 Vnitřní vodovod       596 957,86 
Díl: 724 Strojní vybavení         
95 724319112U00 Mtž tlakové nádrže stojaté 500 l  kus 1,00 1 350,00 1 350,00 
96 724 PC1 ATS-posílení tlaku  ks 1,00 100 000,00 100 000,00 
97 998724203R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m  % 1 013,50 0,74 749,99 

  Celkem za 724 Strojní vybavení       102 099,99 
Díl: 725 Zařizovací předměty         
98 725119306R00 Montáž klozetu závěsného  soubor 26,00 566,00 14 716,00 
99 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění  soubor 26,00 715,00 18 590,00 
100 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly  soubor 30,00 643,00 19 290,00 
101 725229103U00 Mtž van akrylátových  soubor 20,00 1 210,00 24 200,00 
102 725249101R00 Montáž sprchových boxů  soubor 6,00 1 727,00 10 362,00 
103 725249103R00 Montáž sprchových koutů  soubor 6,00 983,00 5 898,00 
104 725329101R00 Montáž dřezů dvojitých  soubor 26,00 1 158,00 30 108,00 
105 725539204U00 Mtž ohřívač zásobník závěsný -125l  soubor 26,00 2 620,00 68 120,00 
106 725821421U00 Mtž baterie umyv/džez stojan G1/2  kus 56,00 159,00 8 904,00 
107 725831412U00 Mtž baterie vana stěna G 3/4  soubor 20,00 302,00 6 040,00 
108 725841411U00 Mtž baterie sprcha stěna nastav v  kus 6,00 264,00 1 584,00 
109 28696730 Modul pro umyvadlo kompletní FRIAFIX kus 4,00 1 852,20 7 408,80 
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110 541322422 Ohřívač vody elektrický zásobníkový OKCE 100 kus 26,00 6 552,34 170 360,84 
111 55220102.M Vanička sprchová RONDA 80 LA kus 6,00 2 923,88 17 543,28 
112 55231080 Dřez nerez s miskou vestavný typ 528 Mono plus 1a kus 26,00 1 333,08 34 660,08 
113 55421004 Vana akrylátová Klasik 150x70x41 bílá 115 litrů kus 20,00 5 324,52 106 490,40 
114 55423033.A Mísa akrylátová Odeon 90x75x16 bahama kus 20,00 4 474,45 89 489,00 
115 64213611 Umyvadlo ECCO V 1342 bílé bez otv. pro bat. kus 30,00 1 105,74 33 172,20 
116 64240062 Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá  hl. 530 mm kus 26,00 1 725,49 44 862,74 

  Celkem za 725 Zařizovací předměty       711 799,34 
Díl: 735 Otopná tělesa         
117 735 PC Elektrické topné panely MIRAVA HT+el.těl. KORALUX  kus 1,00 540 189,00 540 189,00 
118 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m  % 5 401,89 2,95 15 935,58 

  Celkem za 735 Otopná tělesa       556 124,58 
Díl: 762 Konstrukce tesařské         
119 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2  m 568,00 130,00 73 840,00 
120 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2  m 1 024,20 166,50 170 529,30 
121 762332130RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně 

dodávky řeziva, hranoly 14/20 m 119,00 438,50 52 181,50 
122 762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 900,00 80,40 72 360,00 
123 762342441U00 Mtž lišta trojúhelník/kontralať  m 1 100,00 9,39 10 329,00 
124 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 31,74 989,00 31 390,86 
125 762420011U00 Obložení strop CETRIS 12 sraz šroub  m2 146,05 313,00 45 713,65 
126 762429001U00 Mtž obložení stropu podkladový rošt  m 64,00 61,60 3 942,40 
127 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů  m2 127,00 14,40 1 828,80 
128 60512123 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m m3 30,97 5 565,00 172 359,18 
129 60517102 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm m3 4,50 6 165,00 27 742,50 
130 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m  % 6 622,17 7,00 46 355,20 

  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       708 572,39 
Díl: 763 Dřevostavby         
131 763131714U00 SDK podhled zákl penetrační nátěr  m2 2 402,50 23,70 56 939,25 
132 763133111U00 SDKmezistrop UA 50 4xA 12,5 TI 40  m2 2 402,50 3 040,00 7 303 600,00 
133 998763403U00 Přesun SDK kce objekt v -24m  % 73 605,39 1,62 119 240,74 

  Celkem za 763 Dřevostavby       7 479 779,99 
Díl: 764 Konstrukce klempířské         
134 764172023U00 Kryt Rannila Cascade pural -30°  m2 739,42 578,00 427 384,76 
135 764172070U00 Rannila štít lemování vrchní -30°  m 72,60 259,00 18 803,40 
136 764172073U00 Rannila okap lemování - 30°  m 66,00 172,00 11 352,00 
137 764172074U00 Rannila úžlabí+těsnění -30°  m 28,00 437,00 12 236,00 
138 764172080U00 Rannila hřeben hřebenáč oblý -30°  m 60,20 484,00 29 136,80 
139 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm  m 66,40 241,50 16 035,60 
140 764359212R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm  kus 12,00 366,00 4 392,00 
141 764454203R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm  m 144,00 265,50 38 232,00 
142 764 PC Parapety AL 130 hnědý vnější - dodávka,montáž  ks 174,00 800,00 139 200,00 
143 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m  % 6 967,73 2,00 13 935,45 

  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       710 708,01 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské         
144 766660197U00 Mtž dveře 80- 1kř masiv oblož zár  kus 36,00 1 120,00 40 320,00 
145 766661412R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, s kukátkem  kus 30,00 509,00 15 270,00 
146 766661542R00 Montáž dveří s polodrážkou, MD, 2kř.nad 1,45 m  kus 4,00 693,00 2 772,00 
147 766661612R00 Montáž dveří bez polodrážky, MD,1kř. do 80 cm  kus 50,00 435,50 21 775,00 
148 766661622R00 Montáž dveří bez polodrážky, MD,1kř. nad 80 cm  kus 2,00 451,00 902,00 
149 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm  kus 70,00 285,00 19 950,00 
150 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm  kus 70,00 73,70 5 159,00 
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151 766698111R00 Montáž garážových vrat otevíravých, vel.do 6 m2  kus 8,00 683,00 5 464,00 
152 767646593R00 Montáž stavěče křídel - elektromagnetického  kus 2,00 252,00 504,00 
153 769000000R00 Montáž plastových oken  kus 182,00 828,00 150 696,00 
154 766 PC Kování  ks 222,00 250,00 55 500,00 
155 54917035 Zavírač dveří hydraulický K 204  č.12  stříbrná kus 2,00 761,29 1 522,58 
156 55345514 Dveře požární 2kř.-30 min EI 30 DP1 180x197 cm kus 4,00 21 062,04 84 248,16 
157 61165003 Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm kus 36,00 1 702,80 61 300,80 
158 61165022 Dveře vnitřní laminované sklo 3/4 1kř. 80x197 cm kus 70,00 2 737,45 191 621,50 
159 61165603 Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm fólie kus 30,00 2 944,05 88 321,50 
160 61168851 Dveře vnitřní laminát 1kř. plné FEST 70x197 kus 50,00 2 270,40 113 520,00 
161 61168853 Dveře vnitřní laminát 1kř. plné FEST 90x197 kus 2,00 2 272,60 4 545,20 
162 61187002 Vrata garážová otevírací 241x201 cm palubky svislé kus 8,00 9 597,60 76 780,80 
163 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 70,00 77,47 5 422,90 
164 520 PC Plastová okna a bal.dveře+parapet vnitřní  ks 1,00 790 000,00 790 000,00 
165 762211340R00 Dodávka a montáž dřevěného schodiště  ks 2,00 58 000,00 116 000,00 
166 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m  % 18 515,95 1,50 27 773,93 

  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       1 879 369,37 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické         
167 953941110R00 Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.  m 181,00 1 000,00 181 000,00 
168 767PC Nosník balkónového podhledu a konzola stříšky 

dodávka,výroba a montáž kg 1 240,20 62,00 76 892,40 
169 767PC1 Dodávka a montáž protipožárních šach. dvířek 20x20  kus 32,00 3 500,00 112 000,00 
170 767PC2 Ocelový žebřík a výlez na střechu EI 30 D1  ks 2,00 13 000,00 26 000,00 
171 767PC3 Čistící rohož na obuv-žárově pozinkováno  ks 2,00 1 950,00 3 900,00 
172 55345502 Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 80x197 cm kus 2,00 10 825,30 21 650,60 
173 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové m 181,00 458,04 82 905,24 
174 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m  % 5 043,48 2,10 10 591,31 

  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       514 939,55 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady         
175 771274113U00 Mtž obkl stupeň hlad keram+flex-300  m 252,00 207,00 52 164,00 
176 771274232U00 Mtž obkl podstup hlad ker+flex-200  m 252,00 112,00 28 224,00 
177 771474112U00 Mtž sokl keram rovný flex lep -90  m 935,70 71,30 66 715,41 
178 771474132U00 Mtž sokl keram stupeň flex lep -90  m 70,00 96,10 6 727,00 
179 771554113U00 Mtž podlaha teraco flex lepidlo -12  m2 346,00 240,00 83 040,00 
180 771574114U00 Mtž keram režná hladká flex lep -19  m2 686,16 273,00 187 321,68 
181 771579196U00 Přípl podl keram spára tmel 2složky  m2 686,16 31,30 21 476,81 
182 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy  m2 1 032,16 31,10 32 100,18 
183 771PC Lepící tmel M 29, izolační stěrka MD 28 spárovací hmota CF 

200 m2 528,56 767,00 405 405,52 
184 59247240 Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm LINDA černobílá m2 352,92 258,34 91 173,35 
185 59764240 Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm m2 1 008,39 270,35 272 617,70 
186 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m  % 12 469,66 7,80 97 263,32 

  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       1 344 228,96 
Díl: 776 Podlahy povlakové         
187 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC  m 1 335,60 23,70 31 653,72 
188 776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren  m2 1 456,32 134,00 195 146,88 
189 28412285 Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm m2 1 500,01 278,46 417 692,78 
190 34572193 Lišta podlahová LP 35, délka 3m m 1 402,38 90,43 126 817,22 
191 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m  % 7 713,11 0,84 6 479,01 

  Celkem za 776 Podlahy povlakové       777 789,62 
Díl: 781 Obklady keramické         
192 781474115U00 Mtž keram hladká flex lep -25ks/m2  m2 943,04 317,00 298 943,68 
193 781493411U00 Plastový profil lepený stupňový  m 24,00 122,00 2 928,00 
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194 781494111U00 Plastový profil flex lepidlo rohový  m 659,20 125,00 82 400,00 
195 781494511U00 Plastový profil flex lep ukončovací  m 636,24 92,70 58 979,45 
196 781495111U00 Penetrace podkladu obkladu  m2 947,32 31,10 29 461,71 
197 781PC Tmel Botact M21, hydroizolační hmota DF9 spárovací hmota 

CF200 m2 947,32 464,00 439 557,41 
198 59781544 Obklad Electra listela reliéfní 25x2,3 kus 966,27 66,00 63 773,56 
199 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m  % 9 760,44 4,20 40 993,84 

  Celkem za 781 Obklady keramické       1 017 037,65 
Díl: 783 Nátěry         
200 783122111RT5 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulín matný email 2 x 

m2 174,00 77,40 13 467,60 
201 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x  m2 1 425,26 46,90 66 844,88 
202 783783201U00 Nátěr tesař kcí proti ohni B  m2 127,00 172,00 21 844,00 

  Celkem za 783 Nátěry       102 156,48 
Díl: 784 Malby         
203 784441001U00 Malba 2xlatex DÜFA bílá míst -3,8m  m2 10 642,22 59,80 636 404,76 

  Celkem za 784 Malby       636 404,76 
Díl: M21 Elektromontáže         
204 M21PC Elektroinstalace  ks 1,00 2 209 865,49 2 209 865,49 
205 PC EL Silnoproudová elektroinstalace  ks 2,00 1 055 688,00 2 111 376,00 

  Celkem za M21 Elektromontáže       4 321 241,49 
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení         
206 VZP PC Vzduchotechnika  ks 2,00 220 000,00 440 000,00 

  Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení       440 000,00 
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy         
207 330530209R00 Montaž výtahového stroje do nosnosti 1600 kg  kus 2,00 26 650,00 53 300,00 

  Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy       53 300,00 
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1. Všeobecné údaje 
 
1.1. Obecné údaje o stavbě 
 
 Výstavbou komplexu vznikne šest bloků bytových domů, které jsou rozděleny 
do třech etap po dvou blocích. Daná práce řeší třetí etapu výstavby. Jedná se o dva 
bytové domy s šesti nadzemními podlažími. Konstrukční systém je prefabrikovaný ŽB 
skelet. Stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů SPIROLL. Výplňové zdivo je 
z keramických bloků Keratherm 30 P + D. Obvodový plášť je zateplen pomocí 
kontaktního zateplovacího systému z tužené minerální vaty tl. 120, 80 mm. Zastřešení 
budovy bude řešeno jako sedlová střecha vynesená dřevěnými krokvemi. Komunikační 
prostor se nachází ve středu budovy. Budova je umístěna v rovinném terénu. Objekt se 
nachází na ulici Za školou, objekt je situovaný za fotbalovým hřištěm a za místní 
základní školou. 
 Zpráva je zpracována v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. Vyhláška č. 
23/2008 Sb., kterou mění vyhláška č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákon 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řadu (stavební zákon). Zpráva se zpracovává také v souladu ČSN 
73 08 33 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování a dalších 
platných norem. 
 
1.2. Popis dispozičního řešení 
 

Podlaží Typ bytu 
Plocha [m2] 

Počet bytů 
bytu nebytových prostor 

1.NP - - 208,16 - 

2.NP 
3+1 87,75 

30,9 
2 

1+kk 27,92 1 

3.NP 
3+1 87,75 

31,23 
2 

2+kk, mezonetový 54,64 1 
4.NP 3+1 87,75 30,68 2 

5.NP 
3+1 87,75 

31,23 
2 

2+kk, mezonetový 54,64 1 
6.NP 3+1 87,75 30,68 2 

Celkem 1014,7 363,28 13 
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1.3. Popis konstrukčního řešení 
 

Nosné pilíře skeletu budou uloženy na velkoprůměrových pilotách s patřičně upraveným 
zhlavím, piloty budou opřeny až na únosné skalní podloží. Na tyto základy budou 
osazeny základové trámy, které budou vynášet obvodový plášť 1.NP. 
Svislé konstrukce představují nosné ŽB pilíře skeletu (300 x 400 mm), které budou 
doplněny výplňovým zdivem z keramických tvárnic THERM 30 P+D, v části 1.NP a 
v místech uložení schodišťových mezipodest budou kombinovány s prefabrikovaným ŽB 
stěnami (80 mm). Po celé výšce objektu bude probíhat prefabrikovaná ŽB výtahová 
šachta 2100 x 1900 mm, tl. 150 mm. Veškeré obvodové výplňové konstrukce, vč. prvků 
skeletu budou obloženy kontaktním zateplovacím systémem z tužené minerální vaty tl. 
120 mm, v části soklu 80 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří ŽB prefabrikované průvlaky a ztužidla, na kterých 
budou uloženy předpjaté panely SPIROLL výšky 265 a resp. ve středním traktu 160 mm. 
Stropní konstrukce nad 6.NP v půdním prostoru bude tepelně izolována. Vyložené a 
schodišťové konstrukce budou vynášet balkónové a mezipodestové ŽB desky a ŽB 
schodišťová ramena. Příčky v bytech budou cihelné z keramických příčkovek tl. 115 mm. 
Konstrukce sedlové střechy bude vynesená dřevěnými krokvemi uloženými na dřevěných 
vaznicích a pozednicích, krokve budou podporovány dále dvojicemi kleštin. Nad 
vstupním průčelím bude proveden kolmo na hřeben vikýř. Jako krytina budou použity 
profilované střešní plochy na dřevěných latích. 

 
2. Požárně technické posouzení 
 
2.1. Podklady použité pro zpracování 

� výkresy stavební části projektové dokumentace 
� technické listy 
� zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
� zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
� vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
� vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
� vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
� ČSN 73 0802: 2009-PBS-Nevýrobní objekty 
� ČSN 73 0810: 2009-PBS-Společná ustanovení 
� ČSN 73 0873: 2003-PBS-Zásobování požární vodou 
� ČSN 73 0833: 2010-PBS-Budovy pro bydlení a ubytování 
� ČSN 73 0804: 2010-PBS-Výrobní objekty 

 
2.2. Požárně technické charakteristiky 
Navržený objekt je posuzován v souladu ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb – 
Budovy pro bydlení a ubytování. 
Konstrukční systém:  nehořlavý 
Požární výška objektu: 15,75 m 
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2.3. Rozdělení objektu na požární úseky 
Bytový dům tvoří 23 požárních úseků. 
N1.07, N1.13 - sklepní kóje a chodba 
N1.24, N1. 26 – garáže 
N1.23, N1.21 – technické místnosti 
N1.31 – strojovna výtahu 
N1.02/N6 – CHÚC A (chodba, schodiště) 
ŠN1.01/N6, ŠN1.03/N6, ŠN1.04/N6 – šachty 
N3.20/N4, N5.20/N6 – mezonetové byty 
N2.10, N2.20, N2.30, N3.10, N3.30 - byty 
N4.10, N4.30, N5.10, N5.30, N6.10, N6.30 – byty 
 
2.4. Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti 

požárních úseků 
 
Zařazení je stanovené na základě ČSN 73 0833. 
Bytový dům je zařazený do budov skupiny OB2, pS = 10 kg/m2 předpokládáme pV 
v hodnotě 45 kg/m2 dle článku 5.1.2. stupeň požární bezpečnosti požárních úseků výše 
uvedené normy. 
Kočárkárny a místnosti pro úschovnu jízdních kol, pokud jsou samostatným požárním 
úsekem, se zařazují do II. stupně požární bezpečnosti požárních úseků. Bez dalších 
průkazů lze předpokládat výpočtové požární zatížení pV = 15 kg/m2 při součiniteli c=1,0 
dle článku 5.1.4. stupeň požární bezpečnosti požárních úseků výše uvedené normy. 
U komor a jiných prostorů určených pro skladování různých potřeb pro domácnost, 
pokud jsou samostatným požárním úsekem, lze bez dalších průkazů předpokládat 
výpočtové zatížení pV = 45 kg/m2 při součiniteli c=1 dle článku 5.1.4. stupeň požární 
bezpečnosti požárních úseků výše uvedené normy. 
Garáže posuzujeme podle ČSN 730802, jednotlivé garáže osobních automobilů dle 
přílohy B, tabulka B1 položka 12, kde výpočtové požární zatížení pV = 35 kg/m2. 
Typ chráněné únikové cesty se stanoví dle ČSN 730802 TABULKA 16 Stanovení typu 
chráněné únikové cesty, h=15,75 m. V objektu se vyskytuje jedna CHÚC typu A. 
 

Požární úsek N1.07 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N1.24 

pv=35 kg/m2 → III.SPB  

h=15,75 m 

Požární úsek N1.23 

pv=15 kg/m2 → II.SPB 
h=15,75 m 
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Požární úsek N1.21 

pv=15 kg/m2 → II.SPB 
h=15,75 m 

Požární úsek N1.02/N6 
II.SPB 

Požární úsek N1.13 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N1.26 

pv=35 kg/m2 → III.SPB  

h=15,75 m 
 
Požární úsek N1.31 

pv=15 kg/m2 → II.SPB 
h=15,75 m 

Požární úsek ŠN1.01/N6 
II.SPB 

Požární úsek ŠN1.03/N6 
II.SPB 

Požární úsek ŠN1.04/N6 
II.SPB 

Požární úsek N2.10 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N2.20 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N2.30 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 
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Požární úsek N3.10 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N3.20/N4 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N3.30 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N4.10 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N4.30 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N5.10 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N5.20/N6 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N5.30 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N6.10 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 

Požární úsek N6.30 

pv=45 kg/m2 → III.SPB  
h=15,75 m 
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2.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
 
Požární odolnost konstrukcí 

1NP 
úsek požární stěna požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

II.SPB zdivo tl. 125 mm EI 30 DP1 EI 120 DP1 vyhoví 
III.SPB zdivo tl. 125 mm EW 45 EW 120 vyhoví 
III.SPB zdivo tl. 300 mm EI 45 DP1 EI 120 DP1 vyhoví 
III.SPB zdivo mezi objekty REI 60 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 

úsek požární stropy požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

II.SPB předpjaté panely SPIROLL RE 30  REI 45  vyhoví 
III.SPB předpjaté panely SPIROLL REI 45 REI 45 vyhoví 

 
 

úsek požární uzávěry požadavek     

II.SPB dveře EI 15 DP3     
III.SPB dveře EI 30 DP3-C     

úsek obvodové stěny požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

II.SPB zdivo tl. 300 mm EW 15 DP1 EW 180 DP1 vyhoví 
III.SPB zdivo tl. 140, 300 mm EW 30 EW 180  vyhoví 

úsek nosné kce uvnitř PÚ požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB sloup 400x300 R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 
III.SPB průvlak R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 
II.SPB sloup 400x300 R 30 DP1 R 45 DP1 vyhoví 

2NP 
úsek požární stěna požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EI 45 DP1 EI 120 DP1 vyhoví 
III.SPB zdivo mezi objekty REI 60 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 

úsek požární stropy požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB předpjaté panely SPIROLL REI 45  REI 45  vyhoví 
 
 

úsek požární uzávěry požadavek     

III.SPB dveře EI 30 DP3-C     

úsek obvodové stěny požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EW 30 DP1 REW 180 DP1 vyhoví 
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úsek nosné kce uvnitř PÚ požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB sloup 400x300 R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 
III.SPB průvlak R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 

3NP 
úsek požární stěna požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EI 45 DP1 EI 120 DP1 vyhoví 
III.SPB zdivo mezi objekty REI 60 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 

úsek požární stropy požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB předpjaté panely SPIROLL REI 45  REI 45  vyhoví 

úsek požární uzávěry požadavek     

III.SPB dveře EI 30 DP3-C     

úsek obvodové stěny požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EW 30 DP1 REW 180 DP1 vyhoví 

úsek nosné kce uvnitř PÚ požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB sloup 400x300 R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 
III.SPB průvlak R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 

4NP 
úsek požární stěna požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EI 45 DP1 EI 120 DP1 vyhoví 
III.SPB zdivo mezi objekty REI 60 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 

úsek požární stropy požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB předpjaté panely SPIROLL REI 45  REI 45  vyhoví 

úsek požární uzávěry požadavek     

III.SPB dveře EI 30 DP3-C     

úsek obvodové stěny požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EW 30 DP1 REW 180 DP1 vyhoví 

úsek nosné kce uvnitř PÚ požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB sloup 400x300 R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 
III.SPB průvlak R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 
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5NP 
úsek požární stěna požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EI 45 DP1 EI 120 DP1 vyhoví 
III.SPB zdivo mezi objekty REI 60 DP1 REI 120 DP1 vyhoví 

úsek požární stropy požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB předpjaté panely SPIROLL REI 45  REI 45  vyhoví 

úsek požární uzávěry požadavek     

III.SPB dveře EI 30 DP3-C     

úsek obvodové stěny požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EW 30 DP1 REW 180 DP1 vyhoví 

úsek nosné kce uvnitř PÚ požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB sloup 400x300 R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 
III.SPB průvlak R 45 DP1 R 45 DP1 vyhoví 

6NP 
úsek požární stěna požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EI 30 DP1 EI 120 DP1 vyhoví 
III.SPB zdivo mezi objekty REI 60 DP1 REI 120 DP2 vyhoví 

úsek požární stropy požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB předpjaté panely SPIROLL REI 30  REI 45  vyhoví 

úsek požární uzávěry požadavek     

III.SPB dveře EI 15 DP3-C     

úsek obvodové stěny požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB zdivo tl. 300 mm EW 30 DP1 EW 180 DP1 vyhoví 

úsek nosné konstrukce střech požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB předpjaté panely SPIROLL REI 30 REI 45 vyhoví 

úsek nosné kce uvnitř PÚ požadavek skutečná odolnost vyhodnocení 

III.SPB sloup 400x300 R 30 DP1 R 45 DP1 vyhoví 
III.SPB průvlak R 30 DP1 R 45 DP1 vyhoví 
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U objektů vyšších jak 12 m je nutné navrhnout svislé a vodorovné požární pásy dle 
ČSN 730802 podle článku 8.4.8. budou 90 cm. 
Mezní rozměry požárních úseků s obytnými buňkami a s domovním vybavením se 
nestanovují dle ČSN 73 0833 podle článku 5.1.5. 
 
2.6. Únikové cesty 
 
Šířka CHÚC a NÚC 
Minimální šířka je 1,1 m, dveře jsou 900 mm dle článku 5.3.6. ČSN 730833. 
 
Dle výpočtu – šířka CHÚC 

• Na schodišťovém rameni 1NP 

Umin= 
%
&
 * s 

 

Umin= 
'(
)#*

 * 1,0 = 0,38 pruhu → 1 pruh vyhoví 

 
• Dveře z CHÚC do chodby 1.01 

Umin= 
%
&
 * s 

 

Umin= 
'(
)(*

 * 1,0 = 0,2875 pruhu → 1 pruh vyhoví 

 
Skutečná šířka CHÚC je nejméně 1340 mm (schodišťová podesta) a dveře jsou osazeny 
1750 mm (dveře na chodbu) → CHÚC vyhovuje minimálním požadavkům pro budovy 
skupiny OB2 i výpočtu. 
Skutečná šířka NÚC je nejméně 1335 mm (chodba ke sklepům) a dveře jsou osazeny 
900 mm → do CHÚC. Dveře do sklepních kójí jsou osazeny 800 mm. Únikové cesty 
jsou vyhovující. Dveře z bytů ústí do CHÚC 
Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by neměl 
zachytit oděv (např. tvar kliky). CHÚC typu A (dle článku 5.3.4. ČSN 730833 do 
výšky h ≤ 22,5 m) a NÚC musí být osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení 
musí být funkční i v době požáru v objektu u CHÚC typu A po dobu 15 minut. V NÚC 
musí být použito také nouzové osvětlení dle ČSN 73 0833 podle článku 5.3.6. Označení 
únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864. CHÚC je větrána 
okny šířky větší než 2 m. 

 
2.7. Odstupové vzdálenosti 
 
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F, F1 ČSN 730802. 
 
Jihozápadní fasáda 

N1.24 hu=2,14 m, l=6,075 m, pV=15,315 kg/m2, okna=11 m2, POP 85%, d= 3,7 m 
N1.23 hu=0,99 m, l=0,875 m, pV=15 kg/m2, d= 0,83 m 
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N1.21 hu=0,99 m, l=0,875 m, pV=15 kg/m2, d= 0,83 m 
N1.26 hu=2,14 m, l=6,075 m, pV=15,315 kg/m2, okna=11 m2, POP 85%, d= 3,7 m 
N2.10 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m  
N3.10 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m  
N4.10 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m  
N5.10 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m  
N6.10 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m  
N2.20 hu=2,39 m, l=2,95 m, pV=45 kg/m2, okna=5,3 m2, POP 75%, d= 4,1 m  
N2.30 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m  
N3.30 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m  
N4.30 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m 
N5.30 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m  
N6.30 hu=2,39 m, l=5,95 m, pV=45 kg/m2, okna=7,8 m2, POP 55%, d= 4,4 m 
N3.20/N4 hu=4,64 m, l=2,95 m, pV=45 kg/m2, okna=9,7 m2, POP 71%, d= 5,8 m 
N5.20/N6 hu=4,64 m, l=2,95 m, pV=45 kg/m2, okna=9,7 m2, POP 71%, d= 5,8 m 
 

Jihovýchodní a severozápadní fasáda 
N1.07 hu=0,75 m, l=0,6 m, pV=45 kg/m2, d= 1,24 m 
N2.10 hu=0,745 m, l=0,75 m, pV=45 kg/m2, d= 1,24 m 
N3.10 hu=0,745 m, l=0,75 m, pV=45 kg/m2, d= 1,24 m 
N4.10 hu=0,745 m, l=0,75 m, pV=45 kg/m2, d= 1,24 m 
N5.10 hu=0,745 m, l=0,75 m, pV=45 kg/m2, d= 1,24 m 
N6.10 hu=0,745 m, l=0,75 m, pV=45 kg/m2, d= 1,24 m 

 
Severovýchodní fasáda 

N1.07 hu=0,75 m, l=6,8 m, pV=45 kg/m2, okna=2,7 m2, POP 53%, d= 4,4 m  
N1.13 hu=0,75 m, l=6,8 m, pV=45 kg/m2, okna=2,7 m2, POP 53%, d= 4,4 m  
N2.10 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m  
N3.10 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m 
N4.10 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m 
N5.10 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m 
N6.10 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m 
N2.30 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m 
N3.30 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m 
N4.30 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m 
N5.30 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m 
N6.30 hu=1,49 m, l=6,2 m, pV=45 kg/m2, okna=5,811 m2, POP 63%, d= 4,4 m 

 
Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. odst. 
10.2.1. ČSN 730802. 
Odstupové vzdálenosti na jihovýchodní, severozápadní a severovýchodní straně 
nezasahují do okolních pozemků, pouze jihozápadní zasahuje do komunikace. Objekt 
neohrožuje svým požárně nebezpečným prostorem žádné jiné objekty a ani jiné objekty 
neohrožují navrhované bytové domy. 
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2.8. Technická zařízení 
 
Větrání: 

Odvětrání požárních úseků je přirozeným způsobem okny. 
 
Vytápění: 
Elektrická energie bude využívána mimo jiné i pro provoz výtahových čerpadel, 
přípravu TUV a vytápění, které budou zajišťovat nástěnné otopné panely s akumulací. 
Jejich ovládání bude prováděno prostorovými termostaty jednotlivě pro každou 
vytápěnou místnost. 
 
Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od 
výrobků třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných 
zařízení. Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti 
na článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl. 6.2 ČSN 730810. Prostupy 
rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být 
navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. 
Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším 
povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností 
jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i 
změněna v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde 
ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 
 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku 
navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek 
stanovených českými technickými normami (ČSN 730802, ČSN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení 
sloužící k požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu I.-kabel 
B2ca. Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou 
dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý 
musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně 
zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý 
napájecí zdroj musí být samočinné. Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním 
zdrojem-samostatným generátorem, akumulátorovými bateriemi nebo připojením na 
veřejnou sít NN popř. VN smyčkou. V těchto případech porucha na jedné větvi nesmí 
vyřadit dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat funkční i v případě požáru. 
Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se připojují 
samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby 
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zůstala funkční po celou požadovanou dobu odpojení ostatních elektrických zařízení 
objektu (15minut). 
 
Bleskosvod: 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.  
 
2.9. Zařízení pro požární zásah 
 
2.9.1. Požární voda 

 
Vnitřní odběrní místa 
V každém podlaží bude osazen jeden vnitřní hadicový systém, protože se v budově 
vyskytuje víc jak 20 obyvatel (46 obyvatel), bude osazen na chodbě 1.02, 2.01, 3.01, 
4,01, 5.01, 6.01. 
Hydrantový systém D19 s tvarově stálou hadicí délky 30 m a dostřikem 10 m. 
Proud vody dostříkne na všechny místa v budově, je splněna podmínka dle ČSN 73 
0873. 
 
Vnější odběrní místa 
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN 100 mm, ve 
vzdálenosti max. 150 m. Hydrant se nachází na jihovýchodní straně od bytového domu, 
ve vzdálenosti asi 12 m od čela budovy na řadu DN 200 mm, vzdálenost a průměr DN 
vyhovuje požárním požadavkům. Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti 
v=0,8ms-1 musí být minimálně Q=9,5 ls-1. Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 
musí být minimálně Q=18 ls-1. Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa.  
Přenosné hasicí přístroje (PHP) 
V budovách skupiny OB2 musí být instalovány přenosné hasící přístroje v těchto 
množství a druzích: 
- Jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní 

domovní rozvaděč elektrické energie 
- Jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopnosti 55B určený pro strojovnu 

výtahu 
- Jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A, nebo 

přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 
100 m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování 

- Další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A, nebo 
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 
200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy 
nezapočítávají plochy bytů 
 

V domě budou osazeny tyto PHP: 
1x práškový PHP 21A – osazen ve vodárně 1.23 
1x CO2 PHP 55B – osazen na chodbě 1.02 
1x pěnový PHP 13A (S=70 m2) – osazen na chodbě 1.02 
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1x práškový PHP 183B – osazen v garáži 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 
1x pěnový PHP 13A (S=150 m2) – osazen na chodbě 2.01 
1x pěnový PHP 13A (S=150 m2) – osazen na chodbě 3.01 
1x pěnový PHP 13A (S=150 m2) – osazen na chodbě 4.01 
1x pěnový PHP 13A (S=150 m2) – osazen na chodbě 5.01 
1x pěnový PHP 13A (S=150 m2) – osazen na chodbě 6.01 
 

2.9.2. Příjezdové a přístupové komunikace 
 

Ke každé budově nebo souvislé skupině budov skupiny OB2 musí vést přístupová 
komunikace (alespoň zpevněná pozemní komunikace) se šířkou jízdního pruhu nejméně 
3,0 m a končící nejvýše 20 m od posuzovaného objektu. 
K objektu vede přístupová komunikace šířka 6,0 m. Přístupová komunikace je napojena 
na obchvat města č. II/360 J. 
Nástupní plocha 4x10 m je zakreslena ve výkrese situace. Je navržena dle ČSN 73 0802 
podle článku 12.4.2. a 12.4.4. a vyhoví daným požadavkům. 
 
2.9.3. Zařízení detekce a signalizace 

 
V budovách skupiny OB2 musí být každá obytná buňka vybavena zařízením autonomní 
detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části obytné buňky vedoucí 
směrem do únikové cesty. 
V požárních úsecích N2.10, N2.20, N2.30, N3.10, N3.30, N4.10, N4.30, N5.10, N5.30, 
N6.10, N6.30 bude detekce a signalizace umístěna u východu z bytu. 
V požárních úsecích N3.20/N4, N5.20/N6 (mezonetové byty) budou umístěny detekce a 
signalizace dvě, jedna u východu z bytu a druhá v druhém patře v blízkosti schodiště. 
 
2.10. Požárně bezpečnostní zařízení 
 
Dle odst. 9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A a NÚC osvětlena nouzovým 
osvětlením. V NÚC musí být použito také nouzové osvětlení dle ČSN 73 0833 podle 
článku 5.3.6. Podmínky pro nouzové osvětlení jsou uvedeny v odst. 2.6 a 2.8. Nouzové 
osvětlení musí být funkční min. po dobu 15 minut. 

 
2.11. Bezpečnostní značky a tabulky 
 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení 
vlády NV 11/2002 sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
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3. Závěr 
 
PBŘS řeší novostavbu bytového domu. 
Objekt tvoří 23 požárních úseků. 
N1.07, N1.13 - sklepní kóje a chodba  
N1.24, N1. 26 – garáže 
N1.23, N1.21 – technické místnosti   
N1.02/N6 – CHÚC A (chodba, schodiště) 
N1.31 – strojovna výtahu    
ŠN1.01/N6, ŠN1.03/N6, ŠN1.04/N6 – šachty 
N3.20/N4, N5.20/N6 – mezonetové byty 
N2.10, N2.20, N2.30, N3.10, N3.30 - byty 
N4.10, N4.30, N5.10, N5.30, N6.10, N6.30 - byty 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802. 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední 
pozemky, viz. situace.  
Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A a NÚC osvětlena nouzovým 
osvětlením. Nouzové osvětlení musí být funkční po dobu min. 15 minut. 
Posuzovaný bytový dům vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem 
požadavkům požární bezpečnosti staveb. 
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Závěr 
 
Po dokončení třetí etapy výstavby bytových domů, vznikne ve městě nové bydlení pro 
obyvatelstvo. Vznikne 78 nových bytových jednotek, z toho 60 3+1, 6 1+kk a 12 2+kk 
(mezonety). V třetí etapě byly budovány dva bytové domy, které byly založeny na pilotách. 
Nosná konstrukce budov byla vytvořena pomocí montovaného skeletu (sloupy a průvlaky). 
Obvodové výplňové zdivo je z pálených cihel KERATHERM. Stropy jsou z předpjatých 
panelů SPIROLL. Zastřešení je řešeno dřevěnými sedlovými střechami s vikýřem. Oba bytové 
domy jsou zateplené minerální vatou. Navrhovaná stavba neovlivní žádným negativním 
způsobem schválené podmínky a požadavky na výstavbu areálu, jak při výstavbě, tak i 
pozdějším provozem.  
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