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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je stavebně technologické řešení administrativní budovy poly-

funkčního souboru EASTGATE. Detailněji se zabývá řešením stavby z hlediska časových, 

finančních a věcných požadavků na základě požadavků investora a projektanta. Stavebně 

technologický projekt diplomové práce obsahuje především technologické předpisy, zaří-

zení staveniště, časový plán, položkový rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zku-

šební plán, bezpečnost a ochranu zdraví, apod.  

  

Klí čová slova 
Administrativní budova, technologický předpis, zařízení staveniště, časový plán, položko-

vý rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví  

  
  
  
Abstract 
The aim of this master´s thesis is the architectural and technological project of office buil-

ding the polyfunctional file EASTGATE. It deals with a solution of the developing process 

in term of time, financial and material requirements based on client and designer require-

ments. Architectural and technological project of the master´s thesis contains technological 

regulations, building equipment, schedule, itemized budget, design mechanical assembly, 

inspection and test plan, health and safety, etc.  

  

Keywords 

Office building, technological regulation, building equipment, schedule, itemized budget, 

design mechanical assembly, inspection and test plan, health and safety  
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ÚVOD 

 

Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt polyfunkčního souboru 

EASTGATE v Brně – Slatině. Jedná se pouze o část tohoto souboru, konkrétně o adminis-

trativní budovu „Y“, tedy o hlavní stavební objekty SO 01 a SO 02. Budu se zabývat hlav-

ně základovou „bílou vanou“ a jednoplášťovou plochou střechou. 

Mým cílem je co nejekonomičtěji, nejbezpečněji a nejrychleji navrhnout výstavbu této 

stavby. Bude tedy potřeba skloubit několik dílčích složek. Půjde například o zařízení sta-

veniště, technologické postupy, potřebné zdroje, širší dopravní vztahy, bezpečnost práce, 

ochranu životního prostředí, časový plán, finanční možnosti, kontrolu kvality a taktéž o 

vypořádání se s nečekanými událostmi při samotné realizaci, možná rizika, především zra-

nění pracovníků. Jako podklad pro vypracování bezpečnosti práce použiji Nařízení vlády 

591/2006 Sb. a Nařízení vlády 362/2005 Sb., přičemž body, které se mé stavby nebudou 

týkat, vymažu a tučně doplním podrobnější informace. 

Při tvorbě tohoto díla bych rád využil své dosavadní znalosti a samozřejmě získal nové. 

Myslím tím, nejen čisté vědomosti, ale i dovednosti v získávání informací. Zkrátka vše,  

co může být přínosem pro část mého života ve stavebnictví. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB Ě 
 

Jedná se o polyfunkční objekt, jehož využívání je rozděleno na obchodní prostory v 1NP, 

administrativní prostory ve vyšších podlažích 2NP – 4NP a podzemní parkovací garáže 

v 1S. 

Budova se bude nacházet v městské části Brno – Slatina v místě, kde se kříží ulice Řípská 

a Tuřanka. 

Konstrukce budovy bude provedena jako monolitický skelet s výplňovým zdivem. Celý 

objekt je vynášen pilotami navazujícími na železobetonovou bílou vanu. 

Navrhovaná stavba navazuje na rozestavěnou část bytových domů „M“ obytného souboru. 

Cílem bylo logické uspořádání domů podél ulice Řípské. Souvislý koncept zástavby pod-

poruje urbanistické hodnoty městské rušné třídy. Oproti jiným nevýrazným solitérním ob-

jektům v ulici udává svým výrazem určitý specifický charakter a také patřičné měřítko 

staveb ve výtvarné jednotě spolu s plánovaným domem „X“. Současně kompaktní celek 

přispívá k odhlučnění přilehlých domů „M“. 

Základem výtvarného řešení fasád jsou svislé okenní prvky (francouzská okna) nepravi-

delně rozmístěné s vnějšími žaluziemi. Štěrbinový charakter oken také výrazně zamezuje 

přehřívání interiéru vzhledem k orientaci ke světovým stranám. Barevné řešení a celkový 

výtvarný charakter byl prověřován reálnými vizualizacemi. 

Objekt je lichoběžníkového tvaru, se dvěma schodišťovými jádry. Z každého schodiště 

objektu je přístup zpravidla do dvou samostatných komerčních jednotek. V přízemí funkce 

obchodu a služeb, nevyšších podlažích se předpokládá kancelářský (administrativní) pro-

voz různého zaměření. Dispozice halového charakteru umožňují univerzální využití. Sta-

bilním základem vnitřního uspořádání jsou pouze hygienické buňky, univerzálně dimenzo-

vané.  

V sekci „Y2“ je v 1NP řešena obchodní galerie s menšími provozovnami služeb pro místní 

obyvatele s pěší dostupností cca 10 min. 

Objekt „Z“, který bude realizovaný až v následujících letech, je od sousední stavební hmo-

ty oddělen parkovištěm v úrovni terénu; v 2 - 3 NP propojen (spojovacím krčkem) 

s objektem „Y“. 

Z hlediska výškového osazení se musel navržený objekt přizpůsobit současným provozním 

plochám v ul. Řípská a Šmahova a logickému přístupu do podzemního podlaží s dopravní 

funkcí. 
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2 ORIENTACE NA SVĚTOVÉ STRANY 
 

Orientace objektu ke světovým stranám je dána orientací samotné parcely. Hlavní uliční 

fasáda je orientována k jihozápadu (do ulice Řípská). Vnitrobloková fasáda je orientována 

k severovýchodu. V rámci dispozice objektu jsou obchodní plochy v 1NP orientovány pře-

vážně k jihozápadu, kancelářské plochy v 2NP – 4NP jsou orientovány do všech světových 

stran. Regulace světelného toku bude zabezpečována exteriérovými žaluziemi. 

Z hlediska pouze denního osvětlení návrh v některých případech zajistí, avšak v mnoha 

případech nemá předpoklady zajistit světelné a technické vlastnosti tak, aby vyhověly sou-

časným platným legislativním požadavkům. Z posouzení je patrné, že ve všech prostorách 

navrhovaných novostaveb budov „Y1“ a „Y2“, jsou splněny požadavky, které jsou kladeny 

na denní osvětlení pracovních prostor dle ČSN 730580-1 pouze v částech vyhodnocených 

prostor a proto dojde k funkčnímu vymezení trvalých pracovních ploch. 

Z hlediska sdruženého osvětlení lze konstatovat, že koncepce projektem navržených osvět-

lovacích soustav zajisti jejich světelně technické vlastnosti, které vyhoví současně platným 

legislativním požadavkům. 

 

 

3 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ POZEMKU 
 

Území není zastavěné a většinou se jedná o zemědělský půdní fond, v současnosti částečně 

využívaný jako zařízení staveniště pro probíhající výstavbu bytových domů „M“. 

Všechny pozemky řešeného území jsou v majetku investora. Napojení stavby na veřejnou 

infrastrukturu se během výstavby krátkodobě dotkne také souvisejících pozemků v ulicích 

Šmahova, Řipská a Tuřanka. 

 

 

4 OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE CELÉ STAVBY 
 

Počet nadzemních podlaží: 4 

Počet podzemních podlaží: 1 

Zastavěná plocha: 2 316,98 m2 

Plocha všech podlaží celkem: 9 466,05 m2 

Objem budovy: 42 079,62 m3 

Objem nadzemní části budovy: 33 118,57 m3 
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5 TECHNICKÉ PROVEDENÍ 
 

Základová konstrukce: hlubinné založení na železobetonových pilotách nesoudí základo-

vou desku, tzv. bílou vanu 

Svislý nosný systém: železobetonový skelet, v obvodových stěnách sloupy rozměru 

280/400 mm, vnitřní sloupy čtvercové 400/400 mm 

Stropní konstrukce: bezprůvlakové desky o tl. 280 mm nad 1PP, dále desky tl. 250 mm 

nad 1NP až 4NP 

Obvodové zdivo: Porotherm 30 P+D na maltu, kontaktní zateplovací systém tl. 140 mm 

Překlady: Porotherm 7 

Příčky:  v 1PP příčky Porotherm 11,5 P+D, v 1NP až 4NP příčky Porotherm 11,5 P+D 

pouze u hygienických zařízení, ostatní příčky sádrokartonové 

Schodiště: železobetonové, podesty tl. 180 mm 

Zastřešení: jednoplášťová plochá střecha s parotěsnou izolací z asfaltového pásu na že-

lezobetonové konstrukci, izolant z EPS a krytina z PVC-P fólie 

Zateplení: kontaktní zateplovací systém ETICS, minerální vlna tl. 140 mm 

 

 

6 PRŮZKUMY 
 

Pozemek se nenachází v území s rizikem záplav. Nejedná se o naleziště nerostů nebo pod-

dolované území, seizmicky aktivní území či území se sesuvy půdy. Nejedná se o pobytové 

místnosti s kontaktní plochou k zemině – proto nebyl proveden radonový průzkum a výpo-

čet dle ČSN 73 ČSN 73 0601 – izolace staveb proti radonu z podloží. Návrhem jsou slněny 

požadavky § 14 vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále pak  

n. v. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a požadav-

ky ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlast-

nosti stavebních výrobků – Požadavky. 

V březnu roku 2009 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který ověřil vlastnosti 

základových půd. V závěru konstatoval následující: Povrch staveniště je v podstatné části 

prověřované plochy tvořen vrstvou velmi kvalitní ornice, místy pak navážkou vzniklou 

terénními úpravami provedenými v rámci výstavby předešlých etap zástavby. Pod výše 

popsanou povrchovou kultivovanou vrstvou či pod navážkou se nacházejí eolické či poly-

genetické usazeniny sprašoidního charakteru. Předkvartérní podlaží tvoří v celém zájmo-

vém prostoru neogenní vysoce plastický vápnitý jíl tuhé až pevné, hlouběji pak pevné kon-

zistence. Jako mezivrstvu mezi povrchovými hlínami a podlažím jsme na většině míst plá-

novaného prostoru zástavby zaznamenali nesoudržné sedimenty hlinitopísčitého a písčito-
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štěrkového charakteru. Tyto však místy vykliňují, ve stavbě geologického profilu zcela 

schází. 

 

 

7 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

 Dešťová i splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační řady v ulici Řipská 

(DN 400 KT, DN 100 BET) v úseku mezi domy „X“ a „Y“ a to do již k tomu účelu vysa-

zených odboček.  

Pro potřeby objektů „M“ byl p řeložen vodovodní řad DN200 z roku 1999, který se nachá-

zel přímo v místě stavby. Objekty Y1, Y2 a Z budou napojeny právě na tento přeložený 

vodovodní řád. 

Vnější požární voda bude zajištěna stávajícím nadzemním hydrantem u křižovatky Řipská 

a Tuřanka, vzdáleného cca 30 m od SZ strany objektu. 

Navrhovaný plynovod bude napojen na STL plynovodní řad „P1“, navrhovaný již v rámci 

Obytného souboru Šmahova – část B. 

Polyfunkční komerční dům Y bude přes dvě navrhované vestavěné trafostanice napojen na 

stávající distribuční rozvod VN 22kV, položený již v rámci etapy B podél ulice Tuřanka. 

Napojení VO bude na stávající skříň VO na ul. Tuřanka, která bude osazena v rámci pře-

ložky VO. Dále budou propojeny na rozvody VO budované v rámci etapy „B“ obytného 

souboru. 

Nápojným bodem do sítě FTTB potenciálního provozovatele elektronických komunikací 

Telefónica O2 a.s. je stávající vedení prázdné trubky HDPE a zemního metalického kabelu 

TCEPKPFLE 150XN0.4 po ulici Řipské. 

Nápojný bod pro dalšího potenciálního provozovatele elektronických komunikací UPC a.s. 

(v této lokalitě býv. Karneval Media) je optický rozvaděč připravovaný u ulice Šmahové 

v části „B“ obytného souboru. 

 

 

8 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 

Hlavní příjezd do celého souboru je navržen z ulice Řípská po ulici Šmahova, která propo-

juje ulici Řípskou s ulicí Křehlíkovou. Dopravní obsluha polyfunkčního domu „Y“ včetně 

podzemních stání je zajištěna krátkou místní obslužnou komunikací z ulice Šmahovy, na ni 

je napojena účelová veřejně přístupná komunikace s parkovištěm obsluhující domy řady 

„M“. Obchodní dům „X“ a související parkoviště je přístupný sjezdem z ulice Tuřanka u 

stávající TR a zahrad rodinných domů. 
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Řešené území je propojeno veřejnými chodníky s ulicemi Tuřanka, Řípská a Šmahova. 

Navazují na zastávky hromadné dopravy (stávající ul. Tuřanka, plánovanou na ul. Řípské). 

Příjezd ke komerčnímu souboru je řešen přímo z ulice Šmahova, kde je rozdělen na parko-

vací část a zásobovací koridor vedoucí až k objektu „X“.  

Zásobovací koridor je navržen jako obousměrný v šířce 5,4 m a vede podél celého objektu 

– bloků „Y2“ a „Y1“.  

Parkovací část bude obsluhována parkovacím systémem s automaty. Vjezd do uzavřeného 

systému je hned na začátku na severní straně objektu „Y2“. Parkování je navrženo 

v podzemních garážích, kam lze zajet po šikmé rampě. Rampa do suterénu je navržena 

jako obousměrná. V podzemních garážích je k dispozici celkem 104 stání.  

 

 

9 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
OBJEKTU 

 

 V suterénu se bude nacházet parkoviště přístupné z ulice Šmahova, celkem je 

v podzemních garážích k dispozici 104 stání.  

Pro propojení jednotlivých pater budou sloužit kromě schodišť také lanové výtahy 

s elektromotorem Schindler 5300 v bezbariérovém povedení. Každá kabina má nosnost 

1125 kg, projíždí celkem 5 podlažími a přepravuje se rychlostí 1 m/s.  

Dále se budou v objektu nacházet zdravotně technické vybavení, zařízení pro vzducho-

techniku, TUV. Jednotky VZT jsou umístěny na střeše. 

 

10 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby:  Polyfunkční soubor Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a „Y2“ 

Charakter stavby: Novostavba 

Město:   Brno 

Katastrální území: Brno-město 
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1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby:  Polyfunkční soubor Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a „Y2“ 

Charakter stavby: Novostavba 

Město:   Brno 

Katastrální území: Brno-město 

Ulice:   křížení ulic Řípská a Tuřanka 

Parcelní čísla:  2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 2002/15 a 2002/33 

Investor:   Brno Eastgate I. s.r.o. 

Projektant:  STAVOS Enginering s r.o. 

   Ing. Jaroslav Lolek 

Architekt:  ATELIÉR KO&SA 

   Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 

 

 

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 

SO 01 – objekt „Y1“ 

SO 02 – objekt „Y2“ 

SO 03 – přípojka vodovodu 

SO 04 – přípojka kanalizace 

SO 05 – přípojka plynu 

SO 06 – přípojka elektro NN 

SO 07 – přípojka sdělovací prostředků O2 a UPC 

SO 08 – komunikace, dopravní značení a chodníky 

SO 09 – sadové úpravy 

 

 

3 POPIS STAVENIŠTĚ 
 

3.1 OBECNÝ POPIS 
 

Staveniště je situováno v městské části Brno – Slatina, naproti Celnímu úřadu Brno. Poze-

mek je prakticky rovinný. Staveniště je z JZ strany ohraničeno ulicí Řípská, ze SV strany 

bytovými domy „M“ a ze SZ západní strany ulicí Tuřanka. Celková velikost staveniště je 
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cca 185 x 45 m. Příjezd na staveniště bude ze stávající komunikace ulice Šmahova. Stave-

niště bude oploceno 2,0 m vysokým mobilním oplocením.  

 

3.2 PLÁNOVANÉ OBJEKTY STAVENIŠT Ě 
 

Na staveništi budou umístěny mobilní stavební buňky typu kanceláře, šatny, sociální zaří-

zení a uzamykatelné sklady. Dále zde budou umístěny mobilní kontejnery. Na skladování 

materiálu budou na staveništi zhotovené odvodněné plochy. Staveniště bude oploceno  

2,0 m vysokým mobilním oplocením a osvětlené. Pro potřeby zařízení staveniště budou 

zbudovány dočasné staveništní přípojky, konkrétně přípojka elektrického vedení nn, vodo-

vodní přípojka a splašková kanalizační přípojka. 

 

3.3 OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A OBJEKTY 
 

Na území stavby se nevyskytují žádná chráněná území a objekty. Bude však nutné dodržet 

ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

 

3.4 DEMOLICE, KÁCENÍ ZELEN Ě 
 

Stavba si nevyžádá žádné demolice ani kácení zeleně v místě navrženého objektu. 

 

3.5 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

Na staveništi bude provedeno sejmutí ornice. Případná přebytečná zemina bude odvezena 

na určené skládky. Na staveništi se předpokládá vyrovnaná zemní bilance. Malá část sta-

veniště je v současné době využíváno jako zařízení staveniště. Při výstavbě je nutno za-

chovat příjezd ke stávajícím bytovým domům „M“, respektovat a chránit stávající inženýr-

ské sítě a respektovat provoz bytových domů i s ohledem na zatížení hlukem a prašností. 

Před zahájením stavebních prací budou ve spolupráci se správci sítí vytyčeny veškerá stá-

vající inženýrské sítě dotýkající se obvodu staveniště. 
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4 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ (SO 01, SO 02) 

 

4.1 ÚČEL STAVBY 
 

Předmětem je výstavba „Polyfunkčního souboru Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a 

„Y2“. Jedná se o polyfunkční objekt, jehož využívání je rozděleno na obchodní prostory 

v 1NP, administrativní prostory ve vyšších podlažích 2NP – 4NP a podzemní parkovací 

garáže v 1S. Navrhovaná stavba navazuje na rozestavěnou část bytových domů „M“ obyt-

ného souboru a na objekt „Y“ bude v nejbližších letech navazovat přistavěný objekt „Z“ 

Cílem bylo logické uspořádání domů podél ulice Řípské. Současně kompaktní celek při-

spívá k odhlučnění přilehlých domů „M“. 

 

4.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 
 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu půdorysného tvaru přibližně obdélníku. Objekt 

je dilatačně rozdělen na tři celky. Objekty „Y1“ a „Y2“ mají čtyři nadzemní podlaží, jedno 

podzemní podlaží a plochou střechu. Objekt „Z“ bude s nimi spojen pomocí „krčku. Hlav-

ní vstupy jsou situovány z JZ strany z chodníku přilehlého k ulici Řípská. Na opačné straně 

objektu se nachází zásobovací komunikace pro objekt „X“ a vjezd do podzemních garáží. 

 

4.3 ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBY 
 

Navržená výstavba bude provedena dodavatelskou odbornou stavební firmou a subdodava-

telskými firmami. 

 

Plošné bilance 

Zastavěná plocha:  2 316,98 m2 

Užitková plocha:  1S 2 316,98 m2 

   1NP 1 645,57 m2 

   2NP 2 015,27 m2 

   3NP 2 015,27 m2 

   4NP 1 472,96 m2 

Obestavěný prostor:  42 079,62 m3 
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4.4 KONSTRUKČNÍ POPIS, MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA 

 

� Základová konstrukce: hlubinné založení na železobetonových pilotách nesoudí 

základovou desku, tzv. bílou vanu 

� Svislý nosný systém: železobetonový skelet, v obvodových stěnách sloupy rozmě-

ru 280/400 mm, vnitřní sloupy čtvercové 400/400 mm 

� Stropní konstrukce: bezprůvlakové desky o tl. 280 mm nad 1PP, dále desky tl. 

250 mm nad 1NP až 4NP 

� Obvodové zdivo: Porotherm 30 P+D na maltu 

� Překlady: Porotherm 7 

� Příčky:  v 1PP příčky Porotherm 11,5 P+D, v 1NP až 4NP příčky Porotherm 11,5 

P+D pouze u hygienických zařízení, ostatní příčky sádrokartonové 

� Schodiště: železobetonové, podesty tl. 180 mm 

� Zastřešení: jednoplášťová plochá střecha s parotěsnou izolací z asfaltového pásu 

na železobetonové konstrukci, izolant z EPS a krytina z PVC-P fólie 

� Podlahy: ve všech nadzemních podlažích s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, 

popřípadě koberec, v suterénu ze strojně hlazené stěrky 

� Výplně otvorů: okna jsou dřevohliníková s izolačním dvojsklem, zárubně uvnitř 

komerčních jednotek jsou obložkové 

� Zateplení: kontaktní zateplovací systém ETICS, minerální vlna tl. 140 mm 

 

 

5 STUDIE REALIZACE TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
HRUBÉ STAVBY 
 

5.1 ZEMNÍ PRÁCE 
 

Popis technologické etapy 
Ornice bude sejmuta v tloušťce 300 mm a uložena na skládku mimo staveniště. V rámci 

zemních prací se bude realizovat výkop stavební jámy do hloubky 3,98 m pod úroveň UT. 

Zemina je skupiny rozpojitelnosti 2-3. Založení objektu je navrženo v hloubce cca 0,5 m 

pod hladinou podzemní vody, stanovené podle inženýrsko-geologického průzkumu. Na 

zemní pláň bude zhotoven podklad ze štěrkopísku frakce 0-32 tl. 0,2 m po zhutnění, na 

kterou bude proveden podkladní beton z betonu C12/15 v tloušťce 150 mm. 
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Skrývka ornice 
Ornice bude sejmuta v tloušťce 300 mm a uložena na skládku mimo staveniště.  

 

Vytyčení obrysu stavební jámy 
Před zahájením výkopových prací provede vytyčení stavební jámy autorizovaný geodet, 

který převezme polohové a výškopisné body. Vytyčení bude provedeno dle vytyčovacího 

výkresu. Podle vytyčeného obrysu budou zhotoveny stavební lavičky 1,5 m od kraje sta-

vební jámy. 

 

Pažení 
Bude použito záporové pažení po obvodu výkopové jámy a to tak, aby bylo možné pažící 

stěnu později použít jako bednění z vnější strany. Provedou se vrty o průměru 600 mm do 

hloubky 6,5 m pod úroveň UT, poté bude do vrtu vložen IPE profil a jeho spodní část bude 

zabetonována. Zemina z vrtu bude následně uložena zpět do vrtu. Při výkopu stavební já-

my se mezi příruby zápor budou vkládat dřevěné pažiny. V polovině celkové výšky sta-

vební jámy bude provedena stabilizace pažení pomocí mikropilot.  

 

Výkopy 
Založení objektu je navrženo v hloubce cca 0,5 m pod hladinou podzemní vody, stanovené 

podle inženýrsko-geologického průzkumu. Hladinu podzemní vody proto bude potřeba 

uměle snížit čerpáním. Zemina je skupiny rozpojitelnosti 2-3. Výkop stavební jámy bude 

provádět rypadlo, které bude těžit zeminu a rovnou ji nakládat na nákladní automobil. Ten 

ji odveze na skládku. Jáma se bude hloubit po úrovních 2,0 m. Při hloubení jámy bude zá-

roveň zhotoven vjezd do jámy. Při výkopu stavební jámy se mezi příruby zápor budou 

vkládat dřevěné pažiny. V polovině celkové výšky stavební jámy bude provedena stabili-

zace pažení pomocí mikropilot.  

 

sejmutí ornice    1 211 m3 (objem nakypřené zeminy 1 574 m3) 

výkop stavební jámy   10 903 m3 (objem nakypřené zeminy 14 174 m3) 

 

Stroje – vrtná souprava, maloprůměrová vrtná souprava, čerpadlo betonové směsi, auto-

domíchávač, autojeřáb, rypadlo nakladač, nákladní auta, kalové čerpadlo, teodolit 

 

Pracovní skupina – 1 mistr, 1 geodet, 1 pomocník geodeta, 4 řidiči rypadlo nakladače, 

8 řidičů nákladního automobilu, 2 řidiči autojeřábu, 2 vazači, 2 obsluhy vrtné soupravy, 6 

pomocných dělníků, 4 řidiči autodomíchávače, 1 obsluha čerpadla betonových směsí 
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5.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 

Popis technologické etapy 
Stavba je založena na velkoprůměrových pilotách o průměru 0,9 m. Uvažovaná hloubka 

pilot je 8 m, přesná hloubka bude určena statikem při podrobném geologickém průzkumu. 

Piloty budou vynášet železobetonovou „bílou vanu“ tl. 0,35 m. Na zemní pláň se provede 

podklad ze štěrkopísku frakce 0-32 tl. 0,2 m po zhutnění. Na tento podklad bude proveden 

podkladní beton z betonu C12/15 tl. 0,15 m. Na podkladní beton bude provedena „bílá 

vana“. 

 

Piloty 
Geodet vytyčí osovou polohu pilot a vyznačí je na zemní pláň. Vrtání pilot se bude prová-

dět strojní sestavou, která bude zároveň při vrtání osazovat ocelovou výpažnici. Vytěžená 

zemina bude odvážena nákladním autem mimo staveniště. Po vyvrtání piloty se začistí dno 

„čistící šapou“. Pokud se bude na dně vrtu vyskytovat voda, tak se musí odčerpat. Na dně 

vrtu se provede betonová podkladní vrstva tl. 0,1 m. Následně bude do pilot vložen armo-

koš, který byl vyvázán mimo staveniště. Armokoše budou na stavbu dovezeny v celku a 

umístěny na zpevněnou plochu. Betonování se bude provádět betonovým čerpadlem, tak 

aby byla dodržena maximální výška shozu betonové směsi. Zároveň při betonování bude 

postupně vytahována ocelová výpažnice. Z piloty bude vyvedena výztuž, která se vyváže 

na výztuž základové desky. 

 

Podkladní vrstva 
Nejprve bude provedeno odbourání hlav pilot, poté na se zemní pláň provede podklad ze 

štěrkopísku frakce 0-32 tl. 0,2 m po zhutnění. 

 

Podkladní beton 
Na podkladní vrstvu ze štěrkopísku se provede podkladní beton z betonu C12/15 tl. 0,15 

m.  

 

Železobetonová základová deska – „bílá vana“ 
Po zhutnění podkladního betonu bude vyvázána veškerá výztuž a zalita vodostavebním 

betonem, který tvoří základovou desku. Betonování bude prováděno postupně na jednotli-

vých dilatačních celcích. Betonová směs bude přivezena autodomíchávači a umístěna po-

mocí čerpadla. Při betonování je nutné dodržet výšku shozu betonu. Je důležité utěsnit 

všechny spoje a spáry (dilatační i pracovní) pomocí těsnících prvků firmy Leschuplast. 

Bude prováděno hutnění betonu ponornými vibrátory, poté rozprostření betonové směsi 

pomocí plovoucích hladítek, ručních hladících lišt a ještě zhutnění plovoucí vibrační lištou.  
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piloty Ø 0,9 m    100 ks – 572,56 m3 betonu 

podkladní vrstva   833,09 m3 štěrkopísku  

podkladní beton   624,82 m3 betonu 

základová deska   1 457,90 m3 betonu 

 

Stroje – vrtná souprava, čerpadlo betonové směsi, autodomíchávač, rypadlo nakladač, vě-

žový jeřáb, ponorný vibrátor, plovoucí hladítko, plovoucí vibrační lišta, vibrační válec, 

vibrační deska 

 

Pracovní skupina – 1 mistr, 1 geodet, 1 pomocník geodeta, 1 řidič rypadlo nakladače, 1 

statik, 1 obsluha čerpadla, 2 obsluhy věžového jeřábu, 2 vazači, 10 železářů, 10 betonářů, 

20 pomocných dělníků 

 

5.3 SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

Svislé nosné konstrukce – 1S 
Nosná konstrukce 1S je po obvodě tvořena monolitickou stěnovou konstrukcí, která bude 

z vodotěsného silně vyztuženého betonu tl. 0,3 m. Vnitřní nosnou konstrukci budou tvořit 

železobetonové sloupy 0,4 x 0,4 m.  

Geodet vytyčí polohu systémového bednění DOKA. Obvodové stěny a vnitřní sloupy bu-

dou vyztuženy dle statického výpočtu. Pracovní spára mezi stěnou a deskou bude řádně 

očištěna a zboku utěsněna těsnícím pásem Leschuplast. Je nutné dbát na důsledné dodržení 

výkresu vyztužení, aby se zabránilo vzniku trhlin. Bednění se začne montovat z kritických 

míst, tj. rohy a napojení zdí. Montáž bednění bude probíhat dle pokynů výrobce bednění 

firmy DOKA. Před osazením bude opatřeno nátěrem pro lepší odbedňování. Betonovat se 

bude z autodomíchávače pomocí čerpadla. Pracovní spáry se vždy utěsní těsnícími pásy 

Leschuplast. Konstrukci lze odbednit až po doporučení statika, nejdříve po 3 dnech od vy-

betonování. 

 

betonové stěny    258,97 m3 betonu 

betonové sloupy    26,07 m3 betonu  

plocha bednění    1360,80 m2 

 

Stroje – věžový jeřáb, autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor 

 

Pracovní skupina – 1 mistr, 1 geodet, 1 pomocník geodeta, 1 statik, 1 obsluha čerpadla,  

2 obsluhy věžového jeřábu, 2 vazači, 10 železářů, 10 betonářů, 20 pomocných dělníků 
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Vodorovná nosná konstrukce – 1S 
Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako bezprůvlaková monolitická betonová deska 

tl. 0,28 m. 

Bude použito systémové bednění DOKA, opatřené nátěrem pro lepší odbedňování. Stropní 

deska bude vyztužena dle statického návrhu. V místě napojení sloupů vyšších podlaží bude 

vytažena výztuž pro navázání. Betonovat se bude z autodomíchávače pomocí čerpadla. 

Konstrukci lze odbednit až po doporučení statika, nejdříve po 10 dnech od vybetonování. 

 

betonová deska    696,33 m3 betonu 

plocha bednění    2834,3 m2 

 

Stroje – věžový jeřáb, autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor, plovoucí vibrační lišta 

 

Pracovní skupina – 1 mistr, 1 geodet, 1 pomocník geodeta, 1 statik, 1 obsluha čerpadla,  

2 obsluhy věžového jeřábu, 2 vazači, 10 železářů, 10 betonářů, 20 pomocných dělníků 

 

Svislé nosné konstrukce – 1NP – 4NP 
Svislou nosnou konstrukci budou tvořit železobetonové sloupy 0,4 x 0,4 m, doplněné ob-

vodovým zdivem z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D na maltu. Stěny schodišťového 

prostoru budou tvořeny monolitickou stěnovou konstrukcí z železobetonu tl. 0,3 m. 

Geodet vytyčí polohu systémového bednění DOKA. Stěny a sloupy budou vyztuženy dle 

statického výpočtu. Výztuž bude navázána n vyčnívající výztuž stropní konstrukce. Je nut-

né dbát na důsledné dodržení výkresu vyztužení, aby se zabránilo vzniku trhlin. Montáž 

bednění bude probíhat dle pokynů výrobce bednění firmy DOKA. Před osazením bude 

opatřeno nátěrem pro lepší odbedňování. Betonovat se bude z autodomíchávače pomocí 

čerpadla. Konstrukci lze odbednit až po doporučení statika, nejdříve po 3 dnech od vybe-

tonování. Zdivo se začne vyzdívat z rohů. 

 

betonové stěny   157,25 m3 betonu 

betonové sloupy   188,17 m3 betonu  

zdivo Porotherm 30 P+D  1603,9 m2 

plocha bednění   9 353,4 m2 

 

Stroje – věžový jeřáb, autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor 

 

Pracovní skupina – 1 mistr, 1 geodet, 1 pomocník geodeta, 1 statik, 1 obsluha čerpadla,  

2 obsluhy věžového jeřábu, 2 vazači, 10 železářů, 10 betonářů, 20 pomocných dělníků 
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Vodorovná nosná konstrukce – 1NP – 4NP 
Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako bezprůvlaková monolitická betonová deska 

tl. 0,25 m. 

Bude použito systémové bednění DOKA, opatřené nátěrem pro lepší odbedňování. Stropní 

deska bude vyztužena dle statického návrhu. V místě napojení sloupů vyšších podlaží bude 

vytažena výztuž pro navázání. Betonovat se bude z autodomíchávače pomocí čerpadla. 

Konstrukci lze odbednit až po doporučení statika, nejdříve po 10 dnech od vybetonování. 

 

betonová deska    1809,93 m3 betonu 

plocha bednění    7338,4 m2 

 

Stroje – věžový jeřáb, autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor, plovoucí vibrační lišta 

 

Pracovní skupina – 1 mistr, 1 geodet, 1 pomocník geodeta, 1 statik, 1 obsluha čerpadla,  

2 obsluhy věžového jeřábu, 2 vazači, 10 železářů, 10 betonářů, 20 pomocných dělníků 

 

Svislé nosné, nenosné a výplňové konstrukce 
Jedná se zejména o dělící stěny z keramických tvárnic Porotherm 25 AKU a příčky Poro-

therm 11,5 P+D.  

 

zdivo Porotherm 25 AKU  370,58 m2 

zdivo Porotherm 11,5 P+D  4028,7 m2 

 

Stroje – věžový jeřáb, paletový vozík 

 

Pracovní skupina – 1 mistr, 1 geodet, 1 pomocník geodeta, 2 obsluha jeřábu, 10 pomoc-

ných dělníků, 15 zedníků 

5.4 ZASTŘEŠENÍ 
 

Konstrukce ploché střechy 
Zastřešení je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha. Skladba střešní konstrukce se 

bude pokládat na stropní železobetonovou konstrukci tl. 0,25 m. Materiál konstrukce bude 

dopraven věžovým jeřábem. Střešní konstrukce bude obsahovat tepelnou izolaci v celkové 

minimální tloušťce 180 mm a hydroizolační PCP-P folii Alkorplan 35 176. 

plocha střechy    1689,90 m2 

 

Stroje – věžový jeřáb, stavební výtah, svařovací automat, ruční svářecí pistole, svařovací 

souprava na propan-butan 

Pracovní skupina – 1 mistr, 10 pomocných dělníků, 10 izolatérů, 2 jeřábníci, 2 vazači 
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1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT Ě, 
PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠT Ě, JEHO 
OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, 
PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

 

1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 

 

Stávající parcely jsou v majetku investora a jsou v podstatě rovinaté. Staveniště se rozpro-

stírá ze tří stran hlavních objektů „Y1“ a „Y2“, ze SV strany přiléhá k objektu stávající 

parkoviště, které bude částečně po dobu několika dní využito k betonáži. Stavební pozem-

ky, které budou dotčeny stavebními úpravami, jsou ve vlastnictví investora Brno 

EASTGATE I. s.r.o.. Z JZ a SZ strany přiléhá ke staveništi ulice Řípská, respektive ulice 

Tuřanka. Terén je rovinatý a plocha staveniště je cca 6136 m2. Plochu zařízení staveniště 

tvoří především plocha budoucích objektů „Z“ a „X“ a přilehlé plochy. 

 

1.2 PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠT Ě 

 

Jako staveništní komunikace bude sloužit komunikace vybudovaná ze zhutněné-

ho betonového recyklátu. Po skončení stavebních prací bude staveniště oseto novou trávou, 

budou provedeny chodníky ze zámkové dlažby a asfaltové plochy pro automobily. Stave-

niště bude odvodněné do stávající dešťové kanalizace. Na pozemku se nenachází žádná 

zeleň. 

 

1.3 OPLOCENÍ 

 

Staveniště bude oploceno průhledným mobilním oplocením od firmy TOI TOI výšky  

2,0 m. Délka oplocení bude cca 511 m. Hlavní a výjezd na staveniště tvoří mobilní brána  

o šířce 5,0 m s elektrickým pojezdem a dálkově ovládaná, která bude zamykatelná. Vedlej-

ší vstup na staveniště bude rovněž uzamykatelný. 
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1.4 TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE 

 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude potřeba trvalá deponie na staveništi. Sejmutá 

ornice bude umístěna na mezideponii mimo zařízení staveniště.  

 

1.5 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

 

Hlavní příjezd na staveniště je řešen z ulice Šmahova v JV části staveniště. Vedlejší vjezd 

na staveniště bude realizován ze SZ strany objektu, z ulice Tuřanka, tento přístup nebude 

sloužit jako vchod pro pěší. Přístup pro pěší na staveniště je ze SV strany objektu, z místa 

stávajících parkovacích ploch.  

 

 

2 VÝZNAMNÉ SÍT Ě TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

Před započetím stavebních prací budou všechny stávající sítě vytýčeny. K možnému střetu 

dochází pouze na hranici pozemku u obecní komunikace. Budou dodrženy požadavky ČSN 

73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

 

3 NAPOJENÍ NA ZDROJE VODY, ELEKT ŘINY, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 

3.1 NAPOJENÍ NA ZDROJE VODY 

 

Voda bude napojena na nově budované vodovodní přípojky na SV straně objektu.  Voda 

bude natažena na staveništi pro potřeby hygienických staveništních buněk, míchacího cent-

ra a čištění automobilů.  

A - Voda pro provozní účely m.j. 
střední norma 

[l] potřebné množství 

Ošetřování betonu 1 m3 200 200 

Zdění z tvárnic - malta 1 m3 250 250 
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Zdění příček 1 m3 20 20 

Výroba malty 1 m3 200 200 

Mytí osobních vozidel 1 vozidlo 200 200 

Mytí nákladních vozidel 1 vozidlo 1 000 1 000 

Mezisoučet A     1 870 

B - Voda pro hygienické a 
sociální účely 

m.j. 
střední norma 

[l] 
potřebné množství 

Pracovníci na staveništi 50 zam. 40 2 000 

Mezisoučet B     2 000 

  Výpočet spotřeby vody 

  Qn = Σ (Pn×kn)/(t×3 600) 

  Qn = (A×1,5+B×2,7)/(t×3600) 

  Qn = (1 870×1,5+2 000×2,7)/(t×3 600) 

  Qn = 2,28 l/s => 2,7 l/s 

  
  Dimenzování potrubí 

  Spotřeba vody v l/s 2,7 l/s 

  Jmenovitá světlost v " 2" 

  Jmenovitá světlost v mm 50 mm 

  

    Jmenovitá světlost je menší než světlost hydrantu u vodoměrné šachty (DN 80) a 

také než světlost potrubí na začátku trasy areálového vodovodu (DN 200). Stávající 

průměry potrubí jsou tedy dostačující. 

    Požární voda 

   Množství hydrantů bylo projednáno s útvarem požární ochrany. 

Na staveništi se budou nacházet 2 nadzemní požární hydranty (DN 80). 

 

3.2 NAPOJENÍ NA ZDROJE ELEKT ŘINY 

 

Elektrická energie bude odebírána pomocí dvou staveništních rozvaděčů 220V, které bu-

dou umístěny v blízkosti HDS umístěné na objektu a spojeny kabelem. Staveništní roz-

vaděče budou opatřeny elektroměry pro kontrolu spotřeby elektrické energie a bude chrá-

něn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Rozvaděče budou dále propojeny kabely 

s obytnými a hygienickými buňkami, pro provoz jeřábů, stavebních výtahů a potřebných 

elektrických nářadí.  
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Stavební stroj 
příkon 
[kW] 

počet ks 
celkem 
[kW] 

Věžový jeřáb 32,5 2 65 

Stavební výtah GEDA 300  5,5 2 11 

Ponorný vibrátor 2,3 4 9,2 

Kalové čerpadlo 0,75 1 0,75 

Stolní kotoučová pila 2,2 1 2,2 

Ruční okružní pila 1,4 1 1,4 

Svářečka 5,7 2 11,4 

Vrtačka 0,71 2 1,42 

Obytná buňka - topidlo 2 11 22 

Sanitární buňka - topidlo 1 3 3 

Mezisoučet     127,37 

Vnit řní osvětlení 
příkon 
[kW] 

počet ks 
celkem 
[kW] 

Obytná buňka 0,072 11 0,792 

Sanitární buňka 0,144 3 0,432 

Mezisoučet     1,224 

Venkovní osvětlení 
příkon 
[kW] 

počet ks 
celkem 
[kW] 

Halogenové svítidlo 1,5 4 6 

Požadovaný příkon elektrické energie 

S = 1,1× ((0,5×P1+0,8×P2+P3)
2+(0,7×P1)

2)1/2 

S=1,1×((0,5×127,37+0,8×1,2242+6)2+(0,7×127,37)2)1/2 

S = 112,82 kW 

Maximální příkon potřebný na provádění bílá vany a střešní 
konstrukce je 112,82 kW. 

P1…instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2…instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

P3…instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
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3.3 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 

Odvodnění staveniště může být zapotřebí pouze v případě přívalového deště, to se vyřeší 

přečerpáním vody kalovým čerpadlem do stávající kanalizace. Při umývání nářadí bude 

odpadní voda svedena ke kanalizační šachtě. 

 

 

4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ T ŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV 
PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

 

Staveniště bude řádně a viditelně označeno pomocí výstražných cedulí se zákazem vstupu 

nepovolaných osob, označení vjezdu a výjezdu na staveniště a upravené dopravní značení 

kvůli staveništnímu provozu. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vy-

značen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které  

k nim vedou. Na fasádním lešení budou použity ochranné sítě, aby nedošlo k rozšiřování 

prachu do okolí. Po dobu betonáží, kdy bude jedno čerpadlo betonových směsí a autodo-

míchávače umístěny na stávajícím parkovišti, dojde k částečnému záboru tohoto parkoviště 

a bude zřízeno jeho oplocení mobilním oplocením. V případě nutnosti bude zajištěno řízení 

dopravy dodavatelem stavby. 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. 

Při provádění může občas docházet ke zvýšení prašnosti nebo hluku, investor i provádějící 

firmy budou takovéto procesy v možné míře eliminovat. Stavební práce budou probíhat 

v době od 6 hod do 22 hod. Jiné negativní vlivy se nepředpokládají. 

 

 

5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPE ČNOST STAVENIŠTĚ 
Z HLEDISKA OCHRANY VE ŘEJNÝCH ZÁJM Ů 

 

Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno nakládání s odpady, jejich 

evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb.,  
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o odpadech, ve znění předpisů pozdějších, a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění předpisů pozdějších, včetně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kata-

log odpadů, ve znění předpisů pozdějších. 

Každý (firma, jednotlivec) má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10 odst. 1 Zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný, tj. např. 

je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli odpadu  

v areálu stavby – např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, pohozením či umístě-

ním do nádob určených na jiný odpad. 

 Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů  

a kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. ne-

bezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.).  

Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem  (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních, např. zeminy) ne-

lze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud hrozí jakýkoli únik do 

prostředí – např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, ukládat nebezpečné 

odpady do otevřených či proděravělých nádob.  

V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku s NO musí být umístěn identifikační list 

NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno katalo-

gové č. a název  shromažďovaného NO a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu  

a údržbu shromažďovacího prostředku.  

Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech jejich naklá-

dání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.). Povolení k nakládání s NO. Původce (rovněž 

přepravce a zpracovatel) NO. Pracovníci zhotovitele „…nesmí ohrožovat jakost nebo ne-

závadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat bře-

hy…“ (§ 6 odst. 3 Zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění předpisů pozdějších). To 

znamená, aby se s technikou pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, zabraňovali 

únikům a úkapům pohonných hmot, olejů a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali  

a skladovali je dle platných předpisů. Zejména to platí pro činnost na nezpevněném terénu.  

Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v blízkosti stavby, nevířit 

nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na stavbě je rovněž 

zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. (§ 3 a násl. Zákona č. 86/2002 

Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích předpisů). 
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6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě VČETNĚ VYUŽITÍ 
NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKT Ů 
 

6.1 KANCELÁŘE, ŠATNY, HYGIENICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

 

6.1.1 KANCELÁŘE, ŠATNY 

 

Na staveništi jsou umístěny tři kanceláře pro stavbyvedoucí a mistry a jedna pro stavební 

dozor. Tyto kanceláře jsou tvořeny obytným kontejnerem TOI TOI BK1 o rozměrech 

6058×2438×2800 mm a jsou umístěny u vjezdu na staveništi v patře na šatnách dělníků. 

Dále se na staveništi nachází osm šaten pro dělníky, ty jsou tvořeny obytným kontejnerem 

TOI TOI BK1 o rozměrech 6058×2438×2800 mm a jsou umístěny u vjezdu na staveništi. 

Podrobnosti:  

� elektroinstalace vedena ve stěnách a stropu, venkovní přípojka pomocí zásuvky 

380V/32 A 

� 3× elektrická zásuvka, 1× elektrické topidlo 

� okna s plastovou žaluzií 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 – Obytný kontejner TOI TOI BK1 

 

6.1.2 WC 

 

Na staveništi jsou umístěny dva TOI TOI WC kontejnery SK2 o rozměrech 

6058×2438×2800 mm. Nachází se u vjezdu na staveniště vedle šaten dělníků. 

Podrobnosti:  

� elektroinstalace vedena ve stěnách a stropu, venkovní přípojka pomocí zásuvky 

380V/32 A 
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� přívod vody ¾“, odpadní potrubí DN 100 

� 4× toaleta, 4× pisoár, 2× umyvadlo, 1× elektrické topidlo 
 

 

Obr. 2 – TOI TOI WC kontejner SK2 

 

6.1.3 MOBILNÍ WC 

 

Na staveništi jsou umístěny tři mobilní toalety WC TOI TOI FRESH umístěné u výjezdu 

ze staveniště. Rozměry 1200×1200×2300 mm, 82 kg. 

Podrobnosti:  

� fekální nádrž (250 l), dvojité odvětrávání 

� pisoár 

� držák toaletního papíru 

� oboustranný uzamykací mechanismus 

� jeřábová oka 

� zrcadlo 

� háček na oděvy 

� zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 

� zásobník papírových ručníků 

� dávkovač tekutého mýdla 
 

 

 

Obr. 3 – TOI TOI WC FRESH 

6.1.4 SPRCHY 

 

Na staveništi je umístěn jeden TOI TOI Sprchový kontejner SK5 o rozměrech 

6058×2438 ×2800 mm. Nachází se u vjezdu na staveniště vedle šaten dělníků. 

 



 

Podrobnosti:  

� elektroinstalace vedena ve st

380V/32 A 

� přívod vody ¾“, odpadní potrubí DN 100

� 5× sprchový box, 2× mycí žlab s

trické topidlo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 VRÁTNICE

 

Na staveništi jsou umístě

1980×1980×2800 mm. Nachází se u vjezdu a výjezdu ze staveništ

Podrobnosti:  

� elektroinstalace vedena ve st

380V/32 A 

� 1× elektrické topidl
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elektroinstalace vedena ve stěnách a stropu, venkovní přípojka pomo

¾“, odpadní potrubí DN 100 

5× sprchový box, 2× mycí žlab s celkem 6-ti kohoutky, 1× boiler 300 l, 1× ele

 

Obr. 4 – TOI TOI Sprchový kontejner SK5 

6.1.5 VRÁTNICE 

Na staveništi jsou umístěny dvě vrátnice TOI TOI vrátnice o rozmě

1980×1980×2800 mm. Nachází se u vjezdu a výjezdu ze staveniště

elektroinstalace vedena ve stěnách a stropu, venkovní přípojka pomocí zásuvky 

1× elektrické topidlo 

Obr. 5 – TOI TOI vrátnice 

řípojka pomocí zásuvky 

ti kohoutky, 1× boiler 300 l, 1× elek-

 

 vrátnice TOI TOI vrátnice o rozměrech 

1980×1980×2800 mm. Nachází se u vjezdu a výjezdu ze staveniště. 

řípojka pomocí zásuvky 
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6.2 SKLADY A SKLÁDKY 

 

6.2.1 SKLAD 

 

Na staveništi je šest kontejnerů sloužících jako sklad pro materiál, který musí být sklado-

ván v suchu a pro drobné nářadí. Tyto sklady jsou tvořeny skladovacími kontejnery TOI 

TOI LK1 o rozměrech 6058×2438×2591 mm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – TOI TOI Skladový kontejner LK1 

6.2.2 SKLÁDKA 

 

Na staveništi bude šest skládek pro materiál dovezený na staveniště. Dostupnost skládek je 

v dosahu věžových jeřábů a v rámci vnitro staveništní komunikace.  

 

6.2.3 KONTEJNER NA STAVEBNÍ SUŤ 

 

Na staveništi bude deset kontejnerů na stavební suť. Kontejnery o objemu 8 m3 a rozmě-

rech 2000×4000×750 mm a budou označeny viditelných popisem o ukládaném materiál. 
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7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 
 

Dle §103 a §104 z 183/2006 Sb. se nevyskytují. 

 

 

8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY 
Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠT ĚNÍ DALŠÍCH 
PODMÍNEK BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI 
PRÁCI 
 

Budou dodrženy požadavky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajiště-

ní bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně práv-

ní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

a vyhl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

Dle zmíněných vyhlášek vyplývá povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (plán BOZP). Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané 

bezpečnostní předpisy, s nimiž bude předem obeznámena. Pracovníci jsou povinni na pra-

covišti používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Musí vykonávat práci ve své kvalifi-

kaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. Každá osoba před vstupem  

na staveniště musí projít školením BOZP nebo bude vstup umožněn pouze osobám za do-

provodu odpovědné osoby. 
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9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
PŘI VÝSTAVB Ě 
 

9.1 VLIV STAVBY NA OVZDUŠÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Stavební objekt není výrobního charakteru, proto nebude mít negativní vliv na životní pro-

středí. Budou splněny požadavky na ekologii stavby vhodností výběru použitého materiálu. 

Prašnost vznikající při vyzdívání a omítání bude zmírněna vhodným prováděním daných 

činností. Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním od pracovních strojů  

a betonových směsí bude zajištěna pomocí ORL. Bude zajištěna údržba strojů. 

 

9.2 HLUK A VIBRACE 

 

Objekt při jeho užívání nebude mít vliv na zvýšení hluku v jeho okolí. V průběhu staveb-

ních prací se nepředpokládá nadlimitní vnik vibrací ani při následném provozu administra-

tivní budovy. Při dodržení potřebných opatření by nemělo docházet ke zvýšené prašnosti  

v okolí. K omezení hlukové zátěže budou provedena potřebná opatření a to stanovení ča-

sového intervalu prací od 7:00 do 17:00. Pracovníci, kteří budou při práci vystaveni vibra-

cím a nadměrnému hluku dle nařízení vlády č.  272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříz-

nivými účinky hluku a vibrací, budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pomůc-

kami dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky posky-

tování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních pro-

středků. 

 

 

10 ORIENTAČNÍ LH ŮTY VÝSTAVBY A P ŘEHLED 
ROZHODUJÍCÍCH DÍL ČÍCH TERMÍN Ů 
 

Orientační lhůta výstavby objektů SO 01 a SO 02 se odhadují na 21 měsíců.  

Zahájení prací: březen 2013 

Ukončení prací: prosinec 2014 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  

 
Název stavby:  Polyfunkční soubor Řípská, Brno, Slatina – Objekty „Y1“ a „Y2“ 

Charakter stavby:  Novostavba 

Město:   Brno 

Katastrální území:  Brno-město 

Ulice:   křížení ulic Řípská a Tuřanka 

Parcelní čísla:   2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 2002/15 a 2002/33 

Investor:  Brno Eastgate I. s.r.o. 

Projektant:  STAVOS Enginering s r.o. 

   Ing. Jaroslav Lolek 

Architekt:  ATELIÉR KO&SA 

   Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 

 

1.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

Předmětem je výstavba „Polyfunkčního souboru Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a 

„Y2“. Jedná se o polyfunkční objekt, jehož využívání je rozděleno na obchodní prostory 

v 1NP, administrativní prostory ve vyšších podlažích 2NP – 4NP a podzemní parkovací 

garáže v 1S. Navrhovaná stavba navazuje na rozestavěnou část bytových domů „M“ obyt-

ného souboru a na objekt „Y“ bude v nejbližších letech navazovat přistavěný objekt „Z“. 

Objekt je půdorysného tvaru přibližně obdélníku a je dilatačně rozdělen na tři celky. Budo-

va „Y1“ a „Y2“ mají čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a plochou střechu. 

Objekt „Z“ bude s nimi spojen pomocí „krčku“.  

Zastavěná plocha je 2 316,98 m2. Objekt je umístěn do rovinatého terénu s nadmořskou 

výškou 253,55 m.n.m. Hladina podzemní vody se nachází v cca -3m pod UT. 
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2 DOPRAVNÍ PŘÍSTUPNOST STAVBY 

 
Staveniště je přístupné z ulice Šmahova, která je napojena ulici Řípská, výjezd ze staveniš-

tě je na ulici Tuřanka. Veškerá doprava je situována z Brna a blízkého okolí. Po trase 

nejsou známy žádné překážky, které by omezovaly dopravu materiálu a strojů na staveniš-

tě.  

V místě stavby je provoz upraven dopravními značkami, které zajišťují vyšší bezpečnost 

při provozu nákladních automobilů na staveniště. Podrobněji je toto řešeno v příloze 

B1. Koordinační situační stavy se širšími dopravními vztahy. 

Obr. 7 – Umístění staveniště 
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3 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE A ZAKLÁDÁNÍ 
 

3.1 RYPADLO NAKLADA Č CAT 963D 
 

Výkon: 141 kW 

Provozní hmotnost: 20,22 t 

Maximální rychlost pojezdu: 10 km/h 

Objem lopaty: 2,45 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 – Rypadlo nakladač CAT 963D 
 

Pásové rypadlo nakladač CAT 963D je určeno k sejmutí ornice, rozhrnutí štěrkopískového 

násypu na dně stavební jámy a zásypy. Na staveniště bude dopraveno na valníku Goldhofer 

STN-L 4. Mimo pracovní dobu bude umístěno v části k tomu určené v SZ části staveniště. 
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3.2 RYPADLO JCB JS210 LC 

 
Výkon: 128 kW 

Provozní hmotnost: 21,675 t 

Maximální rychlost pojezdu: 5,5 km/h 

Objem lopaty: 1,19 m3 

 

 
Obr. 9 – Rypadlo JCB JS210 LC 

 
Pásové rypadlo JCB JS210 LC je určeno k hloubení stavební jámy. Výkopek bude nakládat 

na IVECO TRAKKER AD 190T33W 4x4. Na staveniště bude dopraveno na valníku 

Goldhofer STN-L 4. Mimo pracovní dobu bude umístěno v části k tomu určené v SZ části 

staveniště. 
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Obr. 10 – Graf maximálních dosahů rypadla JCB JS210 LC 

 

3.3 VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG 12 H 

 
Výkon: 153 kW 

Provozní hmotnost: 41 t 

Maximální rychlost pojezdu: 1,7 km/h 

Maximální průměr piloty: 1 200 mm 
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Obr. 11 – Vrtná souprava Bauer BG 12 H 

 

Vrtná souprava Bauer BG 12 H je určena na provedení vrtů Ø600 mm po obvodu následně 

budované stavební jámy, do kterých se budou vkládat ocelové pažnice z IPE profilů, které 

budou zajišťovat pažení stavební jámy. Vrty se budou provádět jako suché. Dále bude vrt-

ná souprava Bauer použita k provedení vrtů Ø900 mm pro piloty.  
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Na staveniště bude vrtná souprava Bauer dovezena na hlubinném podvalníku Goldhofer, 

který zajistí co nejnižší výšku soupravy při transportu. Přípravy trasy pro tuto soupravu 

je řešena pouze v blízkém okolí staveniště, jelikož není předem známo, ze které lokality 

bude vrtná souprava dovezena. 

Jízda do/ze svahu je možná o maximálním sklonu 15° a to nejčastěji s položeným sloupem, 

kdy je možné jet v jakémkoli směru. Při jízdě do/ze svahu se vztyčeným sloupem bez vý-

bavy musí směřovat sloup kousek dopředu (směrem do svahu). 

 

3.4 MALOPRŮMĚROVÁ VRTNÁ SOUPRAVA KLEMM KR 702-1 

 
Výkon: 95 kW 

Provozní hmotnost: 3,6 t 

Minimální prostor pro čelo: 2 200 mm 

Minimální šířka pro soupravu: 750 mm 

 
Obr. 12 – Maloprůměrová vrtná souprava KLEMM KR 702-1 

 

Tato plně hydraulická souprava osazená na pásovém podvozku s lafetou, umožňuje prová-

dět vrty pod libovolným sklonem s velkou produktivitu. Vrtná souprava KLEMM je urče-

na na provedení vrtů pro mikropiloty, které budou provedeny v polovině výšky stavební 

jámy a budou přenášet síly z pažení stavební jámy do zeminy. 
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3.5 VIBRAČNÍ VÁLEC NTC VVV 701/22 

 
Výkon: 6,6 kW 

Provozní hmotnost: 995 kg 

Rozměry (š×d×v): 2 750×840×1250 mm 

Šířka běhounu: 700 mm 

Maximální rychlost vpřed/vzad: 5/2 km/h 

 
Obr. 13 – Vibrační válec NTC VVV 701/22 

 

Vibrační válec bude sloužit ke zhutňování štěrkopískovému násypu pod železobetonovou 

bílou vanou. 

Zhutňování je technologický proces, při kterém umělým způsobem zvyšujeme objemovou 

hmotnost zeminy, působením statického nebo dynamického zatížení. Cílem zhutňování je 

dosažení takových změn ve zhutňovaném materiálu, aby budovaný násyp nepodléhal po 

zhutnění dalšímu sedání. 

 

3.6 VIBRAČNÍ DESKA REVERZNÍ NTC VDR 26 

 
Výkon: 4,8 kW 

Provozní hmotnost: 160 kg 

Rozměry (š×d): 450 x 700 mm 

Maximální rychlost: 20 m/min 

 

 

 

 
 

Obr. 14 – Vibrační deska reverzní NTC VDR 26 
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Vibrační deska bude sloužit ke zhutňování štěrkopískovému násypu pod železobetonovou 

bílou vanou, především v hůře dostupných místech. 

 

4 STROJE PRO VÝROBU, DOPRAVU A ZPRACOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH SMĚSÍ 

 

4.1 PLOVOUCÍ HLADÍTKO NA BETON MBW MK8 90 

 
Průměr rotoru: 900 mm 

Rozměry (š×d×v): 1 030×2 050×1 040 mm 

Provozní hmotnost: 285 kg 

Maximální rychlost: 90m/min 

Obr. 15 – Plovoucí hladítko na beton MBW MK8 90 
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Plovoucí hladítko na beton MBW bude použito k provádění hlazených betonových ploch 

v suterénu. Obsluha stroje je nenáročná. Tento stroj je malý a dostane se i do užších 

prostor, avšak detaily u obnažených výztuží sloupů budou provádět pracovníci s ručními 

hladítky. 

 

4.2 RUČNÍ HLADÍTKO NA BETON BLUELINE 36“ PT3600/5 

 
Průměr rotoru: 910 mm 

Provozní hmotnost: 85 kg 

Výkon: 4,1 kW 

Nádrž: 3,6 l 

 

Ruční hladítko na beton Blueline 

bude použito k provádění hlazených 

betonových ploch v suterénu, pře-

devším v hůře dostupných místech 

jako jsou například detaily u obna-

žených výztuží sloupů a plocha vý-

tahové šachty. 
 
 

Obr. 16 – Ruční hladítko na beton Blueline 36“ PT3600/5 

 

4.3 VIBRAČNÍ LIŠTA HERVISA PERLES RVH200 

 
Délka profilu: 2 m 

Provozní hmotnost: 18 kg 

Palivo: Natural 95 

Objem: 25 cm3 

 

Vibrační lišta Hervisa je určena k práci přímo na beto-

novém povrchu.  
 

Obr. 17 – Vibrační lišta Hervisa Perles RVH200 
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4.4 RUČNÍ HLADÍCÍ LIŠTA PROFIMAT 

 
Délka násady: 1,8 m 

 

Ruční hladící lišta je určena k ručnímu hlazení 

povrchu betonových ploch či jejich dorovnání 

před strojním hlazením. Pomocí systému prodlu-

žovacích násad je možné dosáhnout až na vzdá-

lenost 5m. Pootočením násady se přes speciální 

dvoupolohový kloub nastavuje sklon lišty při 

hlazení k sobě a od sebe. Na lištu je možné při-

pevnit další příslušenství (např. drsnící kartáče 

apod.). Lišta je vyrobena z pružné oceli a prodlu-

žovací násady z lehké hořčíkové slitiny.   Obr. 18 – Ruční hladící lišta Profimat 

 

4.5 PONORNÝ VIBRÁTOR NORWIT VH38 

 
Hmotnost: 4,1 kg 

Průměr hlavice: 38 mm 

Délka hlavice: 345 mm 

Délka ohebné hřídele: 4 m 

Otáčky: 13 500 otáček/min 

 + pohonná jednotka MAXIVIB 
Obr. 19 – Ponorný vibrátor Norwit 

 

Ponorný vibrátor Norwit slouží k hutnění čerstvé betonové směsi. 

 

4.6 SILO NA SUCHÉ MALTOVÉ A OMÍTKOVÉ SM ĚSI 

 
Objem: 22,5 m3 

Šířka: 2,5 m 

Výška: 7,2 m 

Zastavěná plocha: 3×3 m 

 

 

 
Obr. 20 – Silo na suché maltové a omítkové směsi 
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Při omítání budou zapotřebí zásobníky na suché maltové a omítkové směsi, které budou 

dle potřeby průběžně doplňovány. Dováženy jsou na nákladních automobilech. Sila budou 

umístěna na SZ a JV stranách objektu. 

Obr. 21 – Silo na suché maltové a omítkové směsi – přepravní rozměry 

 

4.7 PNEUMATICKÉ DOPRAVNÍ ZA ŘÍZENÍ SW 100 

 
Kompresor: 5,5 kW; 380 V; 50 Hz 

Pracovní odběr: 14 V 

Hmotnost: 80 kg 

Rozměry (š×d×v): 1 100×800×570 mm 

 

 
 

Obr. 22 – Pneumatické dopravní zařízení SW 100 

 

Pneumatické dopravní zařízení SW 100 je univerzálně použitelné pro dopravu suchých 

omítkových nebo maltových směsí ze všech běžných typů zásobníků nebo kontejnerů k 

omítacím nebo jiný strojům na jejich zpracování. 
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4.8 OMÍTACÍ STROJ PROFI 

 
Množství dodávaného materiálu: 22 l/min 

Maximální pracovní tlak: 30 bar 

Maximální dopravní vzdálenost: 40 m 

Maximální dopravní výška: 30 m 

Hmotnost: 250 kg 

Rozměry (š×d×v): 1 350×640×1 450 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 23 – Omítací stroj Profi 

 

Omítací stroj bude sloužit k omítání vnitřních prostor, omítková směs bude naháněna ze 

zásobníku pomocí pneumatického dopravního zařízení SW 100. 
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5 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI S PVC-P FOLIÍ  

 

5.1 SVAŘOVACÍ AUTOMAT LEISTER VARIMAT V2 

 
Napětí: 400 V 

Příkon: 5,7 kW 

Maximální teplota: 20 - 620 °C 

Rychlost: 0,7 - 12 m/min 

Šířka sváru: 40 mm 

Rozměry (š×d×v): 640×430×330 mm 

Hmotnost: 35 kg 

 
Obr. 24 – Svařovací automat Leister Varimat V2 

 

Svařovací automat Leister je určen ke svařování PVC-P folií v ploše.  

 

5.2 RUČNÍ SVÁŘECÍ PISTOLE LEISTER TRIAC BT 
 

Topný výkon: 1,6 kW 

Napětí: 230 V 

Regulace teploty: plynule nastavitelná teplota řízená elektronikou v rozmezí  

20 - 600 °C 

Rozměry: 340×90 mm, rukojeť Ø56 mm 

Hmotnost: 1 kg (bez 2 m kabelu) 
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Obr. 25 – Ruční svářecí pistole Leister Triac BT 

 

Ruční svářecí pistole Leister je určena ke svařování PVC-P folií v místech a detailech kde 

není možné použít svařovací automat, jedná se tedy především o rohy, kouty a prostupy.  

 
 

6 STROJE PRO DOPRAVU A MANIPULACI S 
MATERIÁLEM 

 

6.1 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL IVECO TRAKKER AD 190T33W 4x4  

 
Obr. 26 – Nákladní automobil Iveco Trakker AD 190T33W 4x4 
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Nákladní automobily a jejich vlečná vozidla jsou nejvíce rozšířené dopravní prostředky 

nekolejové dopravy. Na nápravě bude nástavba pro vanové kontejnery a hydraulická ruka. 

Bude sloužit pro odvoz vykopané zeminy, stavební suti, odpadu a dovoz materiálu. 

 
*) hmotnost zahrnuje řidiče a 300 l paliva 

Obr. 27 – Nákladní automobil Iveco Trakker AD 190T33W 4x4 – technické údaje 

 

6.2 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T815 – 231 S84/262 

 
Výkon: 325 kW 

Maximální rychlost: 85 km/h 

Korba: 16 m3 

Šířka: 2,55 m 

Rozchod předních a zadních kol: 1 992 mm a 1 776 mm 

Světlá výška: 280 mm 
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Provozní hmotnost: 16,5 t 

Užitečné zatížení: 24,5 t 

Nejvyšší přípustná hmotnost vozidla: 41 t 

Nejvyšší přípustná hmotnost na přední nápravě: 15 t 

Nejvyšší přípustná hmotnost na zadní nápravě: 26 t 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 28 – Nákladní automobil Tatra T815 – 231 S84/262 

 

Na nápravě bude nástavba pro třístranný sklápěcí tandem pro odvoz vykopané zeminy, 

stavební suti, odpadu a dovoz  sypkých materiálů. 
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6.3 ČERPADLO BETONOVÝCH SM ĚSÍ KCP 45ZX5 - 170 

 
Svislý dosah výložníku: 44,3 m 

Vodorovný dosah výložníku: 40,5 m 

Dosah výložníku od kabiny: 37,6 m 

Výška pro rozevření výložníku: 8,6 m 

Rotace výložníku: 370° 

Tlak/dodávka: 20 bar/120 l/min 

Vnitřní průměr potrubí: 125 mm 

Délka koncové hadice: 4 m 

Rozpětí přídních a zadních opěr: 8,87 m a 9,9 m 

Maximální váha nástavby: 28 t 

Maximální dodávka směsi: 170 m3/h 

Regulace dodávky: 20 – 170 m3/h 

Kapacita násypky: 0,6 m3 

Pracovní tlak hydrauliky: 350 bar 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 29 – Čerpadlo betonových směsí KCP45ZX5 - 170 
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Obr. 30 – Čerpadlo betonových směsí KCP45ZX5 – 170 – dosah čerpadla 

 

6.4 HLUBINNÝ PODVALNÍK GOLDHOFER STZ – VH XLE 6 (2+ 4)  

 
Celková hmotnost návěsu: 95 t 

Zatížení točnice: 35 t 

Zatížení náprav: 6×10 t 

Pohotovostní hmotnost: 25,5 t 

Celková nosnost: 69,5 t 

Ložná plocha v hlubině: 7,3×2,75 m 

Roztažitelnost: o 4,6 m na 11,9×2,75 m 

Ložná výška v hlubině: 440 mm (+120/-150 mm) 
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Obr. 31 – Hlubinný podvalník Goldhofer STZ – VH XLE 6 (2+4) 

 

Typickým znakem tohoto vozidla je nízko posazená ložná plocha, která dovoluje umístění 

vysokých nákladů těsně nad povrch vozovky. Je to výhoda zvláště při plánování trasy do-

pravy vysokých těžkých strojů, například průjezdy pod sníženými mosty. Tato souprava 

bude využita pro přepravu vrtné soupravy na pásovém podvozku, v případě potřeby i pro 

další stavební stroje. Ložnou plochu bude potřeba zvětšit v rámci dispozic soupravy o cca 

3,5 m, kterou využijeme pro lepší uložení vrtné soupravy. Pro naložení vrtné soupravy na 

pásovém podvozku použijeme nájezdové plošinky umístěné u 2+4 nápravovém podvalníku 

mezi hlubinou a zadní čtyř-nápravou. Výška ložné plochy je 440 mm nad komunikací. 

Celkový náklad (včetně vrtné soupravy) bude mít výšku 3,84 m. Vozidla nad 4,0 m musí 

mít zajištěný doprovod od trolejového vedení DPMB, kam tento náklad nespadá. Výška 

trolejového vedení v centru je 4,0 m, jinak standardní výška vedení je 5 až 5,5m. Souprava 

se tedy bude muset snažit jet velmi opatrně po městských částech a zvláště v centru města.  
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6.5 AUTODOMÍCHÁVA Č STETTER AM 12 C 
 

Jmenovitý objem: 12 m3 

Stupeň plnění: 58% 

Výsypná výška: 1,092 m 

Vodní nádrž: 650 l 

 
Obr. 32 – Autodomíchávač Stetter AM 12 C 

 

6.6 PALETOVÝ VOZÍK DELTALIFT BFB 

 
Délka vidlic: 1 150 mm 

Nosnost: 2,5 t 

Rozměry (š×d×v): 1 500×520×1 230 mm 

 
Paletový vozík bude sloužit k vodorovnému dopravení materiálu na paletách přímo na mís-

to spotřeby. 
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7 ZDVIHACÍ A MONTÁŽNÍ PROST ŘEDKY 

 

7.1 VĚŽOVÝ JEŘÁB S HORNÍ OTOČÍ LIEBHERR 110 EC – B 6 

 
Jedná se o velmi moderní jeřáb s horní otočí, který patří mezi nejpoužívanější a nejčastěji 

pronajímané věžové jeřáby současnosti. Tvoří velký podíl zisku firmy Liebherr. Jeho práce 

s břemeny a pohyb je rychlý a hlavně je lehce přepravitelný (stačí jeden kamion). Jeřáb je 

elektrický a je ovládán buďto z kabiny na věži, nebo pomocí dálkového ovládání. Jeřáb je 

znám též pod názvem EC-B flat-top. Typy těchto jeřábů představují kompletně novou kon-

strukci s mnoha inovativními řešeními. Jeřáb je vybaven bezpečnostním zařízením proti 

přetížení a indikátorem vysokého napětí.  

Tato nová výrobková řada flat-top jeřábů obsahuje čtrnáct typů s délkou výložníku až  

130 m a výškou háku až 165 m. Jeřáby těchto typů obsahují zvedací a otočné zařízení, cen-

trální spínací skříň a kompletní otočný kruh s podporu. Rozměry jeřábu v přepravním stavu 

nevyžadují speciální plánování trasy. 

Vybral jsem jeřáb s horní otočí LIEBHERR 110 EC – B 6. Na stavbě budou použity dva 

tyto jeřáby, umístěné přímo u budovy na JV a SZ straně objektu. Jeřáb na SZ straně objek-

tu bude z důvodu možné kolize jeřábů o 1 díl vyšší, tedy o 2,5 m. 

 
Délka přepravní: 16,985 m 

Šířka přepravní: 2,55 m 

Výška přepravní: 3,7 m 

Rozměry základny: 4,6×4,5 m 

Výška věže: 24,0 m (26,5 m) 

Maximální nosnost/minimální vyložení: 3 t/2,5 m 

Minimální nosnost/maximální vyložení: 1,5 t/55 m 

Maximální vertikální úhel výložníku: 0° 

Délka výložníku: 55 m 

Bezpečnostní zařízení SLI 05 

Ovládání: elektrické, kabinové, dálkové 

Napětí: 400 V 

Příkon: 32,5 kW 

Jistič: 63 A 
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Obr. 33 – Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 110 EC – B 6 

 
Dopravení jeřábu na zvolené místo 
Jeřáb bude na staveniště přepraven po silniční komunikaci návěsy a namontován autojeřá-

by TATRA AD 20.2. Vzhledem k vysoké hmotnosti jeřábu je zajištěno dodatečně zpevně-

né a únosné podloží. Poloměr zatáček je r ≥ 15 m. 

 

Úprava plochy pro montáž jeřábu 
Plocha pro montáž jeřábu bude tvořena zhutněnou vrstvou štěrkopísku v tl. 100 mm,  

na které budou uloženy patky o rozpětí základny 4,6×4,5 m. V místě ustavení jeřábu a jeho 

těsné blízkosti se nenachází žádné inženýrské sítě. Dále se v tomto místě nenacházejí vý-

kopy, svahy nebo jiné podobné terénní úpravy. Před zahájením montáže bude zajištěna 

elektrická přípojka, včetně výchozí revize elektroinstalace pro staveništní rozvod. Také 

bude zajištěno uzemnění jeřábů.  

 

Montáž a demontáž jeřábu 
Montáž a demontáž jeřábu budou provádět odborně způsobilí pracovníci firmy, od které 

budou jeřáby pronajaté. 

Montáž bude ukončena po přezkoušení celého zařízení šéfmontérem, provedení revizní 

zkoušky oprávněným revizním technikem zdvihacího zařízení. Poté se předá protokol zaří-
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zení a příslušné doklady stavbyvedoucímu, který písemně potvrdí převzetí zařízení.  V této 

chvíli může probíhat provoz zařízení. 

Před zahájením demontáže šéfmontér vizuálně zkontroluje a funkčně přezkouší technický 

stav jeřábu a odpovědný pracovník sepíše zápis o daném technickém stavu, případně sepíše 

zjištěné závady. Poté následuje vlastní demontáž a odvoz. 

 

Obsluha zařízení a proškolení pracovníků 
Zařízení mohou obsluhovat pouze osoby vlastnící platný jeřábnický průkaz. Tyto osoby 

musí být na obsluhu zařízení zaškoleny oprávněným revizním technikem, který vlastní  

pro danou činnost oprávnění. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, jedná 

se zejména o vázaní či zavěšování břemen známé hmotnosti na vhodné, nepoškozené a 

schválené prostředky dle ČSN EN 13414-1. Vázat mohou pouze oprávněné osoby ve 

smyslu ČSN ISO 12480-1 tj. vazač s platným vazačským průkazem, popř. příležitostní 

vazači, kteří jsou náležitě o dané manipulaci poučeni. 

 

Ověření nosnosti 
Nejtěžší břemeno (VZT jednotka): 2,36 t ve vzdálenosti 27,9 m od jeřábu => VYHOVUJE 

Nejvzdálenější břemeno (paleta POROTHERM 30 P+D): 1,265 t ve vzdálenosti 55 m 

od jeřábu => VYHOVUJE 

 

 

 
Obr. 34 – Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 110 EC – B 6 – tabulka nosností 
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Obr. 35 – Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 110 EC – B 6 – detail založení jeřábu 

 

7.2 AUTOJEŘÁB TATRA AD 20.2 

 
Nosnost: 20 t 

Celková hmotnost: 24,56 t 

Rozměry (š×d×v): 10,53×2,5×3,75 m 

Šířka s vysunutými opěrami: 4,6 m 

Přípustní zatížení přední a zadní nápravy: 7,38 t a 2×8,59 t 

Délka základního výložníku zasunutého/vysunutého/s nástavcem: 8,9/20,9/28,8 m 

Maximální dopravní rychlost: 80 km/h 

Výkon: 230 kW 

 
Obr. 36 – Autojeřáb TATRA AD 20.2 

 

Autojeřáb bude na stavbě přítomen při tvorbě zařízení staveniště, osazování zápor do vrtů 

pro pažení a dále bude sloužit k sestavení věžových jeřábů Liebherr. 
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Váhové ověření: 

6,5 m IPE 240: 6,5×30,7 = 199,55 kg 

Zavěšené břemeno vyhovuje ve všech povolených místech. 

Obr. 37 – Autojeřáb TATRA AD 20.2 – graf nosnosti 

 

7.3 STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 300 Z/ZP 

 
Nosnost: 300 kg 

Rychlost zdvihu: 12 m/min 

Maximální výška: 50 m 

Rozměry klece (š×d×v): 1 350×950×1 100 mm 

Příkon: 1,7 kW 
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Obr. 38 – Stavební výtah GEDA 300 Z/ZP 

 

Stavební výtah GEDA bude použit k dopravě lidí a drobného materiálu. Výtah se kotví 

ve 2 m a potom každé 4 m ke stěně nebo k lešení. 

 

7.4 STAVEBNÍ VRÁTEK IBER – UNO DOS 150 

 
Nosnost: 150 kg 

Výkon: 240 W 

Hmotnost: 16 kg 

Rychlost zdvihu: 11,5 m/min 

Rozměry: 420 x 200 x 150 mm 

Délka lana: 25 m 

Průměr lana: 3 mm 

Napětí motoru: 230 V 

 
 
 
 

Obr. 39 – Stavební vrátek IBER-UNO DOS 150 
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8 DROBNÉ A OSTATNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 
 

8.1 POJÍZDNÝ KOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 137 

 
Provozní tlak: 7 bar 

Výkonnost: 125 l/s 

Hmotnost: 1,8 t 

Hladina akustického výkonu: 99 dB (A) 

Hladina akustického tlaku: 71 dB (A) 

 
Obr. 40 – Pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 137 

 

Kompresor Atlas Copco bude použit k dodání stlačeného vzduchu pneumatickým boura-

cím kladivům. 

 

8.2 DIGITÁLNÍ TEODOLIT PENTAX ETH - 405 

 
Hmotnost: 4,7 kg  

Obraz v dalekohledu: Vzpřímený  

Kompenzátor: Ano 

Přesnost: 5" 

Typ displeje: LCD  

Počet displejů: 2, oboustranně 

Zvětšení dalekohledu: 30× 

Průměr objektivu: 42 mm  

Zorné pole ve 100m: 2,6 m  

Minimální zaostření: 2,00 m  

Citlivost krabicové libely: 8'/2 mm  
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Vodotěsnost: IP44  

Citlivost alhidádové libely: 40"/2 mm  

Zvětšení optické centrace: 3× 

Rozsah zaostření optické centrace: 0,5 m až nekonečno  

Trojnožka: Odnímatelná  

Pracovní teplota: -20°C až +50°C  

Typ napájení: 4x tužkové baterie  

Pracovní doba: alkalické - cca 80 hodin  

Rozměry (š×d×v): 168×158×333 mm  

 

 
Obr. 41 – Digitální teodolit Pentax ETH – 405 

 

Teodolit Pentax bude na stavbě používán po celou dobu výstavby. Bude sloužit k zaměření 

správné polohy staveniště, stavební jámy, výškových a směrových poloh základové spáry a 

železobetonové bílé vany, železobetonového skeletu a ostatních prováděných konstrukcí. 

 

8.3 SVÁŘEČKA TELWIN SVA ŘOVACÍ INVENTOR TECH 220/S 

 
Napětí: 230 V 

Jištění: 25 A 

Hmotnost: 9,8 kg 

Rozměry (š×d×v): 170×430×290 mm  

Svařovací proud: 5 – 200 A 

Elektrody: Ø1,6 – 4 mm 

 

 

 
Obr. 42 – Svářečka Telwin svařovací inventor Tech 220/S 

 

8.4 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO ATLAS COPCO WEDA 40 

 
Hmotnost: 25 kg 

Výkon: 3 kW 

Maximální hloubka ponoření: 20 m 

Maximální teplota kapaliny: +40 °C 

Maximální hustota kapaliny: 1 100 kg/m3 

Počet fází: 3 
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Obr. 43 – Ponorné kalové čerpadlo Atlas Copco WEDA 40 

 

Čerpadla WEDA se vyznačují kombinací robustního hliníkového obalu a kompaktní kon-

strukce, snadno se s nimi tedy manipuluje. 

Plovákový spínač automaticky zapne čerpadlo, když hladina vody překročí spínací výšku. 

Když poté hladina vody klesne na vypínací výšku, plovákový spínač čerpadlo automaticky 

vypne. Využívat se bude u výkopu stavební jámy od doby, kdy dosáhneme hloubky 3,5 m  

od původního terénu a začne prosakovat podzemní voda. Čerpadlo bude v provozu 

24hodin denně, 7dní v týdnu. Svůj účel bude plnit ještě při betonáži železobetonové „bílé 

vany“. 

 

 
Obr. 44 – Ponorné kalové čerpadlo Atlas Copco WEDA 40 – čerpací křivka 
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8.5 VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER K3.550 

 
Pracovní tlak: 20 – 120 bar 

Průtok vody: 420 l 

Délka hadice: 6 m 

Příkon: 1,8 kW 

Rozměry (š×d×v): 325×334×876 mm 

Hmotnost bez příslušenství: 12,6 kg 

 

 

 
 

 
Obr. 45 – Vysokotlaký čistič Karcher 

8.6 KOTOUČOVÁ PILA – STOLNÍ RT – TS 920 EINHELL 

 
Napětí/frekvence: 230 V / 50 Hz 

Příkon: 900 W 

Otáčky: 4800/min. 

Maximální výška řezu při 45°: 42 mm 

Maximální výška řezu při 90°: 45 mm 

Rozměr kotouče ze slinutého karbidu: 205×16×2,6 mm, 24Z 

Rozsah náklonu: 0°- 45° doleva 

Velikost stolu: 400 x 525 mm 

Hmotnost netto/brutto: 13,2/16 kg 

Rozměry obalu: 580×470×350 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 46 – Kotoučová pila – stolní RT – TS 950 Einhell 

 



78 

 

8.7 RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA NAREX EPK 16 D 

 
Příkon: 1,1 kW 

Otáčky: 4 700 otáček/min 

Průměr kotouče: 160 mm 

Maximální hloubka řezu při 45°: 38 mm 

Maximální hloubka řezu při 90°: 55 mm 

Hmotnost: 3,4 kg 

 
 

Obr. 47 – Ruční okružní pila Narex EPK 16 D 

 

8.8 SVAŘOVACÍ PÁJKA FROWELD T 346 

 
Napájecí napětí 50 Hz: 230 V 

Příkon: 380/190 W 

Rozměr hrotu: 20  10 mm 

Hmotnost: 1,2 kg 

Teplota na hrotu: 520 C 

 

 

 

 
Obr. 48 – Svařovací pájka Proweld T 346 

8.9 MÍCHAČKA EUROMIX 

 
Hmotnost: 56 kg 

Šířka: 72 cm 

Příkon: 0,5 kW 

Objem bubnu: 130 l 

Objem směsi: 97 l 

 

 

 

 

 
 

Obr. 49 – Míchačka Euromix 
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8.10 PNEUMATICKÉ BOURACÍ KLADIVO BOSCH GSH 72 VC PR O 

 
Hmotnost: 30 kg 

Příkon: 2 kW 

Energie příklepu: 62 J 

Upínání nástrojů: vnitřní šestihran 28 mm 

 

Pneumatická bourací kladiva Bosch bude použita pro odbou-

rání hlav pilot, které budou vyčnívat nad horní hranu budou-

cího štěrkopískového násypu. 

 

 

 
 

Obr. 50 – Pneumatické bourací kladivo Bosch GSH 72 VC Pro 

 

8.11 PŘÍKLEPOVÁ VRTA ČKA NAREX EVP 16 K - 2 

 
Hmotnost: 3,5 kg 

Příkon: 1,05 kW 

Maximální průměr sklíčidla: 16 mm 

Otáčky: 1750 otáček/min 

Maximální kroutící moment: 35 Nm 

 

8.12 AKU VRTAČKA (ŠROUBOVÁK) HILTI SFH 144 - A 

 
Hmotnost: 2,2 kg 

Rozměry (š×d×v): 85×237×237 mm 

Napětí: 14,4 V 

Typ baterie: Li-ion B 144/2,6 

Polohy nastavení utahovacího momentu: 2 – 12 Nm 

Otáčky: 1 440 otáček/min 

Maximální kroutící moment: 70 Nm 
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8.13 KOTVÍCÍ PISTOLE HILTI GX 120 

 
Hmotnost: 3,1 kg 

Napětí: 230 V 

 
Obr. 51 – Kotvící pistole Hilti GX 120 

 

8.14 ÚHLOVÁ BRUSKA HILTI DEG 150 - P 

 
Hmotnost: 1,9 kg 

Příkon: 1,4 kW 

Napětí: 230 V 

Počet otáček: 9 300 otáček/min 

Průměr kotouče: 150 mm 

 
Obr. 52 – Úhlová bruska Hilti DEG 150 - P 
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8.15 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI S BETONÁ ŘSKOU OCELÍ 
 

Ohýbačky  

- na nich lze ohýbat ocelové pruty v jakémkoliv místě jejich délky 

Rovnačky 
- jsou určené na narovnání betonářské oceli do Ø 12 mm, která je do výroben dodávána 

v kotoučích, anebo na narovnání deformovaných prutů. Rovnaná ocel prochází mezi trojicí 

pevných válečků a dvojicí válečků posuvných. Trojice pevných válečků posouvá rovnanou 

ocel, která se mezi válečky narovná 

Stříhačky  

- jsou určeny k dělení betonářské oceli na požadovanou délku. Jsou ve stacionárním nebo 

přenosném provedení, ruční nebo motorové 

 

9 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU 
STAVEBNÍCH STROJŮ 
 

Při stavebních pracích lze používat jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, pro-

vedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečné práce. Stroje se mohou po-

užívat jen k těm účelům, pro které byly technicky způsobilé v souladu s technickými pod-

mínkami stanovenými výrobcem a technickými předpisy. Dodavatel stavebních prací je 

povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje a jejich proškolení. Stroj může samo-

statně obsluhovat jen osoba, která má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost a je 

proškolena. 

 

Obsluha je povinna: 
- prohlédnout stroj a příslušenství před uvedením stroje do provozu 

- překontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 

 

Stroje musí být před prvním uvedením do provozu vybaveny: 
- provozními doklady 

- označením s evidenčním číslem 

- označením s názvem provozovatele stroje 

- bezpečnostními značkami, sděleními a tabulkami s nápisy v českém jazyce 

- bezpečnostními nátěry 

- předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu 
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Provozními doklady jsou: 
- provozní deník 

- revizní kniha stroje 

- technická dokumentace 

 
Údržba a opravy strojů 
Údržba, opravy a čištění strojů se musí provádět v souladu s dokumentací strojů a technic-

kými normami, se kterými musí být pracovník seznámen a proškolen. 

 

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU STROJŮ 
Je nutné dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Při provozu strojů a strojních zařízení je zakázáno: 
- uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpeč-

ném dosahu další pracovníci,- uvádět stroj do chodu, je-li demontováno nebo poškozeno 

některé ochranné zařízení 

- dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo nářadím drženým v rukou 

- pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor dostatečně 

osvětlen 

- přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji, pokud to není výrobcem povoleno 

- ovládat stroj nebezpečným způsobem 

- opustit stroj nebo zařízení, je-li v chodu 

- vyřazovat z provozu bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení stroje 

- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při čerpání pohonných hmot 

 

Je stanoveno dle zákonů: 
591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

práci na staveništích. 

362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na praco-

vištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

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 činnos-

ti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
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TECHNOLOGICKÝ NORMÁL
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Název stavebních prací

M
ěr

ná
 je

dn
ot

ka

M
no

žs
tv

í

P
oč

et
 p

ra
co

vn
ík
ů

P
ra

cn
os

t [
N

h]

D
ob

a 
pr

ac
í [

de
n]

C
en

a 
[K
č]

1 Sejmutí ornice m3 1 574,4 3 0,07 4,59 73 997

2 Vrty pro pažení Ø600 mm m 1 150,5 2 0,154 9,96 1 623 356

3 Osazení zápor pažení m 1 150,5 2 0,153 9,98 2 232 405

4 Hloubení jam m3 14 174,7 4 0,03 12,69 1 548 557

5 Osazení studny m 12,0 1 0,64 0,96 33 598

6 Mikropiloty m 354,0 2 0,19 8,41 1 430 160

7 Vrty pro piloty Ø900 mm m 800,0 2 0,206 10,33 756 896

8 Výztuž a výplň pilot m3+t 572,6+62,7 15 11,6+0,02 7,49 3 910 687

9 Podkladní násyp t 498,5 1 0,02 1,25 189 335

10 Podkladní beton m3 624,8 10 0,02 1,56 1 761 992

11 Výztuž základové desky t 202,9 30 12,9 10,91 6 274 677

12 Betonáž základové desky m3 1 457,9 1 0,02 2,43 4 781 912

13 Izolace suterénního zdiva m2 895,2 20 0,66 3,69 574 599

14 Zřízení bednění stěn 1S m2 1 099,8 12 0,21 2,41 540 879

15 Výztuž stěn 1S t 53,1 12 11,6 6,42 1 504 818

16 Betonáž zdí 1S m3 259,0 1 0,02 1 1 235 131

17 Odstranění bednění m2 1 099,8 12 0,12 1,38 192 456

18 Bednění sloupů, schodiště a stropu 1S m2 3 095,3 12 0,3 9,67 1 646 699

19 Výztuž sloupů, schodiště a stropu 1S t 98,9 30 12,9 5,32 2 879 968

20 Betonáž sloupů, schodiště a stropu 1S m3 722,4 1 0,02 1,81 2 377 071

21 Odstranění bednění m2 3 095,3 12 0,17 5,48 432 018

22 Bednění sloupů, schodiště a stropu 1NP m2 2 615,3 12 0,3 8,17 1 391 339

23 Výztuž sloupů, schodiště a stropu 1NP t 88,4 30 12,9 4,76 2 574 208

24 Betonáž sloupů, schodiště a stropu 1NP m3 559,7 1 0,02 1,41 1 841 704

25 Odstranění bednění m2 2 615,3 12 0,17 4,63 365 023

26 Bednění sloupů, schodiště a stropu 2NP m2 2 627,9 12 0,3 8,21 1 398 042

27 Výztuž sloupů, schodiště a stropu 2NP t 86,5 30 12,9 4,65 2 518 880

28 Betonáž sloupů, schodiště a stropu 2NP m3 551,9 1 0,02 1,38 1 816 037

29 Odstranění bednění m2 2 627,9 12 0,17 4,65 309 904

30 Bednění sloupů, schodiště a stropu 3NP m2 2 118,6 12 0,3 6,62 1 127 095

31 Výztuž sloupů, schodiště a stropu 3NP t 71,2 30 12,9 3,82 2 073 344

32 Betonáž sloupů, schodiště a stropu 3NP m3 449,3 1 0,02 1,12 1 478 430

33 Odstranění bednění m2 2 118,6 12 0,17 3,76 249 843

34 Bednění sloupů, schodiště a stropu 4NP m2 1 991,6 12 0,3 6,22 1 059 531

35 Výztuž sloupů, schodiště a stropu 4NP t 68,4 30 12,9 3,67 1 991 808

36 Betonáž sloupů, schodiště a stropu 4NP m3 437,2 1 0,02 1,09 1 438 615

37 Odstranění bednění m2 1 991,6 12 0,17 3,53 234 866

38 Zdivo nosné Porotherm 1NP m3 339,8 20 3,05 6,48 1 421 848

39 Příčky Porotherm 11,5 P+D 1S m2 153,1 6 0,54 1,73 85 123

40 Příčky Porotherm 11,5 P+D 1NP m2 727,6 14 0,54 3,51 404 546



41 Zdivo nosné Porotherm 2NP m3 287,6 20 3,05 5,48 1 222 271

42 Příčky Porotherm 11,5 P+D 2NP m2 875,3 15 0,54 3,94 486 667

43 Zdivo nosné Porotherm 3NP m3 287,6 20 3,05 5,48 1 222 271

44 Příčky Porotherm 11,5 P+D 3NP m2 875,3 15 0,54 3,94 486 667

45 Zdivo nosné Porotherm 4NP m3 248,9 20 3,05 4,74 1 074 308

46 Příčky Porotherm 11,5 P+D 4NP m2 789,8 15 0,54 3,54 439 129

47 Osazení hliníkové prosklené stěny ks 6 10 8 6 4 637 000

48 Lešení m2 5 089,4 15 0,3 12,72 647 515

49 Zámečnické práce na střeše kg 416,0 4 0,07 0,91 163 600

50 Jednoplášťová plochá střecha m2 1 637,6 15 0,93 12,69 2 670 475

51 Osazení okenních výplní m2 877,0 10 1,06 11,62 6 928 300

52 Zateplení fasády včetně omítek m2 4 209,6 24 0,94 20,61 9 150 445

53 Osazení venkovních parapetů m 317,0 4 0,28 2,77 119 987

54 Provedení venkovních teras m2 650,3 15 2,66 14,41 1 415 355

55 Klempířské práce m 371,4 4 0,34 3,95 65 440

56 Vnitřní kanalizace 10 10 1 412 880

57 Vnitřní vodovod 10 10 1 412 880

58 Vytápění 10 10 1 412 880

59 VZT 10 10 627 900

60 Elektro rozvody 10 30 8 477 700

61 Hrubé omítky m2 14 494,9 16 0,28 31,7 3 202 256

62 Hrubé podlahové konstrukce m2 10 946,9 15 0,39 35,57 3 839 727

63 Čisté omítky m2 14 514,1 16 0,19 21,54 16 011 128

64 SDK podhledy m2 6 174,5 16 0,49 23,64 4 951 940

65 Osazení zámečnických výrobků 10 15 3 644 257

66 Vnitřní malby m2 12 165,0 10 0,07 10,64 396 579

67 Čisté podlahy m2 5 165,8 10 0,38 24,54 5 777 943

68 Osazení vnitřních dveřních výplní m2 232,3 5 0,93 5,41 1 289 096

69 Keramické obklady a podlahy m2 4 535,0 20 1,43 40,53 6 743 892

70 Sanitární vybavení 10 10 1 569 960

ČASOVÝ HARMONOGRAM JE V PŘÍLOZE B7. ČASOVÝ HARMONOGRAM HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 
OBJEKTU

Položky 56 Vnitřní kanalizace, 57 Vnitřní vodovod, 58 Vytápění, 59 VZT, 60 Elektro rozvody, 65 Osazení 
zámečnických výrobků a 70 Sanitární vybavení byly naceněny a časově rozvrženy na základě THU a dosavadních 
zkušeností
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PLÁN ZAJIŠT ĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJ Ů PRO ZÁKLADY - "BÍLÁ VANA"

Materiál Objem
Plocha skládky 

[m2]
Nejpozdější termín 
dodání na stavbu

Skladování

Štěrkopískový podsyp 1 166,62 m3 - 22.5.2013
Materiál bude navezen na dno 

stavební jámy a přímo 
rozprostřen

Podkladní beton C12/15 624,82 m3 - 24.5.2013
Beton bude přímo ukládán na 

místo určení

Beton na základovou desku C25/30 1 457,9 m3 - 12.6.2013
Beton bude přímo ukládán na 

místo určení

Beton na suteréní stěny C25/30 258,97 m3 - 9.7.2013
Beton bude přímo ukládán na 

místo určení

Výztuž pro základovou desku 202,88 t 293 m2 28.5.2013
Výztuž bude z části uložena na 

skládce a z části přímo na 
místo

Výztuž pro suteréní zdivo 59,08 t 293 m2 28.6.2013
Výztuž bude z části uložena na 

skládce a z části přímo na 
místo

Bednění DOKA 856,6 m2 270 m2 17.6.2013
Bednění bude přímo umístěno 
na základovou desku, popř. na 

skládky

Těsnící prvky 808,5 m 6 kontejnerů 8.6.2013

Těsnící prvky budou z části 
uskladněny ve skladovacím 
kontejneru a z části přímo na 

základové desce

Polystyren BACHL 328 balení 280 m2 19.6.2013
Polystyren bude z části 

uskladněn na základové desce Polystyren BACHL 328 balení 280 m 19.6.2013 uskladněn na základové desce 
a z části na skládce

Lepící stěrková hmota Weber.therm 251 balení 280 m2 19.6.2013
Část lepidla bude uložena na 

základové desce a část na 
skládce



Materiál Objem
Plocha skládky 

[m2]
Nejpozdější termín 
dodání na stavbu

Skladování

Penetrační nátěr 3 sudy 6 kontejnerů 20.11.2013
Materiál bude uskladněn ve 

skladovacím kontejneru

GLASTEK 40 Special Mineral 271 rolí 6 kontejnerů 20.11.2013

Materiál bude umístěn přímo 
na místo zabudování, popř. 
uskladněn ve skladovacím 

kontejneru

Polystyren BACHL 1 619 balení 280 m2 22.11.2013
Materiál bude umístěn přímo 
na místo zabudování, popř. 

uskladněn na skládce

Talířové hmoždinky 73 balení 6 kontejnerů 27.11.2013
Materiál bude uskladněn ve 

skladovacím kontejneru

Hřeby HILTI 25 balení 6 kontejnerů 25.11.2013
Materiál bude uskladněn ve 

skladovacím kontejneru

Geotextílie FILTEK 19 rolí 6 kontejnerů 25.11.2013
Materiál bude uskladněn ve 

skladovacím kontejneru

Alkorplan 35 176 66 rolí 6 kontejnerů 27.11.2013

Materiál bude umístěn přímo 
na místo zabudování, popř. 
uskladněn ve skladovacím 

kontejneru

Polyform EPS atikové klíny 281 m 6 kontejnerů 22.11.2013
Materiál bude uskladněn ve 

skladovacím kontejneru

Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan 40 ks 6 kontejnerů 27.11.2013
Materiál bude uskladněn ve 

skladovacím kontejneru

PLÁN ZAJIŠT ĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJ Ů PRO JEDNOPLÁŠŤOVOU PLOCHOU 
STŘECHU

Závětrná lišta, RŠ 600 mm 268 m 6 kontejnerů 2.12.2013

Materiál bude umístěn přímo 
na místo zabudování, popř. 
uskladněn ve skladovacím 

kontejneru

Dvoustupňový vtok Gullydek 7 ks 6 kontejnerů 20.11.2013
Materiál bude uskladněn ve 

skladovacím kontejneru
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:  Polyfunkční soubor Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a „Y2“ 

Charakter stavby: Novostavba 

Město:   Brno 

Katastrální území: Brno-město 

Ulice:   křížení ulic Řípská a Tuřanka 

Parcelní čísla:  2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 2002/15 a 2002/33 

Investor:   Brno Eastgate I. s.r.o. 

Projektant:  STAVOS Enginering s r.o. 

   Ing. Jaroslav Lolek 

Architekt:  ATELIÉR KO&SA 

   Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 

 

1.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Předmětem je výstavba „Polyfunkčního souboru Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a 

„Y2“. Jedná se o polyfunkční objekt, jehož využívání je rozděleno na obchodní prostory 

v 1NP, administrativní prostory ve vyšších podlažích 2NP – 4NP a podzemní parkovací 

garáže v 1S. Navrhovaná stavba navazuje na rozestavěnou část bytových domů „M“ obyt-

ného souboru a na objekt „Y“ bude v nejbližších letech navazovat přistavěný objekt „Z“. 

Objekt je půdorysného tvaru přibližně obdélníku a je dilatačně rozdělen na tři celky. Budo-

va „Y1“ a „Y2“ mají čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a plochou střechu. 

Objekt „Z“ bude s nimi spojen pomocí „krčku“.  

Zastavěná plocha je 2 316,98 m2. Objekt je umístěn do rovinatého terénu s nadmořskou 

výškou 253,55 m.n.m. Hladina podzemní vody se nachází v cca -3 m pod UT. 
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1.3 OBECNÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÉ ČÁSTI (POPIS 
VLASTNÍHO PROCESU) 

 

Vlastní spodní stavba objektu, obvodové konstrukce 1S včetně základové desky, bude pro-

vedena z vodostavebního betonu, tzn. „bílá vana“. 

Nejprve bude provedeno odbourání hlav pilot pomocí pneumatických bouracích kladiv, 

poté štěrkopískový podsyp na dně stavební jámy, který bude zhutněný a následně přelitý 

podkladním betonem. Po ztuhnutí podkladního betonu bude nainstalována veškerá výztuž 

a těsnící prvky, poté konstrukci zalijeme betonem, který tvoří základovou desku přenášejí-

cí zatížení do pilot. 

Po zatvrdnutí desky zkompletujeme výztuž a těsnící prvky obvodových zdí. Pro vytvoření 

správného tvaru využijeme bednění od firmy DOKA. Zalijeme připravené konstrukce be-

tonem a zhutníme. 

Následuje provedení vnitřních stěn a sloupů ze železobetonu a stropních konstrukcí nad 

nimi. 

 

 

2 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

 

2.1 MATERIÁL 

  

Suť z odbouraných hlav pilot: 31,81 m3 (31,81×1,2 = 38,18 m3 nakypřené suti) 

 

Štěrkopískový podsyp frakce 0-32: 971,94 m3 zhutněného (971,94×1,2 = 1 166,62 m3 

nezhutněného) 

 

Beton:  

podkladní beton C12/15 S3: 624,82 m3 

beton na základovou desku C25/30 – XA1, XD1, XC3 (CZ, F.2) – CI 0,20 – Dmax 22 – 
S2/S3 – max. vodní součinitel 0,45; max. průsak vody 35 mm, požadovaná pevnost v tlaku 

dosažena po 90-ti dnech tvrdnutí betonu: 1 457,9 m3 

beton na obvodové stěny 1S C25/30 – XA1, XD1, XC2 (CZ, F.1) – CI 0,20 – Dmax 16 – 
S2/S3 – max. vodní součinitel 0,45; max. průsak vody 35 mm: 258,97 m3 

 

Poznámka: Množství je přesné, nicméně na stavbu se doveze o něco více, dodávka betonu 

je také závislá na objemu bubnu domíchávačů 7, 9 nebo 12 m3. 
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Armatury:   betonářská výztuž – ocel B500A 

  stavební ocel – S235 

Veškerou betonářskou výztuž do nosných konstrukcí ze železobetonu objedná statik a do-

mluví se se stavbyvedoucím, kdy a po jakém množství se pruty budou dovážet, tak aby 

byly připraveny pro uložení do konstrukcí a nemuselo se na ně čekat. Výztuž se bude do-

vážet po etapách, část bude uskladněna na skládkách a část přímo na místě. Vázací drát se 

bude nakupovat po klubkách podle potřeby, vždy při cestě pro armatury. 

 

Bednění DOKA: Firma DOKA vytvoří plán pro postupnou betonáž po jednotlivých tak-

tech, abychom neměli zbytečně mnoho dílců bednění najednou na stavbě. Toto jednostran-

né bednění bude použito pouze na suterénní obvodové zdi a po dokončení těchto prací bu-

de vráceno zpět firmě DOKA. Výjimku tvoří konzoly Framax 90 (včetně dodaného zá-

bradlí, sestavením vznikají betonářské plošiny) a montážní plošiny Staxo 100 

s předsazeným rámem 1,2 m. 

 

Těsnící prvky Leschuplast: Těsnící pásy a prvky do pracovních, dilatačních a řízených 

spár. Veškeré navržené prvky firmy Leschuplast jsou typu BV, tzn. že mohou přijít do sty-

ku se živicí.  

 

Vnější těsnící pás do pracovních spár Leschuplast AA 240/25 BV: 
- rozměry: šířka 240 mm, výška 25 mm, tloušťka 4,5 mm, délka pásu 25 m 

- je potřeba vložit mezi základovou desku a obvodové zdivo, dále pak mezi napojení zá-

kladové desky výtahové šachty a obvodové stěny výtahové šachty, dále do pracovních spár 

vzniklých při betonáži do základové desky a do obvodových stěn 

 a) napojení obvodové stěny na základovou desku = 207,7 m  

 b) napojení obvodové stěny na základovou desku výtahové šachty = 20,3 m 

 c) pracovní spáry v základové desce = 53,4 m 

 d) pracovní spáry v obvodových stěnách = 56,1 m 

- délka pásu celkem = 337,5 m 

- počet kusů: 337,5/25 = 13,5 ks => 14 ks 

- spoj pásů bude proveden tupým svařením pomocí svařovací pájky, svorky pro kotvení 

jsou součástí dodávky pásů 

 

 

 

 

 

Obr. 53 – Vnější těsnící pás do pracovních spár Leschuplast AA 240/25 BV 
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Vnější těsnící pás do dilatačních spár Leschuplast DA 240/25 BV: 
- rozměry: šířka 240 mm, výška 25 mm, tloušťka 4,5 mm, délka pásu 25 m 

- je potřeba vložit do dilatační spáry mezi základovými deskami objektů „Y1“ a „Y2“, dále 

do dilatační spáry mezi základovými deskami objektů „Y2“ a budoucím objektem „Z“, 

dále do dilatačních spár obvodových stěn mezi objekty „Y1“ a „Y2“ a mezi objekty „Y2“ a 

budoucí objekt „Z“ 

 a) dilatační spára mezi základovými deskami = 48 m  

 b) dilatační spára mezi obvodovými stěnami = 11 m 

- délka pásu celkem = 59 m 

- počet kusů: 59/25 = 2,36 ks => 3 ks 

- spoj pásů bude proveden tupým svařením pomocí svařovací pájky, svorky pro kotvení 

jsou součástí dodávky pásů 

 

 

 
 

 

Obr. 54 – Vnější těsnící pás do dilatačních spár Leschuplast DA 240/25 BV 

 

Vnější těsnící pás do dilatačních spár Leschuplast DA 240/25 BV, roh, vnější žebro: 
- rozměry: šířka 146×131 mm, výška 20 mm, tloušťka 4,5 mm, délka pásu 25 m 

- je potřeba vložit do dilatační spáry obvodového zdiva v nároží u rampy objektů „Y2“ a 

budoucím objektem „Z“ 

- délka pásu celkem = 4 m 

- počet kusů: 4/25 = 0,1 ks => 1 ks 

- spoj pásů bude proveden tupým svařením pomocí svařovací pájky, svorky pro kotvení 

jsou součástí dodávky pásů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 55 – Vnější těsnící pás do dilatačních spár Leschuplast DA 240/25 BV, roh, vnější žebro 

 
Kombinovaný pás do pracovních spár Leschuplast KAB 150, BV: 
- rozměry: výška 150 mm, tloušťka 2,5 mm, délka pásu 25 m 

- je potřeba vložit do pracovní spáry mezi základovou desku a obvodové zdivo do poloviny 

tloušťky zdi, na tento profil bude později napojena těsnící trubice Q1  
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- délka pásu celkem = 208 m 

- počet kusů: 208/25 = 8,32 ks => 9 ks 

- spoj pásů bude proveden tupým svařením pomocí svařovací pájky (profil z bobtnavé gu-

my se přechodně vyjme z drážky v oblasti svařování a po svaření se opět zatlačí do vyčiš-

těné drážky), třmínky pro kotvení jsou součástí dodávky pásů 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 56 – Kombinovaný pás do pracovních spár Leschuplast KAB 150, BV 

 

Těsnící trubice Leschuplast Q1, BV: 
- vkládá se do obvodové stěny ve vzdálenostech 3 m od sebe, umožňuje vznik řízených 

spár, na spodní hraně se nasazuje na KAB pás, jako vnitřní vyztužení se do trubice vkládá 

PVC-U trubka 

- délka trubic celkem = 200 m 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 57 – Těsnící trubice Leschuplast Q1, BV 

 

Těsnící sada FRANK PERMUR-PDE pro těsnění prostupu instalací: 
- jedná se o systém těsnění prostupů domovních přípojek, skládající se z těsnící sady, vlák-

nocementové trubky a speciálního bednění 

- dodávka těsnící sady obsahuje i montážní prvky, např. montážní víko pro bednění 

 a) FRANK vnitřní DN100 – 2 ks 

 b) FRANK vnitřní DN125 – 2 ks 

c) FRANK vnitřní DN150 – 12 ks 

d) FRANK vnitřní DN200 – 4 ks 
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e) FRANK vnitřní DN300 – 4 ks 

f) FRANK vnitřní DN350 – 2 ks 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 58 – Těsnící sada FRANK PERMUR-PDE pro 
těsnění prostupu instalací 

 

 

Pěnový polystyren Bachl XPS 300 G tl. 100 mm: 
- od základové spáry až po horní okraj výkopové jámy bude na záporové pažení nalepen na 

terče stabilizovaný pěnový polystyren XPS tl. 100 mm z důvodu vytvoření kluzné plochy 

- celková plocha EPS = 248,2×3,6 = 893,52 m2 

- počet kusů = 1 788 ks 

- počet kusů s prořezem = 1 788×1,1 = 1 967 ks 

- celkový počet balení (v balení je 6 ks) = 328 balení 

 

Lepící stěrková hmota Weber.therm technik 
- jednosložková lepící směs pro lepení polystyrenu 

- orientační spotřeba 7 kg na 1 m2, balení po 25 kg 

- celkový počet balení = 251 balení 

  

2.2 DOPRAVA 

 

Suť z odbouraných hlav pilot se odveze IVECO TRAKKEREM ve vanových kontejnerech 

na skládku firmy SETRA, spol. s.r.o. v Brně – Černovicích, vzdálenou 5,7 km od místa 

stavby. 

Štěrkopísek na podsyp základové desky se doveze z Pískovny Černovice, spol. s.r.o. 

v Brně – Černovicích, vzdálenou 4,4 km od místa stavby. Přepravovat se bude 

v nákladních automobilech Tatra, za které budou zavěšeny třístranné sklápěcí tandemy.  

Po příjezdu na staveniště sesypou náklad ve stavební jámě, odkud se rozprostře po dně 

rypadlem JCB, které zůstalo na staveništi.  

Beton budou dovážet autodomíchávače o objemu 7, 9 nebo 12 m3 z betonárny TBG 

BETONMIX a.s. sídlící v Brně – Černovicích, vzdálenou 5,6 km od místa stavby. Na sta-

veništi se bude vypouštět do čerpadla, které jej dopraví na místo určení. 



97 

 

Armatury se dovezou z velkoobchodu s hutním materiálem FeroStal a.s. se sídlem v Brně – 

Líšni. 

Dovoz bednění bude zajištěn nákladním automobilem z firmy DOKA se sídlem v Brně – 

Horní Heršpice. Vzdálenost od stavby je 8,1 km. Manipulace s bedněním DOKA bude 

probíhat pomocí transportního jeřábového závěsu, který 4 kruhové smyčky, které obejmou 

stoh ze všech stran a tvarově se mu přizpůsobí. Tímto způsobem nedojde k vyklouznutí 

prvků. Nosnost závěsu je 2 000 kg na všechny 4 smyčky. Vážou se přes pružné vázací če-

py a prochází v drážkách prvků. Zavěšování i vyvěšování může provádět jen jedna osoba 

k tomu určená. 

Speciální těsnící prvky Leschuplast a FRANK se dovezou nákladním automobilem z firmy 

Podzemní stavby Probeton, s.r.o. se sídlem v Brně – Řečkovicích, vzdálené 13 km od mís-

ta stavby. 

 

Poznámka: Veškeré materiály (kromě betonu a štěrkopísku) se budou snášet do stavební 

jámy pomocí jeřábu. 

 

2.3 SKLADOVÁNÍ 

 

Veškeré armatury se uskladní vždy na dřevěných hranolech, některé s prokladky či na pa-

letách, zvláště proto, aby nedošlo k jejich ušpinění od hlíny apod. Navíc se přikryjí plach-

tou kvůli ochraně proti nepříznivým klimatickým podmínkám. 

Bednění DOKA je stohovatelné, bude se ukládat na dřevěné hranoly 80×100 mm (š.×v.), 

přemísťování bude prováděno pomocí jeřábového transportního závěsu (nejsou třeba sto-

hovací konusy, prvky bránící vyklouznutí). Na sebe může být položeno maximálně 8 prvků 

(výška včetně prokladků 1,1 m). 

Těsnící prvky se uskladní na dřevěných podložkách v uzamykatelném skladu, nemají žád-

né další nároky na uskladnění. 

 

3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 
 

Před zahájením prací musí být dokončeny výkopové práce. Pozemek je připraven 

k provádění železobetonové „bílé vany“ a ostatních nosných konstrukcí. Kontroluje se po-

loha výkopové jámy a svislost záporového pažení. 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 

4.1 STAVENIŠTĚ 

 

Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, stav 

montážních ploch, stav komunikací, skladovacích ploch a sociálního zařízení. Na stavbu 

jsou přivedeny přípojky vody, kanalizace, napětí 400 V. Zpevněné komunikace jsou 

z recyklátu a zpevnění skladovací plochy z prefa panelů. Minimální šířka komunikace je 

4,0 m. Staveniště je oplocené mobilním oplocením výšky 2,0 m. Na staveništi jsou unimo-

buňky sloužící jako sociální zařízení, šatny, kanceláře a sklady materiálu a nářadí.  

Podrobně je zařízení staveniště rozpracováno v příloze B3. Projekt zařízení staveniště – 

Hrubá stavba.  

 

4.2 OBECNÉ PODMÍNKY 

 

Provádění železobetonové „bílé vany“ a ostatních nosných konstrukcí začne na začátku 

června 2013 a bude probíhat do poloviny července 2013. V případě nepříznivých klimatic-

kých podmínek je možné po dohodě s investorem práce odložit. 

Betonování, stejně jako armování (svary), se provádí do +5°C. Je však možné provádět 

betonáž za nižší teploty, avšak musíme přimíchat do betonu určité přísady, které proces 

tuhnutí betonu zpomalí. Teplota by neměla klesnout pod +5°C kdy se hydratace betonu 

výrazně snižuje a při teplotách pod 0°C se téměř zastavuje. Pod -10°C betonáž vůbec ne-

provádíme. Betonáž dále neprovádíme, pokud se vyskytuje námraza, jsou špatné viditel-

nostní podmínky anebo rychlost větru překročí 10 m/s. 

Betonáž neprovádíme, pokud jsou teploty nad +22°C, protože by v betonové směsi došlo 

k přílišnému vývinu hydratačního tepla, následnému roztažení a smrštění betonu, což by 

mělo za následek vznik trhlin. 

Vybetonované konstrukce se musí chránit proti dešťové vodě například překrytím plach-

tami.  

 

4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍK Ů 

 

Obsluhovat jeřáb a uvazování břemen smí provádět pouze řádně proškolení pracovníci. 

Pracovníky je dále nutné seznámit s pracovními předpisy pro práci ve výškách. Proškolení 

pracovníci podepíší, že byli seznámeni se všemi předpisy bezpečnosti práce. 
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5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

Na provádění nosných konstrukcí od základové spáry po úroveň podlahy 1NP bude dohlí-

žet stavbyvedoucí anebo jím pověřený mistr. Ten bude také kontrolovat kvalitu a množství 

dovezených stavebních materiálů. 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 

vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. 

Po celou dobu provádění těchto prací bude na stavbě přítomen jeřábník obsluhující věžový 

jeřáb, neboli od doby postavení věžového jeřábu, což je těsně před prováděním základové 

desky (do té doby zde bude řidič automobilového jeřábu). Dále pak geodet s pomocníkem 

pro jakékoliv vytyčení či přeměření. V občasných případech řidič  IVECO TRAKKERU 

AD 190T33W 4x4 s nástavbou na vanový kontejner (kontejner na odpad o objemu 8 m3 

bude umístěn na staveništi a jednou za čas se vyveze), popřípadě na odvoz suti od vybou-

raných hlav pilot. 

 

Složení pracovní čety: 

 

odbourání hlav pilot 

4 pracovníci s pneumatickými bouracími kladivy BOSCH GSH 27 VC Profesional - škole-

ní, průkaz 

1 řidič rypadlo nakladače CAT 963D - školení, průkaz 

2 pomocníci - školení 

 

štěrkový podsyp 

1 řidič rypadlo nakladače CAT 963D - školení, průkaz 

4 pracovníci ovládající vibrační desku - školení, průkaz 

4 pracovníci s lopatami - školení 

 

armatury 

1 statik (ten, který vypracovával projekt) – autorizovaný inženýr v oboru statika nebo po-

zemní stavby 

15 armovačů pro kompletaci výztuže - školení 

15 pomocníků - školení 

 

bednění 

10 tesařů – školení, průkaz 

20 pracovníků pro sestavení a uložení bednění – školení, průkaz 
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betonáž 

1 pomocník k autodomíchávači - školení, průkaz 

1 obsluha čerpadla - školení, průkaz 

2 pracovníci s ručně hladící lištou Profimat - školení 

2 pracovníci s vibrační lištou Hervisa Perles RVH200 - školení, průkaz 

2 pracovníci s plovoucími hladítky na beton MBW MK8 90 - školení, průkaz 

2 pracovníci s ručními hladítky na beton Blueline 36“ PT3600/5 - školení, průkaz 

4 obsluhy ponorného vibrátoru Norwit VH38 - školení, průkaz 

 

zateplení 

10 izolatérů - školení, průkaz 

5 pomocných dělníků - školení 

 

 

6 STROJE A POMŮCKY 
 

Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 110 EC-B 6 

Nákladní automobil TATRA T815 – 231 S84/262 

Digitální teodolit Pentax ETH-405 

IVECO TRAKKER AD 190T33W 4x4  

Vibrační válec NTC VVV 701/22 

Vibrační deska reverzní NTC VDR 26 

Vibrační lišta Hervisa Perles RVH200 

Ručně hladící lišta Profimat 

Plovoucí hladítko na beton MBW MK8 90 

Ruční hladítko na beton Blueline 36“ PT3600/5 

Ponorný vibrátor Norwit VH38 

Kotoučová pila – stolní RT-TS 920 Einhell 

Ruční okružní pila Narex EPK 16 D 

Čerpadlo betonové směsi KCP 45ZX5-170 

Svařovací pájka Froweld T 346 

Pneumatické bourací kladivo BOSCH GSH 27 VC Professional 

Ponorné kalové čerpadlo WEDA 

Vysokotlaký čistič KARCHER 

Pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 137 

Míchačka Euromix 

 

Detailnější popis je v kapitole A4. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
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Nářadí 

 6m žebřík, lopata, příklepová vrtačka Narex EVP 16 K-2, pila na polystyren, míchadlo, 

nerezová zubová stěrka, zednická lžíce, kbelík, polystyrenové hladítko, dřevěné hladítko 

 

Ochranné pomůcky 

helma, rukavice, pevná pracovní obuv, ochranné svářečské brýle, konzoly bezpečnostního 

zábradlí 

 

 

7 PRACOVNÍ POSTUPY 
 

7.1 ZÁKLAD NAD ŽELEZOBETONOVÝMI PILOTAMI 

  

Nejprve bude provedeno odbourání hlav pilot pomocí pneumatických bouracích kladiv 

BOSCH GSH 27 VC Professional do hloubky -4,13 m a odstranění jejich úlomků nalože-

ním do vanového kontejneru (provádí se už v průběhu výkopových prací), který poté odve-

ze IVECO TRAKKER AD 190T33W 4x4 na skládku firmy SETRA, spol. s.r.o. v Brně – 

Černovicích, vzdálenou 5,7 km od místa stavby. Začne se pokládat štěrkopískový podsyp 

na dno stavební jámy, ve vrstvě cca 250 mm, který bude průběžně hutněn vibračním vál-

cem NTC VVV 701/22 a vibrační deskou NTC VDR 26 na Edef,2 = 40 MPa při 95%. Cel-

ková mocnost štěrkopískového podsypu po zhutnění bude 200 mm. Následně bude pomocí 

čerpadla betonové směsi KCP 45ZX-170 vylit podkladní beton C12/15 o tloušťce 150 mm, 

který bude vyztužen KARI sítí Ø6 mm s oky 150/150 mm. 

Po ztuhnutí podkladního betonu se nainstaluje veškerá výztuž základové desky včetně po-

třebného zahnutí vyčnívající výztuže z pilot tak, aby vše bylo provedeno podle statických 

výkresů i včetně svaření těchto armatur navzájem k sobě. Podloží se distančními podlož-

kami, tím bude zajištěno, aby se nehnuly při následné betonáži. 

Poté se provede montáž speciálních těsnících pásů Leschuplast, které utěsní spáry před 

stojatou i tlakovou vodou. KAB pásy do pracovní spáry mezi základovou deskou a obvo-

dovými stěnami se umístí přímo na výztuž a zafixují se speciálními třmínky v odstupech 

cca 0,5 m. Maximální těsnící hloubka patky profilu je 50 mm. Spoj pásů bude proveden 

tupým svařením pomocí svařovací pájky. Žebra pásů se stabilně zafixují pomocí svorek.  

Následně se nalije beton z výšky maximálně 1,0 m na upevněnou výztuž, zavibruje se po-

nornými vibrátory, rozprostře pomocí ručních hladících lišt a poté ještě celé zhutní plovou-

cí vibrační lištou Hervisa Perles, která finálně urovná povrch před užitím rotačních hladi-

ček. Finální hlazení povrchu bude provedeno pomocí dvou plovoucích hladiček na beton 

MBW MK8 90, kde pracovník přímo sedí na stroji a ovládá jej pomocí pák, a dále pomocí 
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čtyř jednoduchých, ručně ovladatelných hladiček na beton typu Blueline 36“, u kterých 

musí pracovník stát. První typ se využije u hlazení povrchu betonu v prostoru a druhý typ, 

ručně ovladatelné, na leštění povrchu kolem vyčnívajících výztuží stěn a sloupů. 

Po ztuhnutí a ztvrdnutí betonu tvoří tato konstrukce základovou desku, tzv. „bílou vanu“, 

která přenáší zatížení do pilot. 

Obr. 59 – Příklady použití těsnících pásů a prvků Leschuplast 

 

7.2 OBVODOVÉ KONSTRUKCE 

  

Obvodové železobetonové suterénní zdivo bude z technologických důvodů tepelně izolo-

váno polystyrénovými deska Bachl XPS 300 G tl. 100 mm. Připevněny budou pomocí le-

pící stěrkové hmoty Weber.therm technik nanesené na celou plochu desky zednickým zu-

bovým hladítkem a zároveň i ve formě terčů („buchet“), z důvodu nerovnosti povrchu pa-

žení. Polystyrénová deska se musí ihned osadit na určené místo a přitlačit hladítkem. Je 

nutné kontrolovat polohy desek a odstranit přebytečný tmel. Okraje desek v místech spojů 

musí být čisté. Polystyrénové desky se osadí s přesahem o polovinu délky a je možné řezat 

je pilou s jemnými zuby. 

Následuje osazení veškeré výztuže dle statických výkresů a zajištění těchto výztuží. Mezi 

výztuží protáhneme veškeré přípojky a potrubí a upevníme na správná místa dle projektu. 

Na veškeré prostupující potrubí namontujeme těsnící sadu FRANK Permur-PDE, která 

utěsní okolí potrubí proti prosakování vody. Na potrubí se nasadí montážní víka.  
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Těsnící trubice Q1 pro řízené spáry se na spodní straně nařízne napříč hladkým žebrům 

a zkrátí se na výšku stěny. Poté se nasadí na KAB pás, který je již zabudován v desce. Je 

nutno dbát, aby odstup mezi spodní hranou trubice a vodorovnou pracovní spárou činil 

50 mm. Po uložení se vrchní část těsnící trubice Q1 ukotví pomocí svorek, které jsou drá-

tem vyvázané k výztuži. Do těsnící trubice se pro její vyztužení vloží PVC-U trubka, která 

se během betonáže zabetonuje. 

Následně se sestaví opěrné kozy DOKA Variábel a jednostranné rámové bednění DOKA 

Framax Xlife dle návodu. Pomocí šroubu opěrné kozy 270 mm přes distanční vložku 

200 mm je spojíme dohromady. Plochu bednění, ke které bude přiléhat betonová směs, se 

postříká odbedňovacím prostředkem. Jednotlivé bednící dílce se k sobě spojují pomocí 

rychloupínačů RU Framax. Tato souprava se umístí na místo 1. taktu, připevní se kotevní 

paždík a zakotví vlnovou kotvou pod úhlem 45°. Na jednu opěrnou kozu budou použity 

dvě kotvy ve vzdálenosti 150 mm od její osy. Celá obvodová konstrukce bude rozdělena 

na 17 pracovních taktů. Dobu potřebnou na odbednění určuje statik. Po odbednění se musí 

očistit bednící desky od zbytků betonu škrabkou a stěrkou DOKA, popř. vysokotlakým 

čističem. 

Maximální nosnost jeřábového oka Framax je 1 000 kg. Pro přemisťování se nikdy nesmí 

zavěšovat za bednící dílec. Betonáž bude po výšce provedena na jednu etapu, váha čers-

tvého betonu je 25 kN/m3, výška betonované stěny je 3,0 m. Tlak betonové směsi tedy ne-

přesáhne povolených 80 kN/m2 (zatěžovací šířku bereme 1 m). 

 

 
Obr. 60 – Opěrná koza DOKA Variábel 

 

Budeme používat bednící dílce o rozměrech 2,7 m×3,3 m. Pro zavěšení rámového bednění 

na jeřáb musíme dbát pokynů firmy DOKA. Maximální úhel ß je 30°. 
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Obr. 61 – Bednící dílec DOKA Framax Xlife 2,70x3,30 m           Obr. 62 – Jeřábové oko DOKA Framax 

 

Pro bednění vnitřních a vnějších rohů se použijí speciální prvky firmy DOKA, vnitřní roh 

Framax a vnější roh Framax. Na spojení těchto prvků se musí namísto rychloupínačů pou-

žít klínové trny a spínací klíny.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 63 – Vnější roh DOKA Framax  
 

Pro jednodušší a bezpečnější betonování obvodových zdí se využije betonářských plošin 

s jednotlivými konzolami. Konzola Framax 90 je široká 900 mm, upevní se na bednění 

v příčném profilu a umístíme prkna na podlahu a zábradlí dle návodu. 

Dalším používaným prvkem budou žebříky, které se připevňují pomocí XS připojení 

v místě horní a dolní hrany bednění. Na ně se připevní samotné žebříky pomocí dvou RU 

rychloupínačů.  
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7.3 OŠETŘOVÁNÍ BETONOVÉ SM ĚSI 

  

Ihned po betonáži základové desky je nutné na plochu čerstvého betonu nanést světlý ošet-

řující prostředek SIKA NB 1. Jakmile beton ztvrdne natolik, že je možné po něm chodit, je 

nutné nanést ošetřovací prostředek ještě jednou. Dále je nutné konstrukci zakrýt světlou 

stavební ochrannou rohoží, která zachycuje vlhkost, a trvale je udržovat vlhké. Nesmí ale 

dojít k přímému vlhčení betonových ploch vodou, aby nedošlo k jejich náhlému ochlazení. 

Minimální doba pro odbednění svislých obvodových stěn jsou 3 dny. Ihned po odbednění 

je nutné konstrukce zakrýt světlou stavební ochrannou rohoží, která zachycuje vlhkost, a 

trvale je udržovat vlhké. Nesmí ale dojít k přímému vlhčení betonových ploch vodou, aby 

nedošlo k jejich náhlému ochlazení. 

Doba od odbednění betonové plochy do začátku působení opatření pro následné ošetřování 

smí činit maximální 1 hodinu.  

Konstrukce by měly zůstat ještě 2 až 3 měsíce nezakryté a vystavené vzduchu, aby bylo 

možné ještě včas rozpoznat a případně uzavřít trhliny, které se eventuálně objeví. 

 

 

8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
  

8.1 VSTUPNÍ KONTROLA  

 

� převzetí pracoviště 

� kontrola projektové dokumentace - kontrolujeme její úplnost 

� kontrola provedení předchozích vrstev 

� kontrola dodaného materiálu - kontrola dle dodacího listu jeho označení, množství, 

rozměry, kvalitu 

� kontrola pracovních podmínek 

� kontroly provádí stavbyvedoucí, převzetí pracoviště a kontrolu projektové doku-

mentace provádí spolu s technickým dozorem investora 

 

8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA  

 

� dohlížení na správný postup ukládání štěrkopískového podkladu a jeho hutnění 

� kontrola provádění podkladního betonu 

� kontrola osazování armatur a distančních prvků 
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� kontrola osazování těsnících prvků 

� kontrola betonáže, zhutnění a ošetřování betonové směsi 

� kontrola vyztužení obvodových zdí 

� kontrola sestavení bednění včetně nástřiku odbedňovacím přípravkem, jeho přesné 

ustavení a utěsnění 

� kontrola odbedňování 

� v průběhu výstavby a kontrol bude pořizována fotodokumentace 

� kontroly budou zapsány ve stavebním deníku 

� o zkouškách bude sepsán protokol 

� kontroly provádí stavbyvedoucí a mistr 

 

8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA  

 

� přeměření provedených prací, vodorovnost a svislost konstrukcí 

� preciznost provedení 

� pevnost betonu 

� kontrola těsnosti spojů 

� správné umístění všech prvků 

� kontroly budou zapsány ve stavebním deníku 

� o zkouškách bude sepsán protokol 

� bude pořízena fotodokumentace 

� kontroly provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora 

 

 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
  

Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, které provede pracovník bez-

pečnostního managementu generálního dodavatele. Dále bude vypracován plán BOZP. 

Stavbyvedoucí seznámí pracovníky s plánem BOZP a se specifickými riziky konkrétního 

pracoviště. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Každý pracovník stvrdí absolvování školení svým podpisem. Všichni pracovníci jsou po-

vinni používat prostředky osobní ochrany, které jim musí poskytnout zaměstnavatel.  

Na stavbě bude působit více než jeden dodavatel, z toho důvodu bude zavedena funkce 

koordinátor bezpečnosti práce. Koordinátor bezpečnosti práce ve spolupráci se stavbyve-

doucím provádí kontroly provedení zajištění otvorů proti pádu, zábradlí atd. 

BOZP se bude řídit: 
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Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Vyhláškou č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pá-

du. 

 

BOZP je podrobněji zpracována v kapitole A10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

 

10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
  

Odpady budou likvidovány dle zákona č 185/2006 Sb. Zákon o odpadech.  

Veškerý odpad ze stavby bude tříděn, recyklovatelný odpad bude odvážen k recyklaci. 

Ostatní odpad bude odvážen na skládky. 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k použitým me-

chanismům a technologii výstavby se nepředpokládá nadlimitní únik vibrací ani hluku. 

Kvůli ochraně okolního prostředí bude striktně dodržena pracovní doba v době mezi 7:00 

až 20:00 hodinami. 

Odpad bude odvážen do sběrného střediska odpadů SMB (SAKO a.s.), Jedovnická ulice, 

Brno – Juliánov 

 

Nakládání s odpady je podrobněji zpracováno v kapitole A11. Ochrana životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

Kód Název 

17 01 01 Beton 

17 02 02 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 (neobsahu-

jí azbest, ani jiné nebezpečné látky) 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:  Polyfunkční soubor Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a „Y2“ 

Charakter stavby: Novostavba 

Město:   Brno 

Katastrální území: Brno-město 

Ulice:   křížení ulic Řípská a Tuřanka 

Parcelní čísla:  2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 2002/15 a 2002/33 

Investor:   Brno Eastgate I. s.r.o. 

Projektant:  STAVOS Enginering s r.o. 

   Ing. Jaroslav Lolek 

Architekt:  ATELIÉR KO&SA 

   Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 

 

1.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Předmětem je výstavba „Polyfunkčního souboru Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a 

„Y2“. Jedná se o polyfunkční objekt, jehož využívání je rozděleno na obchodní prostory 

v 1NP, administrativní prostory ve vyšších podlažích 2NP – 4NP a podzemní parkovací 

garáže v 1S. Navrhovaná stavba navazuje na rozestavěnou část bytových domů „M“ obyt-

ného souboru a na objekt „Y“ bude v nejbližších letech navazovat přistavěný objekt „Z“. 

Objekt je půdorysného tvaru přibližně obdélníku a je dilatačně rozdělen na tři celky. Budo-

va „Y1“ a „Y2“ mají čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a plochou střechu. 

Objekt „Z“ bude s nimi spojen pomocí „krčku“.  

Zastavěná plocha je 2 316,98 m2. Objekt je umístěn do rovinatého terénu s nadmořskou 

výškou 253,55 m.n.m. Hladina podzemní vody se nachází v cca -3 m pod UT. 
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Obr. 64 – Půdorys střechy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 65 – Skladba střechy 
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1.3 OBECNÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÉ ČÁSTI (POPIS 
VLASTNÍHO PROCESU) 

 

Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu s krytinou tvořenou PVC fólií Alkorplan 

35 176, mechanicky kotvenou. 

Nejprve bude proveden penetrační nátěr na železobetonovou monolitickou stropní kon-

strukci, poté bude bodově natavený asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral. Dále bude 

provedeno položení spádových klínů Bachl EPS 150 S o minimální tloušťce 80 mm, na ně 

bude následně položena vrstva polystyrenu Bachl EPS 150 S Stabil v tloušťce 100 mm. 

Tato konstrukce bude přikryta PP textílií Filtek 300 g/m2, na kterou bude následně polože-

na fólie Alkorplan 35 176 a mechanicky přikotvena a svařena. 

Na střeše budou umístěny vzduchotechnické jednotky, které budou osazeny na ocelových 

konstrukcích. Ty budou kotveny přes protihlukové podložky. 

Výšková úroveň atiky objektu je +17,040 m, úroveň povrchu střešní konstrukce u atiky 

 je +16,445 m, ve hřebenu pak +16,565 m. 

 

 

2 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 

2.1 MATERIÁL 

 

Penetrační nátěr ALP Penetral:  
- spotřeba je cca 0,3 kg/m2 

- celková potřeba materiálu = 491 kg   

- celkový počet balení (170 kg sudy) = 3 sudy 

 

GLASTEK 40 Special Mineral:  
- šířka role 1,0 m 

- potřeba materiálu = 1 689,9 m2   

- celková potřeba materiálu včetně překrytí = 1 689,9×1,2 = 2027,9 m2   

- celkový počet balení (7,5 m2 v balení) = 271 rolí 

 

Polystyrenové spádové klíny BACHL EPS 150 S Stabil:   
- formát desky 1,0×1,0 m; počáteční tloušťka 80 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/m2.K 

- celková potřeba materiálu = 1 637,4 m2   

- celková potřeba materiálu včetně prořezu = 1 637,4×1,05 = 1 719,3 m2   
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- celkový počet balení (2 m2 v balení) = 860 balení 

 

Polystyrenové desky BACHL EPS 150 S Stabil 100 mm:   
- formát desky 1,0 x 0,5 m; tloušťka 100 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m2.K 

- celková potřeba materiálu = 1 637,6 m2   

- celková potřeba materiálu včetně prořezu = 1 637,6×1,05 = 1719,5 m2   

- celkový počet balení (2,5 m2 v balení) = 688 balení 

 

Polystyrenové desky BACHL EPS 150 S Stabil 80 mm:   
- formát desky 1,0 x 0,5 m; tloušťka 80 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m2.K 

- celková potřeba materiálu = 200,4 m2   

- celková potřeba materiálu včetně prořezu = 200,4×1,05 = 210,5 m2   

- celkový počet balení (3 m2 v balení) = 71 balení 

 

Talířová hmoždinka Wkret-met FIX PLUG 8x150:   

- délka 150 mm, průměr talířku 60 mm, průměr dříku 80 mm 

- teleskopická talířová hmoždinka s plastovým trnem 

- celková potřeba materiálu = 1 069 ks   

- celkový počet balení (200 ks v balení) = 6 balení 

 

Talířová hmoždinka Ejot STR 8/60 U x 415 - ABCDE:   

- délka 415 mm, průměr talířku 60 mm, průměr dříku 80 mm 

- talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem 

- celková potřeba materiálu = 6 696 ks   

- celkový počet balení (100 ks v balení) = 67 balení 

 

Hřeby HILTI X-SBN 40/3:   
- slouží k provizornímu uchycení geotextílie Filtek do polystyrenu 

- celková potřeba materiálu = 4 911 ks   

- celkový počet balení (200 ks v balení) = 25 balení 

 

Geotextílie FILTEK 300 g/m2:   
- šířka role 2,0 m; délka 50 m 

- potřeba materiálu = 1 637,4 m2   

- celková potřeba materiálu včetně překrytí = 1 637,4×1,1 = 1 801,1 m2   

- celkový počet balení (100 m2 v balení) = 19 rolí 
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Fólie z měkčeného PVC Alkorplan 35 176 s PES výztužnou vložkou:   
- šířka role 2,1 m; tloušťka 1,5 mm 

- potřeba materiálu = 1 877,1 m2   

- celková potřeba materiálu včetně překrytí = 1 877,1×1,1 = 2064,8 m2   

- celkový počet balení (31,5 m2 v balení) = 66 rolí 

 

Polyform EPS atikové klíny:   
- 50 x 50 mm, délka 1,0 m 

- potřeba materiálu = 267,2 m   

- celková potřeba materiálu včetně překrytí = 267,2×1,05 = 280,6 m   

- celkový počet ks = 281 ks 

 

Vnit řní rohová tvarovka Alkorplan:   
- celková potřeba materiálu = 40 ks   

 

Závětrná lišta, RŠ 600 mm:   
- délka 2,0 m 

- celková potřeba materiálu = 267,2 m 

- celkový počet balení (2,0 m v balení) = 134 balení   
       Obr. 66 – Závětrná lišta, RŠ 600 mm 

 
Dvoustupňový vtok přímý Gullydek:   
- celková potřeba materiálu = 7 ks   

 

2.2 DOPRAVA 

 

Dopravní obslužnost je bezproblémová, nebudou dováženy žádné nadměrné náklady. Sta-

veniště se nachází v městské zástavbě u frekventované Řípské ulice.  

K dopravě materiálu na staveniště bude použit nákladní automobil IVECO TRAKKER. 

Ke složení palet z automobilu bude použita hydraulická ruka, která je součástí nákladního 

automobilu. 

Na místo použití bude materiál přemístěn na paletách jeřábem. 

Na horizontální dopravu na staveništi bude použit paletový vozík.  
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2.3 SKLADOVÁNÍ 

 

Na staveništi již bude umístěno 6 uzamykatelných skladovacích kontejnerů na uskladnění 

nářadí, menších strojů a materiálu. 

Materiál (asfaltové pásy, hydroizolační fólie, kotvící prvky, …) se budou postupně navážet 

dle potřeby nákladním automobilem na paletách a jeřábem bude přenesen na střechu,  

na místo použití bez meziskladování na staveništi. Pokud bude nutné meziskladování, as-

faltové pásy budou skladovány uvnitř objektu nebo v uzavřeném skladu tak, aby asfaltové 

pásy nebyly vystaveny přímému slunečnímu svitu. Tlakové lahve na PB se budou sklado-

vat samostatně v uzamykatelném skladu. 

 

3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 
 

Před zahájením prací musí být hotové všechny podkladní vrstvy, tj. železobetonový strop a 

atika. Dále musí být hotové zámečnické práce, tj. připravené ocelové konstrukce pro osa-

zení VZT jednotek a stožáru. Tyty konstrukce budou kotveny přes protihlukové podložky. 

Kontrolují se rozměry plochy střechy a atiky dle projektové dokumentace, polohy otvorů 

pro střešní vpustě a prostupující konstrukce. 

  

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

4.1 STAVENIŠTĚ 

 

Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, stav 

montážních ploch, stav komunikací, skladovacích ploch a sociálního zařízení. Na stavbu 

jsou přivedeny přípojky vody, kanalizace, napětí 400 V. Zpevněné komunikace jsou 

z betonového recyklátu, zpevněné skladovací plochy jsou z prefa panelů. Minimální šířka 

komunikace je 4,0 m. Staveniště je oplocené mobilním oplocením výšky 2,0 m. Na stave-

ništi jsou unimo-buňky sloužící jako sociální zařízení, šatny, kanceláře a sklady materiálu a 

nářadí.  

Při provádění prací s otevřeným ohněm budou na střeše umístěny dva hasicí přístroje. Oko-

lo celého objektu bude při prováděných pracích postaveno fasádní lešení, které bude záro-

veň sloužit i jako ochrana proti pádu pracovníků ze střechy. Dále budou prostupy stropní 
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konstrukcí (výlezy na střechu) zajištěny zábradlím výšky 1,1 m proti pádu pracovníků na 

nižší podlaží. 

Zařízení staveniště je podrobněji rozpracováno v příloze B3. Projekt Zařízení staveniště – 

Hrubá stavba. 

 

4.2 OBECNÉ PODMÍNKY 

 

Povětrnostní podmínky pro práci ve výškách a se zvedacími mechanismy musí být vyho-

vující, tj. rychlost větru nesmí být vyšší jak 10 m/s. 

Svařování fólií se doporučuje provádět za teploty vyšší než +10°C, výjimečně při teplotách 

do +5°C. Jde především o zkušenost s nastavením správné teploty svářecího přístroje, do-

držováním pracovních postupů a zkušenostmi se svařováním v klimaticky nepříznivých 

podmínkách. Při teplotách pod 0°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po po-

vrchu hydroizolace. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné na staveništi 

zajistit taková opatření, která umožní provádění izolačních prací (např. mobilní tempero-

vaný stan apod.). V případě teplot pod +5°C je nutné role před aplikací skladovat v tempe-

rovaných skladech. Nedoporučuje se chodit po fólii Alkorplan z důvodu její vysoké 

kluzkosti při teplotách pod +5°C . Při dešti nebo sněžení doporučujeme přerušit izolatérské 

práce. Důvodem je především bezpečnost pracovníků s ohledem na potenciální úraz elek-

trickým proudem nebo zničení zařízení. Je nutné zajistit, aby povrch fólií ve spoji byl při 

svařování suchý. 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách budou práce na střeše přerušeny, za takové 

podmínky se považuje zejména: 

� bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

� vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf) 

� dohlednost v místě práce menší než 30 m 

� teplota prostředí během prováděných prací nižší než -10°C 

 

4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍK Ů 

 

Obsluhovat jeřáb a uvazování břemen smí provádět pouze řádně proškolení pracovníci. 

Pracovníky je dále nutné seznámit s pracovními předpisy pro práci ve výškách. Odpovída-

jící pracovníci také musí mít povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm. Proškolení 

pracovníci podepíší, že byli seznámeni se všemi předpisy bezpečnosti práce. 
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5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

Všechny práce budou provádět pracovníci proškolení na provádění těchto prací. Na práce 

bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Pracovní stroje budou ob-

sluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení 

 

Složení pracovní čety 

1 řidič nákladního automobilu – školení, průkaz 

2 jeřábníci – školení, průkaz 

10 montážní pracovníci – školení, průkaz 

10 izolatéři – školení, průkaz 

10 pomocníci - školení 

 

6 STROJE A POMŮCKY 
 

Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 110 EC – B 6 

Stavební výtah GEDA 300 Z/ZP 

Nákladní automobil IVECO TRAKKER AD 190T33W 4x4 

Paletový vozík Delta Lift BFB 

Svářečka Telwin Svařovací inventor Technology 220/S 

Příklepová vrtačka Narex EVP 16 K-2 

Aku vrtačka (šroubovák) Hilti SFH 144-A 

Kotvící pistole Hilti GX 120 

Úhlová bruska Hilti DEG 150-D/P 

Svařovací automat Leister Varimat V2 

Ruční svářecí pistole Leister Triac BT 

 

Detailnější popis je v kapitole A4. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

 

Nářadí 

nivelační přístroj, laserový dálkoměr, vrták 8×60 mm, pila na polystyren, míchadlo, tryska 

ke svářecímu přístroji šířky 20 a 40 mm, mosazný kartáč, silikonový přítlačný váleček šíř-

ky 40 mm, mosazný přítlačný váleček na detaily, izolatérský nůž s rovnou a háčkovou če-

pelí, ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů, nůžky, nůžky na plech, 

metr, pásmo, značkovací šňůra, vodováha 1,2 m a 3 m, tužka, sada montážních klíčů, sva-

řovací souprava na propan-butan, dřevěné hladítko 
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Ochranné pomůcky 

helma, rukavice, pevná pracovní obuv, ochranné svářečské brýle 

 

7 PRACOVNÍ POSTUPY 
 

Stavební práce budou probíhat nejprve na střeše objektu „Y1“ a poté na střeše objektu 

„Y2“ proudovou metodou. 

 

7.1 POLOŽENÍ PAROTĚSNÉ VRSTVY 

  

Nejprve se musí podkladní povrch zbavit prachu, nečistot a ostrých výčnělků betonu. 

Před navařováním hydroizolačních pásů se podklad natře asfaltovým penetračním nátěrem. 

Z technologických důvodů je doporučená 24 hodinová přestávka mezi penetrováním a na-

tavováním asfaltových pásů. Asfaltové pásy se navařují na podkladní konstrukci hořákem 

na propan-butan s přesahem jednotlivých pásů 100 mm a vytažením 150 mm na atiku. Pá-

sy se navaří na příruby střešních vpustí a opracují se veškeré prostupy. 

 

7.2 MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE NA ATIKU 

 

Desky expandovaného polystyrenu Bachl EPS 150 S Stabil tl. 80 mm rozměru 500×1 000 

mm se nalepí na atiku flexibilním lepidlem na polystyren. Desky se ukládají naležato a 

svislé spáry se překrývají. Desky se přikotví talířovými hmoždinkami 8×150 s plastovým 

trnem 8 ks na m2. Rozměr desek se upraví pilou na polystyren. 

Celá plocha se natáhne lepidlem na polystyren ocelovým hladítkem. 

 

 

  

 

  

 

 

Obr. 67 – Kotvení polystyrenových desek 
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7.3 POLOŽENÍ SPÁDOVÝCH KLÍN Ů A TEPELNÉ IZOLACE 
  

Nejprve se položí spádová vrstva z polystyrenových spádových klínů Bachl EPS 150 S 

Stabil tloušťky 80 mm ve spádu 1,5%, následně se položí vrstva z polystyrenu Bachl EPS 

150 S Stabil tloušťky 100 mm v opačném směru tak, aby se svislé spáry jednotlivých vrs-

tev překrývaly. Polystyrenové desky se pokládají na sraz. U atik se použije přechodový 

atikový klín. 

Rozměr desek se upraví pilou na polystyren a otvory kolem vtoků a prostupů se vyřežou 

žiletkovým nožem. 

 

7.4 PŘÍPRAVA K POKLÁDCE SYSTÉMU ALKORPLAN 35 176  

 

Podklad pod hydroizolační fólií bude z polystyrenových desek. Z důvodu zabránění me-

chanického poškození fólie bude na polystyrenové desky položena ochranná a separační 

textilie Filtek 300g/m2. Textilie se pokládá v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace, 

bude vytažena i na atiky. Textilie se položí s přesahy 100 - 150 mm a provizorně se přikot-

ví hřeby SBN 40/3 pomocí plynové kotvící pistole Hilti GX 120 do polystyrenového sou-

vrství.  

Podkladní konstrukce musí splňovat následující obecné zásady:  

� povrch nesmí být výrazně hrubý, s ostrými hranami a výstupky, drobné nerovnosti 

je možné separovat od hydroizolační vrstvy textilií 

� před pokládkou hydroizolace musí být zbavený všech volných nečistot (kamínky 

apod.) 

� na podkladu nesmí být stojící voda, led nebo sníh 

� v případě realizace kotveného systému musí zabudovaný kotevní prvek dosáhnout 

minimální výtažné pevnosti (síly) 1,2 kN (= výpočtová pevnost min. 0,4 kN) 

� konstrukce (prostupy apod.) v přímém kontaktu s fóliemi ALKORPLAN nesmí mít 

dlouhodobě vyšší teplotu než 40 °C 

� podklady z tepelných izolací musí v případě nepochůzné střechy vykazovat únos-

nost při 10 % stlačení minimálně 40 kPa, u pochůzné a pojížděné střechy minimál-

ně 70 kPa, podklad musí být dostatečně stabilní, jedná se především o: 

  - odolnost proti sání větru 

  - odolnost proti sesunutí skladby 

  - stabilitu nosné konstrukce 

  - soudržnost jednotlivých vrstev 
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7.5 MONTÁŽ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU ALKORPLAN 35 176 

 

7.5.1 POKLÁDKA A TECHNOLOGIE SPOJOVÁNÍ KOTVENÝCH 
FÓLIÍ NA PLOŠE  

 

Fólie se klade tak, aby potištěná strana byla natočena směrem do exteriéru. Jednotlivé pru-

hy se pokládají na vazbu, posun čelních spojů by měl být nejméně 200 mm. Podélné pře-

sahy by měly být minimálně 100 mm, tento přesah je vyznačen na vrchní straně fólie po-

tiskem (nesmí vznikat křížové spoje). V místě křížení podélného a příčného spoje se roh 

horní fólie seřízne do oblouku.  

Pásy se kladou pokud možno od krajů střechy, aby bylo zamezeno případnému zatečení 

vody do konstrukce střechy. Pásy se vytahují minimálně 70 mm na atiku, tím se vytvoří 

pomyslná vana. Do spodní vrstvy izolačního pásu ve spoji se vrtají otvory pro kotevní prv-

ky FDD pomocí vrtacího kladiva Hilti TE 2-S. Do otvorů se vloží polyamidová hmoždinka 

a do ní se zaklepe pozinkovaný rozpěrný hřeb. Po té se spoje nejprve lehce bodově svaří 

při vnitřním okraji přesahu tak, aby v případě nesprávného umístění bylo možné části fólie 

rozpojit. Teprve po kontrole správného vyrovnání a napnutí fólie se provede průběžný spo-

jitý vodotěsný svar pomocí svařovacího automatu Leister Varimat, spoje v místě vytažení 

fólie na atiku se svaří pomocí ruční svářecí pistole Leister Triac.  

Při svařování ručním přístrojem se tryska vede mezi přesahy fólie tak, že přední hrana 

trysky svírá s okrajem fólie úhel cca 45 stupňů a tryska asi 2 mm vyčnívá zpod okraje fó-

lie. Nahřáté přesahy fólie se k sobě přitlačují válečkem ze silikonové pryže. Váleček se 

pohybuje těsně před předním okrajem trysky rovnoběžně s ním. Aby se zamezilo vytváření 

záhybů, je třeba na váleček vyvíjet tlak při pohybu ve směru doprava nahoru ve smyslu 

obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 68 – Ukázka svařování ručním přístrojem 
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Při práci se svařovacím automatem izolatér nastaví teplotu a rychlost pohybu automatu dle 

výsledku zkoušky svaření vzorku fólie. Tryska automatu se nasune mezi spojované fólie a 

izolatér automat pouze vede. Místa křížení spojů se svařují ručním přístrojem. Důvodem je 

nutnost důkladného zaválečkování T-spoje hranou válečku.  

 

Svařované plochy musí být suché a čisté. Nečistoty stačí omýt vodou a vysušit. V případě 

silného znečištění se použije čistič. Na tryskách svářecích strojů se tvoří usazeniny, které je 

nutné pravidelně odstraňovat mosazným kartáčem. 

 

Správně provedený spoj: 

� okraj spoje je spojitý, hrot jehly tažený podél spoje neproniká do spoje, malý náva-

lek vytlačené hmoty není na závadu 

� na příčném řezu je hmota obou fólií dokonale spojená, ve spoji nejsou zčernalé 

usazeniny 

� pevnost svaru v tahu je větší než pevnost v tahu fólie (laboratorní zkouška) 

� pevnost svaru v odlupu je větší než 150 N/50 mm. Fólie se musí rozdělit v hmotě 

jednotlivých fólií (zpravidla v rovině nosné vložky), nikoliv na rozhraní obou fólií 

 

7.5.2 REALIZACE HYDROIZOLACE NA SVISLÝCH A 
VODOROVNÝCH PLOCHÁCH ATIKY 

 

Opracování svislých částí konstrukce se bude řešit samostatným přířezem fólie šířky 1 100 

mm. Přířez fólie se připevní (naboduje) k závětrné liště ruční svářecí pistolí Leister Triac  

a po té se na profil v plné délce navaří. Fólie se napne směrem dolů a nejprve se naboduje 

na svislou část vnitřní koutové lišty a po té se navaří celoplošně na vodorovnou část lišty. 

Přesahující zbytek přířezu (250 mm) se napne a na kraji přivaří k fólii na ploše střechy 

svarem šířky 30 mm. Vzdálenost mezi závětrnou lištou a vnitřní koutovou lištou je  

350 mm, tzn. že se přířez mezi nimi musí kotvit do atiky kotevními prvky FDD 50×155  

ve výšce 200 mm nad plochou střechy po 500 mm. 
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7.6 KOTVENÍ HYDROIZOLA ČNÍ VRSTVY  

 

Požadavky na kotevní prvky: 
Kotevní prvek musí být schopen v kombinaci s konkrétním podkladem a hydroizolací pře-

nášet spolehlivě síly, které na něj působí. Důležitou součástí upevňovacího systému je 

přítlačný talíř neboli podložka. Kotvy a podložky volíme dle tloušťky a typu kotveného 

materiálu a s ohledem na podklad, do kterého kotvíme. Přítlačný talíř nesmí poškozovat 

hydroizolační vrstvu. Je nutné, aby byly odolné proti korozi a měly dostatečnou tuhost a 

únosnost (to výrobce zaručuje certifikátem). 

 

V našem případě se hydroizolační fólie bude kotvit do železobetonového stropu pomocí 

talířových hmoždinek s ocelovým šroubovacím trnem Ejot STR 8/60 délky 415 mm, 

v závislosti na tloušťce spádových klínů. Hmoždinka musí být ukotvena v betonu mini-

málně 50 mm.  

 

Počet kotvících prvků pro budovy vysoké 8 až 20 m: 

 

Oblast Oblast plochy Okrajová oblast Rohová oblast 

Ks/m2 3 ks/m2 6 ks/m2 9 ks/m2 

 

Minimum jsou však 3 kotvy na 1 m2. Ve spoji by nemělo být umístěno více než 7 kotev na 

1 m délky spoje. Pro velký počet kotev je nutné kotvit ve dvou resp. třech řadách. První 

řada je kotvena ve spoji, další řady jsou vedeny v ploše pásu fólie a jsou překryty přířezy 

fólie. 

Všechny hlavy kotevních prvků se nakonec přeplátují čtvercovým kusem fólie rozměru 

200×200 mm. 

 

Rozteče kotevních prvků při mechanickém kotvení fólií ALKORPLAN při výšce objektu 

nad 8 m: 

 

Oblast střechy Počet kotev Šířka fólie 2,1 m 

Rohová 9 16 cm 

Okrajová 6 16 cm 

Plocha 3 17 cm 
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7.7 OPRACOVÁNÍ ROHŮ A KOUTŮ 

 

Po realizaci hydroizolace na svislých konstrukcích a jejího napojení na vodorovnou hydro-

izolaci je možné přistoupit k opracování rohů a koutů. Pro opracování těchto detailů se 

používají prefabrikované tvarovky. 

Tvarovka se zatlačí do průsečíku sbíhajících se hran, úzkou tryskou se ve středu nahřeje a 

přivaří. Dále se provede přivaření hran tvarovky s fólií, přitlačení se provádí úzkým 

mosazným válečkem na detaily. Nakonec se svaří zbývající části tvarovky s fólií, k při-

máčknutí se použije mosazný nebo silikonový váleček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 69 – Ukázka opracování rohu 

 

7.8 OPRACOVÁNÍ KRUHOVÝCH PROSTUPŮ 

 

Hydroizolační fólie se položí tak, aby co nejtěsněji procházela kolem prostupu. Svislá část 

prostupu se obalí fólií do výše min. 150 mm a svaří se svislým svarem. Připraví se manžeta 

z nevyztužené fólie na detaily, ve které se vystřihne otvor o průměru 2/3 prostupu. Vystři-

žený otvor musí být bez otřepů a zubů, aby při navlékání tvarovky na trubku nedošlo 

k roztržení fólie. Tato manžeta se nahřeje ruční svářecí pistolí Leister Triac kolem otvoru 

až změkne natolik, že je jí možné navléknout na prostup. Po vychladnutí manžeta pevně 

obepne prostup. Manžeta se přivaří k již položené hydroizolaci. Styk mezi manžetou  

a svislou částí prostupu se horkovzdušně svaří. Horní část fólie obepínající prostup se sevře 

ocelovým páskem a zatmelí PU tmelem.  

Je-li prostupující trubka z PVC, je možné s ní fólii přímo horkovzdušně svařit. Tam, kde 

není možné manžetu přetáhnout přes trubku, se připraví tato tvarovka na trubce o cca 10 

mm větším průřezu, po vychladnutí se rozstřihne, přenese na požadovaný detail a podélně 

se svaří. Hydroizolace v okolí prostupu musí být upevněna minimálně 3 kotvami.     
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Obr. 70 – Ukázka opracování kruhových prostupů 

 

 

8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 

 

8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 

� převzetí pracoviště 

� kontrola projektové dokumentace - kontrolujeme její úplnost 

� kontrola provedení předchozích vrstev 

� kontrola rovnosti podkladu – max. 5 mm na 2 m 

� kontrola čistoty podkladu - povrch nesmí obsahovat žádné hrubé části nebo výčněl-

ky 

� kontrola prostupů 

� kontrola dodaného materiálu - kontrola dle dodacího listu jeho označení, množství, 

rozměry, kvalitu 

� kontrola pracovních podmínek 
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� kontroly provádí stavbyvedoucí, převzetí pracoviště a kontrolu projektové doku-

mentace provádí spolu s technickým dozorem investora 

 

8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA  

 

� průběžné kontroly, zda nedochází k poškozování nechráněné hydroizolace jinými 

stavebními procesy (pohybem osob v nevhodné obuvi, skladování materiálu apod.) 

� průběžné kontroly po etapách jednotlivých vrstev před kladením další vrstvy a pře-

dání části díla 

� kontrola správného porovnání, napnutí a přesahů fólie 

� kontrola kotvení fólie - umístění, pevnost a počet kotev 

� vizuální kontrola tvaru a jednotnosti průběhu svaru 

� vizuální kontrola způsobu zaválečkování v místě spoje, vruby a rýhy ve svařeném 

spoji 

� v průběhu výstavby a kontrol bude pořizována fotodokumentace 

� kontroly budou zapsány ve stavebním deníku 

� o zkouškách bude sepsán protokol 

� kontroly provádí stavbyvedoucí a mistr 

 

8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 

� kontrola provedení 

� kontrola rozměrů 

� vizuální kontrola neporušení povrchu hydroizolace 

� kontrola pevnosti a rozmístění kotevních prvků 

� vizuální kontrola spojů 

� kontrola spojů jehlou 

� vakuová zkouška 

� kontroly budou zapsány ve stavebním deníku 

� o zkouškách bude sepsán protokol 

� bude pořízena fotodokumentace 

� kontroly provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora 

 

Detailnější řešení jakosti a kontroly kvality je zpracováno v kapitole A9. Kontrolní a zku-

šební plán a v příloze B8. Kontrolní a zkušební plán. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
  

Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, které provede pracovník bez-

pečnostního managementu generálního dodavatele. Dále bude vypracován plán BOZP. 

Stavbyvedoucí seznámí pracovníky s plánem BOZP a se specifickými riziky konkrétního 

pracoviště. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Každý pracovník stvrdí absolvování školení svým podpisem. Všichni pracovníci jsou po-

vinni používat prostředky osobní ochrany, které jim musí poskytnout zaměstnavatel.  

Na stavbě bude působit více než jeden dodavatel, z toho důvodu bude zavedena funkce 

koordinátor bezpečnosti práce. Koordinátor bezpečnosti práce ve spolupráci se stavbyve-

doucím provádí kontroly provedení zajištění otvorů proti pádu, zábradlí atd. 

BOZP se bude řídit: 

Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Vyhláškou č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pá-

du. 

 

BOZP je podrobněji zpracována v kapitole A10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 
 

10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
  

Odpady budou likvidovány dle zákona č 185/2006 Sb. Zákon o odpadech.  

Veškerý odpad ze stavby bude tříděn, recyklovatelný odpad bude odvážen k recyklaci. 

Ostatní odpad bude odvážen na skládky. 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k použitým me-

chanismům a technologii výstavby se nepředpokládá nadlimitní únik vibrací ani hluku. 

Kvůli ochraně okolního prostředí bude striktně dodržena pracovní doba v době mezi 7:00 

až 20:00 hodinami. 

Odpad bude odvážen do sběrného střediska odpadů SMB (SAKO a.s.), Jedovnická ulice, 

Brno – Juliánov. 

 

Nakládání s odpady je podrobněji zpracováno v kapitole A11. Ochrana životního prostředí. 
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Kód Název 

17 01 01 Beton 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 (neobsahu-

jí azbest, ani jiné nebezpečné látky) 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03 
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1 ZKRATKY V KZP 
 

� HSV – hlavní stavbyvedoucí 

� PSV – mistr 

� M – měření 

� V – vizuální kontrola 

� C – certifikát 

� SD – stavební deník 

� PR – projektant 

� DL – dodací list 

� TP – technologický předpis 

� TDI – technický dozor investora 

 

 

2 SEZNAM NOREM 
 

� ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

� ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace - Základní ustano-

vení 

� ČSN EN 1090 – 1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí -  Po-

žadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

� ČSN EN 1090 – 2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí -  

Technické požadavky na ocelové konstrukce 

� ČSN EN 13163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné 

výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace 

� ČSN 64 6223 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace 

proti kapalinám. Normy jakosti 

� ČSN 73 0210 – 1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Přes-
nost osazení 

� ČSN 73 0210 – 3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Přes-
nost výrobků 

� ČSN 73 0212 – 1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Základní 

ustanovení 

� ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 

� ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

(ETICS) 

� ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 

� Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

� Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech  
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� Zákon č. 163/2002 Sb., který stanoví technické požadavky na vybrané stavební vý-

robky  

� Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

� Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  

� Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady  

� Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

 

3 POPIS KZP 
 

Kontrolní a zkušební plán popisuje způsoby kontrol během provádění HI. V tabulce jsou 

zpracovány normy, které se této činnosti týkají. V tabulce jsou rovněž popsány typy  

kontrol, kdo a na základě jaké dokumentace je provádí. V kapitole 4 jsou poté uvedeny  

způsoby, jak se kontroly provádí, pomocí jakých nástrojů a jejich maximální přípustné  

odchylky, které je nutné během realizace jednoplášťové ploché střechy dodržovat. Pro pro-

vádění hydroizolací je rozhodující čistota a rovinatost podkladu, která by mohla později 

ohrožovat její životnost. Dále je nutné správné provedení spojů a prostupů, jejich nefunkč-

nost by znehodnotila celou hydroizolací. Velice důležité je kotvení celého souvrství, aby 

nedošlo k znehodnocení celé konstrukce z důvodu sání větru. 

 

 

4 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL 
 

VSTUPNÍ 
1) PD – Kontrola platné finální projektové dokumentace zpracované technologicky opti-

málním způsobem v úplném znění. Po celou dobu prováděných prací se musí vyskytovat 

na stavbě. 

 

2) Dodaný materiál – Stavbyvedoucí a mistr kontroluje kompletnost a kvalitu materiálu dle 

projektové dokumentace – zápis přímo na dodacím listu. Typ a označení materiálu výrob-

cem stanovené v technologickém předpisu, počet, příslušenství, expirační doba lepících 

hmot. Kontroluje se stav poškození balených materiálů při převzetí, certifikáty, technické 

listy, atesty a prohlášení o shodě dle zákona č.163/2002 Sb. Mistr kontroluje způsob skla-

dování materiálu. Asfaltové pásy se skladují ve svislé poloze ve skladech, kde jsou chráně-
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ny před působením klimatických podmínek. Ostatní materiál se skladuje v suchých skla-

dech v originálních neporušených obalech. Musí být chráněny před mrazem a vlhkem. 

Veškerý materiál se musí chránit před znečištěním. 

 

3) Předchozí vrstvy – Kontroluje se provedení, kvalita a úplnost předchozích vrstev, které 

musí být provedeny podle schválené projektové dokumentace. 

 

4) Podklad – Stavbyvedoucí kontroluje rovinnost podkladu pomocí 2 m dlouhé latě. Od-

chylky mohou být maximálně ± 5mm. Na podkladě nesmí být ostré výčnělky, zlomy, duti-

ny či praskliny. Povrch musí být pevný, soudržný, čistý, bezprašný, suchý a zbavený všech 

mastnot.  

 

5) Dilatační spáry – Podle projektové dokumentace se zkontroluje průběh dilatační spáry. 

Musí tvarově a polohově odpovídat projektové dokumentaci. Kontroluje se také kvalita 

provedení dilatační spáry. 

 

6) Prostupy – Podle projektové dokumentace se kontroluje poloha umístění těles prostupu-

jících podkladem s přesností ±10 mm a světlý rozměr prostupu. Prostupy musejí  

prostupovat kolmo k podkladu. 

 

MEZIOPERA ČNÍ 
7) Klimatické podmínky – Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniš-

tě a případně i před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmí-

nek nelze práce na staveništi provádět nebo jaká opatření je nutno provést, aby práce mohli  

pokračovat. U asfaltových pásů se mohou práce provádět od teploty podkladu 0°C. Práce 

nelze provádět při silném větru nad 10 m/s. Svařování fólií se doporučuje provádět za tep-

loty vyšší než +10°C, výjimečně při teplotách do +5°C. Nedoporučuje se chodit po fólii 

Alkorplan z důvodu její vysoké kluzkosti při teplotách pod +5°C . Práce se nesmí provádět 

v deštivém počasí nebo, po čas sněžení. Dojde-li k porušení alespoň jedné z předešlých 

podmínek, musí být práce přerušeny. 

 

8) Jednotlivé vrstvy – Kontrola jednotlivých vrstev konstrukce před kladením další vrstvy. 

Kontroluje se zejména kvalita a způsob provedení jednotlivých vrstev podle projektové 

dokumentace a technologického předpisu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický 

dozor investora, který přebírá jednotlivé vrstvy. 

 

9) Penetrační a parotěsná vrstva – Kontrolujeme provádění parotěsné vrstvy především 

spojů. 
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10) Tepelně-izolační vrstva – Kontroluje se pokládka polystyrenových desek, především 

překrytí spojů jednotlivých vrstev.  

 

11) Kontrola HI – Kontrolujeme správné porovnání a napnutí folie.  Dále velikost přesahu 

(u folií mechanicky kotvených obvykle 100 mm). 

 

12) Kotvení fólie – Kontroluje se umístění, počet a pevnost kotev. Technologický předpis 

stanovuje minimálně 3 kotvy na 1 m2, v okrajové oblasti je to pak 6 kotev na 1 m2 a 

v rohové oblasti 9 kotev na 1 m2.  Ve spoji by nemělo být umístěno více než 7 kotev na 1 

m délky spoje. Dále se ověřuje průměr vrtáku a hloubka vrtu. 

 

13) Kontrola HI – Kontrola tvaru a jednolitosti průběhu svaru. 

 

14) Kontrola HI – V průběhu pokládky folie kontrolujeme celou plochu i detaily. Dále 

způsob zaválečkování v místě spoje, velikost přesahu (u folií mechanicky kotvených ob-

vykle 100 mm), vruby a rýhy (přípustné pouze do 10% tloušťky folie v omezeném rozsa-

hu), šířka svarů (při svařování horkým vzduchem minimálně 30 mm) 

 

15) Napojení na prostupy – V průběhu provádění hydroizolace kontrolujeme způsob opra-

cování detailů kolem prostupujících konstrukcí. Kontrolujeme, že se postupuje podle pro-

jektové dokumentace a technologického předpisu. V průběhu provádění těchto detailů kon-

trolujeme správnost provádění spojů jehlovou zkouškou. 

 

VÝSTUPNÍ 
16) Povrch HI – Zkontrolujeme ve stavebním deníku a v protokolech četnosti zkoušek, 

podpisy pracovníků zkoušky provádějících. Vizuální kontrola folie: zkontrolujeme tvar a 

jednotnost průběhů spojů, způsob zaválečkování v místě spoje, vruby a rýhy (přípustné 

pouze do 10% tloušťky folie), větší poškození nutno opravit přeplátováním, kompletnost 

systému, provedení veškerých detailů dle projektové dokumentace, znečištění izolace 

chemickými látkami a přípravky, perforace folie, zřetelná zeslabení a další viditelná poru-

šení.   

 

17) Kotvy – Kontroluje se pevnost a rozmístění kotev, které je dáno kotevním plánem. 

Namátkově se zkouší pevnost osazení talířové hmoždinky, která musí pevně přiléhat 

k podkladu a nesmí být zlomená, pohyblivá nebo tvarově deformovaná. 

 

18) Zkouška jehlou – Zkouška se provádí souběžně s prováděním optické kontroly a spo-

čívá v ověření homogenity spojů v celé délce nebo cíleně vybraných úseků pomocí speci-

ální zkušební jehly. Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje 
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mezi folie zcela nebo i částečně. Tato místa se musí následně opravit navařením záplaty 

nebo jiným dohodnutým způsobem. 

 

19) Vakuová zkouška -  Zkouška se provádí podle metodiky ČSN EN 1593 pomocí prů-

hledných zvonů. Tyto zvony jsou osazeny vakuometrem s platnou kalibrací s možností 

připojení hadicí k vakuové vývěvě. Zvon má na spodní hraně tlakový těsnící profil vzdu-

chotěsně ohraničující zkušební prostor. Princip zkoušky spočívá v odsátí vzduchu ze zvonu 

a vytvoření definovaného podtlaku (- 20 kPa nebo -50 kPa). 

Před přiložením zvonu se zkoušená oblast nejdříve zbaví prachu a nečistot a na povrch se 

nanese detekční kapalina s povrchově aktivním činidlem (saponátový roztok, např. roztok 

JARu ve vodě). 

Zkušební kapalina nesmí být těkavá, nesmí při teplotě zkoušení během doby zkoušení za-

sychat, musí být viskosní a nesmí při sníženém tlaku pěnit. Musí být zabezpečena kompa-

tibilita zkušební kapaliny s materiálem zkoušených objektů. 

Zkušební zvon se umístí nad zkoušené místo a přitiskne se k podkladu. Test se provádí při 

podtlaku 0,2 bar (0,02 Mpa) u folií z PVC-P. Dosažená hodnota podtlaku by měla být kon-

stantní po dobu minimálně 30 sekund. Případná netěsnost je detekována tvorbou bublin. 

Tato zkouška se vzhledem k časové náročnosti provádí pouze namátkově u cca 5% spojů a 

omezuje se na kratší úseky a místa T- spojů. Zkouška se smí provádět nejméně 1 hodinu po 

provedení vlastního spoje horkovzdušným svařováním a nejméně 24 hodin po provedení 

spoje pomocí THF (svařování pomocí rozpouštědla za studena). 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:  Polyfunkční soubor Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a „Y2“ 

Charakter stavby: Novostavba 

Město:   Brno 

Katastrální území: Brno-město 

Ulice:   křížení ulic Řípská a Tuřanka 

Parcelní čísla:  2002/4, 2002/10, 2002/11, 2002/13, 2002/14, 2002/15 a 2002/33 

Investor:   Brno Eastgate I. s.r.o. 

Projektant:  STAVOS Enginering s r.o. 

   Ing. Jaroslav Lolek 

Architekt:  ATELIÉR KO&SA 

   Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 

 

1.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Předmětem je výstavba „Polyfunkčního souboru Řípská, Brno – Slatina – Objekty „Y1“ a 

„Y2“. Jedná se o polyfunkční objekt, jehož využívání je rozděleno na obchodní prostory 

v 1NP, administrativní prostory ve vyšších podlažích 2NP – 4NP a podzemní parkovací 

garáže v 1S. Navrhovaná stavba navazuje na rozestavěnou část bytových domů „M“ obyt-

ného souboru a na objekt „Y“ bude v nejbližších letech navazovat přistavěný objekt „Z“. 

Objekt je půdorysného tvaru přibližně obdélníku a je dilatačně rozdělen na tři celky. Budo-

va „Y1“ a „Y2“ mají čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a plochou střechu. 

Objekt „Z“ bude s nimi spojen pomocí „krčku“.  

Zastavěná plocha je 2 316,98 m2. Objekt je umístěn do rovinatého terénu s nadmořskou 

výškou 253,55 m.n.m. Hladina podzemní vody se nachází v cca -3 m pod UT. 
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2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 

Tato zpráva BOZP informuje, jakým způsobem bude zajištěna ochrany a bezpečnosti zdra-

ví při práci dle platných zákonů a nařízení vlády pro technologické etapy provádění zákla-

dové „bílé vany“ a jednoplášťové ploché střechy, jak obecně podle právních předpisů, tak i 

konkrétní řešení. 

Zpráva BOZP čerpá především z uvedených právních předpisů: 

� nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

�  nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

� vyhláška 81/2000 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

 

3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 POVINNOSTI DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ 

 

Dodavatel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště sta-

novené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště 

vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vy-

hláška č. 137/1998 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1  

k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-

ci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem 

a ve lhůtách v něm uvedených. 

Dodavatel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 

podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci (nařízení vlády č. 178/2001 Sb.). Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného 

pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popří-

padě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všech-

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

fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

Dodavatel zajistí, aby: 

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a do-

pravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 

(nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost 

A ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení 
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b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 

k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí: 

� práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 

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

nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracoviš-

tích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 101/2005 

Sb.), a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pá-

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

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

zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 362/2005 Sb.). 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, 

provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zaří-

zení, popřípadě prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřo-

vat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo vyhláška ne-

stanoví jinak. Dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popřípadě zau-

čení pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů nejméně jedenkrát za 12 měsíců, 

pokud provádějí nebo řídí stavební práce: 

� ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 

pracovních podlah 

� na pohyblivých pracovních plošinách 

� na žebřících ve výšce větší než 5 m 

� pomocí horolezecké (speleologické) techniky 

� ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí 

Školení, zaučení a ověřování znalostí pracovníků, kteří provádějí nebo řídí práce uvedené 

viz. výše mohou vykonávat jen instruktoři horolezecké (speleologické) techniky a instruk-

toři lešenářské techniky. Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způ-

sobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím 

získání. Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních 

prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Dodavatelé stavebních 

prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způso-

bilosti pracovníků. Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným 

nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými 

osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v 

rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vyba-

vit pracovníky pověřené řízením a kontrolou nad prováděním stavebních prací též právní-

mi a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce v rozsahu potřebném pro výkon jejich 

práce. Dodavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 

dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci: 

� nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je 

vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami (§ 89 zákoníku práce); 
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v případech stanovených zvláštními právními předpisy (§ 3 zákona č. 111/1994 

Sb.) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena 

� nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály 

� byli chráněni proti pádu nebo zřícení 

� nebyli ohroženi dopravou na pracovištích 

� na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 

zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak 

� nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména 

páteř 

Dodavatel je povinen splňovat všechny požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

které vycházejí z příslušných právních předpisů - nařízení vlády 591/2006 Sb., nařízení 

vlády 362/2005 Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb. a zákon 378/2001 Sb. Dodavatel je povi-

nen zajistit prokazatelně proškolení všech svých zaměstnanců z BOZP a požadovat splnění 

těchto požadavků od subdodavatelů. 

 

3.2 POVINNOSTI PRACOVNÍK Ů 
 

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: 

� dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 

� obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 

bezpečnostních a požárních zařízeních 

� dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracov-

níků pověřených střežením ohroženého prostoru 

� provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé 

onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 

(geologické, hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci 

povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů 

musí seznámit příslušné pracovníky. 

Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví za-

městnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou prá-

ce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobi-

lí zaměstnanci. Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je: 

� zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu 

� dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být 

nižší než 18 let 

� odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem 
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� odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem 

� splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo dis-

tribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře 

ohrozit oprávněný zájem (zákon č. 22/1997 Sb.) 

� doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20) 

Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž pů-

sobil pod dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. e), popřípadě osoby touto osobou 

určené. Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v 

odstavci 2 písm. e), určí je dodavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob ne-

bo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně pří-

znaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit 

práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny 

osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. Obdobně pracovník postupuje při 

podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem 

zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje 

nebo zařízení, vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. Důvody 

k přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník dodavatele 

stavebních prací. Práce mohou být také přerušeny za podmínek stanovených zvláštními 

předpisy. Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majet-

ku a musí být o tom vyhotoven zápis. 

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává za-

městnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby potřebnou sou-

činnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožují-

cí práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpoz-

ději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů 

možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na 

staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se 

na staveništi s vědomím zhotovitele. 

Jiná osoba: 

� je povinna dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi, používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (§ 104 záko-

níku práce), technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené 

zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 21/2003 Sb.) 

� nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístro-

jů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou ur-

čena 
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Všichni pracovníci na stavbě budou prokazatelně obeznámeni a proškoleni z BOZP, která 

vychází z příslušných právních předpisů a vládních nařízení - nařízení vlády 591/2006 Sb., 

nařízení vlády 362/2005 Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb. a zákon 378/2001 Sb. 

 

3.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 

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

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

� staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prosto-

ry a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 

nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit 

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

pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 

z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé 

střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být na-

hrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditel-

nosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 

osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (nařízení vlády č. 11/2002 Sb.) na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezdy na staveniště pro 

vozidla musí být označeny dopravními značkami (vyhláška č. 30/2001 Sb.) provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou (nařízení vlády č. 11/2002 Sb.) na všech vjez-

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

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vy-

bavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provo-

zovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. Po celou 

dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 

komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis (nařízení vlády  

č. 178/2001 Sb.). 

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

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 

práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

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

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

jeho bezprostřední blízkosti. 
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Staveniště Polyfunkčního souboru EASTGATE bude po celou dobu oploceno prů-
hledným oplocením TOI TOI do výšky 2,0m, opatřeným ochranou folií tak, aby ne-
docházelo k nadměrnému šíření prachu a nečistot do okolního prostředí – viz. přílohy  
B3. Projekt zařízení staveniště – Hrubá stavba a B4. Projekt zařízení staveniště – Do-
končovací práce. Vjezd a výjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou posuvnou 
branou s elektrickým pojezdem. Vedlejší vstup na staveniště je opatřen uzamykatel-
nou brankou. Brány staveniště budou jasně a viditelně označeny značkami „Zákaz 
vjezdu všech vozidel“ a „Zákaz vstupu chodců“ s tabulkou „Mimo provoz staveniš-
tě“. Brána výjezdu ze staveniště bude navíc z vnitřní strany osazena značkou „Stůj, 
dej přednost v jízdě!“. V ulici sousedící se staveništěm bude osazena značka „Nejvyšší 
dovolená rychlost 30km/h“. Povrch staveniště bude převážně z betonového recyklátu. 
 
Zařízení pro rozvod energie 

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

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru ne-

bo 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 pří-

stup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 

musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny 

� Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

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

ný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístě-

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

na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provoz-

ních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci 

� Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 

od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků  

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

a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a nále-

žitá upozornění 

 

Nápojným bodem pro silnoproud jsou přípojkové skříně osazené na SV straně. Od-
tud bude vedeno v chráničkách do rozvaděčů, které budou uzamykatelné. Klíč od 
rozvodné skříně bude mít stavbyvedoucí a bude k dispozici v kanceláři stavbyvedou-
cího. Hlavní vypínač elektrické energie bude umístěn vně rozvodných skříní. 
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Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
� Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdr-

žují, maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní 

vlivy, kterým by mohla být vystavena 

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

 je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežá-

doucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části 

� Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v inter-

valech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mi-

mořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost 

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

zení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

(zákon č. 258/2000 Sb.) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů sta-

novenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 

fyzických osob, majetku nebo životního prostředí 

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

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

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevy-

hovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 

vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a 

o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem 

� Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bez-

pečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních 

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

geologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zby-

tečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technolo-

gických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby 

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

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 

účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci 

Dodavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udr-

žovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v sou-

činnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty 

první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
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Dodavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

� udržování pořádku a čistoty na staveništi 

� uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

� umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro pří-

chod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

� zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

� předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

� provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidel-

ném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během použí-

vání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 

a ochranu zdraví 

� splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 

 na staveništi 

� určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 

a materiálů 

� splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

� uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 

� přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle sku-

tečného postupu prací 

� předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím dodavate-

le mohou zdržovat na staveništi 

� zajištění spolupráce s jinými osobami 

� předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti 

� vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 

které mu bylo předáno 

� přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a čin-

nosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 

� dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem 

Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními 

opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost 

a zdraví osob. Dodavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení 

rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vzta-

hu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových fak-

torů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a 

rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zaříze-

ní. 
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Dodavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí 
� stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav 

a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních 

prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob 

používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technic-

kého stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky 

předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště 

(nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) 

� dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí 

osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění (nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) 

� aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní 

a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů 

a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po sta-

novenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici oso-

bám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním or-

gánům 

 

3.4 BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A 
OCHRANU ZDRAVÍ P ŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJ Ů A 
NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 
 

3.4.1 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, pře-

jezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybave-

ní, 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 nastave-

ny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. 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. 

 

Na stavbě budou využívány stroje uvedené v kapitole A4. Návrh hlavních stavebních 
strojů a mechanismů.  Příjezd na staveniště je možný po místní komunikaci v ulici 
Řipská, Tuřanka a nebo sjezdem z dálnice D1, které svými rozměry umožňují bez-
problémové projetí stavebních strojů a dopravních prostředků s materiálem. Všechny 
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osoby vykonávající práci s příslušnými strojními zařízeními budou dostatečně odbor-
ně způsobilé a budou prokazatelně k této činnosti proškolené, včetně školení z bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci se stroji. Veškeré práce a činnosti se budou řídit 
plným zněním zákona 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání stro-
jů. 
 

3.4.2 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje sva-

hů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdále-

nost 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. 

3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 

jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

5. 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 doprav-

ního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné 

fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajiš-

těno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 

a omezení výhledu obsluhy. 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 

na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní polo-

ze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 

výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

9. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

10. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno: 
 

� roztloukat horninu dnem lopaty 

� urovnávat terén otáčením lopaty 

� vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje 
 

11. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde ne-

hrozí sesuv zeminy. 
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12. 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. 

 

Výkopové práce bude vykonávat rypadlo JCB JS210 LC, sejmutí ornice bude prová-
dět rypadlo nakladačem CAT 963D, výkopek bude odvezen nákladními automobily 
Tatra T815, pro pilotáž bude použita vrtná souprava Bauer BG 12H. Stroj může sa-
mostatně obsluhovat jen osoba, která má pro tuto činnost příslušnou odbornou způ-
sobilost a je proškolena. Při přerušení práce musí obsluha zajistit stroj tak, aby s ním 
nemohlo být manipulováno, zajistit ho do bezpečné polohy, zabrzdit a vypnout. 
 

3.4.3 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO PŘEPRAVU BETONOVÝCH 
A JINÝCH SM ĚSÍ 
 

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. 

 

Čerstvá betonová směs bude na stavbu dovážena v autodomíchávačích STETTER 
AM 12 C z centrální betonárny. 
 

3.4.4 ČERPADLA SMĚSI A STROJNÍ OMÍTA ČKY 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu beto-

nové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nad-

měrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 

stavby. 

2. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při stroj-

ním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 

osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

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

a opakované couvání vozidel. 

4. Při provozu čerpadel není dovoleno: 

� přehýbat hadice 

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

konstruovány 
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� vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice 

5. Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v pro-

storu manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto mani-

pulaci. 

6. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby jej nebylo 

nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 

podpěr lešení a jiných překážek. 

7. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

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

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

smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opera-

mi (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

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

 

K dopravě čerstvého betonu do bednění bude použito mobilní čerpadlo betonové 
směsi KCP 45ZX5 - 170, čerpadlo bude umístěno na třech připravených stanoviš-
tích, aby obsáhlo celou plochu objektu. Čerpadlo bude umístěno na zpevněných plo-
chách v prostoru staveniště a na asfaltové ploše mimo zařízení staveniště. Po dokon-
čení práce musí čerpadlo najet na plochu vytvořenou pro očištění vozů a poté odjet. 
K omítání bude použit omítací stroj Profi. 
 

3.4.5 PŘEPRAVNÍKY A STABILNÍ SKLADOVACÍ ZA ŘÍZENÍ 
SYPKÝCH HMOT 
 

1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové zásobní-

ky, jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot se obsluha přesvědčí, zda řad  

není pod tlakem. 

2. Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého cementu pro-

hlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. 

3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými 

a k tomu určenými spojkami a koncovkami. 

4. V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho 

přeplnění. 

5. Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu 

k používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně se  

přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu vztahující se na stabilní skladovací  

zařízení sypkých hmot. 
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Na stavbě bude umístěno silo na suchou maltovou a omítkovou směs o objemu 22,5 
m3 s pneumatickým dopravním zařízením. 

3.4.6 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. 

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. 

 

Ke zhutňování čerstvého betonu slouží ponorný vibrátor Norwit VH38 a plovoucí 
vibrační lišta Hervisa Perles RVH200. 
 

3.4.7 STAVEBNÍ ELEKTRICKÉ VRÁTKY 
 

1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nos-

ným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzá-

jemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě vykláda-

cím místě zajištěno signalizačním zařízením. 

2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného bře-

mene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě stabilizo-

ván. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité 

pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 

3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše  

do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 

3 závity lana. 

4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se  

závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné pře-

kážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bez-

pečná vzdálenost na 0,3 m. 

5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických 

osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňo-

valy bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vyne-

chat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím není dotčen. 

6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné 

konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání  
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a převzetí nebyl učiněn zápis. 

7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru 

ohroženém pádem břemene. 

8. Při provozu vrátku není dovoleno: 

� zatěžovat vrátek nad jeho nosnost 

� přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 

náležitá bezpečnostní opatření 

� zdvihat břemena šikmým tahem 

� opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 

� zavěšovat břemeno na špičku háku, 

� zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 

� usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 

� pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li  

� k vysmeknutí lana z drážky kladky, 

� dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích  

prostředků, 

� způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 

� zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 

� provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 

� používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud 

nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových vý-

tahů do provozu. 

9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je: 

� tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu 

� instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben 

� ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku 

do chodu se chod vrátku zastaví 

10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba ur-

čená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokyn 

pro obsluhu. 

 

Stavební vrátek IBER – UNO DOS 150 bude použit k dopravě materiálu na lešení při 
provádění zateplené fasády. Vrátek bude upevněn na konzole na stojce lešení. Umís-
tění vrátku se bude operativně měnit s postupem prací na fasádě. Připevnění vrátku 
na lešení se musí řídit pokyny výrobce. 
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3.4.8 STAVEBNÍ VÝTAHY 
 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontro-

lovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

 

Na stavbě bude využíván během hrubé stavby a dokončovacích prací stavební výtah 
GEDA 300 Z/ZP. Používat jej mohou pouze řádně vyškolené osoby. 
 

3.4.9 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZABEZPE ČENÍ STROJŮ PŘI 
PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ PRACÍ 
 
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 návo-

dem 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 okamži-

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

spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 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 prová-

děnou v jeho okolí.  

 

Při přerušení práce musí být stroje zabezpečeny. Jeřáb nesmí být zablokován proti 
otečení a hák musí být v takové výšce, aby při samovolném otočení nezpůsobil nějaké 
škody. Stavební výtahy, budou v nejnižší poloze. Elektrické nástroje budou odpojeny 
ze sítě. 
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3.4.10 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 zhoto-

vitel 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. 

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, popří-

padě 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 samostat-

ně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném pod-

kladu, 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 stro-

je. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyb-

livá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

 

Věžový jeřáb bude na stavbě již přítomen od začátku provádění základové „bílé va-
ny“. Bude dopraven pomocí tahače s přívěsem a bude uložen v přepravní poloze, dle 
doporučení výrobce. Všechny stroje, které budou použity na stavbě, budou na místo 
určení dopraveny a odvezeny buď na valníku, to se týká hlavně pásových stavebních 
strojů např. rypadlo nakladač nebo těžké stavební techniky jako je vrtná souprava 
nebo přijedou a odjedou po vlastní ose. Ve všech případech musí být pracovní stroj v 
přepravní poloze. 
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3.5 POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ 
POSTUPY 
 

3.5.1 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Mate-

riál 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 pro-

vázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nesta-

bilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

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

Se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.  Fyzické osoby, které zabezpečují pro-

vádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

7. 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. 

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

popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzic-

kých 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 na kon-

strukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

9. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpeč-

ných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. 
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Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 

technologického postupu. 

 

Pro skladování materiálu jsou určeny plochy z prefa panelů. Část materiálu, jako 
například zdivo bude uloženo na základové desce a později stropních konstrukcích. 
Přemisťování materiálu z dopravního prostředku na určené místo bude provedeno 
pomocí jeřábu nebo hydraulické ruky. Palety nebudou ukládány na sebe, ale pouze 
vedle sebe, z důvodu snadné manipulace s paletovým vozíkem. Pro uskladnění pra-
covního nářadí, malé mechanizace, nátěrů, lepidla, spojovacích materiálů, pytlova-
ných směsí, apod., budou sloužit skladovací kontejnery. 
 

3.5.2 PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy tech-

nické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové 

sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nachá-

zející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel 

stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhod-

ným 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, zejmé-

na druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených provádě-

ním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah 

opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 

výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybave-

ní, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

4. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v ob-

vodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těch-

to pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 

fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

5. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktu-

ry a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 

V místě prováděných zemních prací se nenachází žádné inženýrské sítě, nicméně v SZ 
části staveniště se nachází stávající veřejné rozvody kanalizace a vodovodu. Zemní 
práce budou prováděny pomocí rypadlo nakladače CAT 963D. 
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3.5.3 ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

2. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 

terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou  

v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 

provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 

stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

3. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pro-

mocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 

musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

 

Při provádění přípojek inženýrských sítí v prostoru veřejné komunikace budou vý-
kopy překryty lávkami pro p ěší v šířce 0,75m a komunikace bude pomocí přenosných 
značek stažena dočasně do jednoho jízdního pruhu. Stavební jáma bude ohrazena 
zábradlím. Pro přístup povolaných osob a stavební techniky do stavební jámy bude 
sloužit šikmá rampa, která bude po dokončení objektu sloužit jako rampa pro vjezd 
vozidel do parkovacích garáží v suterénu. 
 

3.5.4 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. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovate-

lem, popřípadě vlastníkem vedení. 

4. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejmé-

na při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování 

výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumenta-

ci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosa-

hem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

5. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací  
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na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 

nepokračuje v práci se strojem. 

6. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak,  

aby se vzájemně neohrožovaly. 

7. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pechů nebo jiných zhutňovacích pro-

středků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani soused-

ních staveb. 

8. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 

hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

 

Výkopové práce budou prováděny strojně. Při souběžném strojním a ručním (dočiš-
tění) provádění výkopových prací se přizve kompetentní osoba pro komunikaci mezi 
strojníkem a pracovníkem. 
 

3.5.5 ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ST ĚN VÝKOPŮ 
 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

2. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 

zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okol-

ního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení sta-

bility staveb v sousedství výkopu 

3. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 

nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 

nebo jinou technickou konstrukcí.  Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajiště-

nými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzic-

ké osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

4. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 

činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 

všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tva-

rovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

 

Hloubka stavební jámy bude 3,98 m pod úroveň PT. Stabilita stěn bude zajištěna zá-
porovým pažením. Dřevěné pažiny budou mezi ocelové zápory vkládány v průběhu 
výkopových prací. V průběhu výkopových prací bude ještě stabilita pažení zajištěna 
mikropilotami. 
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3.5.6 PROVÁDĚNÍ PILOT  

 

Pro tuto etapu musí být zpracován technologický postup, který bude obsahovat zejména 

vlastní technologii práce, bezpečnostní, protipožární, hygienická a další potřebná opatření. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s technologickým postupem, 

který musí být k dispozici na pracovišti. Ustavení soupravy a jejího příslušenství musí být 

provedeno tak, aby zajišťovalo bezpečný provoz. Při provádění musí dodavatel stavebních 

prací určit bezpečnostní okruh z hlediska pádu věže nebo materiálu. Musí být vyloučen 

kontakt pracovníků s pohybujícími se nebezpečnými částmi zařízení. 

 

Pilotáž pro tuto stavbu bude řešena subdodávkou firmou. Bude se jednat o vrtané 
piloty. Subdodavatel bude informovat dodavatele o možných bezpečnostních rizicích 
a pohybu jeho pracovníků. 
 

 

3.6 BETONÁŘSKÉ PRÁCE A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ  
 

3.6.1 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 bezpeč-

ný 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 podél-

né, příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbed-

ňování 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 kon-

strukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení beto-

nářských prací písemný záznam. 

 

Při bednění suterénních stěn, stropů a sloupů bude použito systémového bednění 
DOKA. Množství a vzdálenost stojek a nosníků bude navrženo podle statických tabu-
lek daných výrobcem. Povrch musí být čistý a relativně rovný. Před započetím uklá-
dání betonové směsi do konstrukce bude provedena kontrola bednění, jeho stabilita a 
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těsnost. Toto provede mistr se stavbyvedoucím. Převzetí bednění musí být zapsáno do 
stavebního deníku. 
 

3.6.2 PŘEPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SM ĚSI 
 

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 osob-

ní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu be-

tonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

3. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 

způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

 

Přeprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači STETTER AM 12 C z cen-
trální betonárny přímo na staveniště. Betonová směs bude dopravována pomocí čer-
padla KCP 45ZX5 - 170. Při betonáži se budou pohybovat pracovníci po pochůzím 
bednění. Beton bude ukládán do bednění s maximální výškou shozu 1,5 m. Hutnění 
bude provedeno pomocí ponorného vibrátoru a příložné vibrační lišty. Pro zajištění 
proti pádu budou sloužit samonavíjecí tlumiče pádu přikotvené k ocelové výztuži 
stropu. 
 

3.6.3 ODBEDŇOVÁNÍ  

 

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

bednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn  

fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

3. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby neby-

ly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

Odbedňování stropů bude probíhat od nejnižšího podlaží. V prostoru celého staveniš-
tě je zakázán vstup nepovolaným osobám a proto ani při odbedňování se bezpečnost  
nepovolaných osob nemusí řešit. Odbedňovat smí jen osoby jen řádně proškolené 
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a v čase určeném stavbyvedoucím. Po odbednění se jednotlivé dílce očistí od zbytků 
betonu a než se znovu použijí, uskladní se v příslušném podlaží, tak aby neohrožovaly 
průběh ostatních prací. 
 

3.6.4 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. 

 

Potřebná výztuž bude na stavbu dovezena již nastříhaná v požadovaných délkách. 
Potřebné ohyby se provedou pomocí ohýbačky, která je k dispozici na stavbě. Spoje 
budou provedeny vázáním a prostorové uspořádání bude vycházet z projektové do-
kumentace. Výztuž bude uložena na zpevněné ploše na skládce a z větší části bude 
uložena přímo v prostoru stavby. 
 

3.7 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 fy-

zickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m. 

4. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při pro-

vádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

5. 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. 

6. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 

jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

 

Zednické práce mohou vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací a podle 
zvláštního předpisu - ČSN EN 1996-2 Provádění zděných konstrukcí. Při omítání bu-
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dou pracovníci dbát na to, aby odstřikující malta nezasáhla oči. Zdící materiál bude 
na místo určení dopraven pomocí jeřábu a budou ukládány s ohledem na pevnost 
stropu. Palety budou rozmístěny tak, aby manipulační prostor mezi nimi byl mini-
málně 0,6 m. Zdění stěn bude prováděno přímo z pevné podlahy a při vyšší výšce se 
použije lehké pomocné lešení s maximální výškou podlážky 1,5 m, kde není nutné 
řešit ochranu proti pádu z výšky. 
 

3.8 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. 

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 vyzdviže-

ním 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. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpeč-

né skladování zbývajících dílců  

8. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 

zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpis. Je zakázá-

no 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. 

9. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti.  

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 

provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího  

prostředku teprve po tomto zajištění. 

10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
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vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvol-

ňování 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. 

11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně ulo-

žen a upevněn podle technologického postupu. 

12. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 

dílců a prostorovém ztužení konstrukce, stanoveném v projektové dokumentaci. 

13. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bez-

pečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

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

 

Montáž zámečnických prvků na střešní konstrukci bude prováděna pomocí jeřábu. 
Přístup pracovníků na pracoviště je umožněno po otevřeném schodišti nebo staveb-
ním výtahem. Montáž a demontáž stacionárního jeřábu bude zajišťovat autojeřáb. 
Obsluhu jeřábu smí vykonávat osoby s odbornou způsobilostí a vázání břemen mo-
hou provádět pouze osoby k této činnosti vyškolené. Před manipulací s břemenem 
pomocí zvedacího mechanismu je nutné úvaz důkladně zkontrolovat, aby nedošlo k 
případnému pádu břemene a tím ohrožení života a zdraví osob na staveništi. 
 

3.9 OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou, se musí použít 

v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. Prostředky osobního zajištění proti 

pádu jsou především: 

� bezpečnostní lano 

� bezpečnostní pás 

� bezpečnostní postroj 

� zkracovač lana 

� samonavíjecí kladka 

� bezpečnostní brzda 

� přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství 

Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům zvláštních 

předpisů, případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou. Prostředky osobního  

zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud  

zvláštní předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku osobního zajištění je nutno vykonat po  

každé mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). Pra-

covník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního zajištění  
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o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při použití prostředků 

osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umožňovala je-

jich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení. Délka pádu při 

použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m. Při použití bezpečnostního postroje 

bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s použitím tlumiče pádové 

energie nejvíce 4,0 m. Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník 

stále zabezpečen osobním zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho 

upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního postu-

pu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický po-

stup nebo o situace, které nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohled-

něny, určí místo upevnění případně vhodný prostředek osobního zajištění pracovník, který 

práce ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu minimálně 

statické síle 15 kN. K osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu 

nebo sestupu se nesmí používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se 

nejedná o použití horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezec-

tví a k tomu účelu vyrobených a používaných pomůcek, přípravků a prostředku. Horole-

zeckou (speleologickou) techniku mohou používat pouze pracovníci, kteří vyhovují zvlášt-

ním podmínkám a mají horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. Dodavatel stavebních 

prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění. 

 

3.9 SVAŘOVÁNÍ A NAH ŘÍVÁNÍ ŽIVIC V TAVNÝCH NÁDOBÁCH 
 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných  

nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním  

právním předpisem. 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného  

podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzic-

kých osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na 

přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí 

před účinky záření oblouku. 

3. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování  

izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m  

od volného okraje pracoviště ve výšce 

4. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způ-

sobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce neprováděly fyzické  osoby, které  

nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného  

zařízení. 
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Budou prováděny svářečské práce živičných pásů jako parotěsná vrstva jednoplášťo-
vé ploché střechy. Je nutné dodržovat protipožární opatření a na stavbě se musí na-
cházet minimálně 3 hasicí přístroje. Natavovat izolační materiál budou pouze osoby k 
tomu určené, odborně způsobilé a znající postup a návod k používání zařízení. Zaří-
zení pro svařování živičných izolací, ruční hořáky na propan-butan, mohou používat 
pouze osoby k tomu odborně způsobilé. Při manipulaci s lahvemi propan-butanu ne-
smí docházet k nárazům a přehřátí. Obsluze není dovoleno provádět opravy na tla-
kových lahvích, urychlování vypařování a vypouštění zbytku plynu do ovzduší. Po-
škozené nebo netěsné propan-butanové láhve se nesmějí používat. Nepoužívané pro-
pan-butanové láhve musí být umístěny v uzamykatelné konstrukci. 
 

3.10 LEPENÍ KRYTIN NA PODLAHY, ST ĚNY, STROPY A JINÉ 
KONSTRUKCE 
 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korko-

vých a obdobných materiálů se považuje: 

1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, vyrov-

návacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu 

2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení 

nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší 

3. v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem 

podle zvláštního právního předpisu, zejména: 

� vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními 

značkami 

� zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného 

prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepe-

ní provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž 

by mohly hořlavé páry pronikat, 

� zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné at-

mosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení 

� vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo tope-

ní lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektric-

kého zařízení po celou tuto dobu, 

4. seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce 

provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich 

5. bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich od-

straňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních právních 

předpisů. 
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Krytiny, jako jsou obklady a dlažba, budou lepeny na stěny a podlahy zejména v so-
ciálních částech objektu. K lepení povrchů smějí být užity pouze materiály k tomu 
určené. Tyto činnosti smějí vykonávat pouze k tomuto odborně způsobilé. 
 

3.11 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považu-

je: 

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 žebří-

ků k tomu upravených. 

 

Malířské i natěračské práce budou prováděny subdodavatelskou firmou. Subdodava-
tel bude informovat dodavatele o možných bezpečnostních rizicích a pohybu jeho 
pracovníků. Venkovní fasáda bude prováděna z lešení. Ve schodišťovém prostoru 
bude použito lehké pomocné lešení. 
 

3.12 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se po-

važuje: 

1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a zpevněná 

2. při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a nežádoucí-

mu pohybu 

3. dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž plo-

cha je větší než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5 °C 

4. zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných 

a bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin 

5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m2 nejméně třemi fyzic-

kými osobami 

6. přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků 

7. dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy 

8. shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených 
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4. VYHLÁŠKA 362/2005 Sb. 
 

O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

Vláda nařizuje podle § 134a odst. 2 a podle § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník  

práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 

 

4.1 ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
 

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců  

z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 

a zajistí jejich provádění  

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohra-

zení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například 

lešení nebo pracovní plošiny.  

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 

se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany ne-

bo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný roz-

sah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpeč-

nost zaměstnance dostatečné.  

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 

na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí  

být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti 

nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uve-

denou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže po-

kračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucí-

ho zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

 

4.1.1 ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU TECHNICKOU KONSTRUKCÍ 
 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpo-

vídat 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 evaku-
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aci 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 opatře-

ní 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 přeruše-

na pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.  

3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty)  

o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být  

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osa-

zením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní  

a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m 

nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.  

4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bez-

pečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 

nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení pří-

slušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 

4.1.2 ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU 
 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výš-

kách 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 pou-

žita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářa-

dí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

 

Pracovníci budou mít spojovací materiál a nářadí na speciálním páse.  
U montážních plošin se pád předmětů neuvažuje, protože mají zarážku výšky  
150 mm u podlahy. 
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4.1.3 ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU OSOBNÍMI OCHRANNÝMI 
PRACOVNÍMI PROST ŘEDKY 
 

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 prů-

vodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, 

které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují: 

� osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pá-

dům z výšky (pracovní polohovací systémy) 

� osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pá-

du) 

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: 

� zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 

okraje) 

� zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 

nebo 

� 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 vy-

loučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků pře-

svědčit 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 za-

městnanec 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. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochran-

ných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména 

pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
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4.1.4 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: 

� dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 

� 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m 

4. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

5. 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. 

6. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komí-

nech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem 

celého obvodu paty objektu. 

7. 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. 

 

Při práci ve výškách vůbec nesmí stát pod místem práce pracovníci. 

 

4.1.5 PRÁCE NA STŘEŠE 
 

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti: 

� pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 

� sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů 

� propadnutí střešní konstrukcí 

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 

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° od vodorovné 

roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky. 

 

Sklon střechy je 2°, tedy se sklouznutím z plochy střechy se nepočítá.  



172 

 

4.1.6 SHAZOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU 
 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen pokud: 

� místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu 

� materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 

� je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných nežádoucích účinků. 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výš-

ky. 

 

S žádným shazováním materiálů se neuvažuje. Pokud by to bylo ale nutné, je třeba 
shazovat na předem určené a označené místo, kde se nesmí nikdo pohybovat a nesmí 
stát žádné stroje. 
 

4.1.7 PŘERUŠENÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací.  

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu či sklouznutí,  

Se při pracích ve výškách považuje: 

� bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

� čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při po-

užití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech sil-

ný vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf)  

� dohlednost v místě práce menší než 30 m 

� teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 

 

Při dosažení výše jmenované situace se práce okamžitě přeruší a stroje budou 
jištěny. 
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4.1.8 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 příhradovou konstrukci nebo po-

dobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní  

ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

 

4.1.9 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 pra-

covních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce 

nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Zaměstnavatel musí 

své pracovníky pravidelně proškolovat a jejich proškolení musí být podepsáno na prezenč-

ní listině. 

 

Všichni zaměstnanci i osoby, které se budou pohybovat na pracovišti, musí být pro-
školeni o BOZP a musí tuto skutečnost stvrdit svým podpisem na formulář, který 
bude po celou výstavbu uchován. 
 

 

5 IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ RIZIK BOZP 
 

Komentář: 
Vyhledávání rizik, zajišťování jejich příčin a zdrojů a opatření k jejich odstranění je prove-

deno dle metody "Výzkumného ústavu bezpečnosti práce" se sídlem v Praze. Metoda spo-

čívá v bodování rizik odhadem a to podle toho zda riziko může nastat. Hodnotí se dle stup-

nice pravděpodobnosti a to vzestupně. Tím samým způsobem se hodnotí i možné následky 

ohrožení. 

 

Ve vyhodnocení závažnosti rizika jsou hodnoty bodů následující: 

 

Pravděpodobnost ohrožení: P 

1. Nepravděpodobná 
2. Nahodilá 
3. Pravděpodobná 
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4. Velmi pravděpodobná 
5. Trvalá 

 

Možné následky ohrožení: N 

1. Poranění bez pracovní neschopnosti 
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 
3. Závažnější pracovní úraz vyžadující hospitalizaci 
4. Závažnější pracovní úraz s trvalými následky 
5. Smrtelný úraz 

 
Znamená to tedy, že pokud je ve sloupci identifikace nebezpečí uveden text „zavalení, 
zasypání“ a to ohodnoceno ve sloupci „P“  3 body, je toto nebezpečí pravděpodobné po-

kud se neprovedou „Bezpečnostní opatření“ uvedené v předposledním sloupci. 

 

Možné následky ohrožení „N“ , pokud se neprovedou „Bezpečnostní opatření“ mohou 

sice skončit drobným poraněním, ale může dojít i ke smrtelnému úrazu. Je zde tedy uvede-

no bodové hodnocení 5. 

 

Dle této tabulky musí postupovat, každý odpovědný pracovník (myšleno tím pracovník 

pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat) tj. počína-

je vedoucím projektu až po předáka skupiny pracovníků, při kontrole stavu pracoviště z 

hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

 

Celkové hodnocení rizika „H“ je stanoveno podle velikosti míry rizika dle následující 

tabulky: 

R  =  P x N 
 

R - míra rizika H - hodnocení opatření 
1 - 5 akceptovatelná 1 velmi nízká - 
6 - 10 přijatelná 2 nízká nápravné opatření 

11 - 15 nežádoucí 3 střední nápravné opatření 
16 - 20 velmi nežádoucí 4 vysoká bezpečnostní opatření 

21 - 25 nepřijatelná 5 velmi vysoká zastavení činnosti 

 

 

 

 

 



Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí

poškození zraku laserovým 
paprskem

1 3 1 paprsek vést mimo rovinu očí, pozorování přímého nebo odraženého 
paprsku pomocí optických zařízení je zakázáno

Pro třídu III.b a IV, speciální OOPP pro práci s 
lasery

popálení kůže 1 2 1 paprsek vést mimo možné zasažení zaměstnanců Pro třídu III.b a IV, speciální OOPP pro práci s 
lasery

pád při přenášení geodetických 
pomůcek

1 2 1 opatrnost při přenášení, nepřetěžovat figuranty, zohlednit úchopové 
možnosti pomůcek

-

pád při couvání s latí 1 2 1 obezřetnost při couvání, ohrazení a zakrytí otvorů -
přejetí dopravním prostředkem 1 2 1 na místech s provozem vozidel používat výstražná znamení reflexní vesta
zavalení, zasypání, sesutí 3 5 3 pažení, kontrola stavu výkopu, práce provádí vždy min. 2 pracovníci pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád do výkopu 3 4 3 označení - ohrazení výkopu, přechodové lávky (1,5m, zábradlí a zarážka), 
střežení, za tmy červená výstražná světla 

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád materiálu v těsné blízkosti 
výkopů

3 3 2 skladování provádět mimo smykový klín, min.0,5m od hrany; jinak musí 
být stabilita stěn výkopu zabezpečena dle projektu na základě výpočtu

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

nebezpečné předměty a munice ve 
výkopu

2 5 2 průzkum staveniště, po nálezu ihned přerušit práce prostor uzavřít a střežit 
až do jejich odstranění

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

ztráta stability objektů v okolí 
výkopu

2 5 2 dodržení TP, zabezpečení ohrožených objektů, proškolení zaměstnanců pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád části výztuže výkopu 3 4 3 zajistit jednotlivé části pažení výkopu tak, aby při jejím uvolnění nemohlo 
dojít k zasažení zaměstnance

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

poranění při zlomení vrtné kolony 1 3 1 dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

převržení vrtací soupravy 1 2 1 dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru -
pád zaměstnance do vývrtu 2 4 2 dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru, pažení nebo zakrytí ústí 

vývrtu
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

zranění vyvrženou drtí či  
výplachem

2 3 2 dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, 
ochranné brýle, popř. obličejový štít

poranění při přidávání či odebírání 
vrtných tyčí

3 3 2 dodržení TP, opatrná manipulace s vrtnými tyčemi, uložení tyčí na 
pracovišti

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

otvor, jáma pády osob do prohlubní, šachet, 
kanálů, otvorů, jam

2 3 2 zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. únosnými poklopy, 
zajištění proti horizont.posunutí přikrytím, nebo zábradlím

poranění o konce armotyče 2 3 2 dodržení TP, opatrná manipulace s prvky armovýztuže pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice
poranění končetiny při jejím 
propadu mezi armotyče

2 3 2 dodržení TP, zakrytí otvorů pro chůzi pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice

popálení při svařování 2 3 2 dodržení pracovního postupu při svařování pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, svářecí 
rukavice, svářecí kukla

poranění jiných osob při přenášení 
armotyče

2 3 2 opatrnost při přenášení a manipulaci, nepřetěžovat zaměstnance,  zohlednit 
úchopové možnosti

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád z okraje armovýztuže 2 5 2 dodržení TP, zakrytí otvorů pro chůzi, instalace zábradlí na okrajích 
konstrukcí 

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

poranění o armovýztuž při pádu 3 5 3 zakrytí vyčnívající armovýztuže, omezení činností prováděných nad 
vyčnívající armovýztuží

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

převržení opřeného dílu bednění 2 4 2 bezpečné skladování prvků výztuže mimo dopravní cesty, bezpečná cesta 
pro chůzi, pořádek na pracovišti

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád části bednění 2 4 2 bezpečná manipulace při kompletaci bednění a jeho zvedání, manipulační 
prostor - vyloučení pohybu zaměstnanců v prostoru možného pádu prvku 
bednění

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád konstrukce bednění 1 5 1 odborná kompletace bednění, nepoužívat poškozené a nevhodné díly 
bednění

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád zaměstnance z bednící 
konstrukce

2 5 2 při práci ve výškách použít prostředky kolektivního či osobního zajištění -

zmáčknutí končetiny mezi bednící 
díly

1 3 1 odborná kompletace bednění, nepoužívat poškozené a nevhodné díly 
bednění

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

geodetické práce

výkopy

vrtné práce

používání laserů

práce figuranta

kompletace armovýztuže

stavba bednění

zemní práce

Polyfunkční soubor 
EASTGATE

betonové konstrukce
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píchnutí, bodnutí, pořezání 
koncem prutu, ostrou hranou, 
vyčnívající částí armatury

2 2 1 správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury, 
udržování volných manipulačních uliček a komunikací

pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, přilba

pořezání prstů, dlaně ruky o ostré 
části betonářské oceli, pruty, 
vyrobené výztuže

3 2 2 vhodné OOPP, udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, 
dodržovat pracovní postupy při ruční manipulaci

rukavice

přiražení ruky při manipulaci, 
přichystávání 

2 2 1 vhodné OOPP, správné pracovní postupy při manipulaci s materiálem, 
správné uchopení a držení materiálu

-

pád betonářské oceli zasažení a 
zhmoždění nohou

2 2 1 správné pracovní postupy při manipulaci s materiálem, řádné uložení a 
skladování beton. oceli i armatury, vhodná pracovní obuv

pevná pracovní obuv s ocelovou špicí

zakopnutí o materiál, zaklínění, 
pád osoby, naražení po dopadu

2 2 1 řádné uspořádání, rozmístění zařízení a skladování materiálu, pořádek na 
pracovišti, včasné odklízení a odstraňování odpadu, udržování volných 
manipulačních i obslužných průchodů

-

pád zaměstnance do čerstvého 
betonu

1 4 1 dodržení pracovních postupů, instalace zábradlí na okrajích konstrukcí, 
omezení pohybu zaměstnanců v místech možného pádu do betonu

-

uklouznutí na čerstvém betonu 3 4 3 dodržení pracovních postupů, omezení pohybu zaměstnanců v místech 
možného uklouznutí, zajištění bezpečných cest pro chůzi, úklid cest

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

rozpojení transportního potrubí 2 3 2 dodržení pracovních postupů, omezení pohybu zaměstnanců v místech 
transportního potrubí, použití určeného a nepoškozeného transportního 
zařízení

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

zasažení očí betonovou směsí 2 3 2 nerozpojování hadic a částí pod tlakem; předepsaná frakce kameniva; 
odpovídající konzistence směsi ; čistění a údržba zařízení, mazání, návod k 
používání

ochranné brýle, popř. obličejový štít

čerpadla betonových směsí zranění očí vystříknutou směsí 4 3 3 nerozpojování hadic a částí pod tlakem, předepsaná frakce kameniva, 
odpovídající konzistence směsi, čistění a údržba

ochranné brýle, popř. obličejový štít

pád části bednění 2 5 2 manipulační prostor - vyloučení pohybu zaměstnanců v prostoru možného 
pádu prvků bednění

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád zapřeného zaměstnance při 
náhlém uvolnění páčidla

2 4 2 dodržení pracovních postupů při odbedňování konstrukcí pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

zakopnutí o položené části 
bednění

 omezení pohybu zaměstnanců v místech možného pádu, zajištění 
bezpečných cest pro chůzi, úklid cest

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád, převrácení míchačky 1 3 1 rovný a tvrdý podklad míchačky, stabilita při přemísťování a čistění, 
nevystupovat na konstrukci míchačky, nepřeplňovat buben, plynulé 
naklápění bubnu při jeho vyprazdňování

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád násypného koše 1 3 1 mechanické zajištění koše v horní poloze pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

kontakt končetiny s rotujícím 
bubnem

3 2 2 zákaz čistění bubnu za chodu, a to ani zednickou lžící, lopatou, prknem 
apod.

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice

zachycení, vtažení řemenicí 3 2 2 ochranný kryt řemenice pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice
zasažení zaměstnance elektrickým 
proudem

2 3 2 neodstraňovat kryty, ovladač z izolantu, spoje nezatěžovat, nezasahovat do 
el. Instalace, výchozí a pravidelné revize, před přemístěním stroj odpojit

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice

převrácení zásobníku suchých 
směsí

1 3 1 ustavení zásobníku dle dokumentace, zejména s ohledem na stabilitu, rovný 
a únosný podklad, manipulační prostor

-

zachycení, rozdrcení ruky 
šnekovnicí

2 4 2 zakrytování nebezpečných míst, nedemontovat kryty, čistění a opravy 
neprovádět za chodu

-

dráždivé účinky cementového 
prachu

3 2 2 těsnost obalů cementu, zásobníků VLC, zařízení na výrobu směsí, 
technologií suchých směsí s uzavřeným neprašným systémem; využívání 
transport betonu;

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, 
ochranné brýle, popř. obličejový štít, respirátor

zasažení očí vápnem 2 3 2 omezení prašnosti, účinné větrání, omezení vápna, suché směsi s max. 
mechanizací; včasné poskytnutí první pomoci

ochranné brýle, popř. obličejový štít

výroba malty a betonové směsi

odbedňování

míchačky stavební

příprava suchých směsí

železářské práce

betonáž
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zranění očí vystříknutou směsí 4 3 3 nerozpojování hadic a částí pod tlakem; předepsaná frakce kameniva; 
odpovídající konzistence, čistění, údržba, mazání, pevné uchopení stříkací 
pistole omítačky, návod k používání

ochranné brýle, popř. obličejový štít

vdechnutí rozptýlených částic ve 
vznosu

3 2 2 omezení prašnosti, účinné větrání, včasné poskytnutí první pomoci respirátor

porušení celistvosti stěny bubnu 2 3 2 udržování TNS s řádném stavu včetně výstroje, kontroly a zkoušky 
výstroje, čistění bubnu, revize TNS atd., návod k obsluze

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, 
ochranné brýle, popř. obličejový štít

zranění padajícím zdivem nebo 
nářadím

2 5 2 koordinace souběhu činností ve výškových úrovních, manipulační prostor, 
kolektivní ochrana pro práci ve výškách - systémové lešení s okopovou 
hranou, ukládání - vyvážení materiálu

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

popálení, poleptání směsí 3 3 2 dodržení pracovních postupů, moderní neagresivní směsi pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

zasažení očí vápnem, maltou 3 3 2 dodržení pracovních postupů, vyloučení pohybu osob v dosahu ochranné brýle, popř. obličejový štít
poranění zarovnávací latí 2 2 1 opatrná manipulace s latí, vyloučení pohybu osob v dosahu pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

poranění zednickým nářadím 2 2 1 opatrná manipulace s nářadím, vyloučení pohybu osob v dosahu pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

zakopnutí a pád osob 3 3 2 soustředěnost zaměstnance na činnost, vhodná pracovní obuv, údržba - 
úklid přístupových cest

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

zborcení, zřícení, pád konstrukcí 2 4 2 dodržet technologický postup a projekt, používat předepsaný materiál pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád z výšky (propadnutí) 3 5 3 kolektivní a osobní zajištění, zakrýt otvory nad 25x25cm, únosnost 
konstrukcí, pomocné pracovní podlahy

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

převrácení koleček s materiálem 
(maltou)

3 3 2 plnění koleček dle fyzických předpokladů zaměstnance, zajištění 
bezpečných cest pro přepravu po staveništi

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

převržení sila 1 5 1 instalace sila dle podmínek výrobce, stabilní podklad, omezení provozu 
mechanizmů v okolí sila

-

uvolnění hrdla uzávěru, 
samovolné vyprazdňování

1 3 1 provoz sila dle podmínek výrobce, proškolená obsluha, manipulační prostor 
- zákaz vstupu pod uzávěr hrdla

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

ujetí nasypaného svahu 2 4 2 dodržení max. výšky násypu a sypného úhlu, místní řád skladu -
zranění při manipulaci s 
materiálem

1 3 1 místní řád skladu, oddělení provozních a neprovozních ploch, bezpečnostní 
značení

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

zakopnutí o ložený materiál 2 3 2 uložení materiálu, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení provozních a 
neprovozních prostor

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád materiálu z polic, rámů 2 3 2 uložení materiálu dle nosnosti výškových etáží, dostatečný prostor pro 
chůzi, oddělení provozních a neprovozních prostor

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

zborcení, převrácení regálů 2 3 2 uložení materiálu dle nosnosti regálů, těžší předměty uložit do spodních 
polic, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení provozních a neprovozních 
prostor

-

vznícení, požár 2 5 2 zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, neskladovat hořlavé látky 
v blízkosti tepelných spotřebičů, svářečské práce je možné provádět pouze 
na písemný příkaz 

-

vznik nedýchatelného ovzduší 
rozkladem odpadů

2 5 2 dostatečné větrání skladovacích prostor, odpady s nebezpečím vzniku 
nedýchatelných plynů těžších než vzduch neumísťovat pod úroveň terénu, 
zaměstnanci pracují ve dvojicích

-

nežádoucí chemická reakce 2 5 2 jednotlivé druhy opadu skladovat odděleně, u nebezpečných odpadů 
dodržovat podmínky skladování

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice

popálení plamenem, tělesem 
hořáku

2 5 2 manipulační prostor, obezřetná manipulace, nedotýkat se hořáku po zhašení 
plamene, OOPP

rukavice, oblek, obuv s pevnou špičkou vhodná 
pro svářečské práce. 

popálení o natavenou lepenkovou 
krytinu

3 4 3 nedotýkat se natavené strany lepenky, OOPP rukavice, oblek, obuv s pevnou špičkou vhodná 
pro svářečské práce. 

únik plynu z poškozených hadic, 
následný požár

2 4 2 pravidelné revize, nepoužívat poškozené hadice -

zednické práce zdění

odpady

sypký materiál

čerpadla směsí, omítačky

skladování

natavování lepenkové krytiny

stavební a ostatní materiál

práce s otevřeným ohněm
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skladování  materiálu prasknutí, pád, roztříštění skla 3 4 3 rovné a pevné manipulační plochy, použití předepsaných pomůcek, 
skleněný odpad ukládat do zvláštních nádob

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

ostré, řezné hrany 3 4 3 použití předepsaných pomůcek, dodržet technologický (pracovní) postup, k 
nošení tabulí nad 2m použít přípravky

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

pád materiálu  3 4 3 při ploše nad 3m2 provádí nejméně tři pracovníci, tabule podloženy a 
zajištění proti překlopení, zákaz manipulace při rychlosti větru nad 8m/s a -
5C

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

otrava 3 4 3 nebezpečné látky skladovat výhradně v originálních obalech, při pracích s 
nimi nejíst a nepít

-

poleptání úst, jícnu 3 4 3 nebezpečné látky skladovat výhradně v originálních obalech, při pracích s 
nimi nejíst a nepít

-

otrava, bezvědomí 3 4 3 větrání prostor pro práci s nebezpečnými látkami respirátor, polomaska a pod.
poleptání dýchacích cest 3 4 3 větrání prostor pro práci s nebezpečnými látkami respirátor, polomaska a pod.
zasažení očí 2 4 2 dodržení pracovního postupu ochranné brýle, popř. obličejový štít
potřísnění pokožky 4 3 3 dodržení pracovního postupu pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, 

ochranné brýle, popř. obličejový štít
hořlavé, těkavé, výbušné látky požár, exploze 2 5 2 uchovávat v originálních a nepoškozených obalech, zákaz manipulace s 

otevřeným ohněm (kouření), technologický postup, vlastnosti nebezpečných 
látek - seznámení

-

roztržení nádoby 2 5 2 kontroly, zkoušky, revize - dle ČSN, nepoužívat poškozené postřikovače, 
dodržet technologický (pracovní) postup

-

vadný pojistný ventil 2 3 2 kontroly, zkoušky, revize - dle ČSN, nepoužívat poškozené postřikovače pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, 
ochranné brýle, popř. obličejový štít

pohyb osob pád pracovníka při pohybu k 
místu výkonu práce

2 3 2 zajištění bezpečného přístupu (podlahy, lávky, plošiny, schody, žebříky 
apod.)

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, reflexní 
vesta

montáž a demontáž mostních 
prvků

3 4 3

bednění a obedňování 3 4 3
práce a pohyb v blízkosti volných, 
nezajištěných okrajů

3 4 3

propadnutí nebezpečnými otvory 3 4 3

natěračské práce konstrukčních 
zařízení

3 4 3

nezachycený pád při použití POZ 2 4 2 správné použití, dodržování návodu k použití, kontroly, zkoušky, vhodné a 
spolehlivé místo ukotvení dle TP

OOPP pro práci ve výškách

náraz na překážku při zachycení 
pádu 

2 4 2 odstranění překážek v dráze pádu, seřízení délky lana zachycovače s 
tlumičem pádu, 

-

náhlé zachycení pádu 2 4 2 seřízení délky lana, zajistit urychlené vyproštění zaměstnance OOPP pro práci ve výškách
zachycení pádu ve fyziologicky 
nevhodné poloze 

2 4 2 správné použití POZ, zajistit urychlené vyproštění zaměstnance OOPP pro práci ve výškách

ohrožení a zranění osob 2 3 2 bezpečné ukládání mimo okraj, zajistit proti pádu (sklouznutí, shození 
větrem), zajišťování volných okrajů okopovou lištou, vyloučení práce nad 
sebou

přilba

shazování břemen a jednotlivých 
předmětů 

2 3 2 vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve
výškách, zamezení přístupu osob pod místa práce ve výškách, jen za 
vyhovujících klimatických podmínek

-

nahodilý pád břemen 2 3 2 vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve
výškách, zamezení přístupu osob pod místa práce ve výškách

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

OOPP pro práci ve výškáchvytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce ve výškách, vypracování 
technologického postupu, zajištění zaměstnanců proti pádu z volných 
okrajů:                                                                                               1) 
kolektivním zajištěním (zábradlí, ochranné sítě apod.)                              2) 
osobním zajištěním (OOPP pro práci ve výškách)                              3) 
kombinací kolektivního a osobního zajištění zabezpečit                                  
zakrývání otvorů od rozměrů 25x25 cm, únosnost poklopu

pád osob z výšky 

prostředky osobního zajištění 

potřísnění látkami

manipulace s materiálem

požití látek

vdechnutí látek

sklenářské práce

malířské a natěračské práce

práce ve výškách

tlakové nádoby

pád břemen, materiálu, nářadí  



Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí

zvrácení a pád žebříku 2 3 2 rovný podklad, zajištění podpěrami, nepřetěžovat, nevyvíjet boční tlaky na 
vrcholu, nevychylovat těžiště těla, nepojíždět s vysunutým žebříkem, 
nezvedat a nevysunovat osoby ani materiál, nepoužívat žebřík při rychlosti 
větru nad 38 km/hod (5 st. Bf)

-

podklouznutí žebříku 2 4 2 zajištění žebříku  v pracovní poloze proti nežádoucímu pohybu -
pád osoby ze žebříku 2 3 2 správný výstup a sestup, vždy držet alespoň jednou rukou, bočně se 

nevyklánět, dle potřeby se zajišťovat na konci žebříku osobním zajištěním
-

přiražení končetin mezi příčle 2 2 1 kontrola západek, správná činnost samočinné brzdy, správné sklápění, 1 x 
za půl roku zkoušet funkci samočinných západek při vysouvání a zastavení 
na každé příčli včetně ověření působení brzdy, nevysouvat zaměstnance

-

úraz el. proudem 1 4 1 nezdvihat ani nepoužívat žebřík blízkosti el. vedení; bezpečná dotyková 
vzdálenost, vypnout el.proud a ověřit (příkaz"B")

-

pád žebříku i s osobou při práci 3 3 2 používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí, zaměstnanec musí být obrácen obličejem k žebříku, 
zajištění stability po celou dobu použití 

-

pád osoby a žebříku při výstupu a 
sestupu

3 3 2 krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, na 
žebříku zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku

pracovní obuv

snížená stabilita Al žebříků 4 3 3 krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, 
obličejem k žebříku, zajištění stability po celou dobu použití

-

kontakt a náraz na žebřík 2 3 2 zajištění prostoru kolem paty žebříku, bezpečnostní označení žebříku, 
žebříky stavět mimo dopravní cesty

-

prasknutí, zlomení příčle 3 3 2 nepoužívat poškozené žebříky, měsíční prohlídky, kontrola před použitím, 
nepracovat nad sebou. max. břemeno 15 kg, nepřetěžování žebříku, řádné 
skladování žebříků

-

pád ze žebříku 3 4 3 vylézat a slézat čelem k žebříku, vždy nejméně 0,8m od horního okraje, nad 
5m osobní ochranné zajištění a 2.osoba

-

pád nářadí nebo materiálu 3 4 3 nezdržovat se pod místem práce, nepoužívat pneumat. nářadí, řetězové pily 
atp., bezpečné uložení nářadí a materiálu

přilba

pád žebříku se zaměstnancem 2 4 2 vylézat a slézat čelem k žebříku, ustavení žebříku, na žebříku jedna osoba, 
břemena max. 15 kg

-

prasknutí, zlomení žebříku 2 4 2 kontrola před použitím, břemena max. 15 kg, vždy pouze jeden 
zaměstnanec na žebříku, měsíční kontroly, skladování

-

rozjetí postranic a pád dvojitého 
žebříku

2 4 2 zajištění proti rozevření, krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí, zajištění stability žebříku

-

podjetí dvojitého žebříku, pád 
zaměstnance

2 4 2 neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat jako žebřík opěrný -

ztráta stability 2 4 2 pevný a rovný podklad, dopravovat břemena max. 15kg, max. jeden 
zaměstnanec, zkouška stability a pevnosti min.1x ročně

-

pád AL žebříku i se 
zaměstnancem, stabilita

2 4 2 používat dle návodu, zajištění stability, údržby, nepřetěžovat, před použitím 
vizuální kontrola, nevychylovat těžiště těla mimo osu

-

nadměrné nebezpečné prohnutí Al 
žebříku

2 4 2 používat dle návodu, zajistit proti prohnutí (opěrné tyče), zajištění stability, 
údržba, nepřetěžovat, před použitím provádět vizuální kontrola, pravidelné 
měsíční prohlídky, 1x ročně zkouška

-

zakopnutí o pohozené díly 3 2 2 udržovat pořádek na pracovišti, prostor pro chůzi rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

pád složeného lešení 2 4 2 lešení skladovat dle pokynů výrobce, při skládání dílů na sebe zajistit 
stabilitu

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

přiražení končetin 3 2 2 při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci 
provádí osoby způsobilé

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

pád dílu na zaměstnance 2 5 2 při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci 
provádí osoby způsobilé

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

zborcení konstrukce 2 5 2 při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci 
provádí osoby způsobilé

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

pád zaměstnance 2 5 2 při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci 
provádí osoby způsobilé

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

jednoduché žebříky

dvojité žebříky

žebříky

lešení

žebříky přenosné

žebříky přívěsné, pojízdné, 
výsuvné

vícedílné žebříky

stavba lešení
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pád zaměstnance 3 5 3 kolektivní zajištění pomocí zábradlí, zakrytí otvorů v podlaze poklopy, 
zajištění podlahových dílců proti pohybu

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

pád nářadí, materiálu 3 4 3 zajištění a uložení materiálu a nářadí proti pádu, ochranné boční sítě. rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

ztráta stability lešení 2 4 2 kotvení lešení do stěn, úhlopříčné ztužení ve dvou rovinách, stavět na pevný 
a únosný terén

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

pád, zborcení lešení 3 4 3 stat.výpočet, dokumentace, zápis o předání, označení nosnosti - 
nepřetěžovat, montáž i demontáž jen kvalifikovaná osoba

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

zakopnutí o pohozené díly 3 2 2 udržovat pořádek na pracovišti, prostor pro chůzi rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

pád složeného lešení 2 4 2 lešení skladovat dle pokynů výrobce, při skládání dílů na sebe zajistit 
stabilitu

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

přiražení končetin 3 2 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, demontáž 
provádí osoby způsobilé

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

pád dílu na zaměstnance 2 5 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, demontáž 
provádí osoby způsobilé

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

zborcení konstrukce 2 5 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, demontáž 
provádí osoby způsobilé

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

pád zaměstnance 2 5 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, demontáž 
provádí osoby způsobilé

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

střechy natavování lepenkové krytiny pád z výšky zády při couvání 2 5 2 kolektivní zajištění okraje střechy (zábradlí), odrazení 1,5 m -
ruční zakružovačka, ruční 
ohýbačka, ruční obrubovací stroj, 
ruční pákové nůžky

úraz prstů horní končetiny 3 3 2 pracovat jedině podle návodu na používání ručného nářadí, 
ohýbání,stříhání, zakružování a obrubování materiálu provádět jedině 
jedným pracovníkem, nepřekračovat max.povolenou tloušťku ohýbaného 
materiálu

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

popálení ohněm a splodinami 
hoření

3 3 2 před zahájením pájení či svařování provést kontrolu hasebních prostředků, 
po skončení prací zajistit následný dozor až do naprostého pominutí 
nebezpečí vzniku požáru

rukavice, oblek, obuv s pevnou špičkou vhodná 
pro svářečské práce. 

nepříznivé působení pájecí pasty 
či plynu na zdraví

3 3 2 Pracoviště opatřit bezpečnostními listy všech používaných chemických 
látek a přípravků s uvedením požadavků na jejich bezpečné použití

rukavice, oblek, obuv s pevnou špičkou vhodná 
pro svářečské práce, respirátor 

ustřižení prstů ve střižném 
prosturu nůžek

2 3 2 Ochrannými kryty, dvouručním spouštěním, světelnou clonou nebo pod. 
zabránit prostrčení rukou  do střižného prostoru nůžek.

rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

zachycením jejich částí při vstupu 
na zadní stranu nůžek za jejich 
chodu

2 3 2 nevstupovat na zadní stranu nůžek v době jejich chodu, rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv

zasažení osoby materiálem po 
otevření bočnic

3 2 2 při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl zaměstnanec zasažen případným 
padajícím materiálem

rukavice

pád z výšky - z vozidla 3 3 2 pro výstup a sestup na vozidlo použít žebřík nebo jiné zařízení (stupadla, 
nášlapné patky apod.); používání konstrukcí, prostředků a pomůcek pro 
zvyšování míst práce

rukavice, pracovní obuv (neochozená 
podrážka), přilba

střetnutí osob s dopravním 
prostředkem

3 5 3 dopravní řád, výstražné značení, určení cest pro chůzi výstražná vesta

sjetí, převrácení vozidla 2 3 2 vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam a podobných 
nebezpečných míst

-

náraz vozidla na překážku 2 3 2 správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na 
staveništi; zajištění volných průjezdů

-

dopravní nehody 2 3 2 oprávnění pro řízení, školení řidičů, pravidla silničního provozu, 
bezpečnostní přestávky, pozornost, přiměřená rychlost, zajištění 
odstaveného vozidla proti ujetí

-

horizontální doprava

klempířské práce

silniční vozidla a pojízdné stroje

demontáž lešení

práce na lešení

pájení, svařování plynem

strojní tabulové nůžky
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srážka vozidel, náraz a najetí 
vozidla na překážku, sražení 
osoby na komunikaci vozidlem

2 3 2 správné označení překážek na komunikaci (světelné značení, přenosné 
dopravní značky), označení uzavírek, signalizace, řízení provozu, 
organizovat práci mimo dopravní špičku, používání výstražních majáčků 
vozidly a stroji na komunikacích za silničního provozu

-

různá zranění, úrazy a věcné 
škody vznikající na 
provozovaných vozidlech, nehody 
v areálu firmy

2 2 1 seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu a s 
návodem k obsluze, obeznámení se s méně obvyklými rozměry vozidla, 
nákladu či dopravních cest, při couvání zajistit aby bylo vozidlo 
nepřehlédnutelné, vyloučení přítomnosti osob za vozidlem, dodržovat 
bezpečnostní vzdálenost (500 mm až 600 mm) vlevo i vpravo

-

zranění osoby provádějící práce 
na komunikacích za provozu, 
najetí, přejetí, zachycení, 
přirazení, nebo sražení osoby 
pracující na komunikaci vozidlem

2 3 2 důsledné používání pracovních oděvů a doplňků výstražné barvy, výstražná 
vesta, v noci a za snížené viditelnosti označení osob červeným světlem, 
odrazkami, používání spec.reflexního oděvu

výstražná vesta, odrazky

srážka, střet s jiným vozidlem 2 2 1 odborná, zdravotní způsobilost k řízení vozidla -
náraz vozidla na překážku, 
převrácení vozidla

2 3 2 věnování se plně řízení vozidla, sledování situace v silničním provozu, 
přizpůsobení chování řidiče při řízení dopravně-technickému stavu 
vozovky, situaci v provozu a svým schopnostem

-

sjetí vozidla mimo vozovku, 
zachycení nebo sražení osoby 
vozidlem

2 2 1 přizpůsobení chování řidiče při řízení dopravně technickému stavu 
vozovky, situaci v provozu a svým schopnostem, užívání k jízdě jen 
vozidla, které splňují stanovené podmínky

-

snížení pozornosti, mikrospánek 2 3 2 bezpečnostní přestávky (zajišťujících restituci neuropsychických sil), 
dodržování pracovního režimu, zejména doba odpočinku mezi směnami -

ohrožení osob při couvání a 
otáčení

2 3 2 respektování příslušného dopravního značení, zastavení vozidla ihned, 
jakmile řidič ztratí navádějící osobu z dohledu, seznámení řidiče s dopravně 
provozním řádem pro vnitrozávodní dopravu, přibrání potřebného počtu 
způsobilých osob, couvat až na smluv.znamení, poloha a zdržování se 
navádějící osoby v zorném poli řidiče couvajícího vozidla 

-

nežádoucí ujetí odstaveného 
vozidla

2 2 1 zajištění vozidla brzdou, klíny, zařazením rychlosti, nebo jejich kombinaci
-

uklouznutí a pád řidiče, závozníka 
při nastupování a vystupování do 
kabiny, nebo na mokrém a 
nerovném terénu

2 3 2 čištění stupadel,nášlapných ploch, očištění obuvi před nastupováním, 
dodržování zákazu seskakování z kabiny, z ložné plochy a šplhání po 
vozidle, vhodná obuv, přidržování se madel a jiných úchytných prvků při 
vystupování a sestupování

pracovní obuv - neopotřebená podrážka

pád osoby z ložné plochy nebo 
jiné části vozidla při přepravě

2 3 2 přeprava osob jen na místech k tomu určených a za stanovených podmínek 
dle typu vozidla

-

uklouznutí a pád osoby 2 2 1 průběžné odstraňování nečistot, zvýšená opatrnost při pohybu  po 
znečistěném, mastném a mokrém povrchu mycí rampy

pracovní obuv - neopotřebená podrážka

zranění očí 2 2 1 OOPP pro ochranu očí ochranné brýle, popř. obličejový štít
udeření hadicí nebo proudnicí 2 2 1 zpětný tlak trysky < 250 N; zákaz aretace ovládáni trysky v otevřené 

poloze; držení hadice s ohledem na zpětný tlak;  nepokládat pistoli, 
koncovku tlakové hadice na zem (terén, podlahu);

nepropustné rukavice s dobrými úchopovými 
vlastnostmi;

kontakt s čistícími prostředky 2 2 1 dodržování pokynů pro používání nebezpečné látky; rukavice, ochranný oděv, nepromokavá obuv, 
ochrana zraku

pád domíchávače do výkopu 2 4 2 nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) výkopu (smykový klín); vzdálenost 
vozidla od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti 
zatěžované horniny

-

ztráta stability domíchávače 2 4 2 postavení na rovném terénu; dodržování sklonů pojezdové a pracovní 
roviny, pojíždění na svahu max. 10°; vyznačení nebezpečných míst v 
blízkosti svahů, výkopů, jam apod.; přizpůsobení rychlosti okolnostem a 
podmínkám na staveništi; zajištění volných průjezdů;

-

vozidlo / nehoda

čistění a mytí vozidel

automobilové přepravníky směsí

komunikace (provoz)



Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí

přitlačení osoby domíchávačem 2 4 2 osoby mimo dráhu pohybujícího se domíchávače; nezdržovat se za 
couvajícím vozidlem; používání zvukového znamení; podle potřeby 
zajištění osoby navádějící řidiče při couvání; dobrý výhled z kabiny řidiče; 
soustředěnost řidiče;

-

zasažení osoby žlabem 2 2 1 stanoviště stroje a obslužné místo musí být přehledné, bez překážek 
ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu,

-

poškození domíchávače 2 2 1 při obsluze nástavby ze zadního panelu mít zastavený motor podvozku; při 
plnění nádrže vodou nádrž nejdříve odvzdušnit a pak víko úplně uvolnit a 
otevřít; denní čistění vozidla, buben plnit jen směsí vhodné konzistence 
(zpracovatelnosti) v takovém množství, která odpovídá užitečnému objemu 
bubnu a zatížení;

-

vstup osoby do bubnu 1 4 1 při práci uvnitř bubnu zajišťovat dozorem další osoby, která má pod 
kontrolou ovládací prvky v zadní ovládací skříni, kabina musí být zavřená a 
nesmí v ní být žádná osoba;

-

uklouznutí, pád řidiče 3 2 2 používání bezpečných prvků a zařízení k výstupu; dodržování zákazu 
seskakovat z vozidla; udržování výstupových a nášlapných míst zejména za 
zhoršených klimatických podmínek (déšť, bláto, mlha);

pracovní obuv - neopotřebená podrážka

zachycení končetiny řetězovým 
pohonem

2 2 1 ochrana nebezpečných míst řetězového pohonu krytem; při nutných 
činnostech v blízkosti nechráněných částí, např. seřizování provádět dle 
návodu k používání; dodržování zakázaných činností např. čistění za chodu;

-

zachycení končetiny pohybujícími 
se částmi

2 2 1 čistění, mazání, údržbu a opravy provádět jen za klidu a při zastaveném 
motoru vozidla a nástavby;

-

zranění ruky při manipulaci s 
výsypnými žlaby

3 2 2 při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s betonovou směsí používat 
ochranné rukavice; udržování úchopových částí žlabů v řádném stavu;

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice

znehodnocení betonu 2 3 2 před vyprazdňováním přepravníku provést vizuální kontrolu podmínek 
vyprazdňování směsi a kontrolu její kvality; dodržovat max. přípustnou 
výšku 1,5 m pádu betonové směsi z výšky pro ukládání betonové směsi do 
bednění apod.,; míchací buben plnit jen betonovou směsí vhodné 
konzistence (zpracovatelnosti);

-

zachycení žlabu o překážku 2 3 2 zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze (nástavný žlab se sklopí a 
zajistí kapotovými uzávěry, výsypné žlaby se natočí k pravému blatníku 
zajistí se kolíkem, zdvižené tak, aby nezakrývaly obrysové a brzdové světla, 
klika zdvihacího mechanismu se zajistí v horní poloze; zajistit volné části 
vozidla proti samovolnému pohybu;

-

zachycení osoby domíchávačem 1 3 1 vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu vozidla a jeho 
nástavby při čistění, údržbě a opravách; vyloučení zbytečného prodlévání 
osob v blízkosti autodomíchávače;

-

pád a převrácení dozeru 2 4 2 nezatěžování volného okraje výkopu, dodržování bezpečné vzdálenosti od 
okraje výkopu, prohlubně; dodržování dovoleného příčného (cca 16 °),  
popř. podélného sklonu terénu (cca 25 až 30 ° dle druhu dozeru)  při hrnutí 
zeminy, jiných hmot; správná technika jízdy a přizpůsobení rychlosti 
pojíždějícího stroje stavu a povaze terénu (např. neprovádění ostrých 
otáček na srázných svazích; nepojíždění velkou rychlostí se zvednutou 
radlicí);

-

převrácení dozeru při svahování 2 4 2 svahování provádět při jízdě shora dolů (ne napříč svahu); svahování 
provádět do sklonu cca 30 stupňů při větším sklonu jen při zajištění lanem 
pomocí druhého dozeru např. přes kladku upevněnou na pevný strom, 
pomocí navijáku apod.;

-

převrácení dozeru při vytváření 
násypů

2 4 2 během práce ponechávat okraje násypu mírně zvýšené, aby při pojezdu 
vozidel, stavebních strojů nehrozilo nebezpečí sesutí stěny násypu s 
následným pádem strojů;

-

stavební stroje - dozery



Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí

převrácení a pád dozeru při 
zavážení

2 4 2 okraj srázu (shozu) ponechávat mírně zvýšený, aby při dojezdu přední části 
pásu byla obsluha upozorněna na okraj srázu; ovládat dozer tak, aby břit 
radlice nepřesahoval přes okraj svahu; zjistí-li obsluha, že při shrnování 
přes okraj srázu/shozu poklesává přední části dozeru spustí rychle radlici na 
terén a tím přední část dozeru odlehčí;

-

pád řidiče 3 2 2 používání zařízení k výstupu a pohybu na stroji; udržování čistých 
výstupových a nášlapných míst zejména ze zhoršených klimatických 
podmínek (déšť, bláto, mlha);

pracovní obuv - neopotřebená podrážka

přimáčknutí osoby dozerem 2 4 2 vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje a v dráze pojezdu 
dozeru vpřed i vzad; nepřevážení osob na stroji;

-

nedovolená obsluha dozeru 3 3 2 vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje při čistění, 
údržbě, opravách a seřizování strojů vyjmutím klíčku ze zapalovací skříně; -

pořezání o ostré hrany 2 3 2 správné pracovní postupy, používání rukavic; práce v blízkosti rozpálených 
částí motoru, chladiče apod. provádět až po jejich vychladnutí;

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice

pád dozeru při najíždění na 
podvalník

2 4 2 stanovení pracovního/technologického postupu; dodržování návodu k 
používání; vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru a pásmu 
možného pádu; 

-

únik hydraulické kapaliny 2 2 1 udržování hydraulických mechanismů, vyloučení tření, ohýbání, kroucení a 
napínání hadic při pohybu hybných částí; použití vhodných hadic, spojů, 
příchytek, upevnění; správné nastavení pojistných ventilů;

-

nakladače převrácení nakladače 2 4 2 vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam a podobných 
nebezpečných míst

-

používání vadných (nevhodných) 
prostředků

4 5 4 vázací prostředky nepoškozené, používat lze pouze řádně označené 
(evidované), kontroly vázacích prostředků

-

nevhodné uvázání břemene 3 5 3 zdravotně a odborně způsobilý vazač, znamení a signalizace jeřábníkovi, 
měkké podložky přes hrany

-

nevyvážení břemene 3 5 3 zajišťuje zkušený vazač, zkouška vyváženosti těsně nad zemí -
neoprávněná manipulace 2 4 2 uvázání a odvázání břemene provádí "VAZAČ", pomáhá-li mu osoba bez 

vazačského průkazu, je vazač povinen její práci zkontrolovat a přebírá za 
pomocníka plnou zodpovědnost

-

poranění jiných osob 2 4 2 vazač stanoví ohrožený prostor, ve kterém se nesmí zdržovat osoby, za 
případné setrvání osob v tomto prostoru je plně zodpovědný

-

poranění při manipulaci se 
zavěšeným břemenem

2 5 2 manipulovat a usměrňovat zavěšené břemeno smí pouze vazač, k usměrnění 
je používat vhodné pomůcky (tyč, lano, ....)

-

zřícení, pád plošiny 2 5 2 revize, kontroly, údržba, provozní řád, zatěžovat rovnoměrně - 
nepřetěžovat, funkce bezp.prvků (koncové vyp.)

-

pád do výtahové šachty 2 5 2 kolektivní zajištění - zábradlí, ohrazení výtahové plošiny pletivem, 
blokované uzávěry nástupišť

-

zachycení osoby 2 5 2 kolektivní zajištění - zábradlí, blokované uzávěry nástupišť, zákaz 
dopravovat osoby

-

pád jeřábu (nekontrolovaný 
pohyb)

2 5 2 prohlídky, revize, zkoušky, dokumentace, únosnost terénu, klimatické 
podmínky, přetížení - označení nosnosti, vazač, vázací prostředky, 
signalizace

-

přiražení, přitlačení, rozdrcení 3 5 3 zákaz zdržovat se pod zavěšeným břemenem, mimo manipulační prostor -

pád břemene 2 5 2 vazač, vázací prostředky, signalizace, přetížení - označení nosnosti, 
kontrola vyváženosti těsně nad zemí

přilba

zasažení el.proudem (bleskem) 2 5 2 signalizace nebezpečného napětí, vypnutí el.rozvodu - příkaz "B", přerušení 
práce při bouřce apod. , revize, kontroly, údržba, provozní řád

-

vertikální doprava vázací prostředky

stavební nákladní výtahy

jeřábová doprava

uvázání - odvázání břemene, 
manipulace se zavěšeným 
břemenem



Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí

pád břemene 2 5 2 max. hmotnost břemene, uvázání břemene přilba
pád nosné konstrukce kladky, 
závěsu

2 5 2 kvalifikovaná obsluha, statické posouzení konstrukce, převzetí do provozu - 
písemně  

přilba

pád zaměstnance při odebírání 
břemene

3 5 3 min.jednotyčové zábradlí v prostoru, nakládání (odebírání) materiálu, 
stanoviště obsluhy - výhled, signalizace

-

zhmoždění, rozdrcení prstů 3 4 3 zakrytá kladka, mimo dosah z místa odběru, koncový vypínač el. pohonu rukavice

požár, výbuch 2 5 2 odborně a zdravotně způsobilá obsluha, používání OOPP, nevypouštět 
zbytek plynu z lahví 

-

popálení osob 2 5 2 nesmí docházet k nárazům, k převržení a přehřátí, zákaz opravovat tlak. 
lahve a ventily, netěsné a poškozené lahve nepoužívat

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice

zhmoždění ruky, vykloubení 3 2 2 používat nářadí jen pro účely určené výrobcem, nepřetěžovat -
poruchy elektroinstalace 3 3 2 vypnutí přístroje, provést opravu odborníkem, servisem nebo vyřadit, 

neodstraňovat kryty
-

vyklouznutí, vysmeknutí nářadí z 
ruky

3 2 2 řídit se dle návodu výrobce, používat vhodné OOPP, udržování suchých a 
čistých držadel

rukavice

namotání oděvu nebo vlasů 3 2 2 nepoužívat volný oděv (rukávy zapnout), vlasy sepnout nebo skrýt (čepice), 
měnit nástroje,seřizovat jen je-li stroj v klidu

-

ohrožení el.proudem 3 4 3 prohlídky,revize, zkoušky, dokumentace, proškolení zaměstnanců, používat 
vhodné OOPP

-

zranění odlétajícími částicemi 3 3 2 používat vhodné OOPP ( brýle,štít…), vhodné a nepoškozené nástroje přilba, ochranné brýle, popř. obličejový štít, 
rukavice, ochranný oděv

poranění očí pilinami, třískou 3 4 3 OOPP přilba, ochranné brýle, popř. obličejový štít, 
rukavice, ochranný oděv

odražení pily od řezaného dřeva 3 4 3 zákaz použití pily bez nebo s nefunkční brzdou přilba, ochranné brýle, popř. obličejový štít, 
rukavice, ochranný oděv

poranění jiného zaměstnance 
řezným orgánem

2 3 2 zákaz vstupu do manipulačního prostoru, obezřetná manipulace při řezání přilba, ochranné brýle, popř. obličejový štít, 
rukavice, ochranný oděv

popálení, opaření, otrávení  osob 
výpary

3 5 3 technologický (pracovní) postup, OOPP, v uzavřených prostorách vždy 
min. 2 zaměstnanci a nucená výměna vzduchu

přilba, ohnivzdorné rukavice, ochranný oděv, 
ochranná obuv, respirátor, kožená zástěra

požár, vzplanutí živice 3 5 3 otevřeným plamenem jen v určených nádobách, živice nesmí přijít do styku 
s ohněm, obsluha min. 2 zaměstnanci, nesmí se vzdálit

přilba, ohnivzdorné rukavice, ochranný oděv, 
ochranná obuv, respirátor, kožená zástěra

vniknutí vody do tavné nádoby 3 5 3 tavení provádět v nádobách a zařízeních k tomuto účelu určených přilba, ohnivzdorné rukavice, ochranný oděv, 
ochranná obuv, respirátor, kožená zástěra

doprava živice popálení, opaření osob 3 5 3 ohřívat za jízdy lze jen v prostředcích k tomu určených, s víkem a plnit do 
3/4, ruční svislá doprava kladkou v asfaltových vědrech do 8m

přilba, ohnivzdorné rukavice, ochranný oděv, 
ochranná obuv, respirátor, kožená zástěra

nanášení živice popálení, opaření osob 3 5 3 technologický (pracovní) postup, OOPP, prostor kde se aplikuje zajistit 
proti vstupu osob

přilba, ohnivzdorné rukavice, ochranný oděv, 
ochranná obuv, respirátor, kožená zástěra

ruční pokládka živic popálení 1 3 1 předepsané nářadí, dodržení TP přilba, ohnivzdorné rukavice, ochranný oděv, 
ochranná obuv, respirátor, kožená zástěra

přehřátí, úpal 2 2 1 poskytování chladných nápojů, dodržování pitného režimu, přestávky v 
práci - schování se do stínu

-

oslnění, zánět spojivek 1 2 1 použití zástěn ochranné brýle s UV filtrem
zátěž chladem prochladnutí zaměstnance při 

práci venku 
2 2 1 zajištění teplých nápojů, přestávky v práci - ohřátí OOPP pro práci v chladu

snížení viditelnosti šero, tma 1 1 1 zajištění dostatečného osvětlení, kontrola stavu svítidel -

hořáky, agregáty

rozehřívání živice

klimatické podmínky zátěž teplem

natavovací zařízení na PB

ruční nářadí elektrické ruční nářadí

ruční řetězová motorová pila

stavební el.vrátky

práce se živicemi
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pád zaměstnanců na staveništi 3 2 2 vhodná obuv, kontrola a údržba přístup.cest, označit překážky, nad 0,1m 
přechody, bezpečnostní opatření, značky a tabulky

pracovní obuv, pracovní oděv

propíchnutí chodidla (hřebíkem 
apod.)

3 2 2 vhodná pracovní obuv, kontrola komunikací a jejich úklid pracovní obuv

schůdky, schody, plošiny, rampy 3 4 3 budování dle příslušných ČSN, zábradlí, zajištění proti sklouznutí, vhodná 
obuv a pořádek

pracovní obuv

zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
naražení, zachycení o překážky 

3 2 2 odstranění komunikačních překážek, pevná obuv -

uklouznutí na blátivých, 
zasněžených a namrzlých 
staveništních komunikacích

4 3 3 vhodná obuv, vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, 
staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků, čistění a udržování 
v zimě a za deště, v zimě odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp

pracovní obuv - neopotřebená podrážka

pád osob do prohlubní, šachet 3 5 3řádně označeny, zakryty, ohrazeny, nebo střeženy (v prac.prostoru), 
osvětlení nebezpečných míst

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice

zabezpečení objektu ohrožení provozu a osob 4 5 4 v zástavbě souvislé oplocení 1,8m - osvětlit, krátkodobé (liniové) stavby - 
dvoutyčové 1,1m, vstupy uzamykatelné, opatřené  bezp.značkami

-

přiskřípnutí, přiražení osob 2 4 2 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k zajištění 
stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo jiného vhodného 
nářadí pro nastražení a montáž dílů

reflexní vesta

převrácení a pád zdvihaného 
břemene

2 5 2 vázací prostředky nepoškozené, používat lze pouze řádně označené 
(evidované), kontroly vázacích prostředků, vázání břemen-proškolený 
zaměstnanec

-

ztráta stability zdvihacího zařízení 2 5 2 dodržení TP, ustavení zdvihacího zařízení, stabilita, dodržení nosnosti, 
proškolená obsluha

-

ztráta stability zdvihacího nebo 
odkládacího místa

2 5 2 dodržení TP, ukládání břemen dle TP na rovinu, stabilita, dodržení 
skladovací výšky při stohování, proškolená obsluha

-

poškození zdvihacího zařízení 
(únik náplní)

2 3 2 výchozí a pravidelné revize, odborný servis, poučená obsluha, vyřadit stroj 
z provozu při poškození

-

přimáčknutí, přiražení 3 5 3 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k zajištění 
stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo jiného vhodného 
nářadí pro nastražení a montáž dílů

reflexní vesta

poškození lana, řetězu 3 5 3 výchozí a pravidelné revize, odborný servis, poučená obsluha, vyřadit stroj 
z provozu při poškození

-

zdvihací a výsuvné zařízení

mechanické zařízení

staveniště podlahy a komunikace

Stavební konstrukce 
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1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 
 

Při realizaci výstavby polyfunkčního souboru EASTGATE nedojde ke zhoršení nebo po-

škození životního prostředí ulice Řipská ani ulice Šmahova a ani v jejich bezprostředním 

okolí. 

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen se zabývat následujícími právními 

předpisy: 

� zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

� zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

� zákon č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí 

� zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

� nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  

hluku a vibrací.  

S odpady vzniklými během výstavby bude nakládáno podle:  

� zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

� vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

� zákona č. 356/2005 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

 

 

2 ODPADY 
 

2.1 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístěny:  

� kontejner na odpad o objemu 8 m3 pro odvoz stavebního odpadu  

� kontejner na komunální odpad 

� kontejnery na tříděný odpad - plasty, papír, kovy a sklo 

Odvoz a likvidaci odpadů zajistí oprávněná osoba, se kterou před zahájením výstavby uza-

vře zhotovitel smlouvu.  

Nebezpečné odpady budou umísťovány zvlášť do speciálních nádob. Oprávněná osoba, 

která nakládá s nebezpečnými odpady, je povinna zajistit, aby nebezpečné odpady byly 

označeny dle přílohy č. 2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a dle § 11 a 12 zákona  

č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, je dále povinna zpracovat  

identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto  

listem vybavit.  
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2.2 KATALOG VZNIKLÝCH ODPAD Ů 

 

Odpady budou zatřiďovány do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky  

č. 381/2001Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Rozlišujeme ostatní odpady O a nebez-

pečné odpady N. Při výstavbě polyfunkčního souboru EASTGATE budou vznikat následu-

jící druhy odpadů: 

Kód Název Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly PVC O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,  
tašek a keramických výrobků 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem  
17 05 03 

O 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 
 17 06 01 a 17 06 03 (neobsahují azbest, ani 
 jiné nebezpečné látky) 

O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuve- 
dené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 Bilogický rozložitelný odpad O 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 

20 01 39 Plasty O 
 

Stavební a demoliční odpady budou odváženy na skládku firmy SETRA Brno s.r.o. v Brně 

– Černovice. Komunální odpad bude s podložením podepsané smlouvy, odvážen společ-

ností SAKO Brno, a.s. do Divize svozu sídlící na ulici Jedovnická 2 v Brně - Juliánov. 
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3 HLUK 
 

Objekt při jeho užívání nebude mít vliv na zvýšení hluku v jeho okolí. V průběhu staveb-

ních prací se nepředpokládá nadlimitní vnik vibrací ani při následném provozu administra-

tivní budovy. Při dodržení potřebných opatření by nemělo docházet ke zvýšené prašnosti  

v okolí. Pracovníci, kteří budou při práci vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle naří-

zení vlády č.  272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pomůckami dle nařízení vlády  

č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochran-

ných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací nesmí být překročen hygienický limit, který je stanoven mezi 7:00 a 21:00 hodi-

nou na 65 dB (A). Expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibrací musí být omezena 

tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty. Na stavbě budou používány technologie  

a mechanizmy s nízkou hlučností. 

Mobilní oplocení TOI TOI výšky 2,0 m bude opatřeno reklamními plochami jako protihlu-

ková pasivní bariéra. 

Pracovní doba bude od 7:00 hod do 17:00 hod, v případě potřeby do 21:00 hod, aby  

nedocházelo k rušení klidu okolí a po 18:00hod nebudou na staveništi prováděny práce,  

při kterých by hluk překročil 60dB. 

 

 

4 ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 
 

Nejzávažnějším zdrojem znečištění ovzduší při stavební činnosti je provoz staveništních  

mechanizmů, dopravních prostředků a některé technologické postupy. Z toho důvodu bude 

provoz staveništních mechanismů organizován tak, aby se snížilo množství a koncentrace 

škodlivin, tedy výběrem vhodných strojních mechanizmů, způsob jejich provozování 

a kontrola emisí vozového parku. 

Při dálkové dopravě materiálů, hmot a dílců je nutné maximálně využít nákladní automobil 

pro docílení snížení spotřeby pohonných hmot. 
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5 OMEZENÍ PŘAŠNOSTI PŘI MANIPULACI SE SYPKÝMI 
MATERIÁLY 
 

Všude tam, kde se pracuje se sypkými materiály, dochází k prašnosti. Je tedy potřeba syp-

ký materiál co nejdříve odstranit aby se vlivem větru nerozvířil nebo aby z něj při dešti 

nevzniklo bláto. Zamezit šíření prachu můžeme vlhčením prášících materiálů, zakrytím 

materiálu, kde prašnost vzniká nebo ohrazením celého staveniště kde prašnost vzniká. Dále 

je nutné používat pro svislou dopravu suti skluzy s dostatečně těsným potrubím opatřeným 

u vhozu a výpusti vlhčenou jutovou plachtou, která omezuje víření prachu. Další možností 

je zabezpečení svislé dopravy stavebním výtahem.  

 

6 OMEZOVÁNÍ EMISÍ BLÁTA 
Používané veřejné komunikace v blízkosti stavby a příjezdová cesta na staveniště musí být 

po celou dobu výstavby udržována v čistém a nepoškozeném stavu. Toho dosáhneme vy-

budováním vnitrostaveništní komunikace z betonového recyklátu a vytvořením odstavné 

plochy, která bude sloužit jako čistící zóna, kam musí zajet veškerá strojní zařízení, která 

opouští staveniště. Ta bude vytvořena ze silničních panelů 3,0×2,0×0,15m ve spádu a bude 

určená pro omývání strojů tlakovým čističem,  

 

 

7 KONTAMINACE ZEMNIY 
 

Pohonné hmoty a chemické látky je dovoleno skladovat pouze na pevné a nepropustné  

ploše (betonová či asfaltová plocha). Pokud by došlo k úniku těchto látek do půdy, bude 

tento úsek odkopán a odvezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÍLE A ZÁSADY EMS DLE ČSN EN ISO 14 001

Zásadně vždy provádět třídění odpadů v rámci ochrany životního prostředí

Šetrný přístup k životnímu prostředí neustálým zlepšováním technologických postupů a využivání vhodné mechanizace

Respektovat zákony a legislativu, zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a požadavky zákazníků

Trvale vzdělávat zaměstnance v oblasti přístupu k životnímu prostředí.

Významný 
dopad

Enviromentální 
aspekty

Opatření Cíle
Odpovědná 

osoba

G - globální

R - regionální (obec, kraj)

M - místní (staveniště nebo blízké okolí)

L - lokální (v místě výkonu práce)
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S
ta

ve
ni

ště

vybavení pracovníků a dodržování 
používání osobních ochranných 

pomůcek proti vznikajícímu hluku

využívání 
staveništní 

mechanizace ochrana zdraví 
pracovníků

stavbyvedoucí, 
vedoucí čety, 

pracovník

Vysoká hladina 
hluku (L, M)

využívání 
staveništní 

mechanizace
pravidelné technické a servisní 

prohlídky stojů a zařízení, údržba, 
nasazení moderních mechanismů, 
určení pracovního režimu (hlučné 

práce neprovádět v časných ranních a 
pozdních večerních hodinách, o 

víkendech, státních svátcích apod.)

snižování dopadu 
stavebních prací na 

okolí a celkové 
intenzity 

staveništního hluku 
pro okolí staveniště, 

dodržování 
legislativních 
požadavků

stavbyvedoucí, 
mistr

zabránění plýtvání se 
zdroji, finanční 

úspora

stavbyvedoucí, 
mistr, pracovník

vhodný způsob odběru vody, 
provedení spolehlivé staveništní 
přípojky, využívání s rozvahou

Využívání vody 
a elektrické 
energie (M, R, 
G)

využívání pro 
staveništní 

potřebu

pokud bude třeba shoz stavebního 
odpadu do kontejneru, tak bude 

využíván odpadní krk, případně také 
kropení vodou, pracovníci budou 

vybaveni rouškami při práci v prašném 
prostředí

Prašné stavební 
činnosti (L, M)

znečištění ovzduší 
v blízkosti 
staveniště

ochrana zdraví 
pracovníků, ochrana 
životního prostředí v 

bezprostřední 
blízkosti staveniště

stavbyvedoucí, 
mistr

stavbyvedoucí, 
pracovník

důsledné třídění staveništních odpadů 
včetně komunálního, staveništní 

velkokapacitní kontejnery chráněné 
proti úniku odpadů, zajištění likvidace 
odpadů odvozem na rízenou skládku a 
uschování dokumentů o zneškodnění 

pro kolaudační řízení, dodržování 
skladování a nakládání s chemickými 

látkami dle bezpečnostních a 
technologických listů výrobce

Znečištění 
prostředí odpady 
(L, M)

netřídění 
odpadku, 

neskládkování, 
znečištění 

chemickými 
látkami

třídění odpadů jako 
povinnost všech 
pracovníků na 

staveništi, udržování 
pořádku na staveništi

veškěrá vozidla a stroje opouštějící 
staveniště musí být řádně očištěny,tak 

aby neznečišťovaly pozemní 
komunikace (nevyužívat těžkou 

techniku při nepřízni počasí, popř. 
zajistit mycí box nebo umožnit očištění 

jinými vhodnými prostředky

Znečištění 
pozemních 
komunikací (M)

výjezd vozidel a 
strojů ze 
staveniště zamezení 

zněčišťování 
pozemních kominkací 
stavebním provozem

řidič, strojník, 
stavbyvedoucí



Významný 
dopad

Enviromentální 
aspekty

Opatření Cíle
Odpovědná 

osoba

koordinace nasazení strojů
zbytečně nezatěžovat 

provozem životní 
prostředí

stavbyvedoucí

nasazení moderních strojů a 
mechanismů

efektivní provoz - 
finanční a ekologický

stavbyvedoucí, 
vedoucí údržby

údržba, dodržování pravidelných 
technických a servisních prohlídek

ochrana životního 
prostředí, zajištění 

spolehlivosti strojů a 
mechanismů

stavbyvedoucí, 
vedoucí údržby, 

strojník

G - globální

R - regionální (obec, kraj)

M - místní (staveniště nebo blízké okolí)

L - lokální (v místě výkonu práce)
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stavbyvedoucí, 
řidič, strojník

stavbyvedoucí, 
řidič, strojník

Únik betonové 
směsi (L)

únik betonové 
směsi mimo 

konstrukci nebo 
smíchání s 

chemickou látkou

betonáž provádět po odsouhlašení 
stavbyvedoucím přes vhodně zvolené 

dopravní trasy, případný přebytek 
betonové směsi jinak vhodně využít 

nebo odvézt k recyklaci, 
kontaminovanou směs odstranit

prevence plýtvání 
betonovou směsí, 
ochrana životního 
prostředí, úspora 

finančních prostředků

betonář, 
stavbyvedoucí, 
mistr, obsluha 
čerpadla nebo 

autodomíchávače

řidič, strojník, 
stavbyvedoucí

S
tr

oj
e 

a 
m

ec
ha

ni
za

ce
Využívání 
neobnovitelných 
zdrojů energie 
(G)

spotřeba PHM

ekonomický provoz
úspora PHM a 

finančních nákladů

Využívání 
staveništní 
mechanizace (L, 
M, R)

zatěžování 
životního 
prostředí 

staveništní 
mechanizací

Znečištění půdy 
(L)

únik PHM nebo 
jiných látek

umístění úkapových kádí, na případný 
únik použít na neutralizaci směs 

sorbentu a část půdy odstranit, údržba 
stroje, pravidelné technické a servisní 
prohlídky, nasazení moderních strojů, 

vizuální kontrola stroje

prevence vzniku 
ekologických havárií, 
zajištění spolehlivosti 

stroje

Znečištění vody 
(L, M, R)

únik PHM nebo 
jiných látek

pravidelné technické a servisní 
prohlídky, vizuální prohlídka stroje, 
umístění úkapových kádí, nasazení 

moderních strojů, zamezení znečištění 
kanalizačních stok, zpracovat havarijní 
plán a seznam dotčených orgánů pro 

případ havárie nebo úniku

prevence vzniku 
ekologických havárií, 
zajištění spolehlivosti 

stroje
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Objem Jednotka JKSO
Jednotková cena 

[K č]
Celková cena [Kč]

SO 01 Objekt „Y1“ 18 081,77 m3 8 016 121 6 684 120 858 551

SO 01.1 spodní stavba 9 426 967

SO 01.2 horní stavba 31 060 648

SO 01.3 dokončovací práce 80 370 936

SO 02 Objekt „Y2“ 23 997,82 m3 8 016 121 6 684 160 401 429

SO 02.1 spodní stavba 12 511 311

SO 02.2 horní stavba 41 223 167

SO 02.3 dokončovací práce 106 666 950

SO 03 Přípojka vodovodu 47,00 m 8 271 111 13 486 633 842

SO 04 Přípojka kanalizace 28,00 m 8 272 111 12 831 359 268

SO 05 Přípojka plynu 46,20 m 8 275 211 5 133 237 145

SO 06 Přípojka elektro NN 11,00 m 8 281 311 5 764 63 404

SO 07 Přípojka sdělovací prostředků O2 a UPC 16,00 m 8 288 211 4 400 70 400

SO 08 Komunikace, dopravní značení a chodníky 710,00 m2 8 225 571 3 224 2 289 040

SO 09 Sadové úpravy 1 312,00 m2 8 232 711 758 994 496

CELKEM 285 907 574

25,70%

66,50%

Název 

7,80%

25,70%

66,50%

7,80%
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Název VRN Celkem 

HSV celkem 109 113 543,13 Kompletační činnost (IČD) 0,00

Z PSV celkem 35 372 737,46 Mimostaveništní doprava 0,00

R M práce celkem 13 360 660,00 Oborová přirážka 0,00

N M dodávky celkem 0,00 Provoz investora 0,00

ZRN celkem 157 846 940,59 Přesun stavebních kapacit 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00

HZS 0,00

ZRN+HZS 157 846 940,59 Ostatní náklady neuvedené 4 735 408,22

162 582 348,81 Ostatní náklady celkem 4 735 408,22
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14 %  
DPH 14 % 
Základ pro DPH 20 % 
DPH 20 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0,00 CZK

Polyfunk ční soubor EASTGATE

ZRN+ost.náklady+HZS

   Bc. Michal Plaček       

SO 01, SO 02

"Y1", "Y2"

Administrativní budova "Y"

Objekt "Y1" a "Y2"

31 569 388,12 CZK

189 416 328,71 CZK

0,00 CZK
157 846 940,59 CZK
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"Y1", "Y2" Objekt "Y1" a "Y2" Rozpočet : Polyfunkční soubor EASTGATE
SO 01, SO 02 Administrativní budova "Y"

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 215 396,80 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Přípravné a přidružené práce 33 598,32 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Hloubené vykopávky 1 548 557,15 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Přemístění výkopku 8 869 297,80 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Konstrukce ze zemin 189 355,09 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Základy a zvláštní zakládání 22 251 084,50 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Úprava podloží a základ.spáry 196 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 15 010 752,76 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Vodorovné konstrukce 25 704 335,76 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Schodiště 1 023 676,45 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace 586 892,10 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Upravy povrchů vnitřní 4 803 383,90 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 9 150 444,86 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 475 525,52 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Výplně otvorů 6 928 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Doplňující práce na komunikaci 405 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 685 565,94 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 1 948 387,76 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 58 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 8 028 947,42 0,00 0,00 0,00 0,00
711 Izolace proti vodě 0,00 237 662,45 0,00 0,00 0,00
712 Živičné krytiny 0,00 2 489 754,77 0,00 0,00 0,00
713 Izolace tepelné 0,00 2 507 781,58 0,00 0,00 0,00
721 Vnitřní kanalizace 0,00 81 194,15 0,00 0,00 0,00
762 Konstrukce tesařské 0,00 19 088,25 0,00 0,00 0,00
764 Konstrukce klempířské 0,00 292 529,88 0,00 0,00 0,00
766 Konstrukce truhlářské 0,00 1 289 147,09 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 0,00 13 543 911,50 0,00 0,00 0,00
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 26 814,94 0,00 0,00 0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 5 187 315,97 0,00 0,00 0,00
776 Podlahy povlakové 0,00 5 777 943,38 0,00 0,00 0,00
777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00 1 794 211,86 0,00 0,00 0,00
781 Obklady keramické 0,00 1 693 138,70 0,00 0,00 0,00
783 Nátěry 0,00 15 618,60 0,00 0,00 0,00
784 Malby 0,00 398 435,34 0,00 0,00 0,00
799 Ostatní 0,00 18 189,00 0,00 0,00 0,00
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 8 477 000,00 0,00
M23 Montáže potrubí 0,00 0,00 0,00 2 825 760,00 0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00 0,00 0,00 627 900,00 0,00
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,00 0,00 0,00 1 430 000,00 0,00

CELKEM  OBJEKT 109 113 543,13 35 372 737,46 0,00 13 360 660,00 0,00

Název VRN % Základna Celkem 
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 0,00 0,00
Provoz investora 0,00 0,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 0,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 3,00 157 846 940,59 4 735 408,22
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,00 0,00

CELKEM VRN 4 735 408,22

Stavba :
Objekt :

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY



S:
O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 2 000,00000 70,70 141 400,00

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 1 574,40000 47,00 73 996,80

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
3 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 12,00000 1 480,00 17 760,00

4 59225335R Skruž studňová TBH 2-100  DN 100x99x9 cm kus 12,00000 1 319,86 15 838,32

Díl: 13 Hloubené vykopávky
5 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 2 213,70000 211,50 468 197,55

6 131201204R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 nad 10000 m3 m3 11 951,00000 89,60 1 070 809,60

7 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 10,00000 955,00 9 550,00

Díl: 16 Přemístění výkopku
8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 326,00000 54,60 72 399,60

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14 174,00000 246,50 3 493 891,00

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 70 870,00000 20,30 1 438 661,00

11 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 27 023,40000 143,00 3 864 346,20

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 833,09000 61,30 51 068,42

13 58337345R Štěrkopísek frakce 0-32 C T 498,51000 277,40 138 286,67

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 224311111R00 Výplň záporové části z betonu C8/10 m3 164,50000 3 045,00 500 902,50

15 224321222R00 Výplň pilot z ŽB V8 B30 z cem. struskop. se susp. m3 572,56000 3 035,00 1 737 719,60

16 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 62,73000 34 640,00 2 172 967,20

17 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 900 mm m 800,00000 946,12 756 896,00

18 226941111R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m m 1 150,50000 1 505,00 1 731 502,50

19 229942123R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 115 mm m 354,00000 4 040,00 1 430 160,00

20 264211412R00 Vrty pro pažení.do 650 mm hl.nad 5 m hor.2 m 1 150,50000 1 411,00 1 623 355,50

21 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 (B 30), vodotěsný m3 1 457,90000 3 280,00 4 781 912,00

22 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 202,88000 28 360,00 5 753 676,80

23 631313511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15  (B 12,5) m3 624,82000 2 820,00 1 761 992,40

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
24 564111220R00 Podklad z cihel.recyklát.fr.16-32 po zhutn.tl.20cm m2 2 052,50000 95,60 196 219,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 311112120RT3
Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic 
betonem C 20/25 m2 323,03000 898,00 290 080,94

26 311112125RT3
Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárnic 
betonem C 20/25 m2 302,88000 1 041,00 315 298,08

27 311238114R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm m2 37,19000 955,00 35 516,45

28 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 3 130,92000 1 147,00 3 591 165,24

29 311238123R00
Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.250 
mm m2 281,83000 1 441,00 406 117,03

30 311238130R00
Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 
mm m2 51,56000 952,00 49 085,12

31 311321411R00
Železobeton nadzákladových zdí C 25/30  (B 30), 
vodotěsný m3 258,97000 3 510,00 908 984,70

32 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  (B 35) m3 104,20000 3 130,00 326 146,00

33 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 1 099,80000 522,00 574 095,60

34 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 1 099,80000 175,00 192 465,00

35 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 243,15000 385,50 93 734,33

36 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 243,15000 175,00 42 551,25

37 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 53,08000 28 350,00 1 504 818,00

38 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 32,00000 204,50 6 544,00

Objekt "Y1" a "Y2"
Administrativní budova "Y"
Polyfunkční soubor EASTGATE

Položkový rozpo čet 

215 396,80

33 598,32

1 548 557,15

8 869 297,80

189 355,09

22 251 084,50

196 219,00

15 010 752,76



39 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 175,00000 279,00 48 825,00

40 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 476,00000 392,50 186 830,00

41 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 198,00000 457,50 90 585,00

42 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 326,00000 719,00 234 394,00

43 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 4,00000 1 019,00 4 076,00

44 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 242,00000 225,50 54 571,00

45 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 40/50   (B 50) m3 214,24000 3 840,00 822 681,60

46 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 2 276,20000 318,00 723 831,60

47 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 2 276,20000 72,10 164 114,02

48 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 48,74000 30 390,00 1 481 208,60

49 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 5,40000 446,00 2 408,40

50 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 3 490,70000 556,00 1 940 829,20

51 342255024RT1
Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 100 mm m2 413,13000 539,00 222 677,07

52 342255028RT1
Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 150 mm m2 124,87000 716,00 89 406,92

53 342255032RT2
Příčky z desek Ytong tl. 20 cm, desky P 4 - 500, 599 x 249 
x 200 mm m2 104,88000 858,00 89 987,04

54 342264051RT1
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 585,23000 505,00 295 541,15

55 342264051RT2
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky 
protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 68,57000 519,00 35 587,83

56 342266111RV0
Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 331,68000 447,50 148 426,80

57 53301821.AR Bednění kruhové Rapidobat s vložkou,zip, Js 400 m 45,65000 836,14 38 169,79

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
58 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37) m3 2 940,71000 3 205,00 9 424 975,55

59 411322525R00 Stropy trámové ze železobetonu C 30/37  (B 37), rampa m3 23,70000 3 195,00 75 721,50

60 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 10 459,05000 331,00 3 461 945,55

61 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 10 459,05000 95,10 994 655,66

62 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 49,73000 537,00 26 705,01

63 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 49,73000 159,00 7 907,07

64 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 11 092,70000 174,00 1 930 129,80

65 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 11 092,70000 41,70 462 565,59

66 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 311,85000 29 120,00 9 081 072,00

67 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37  (B 37) m3 0,86000 3 180,00 2 734,80

68 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 7,41000 448,50 3 323,39

69 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 7,41000 179,00 1 326,39

70 413351211R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení m2 7,41000 312,50 2 315,63

71 413351212R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění m2 7,41000 70,30 520,92

72 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 0,09000 28 410,00 2 556,90

73 411369-01 Výztuž. prvek Dumbo-Stahl 24B-10/15 ks 36,00000 930,00 33 480,00

74 411369-02 Výztuž. prvek HTT-6 230/240/250 ks 63,00000 2 800,00 176 400,00

75 411369-03 Výztuž. prvek HBB 20-T ks 4,00000 4 000,00 16 000,00

Díl: 43 Schodiště

76 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37) m3 78,30000 3 945,00 308 893,50

77 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 6,95000 36 550,00 254 022,50

78 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 320,71000 976,00 313 012,96

79 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 320,71000 96,30 30 884,37

80 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 184,91000 567,00 104 843,97

81 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 184,91000 65,00 12 019,15

Díl: 5 Komunikace
82 573911112R00 Postřik regenerační z Asfaltonu ARP 30A, 0,2 kg/m2 m2 633,98000 5,50 3 486,89

83 577112115R00 Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 6 cm m2 633,98000 365,50 231 719,69

84 577211125R00 Beton asfaltový tenký BBTM, nad 3 m, tl. 30 mm m2 633,98000 161,50 102 387,77

85 578131111R00 Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 3 cm m2 633,98000 343,50 217 772,13

86 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 16,88000 154,50 2 607,96

87 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 24,00000 128,00 3 072,00

88 5 - 001 Dodávka a montáž chodníkového profilu BrickStop  - ks 24,00000 175,00 4 200,00

25 704 335,75

1 023 676,45

586 892,10



89 58380120.AR Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 m2 17,04000 644,00 10 973,76

90 592462681R Dlaždice 500/500/50 vymývaná Brož Dunaj 4-8 m2 24,24000 440,26 10 671,90

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
91 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 454,21000 376,50 171 010,07

92 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 2 185,24000 189,50 414 102,98

93 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 11 855,46000 269,50 3 195 046,47

94 612481117U00 Potažení vni stěn sklovlákno volné m2 10 776,07000 76,00 818 981,32

95 612481118U00 Potažení vni stěn sklovl+tmel m2 277,28000 140,00 38 819,20

96 612901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn m2 1 457,60000 83,70 122 001,12

97 613422173R00 Omítka sloupů, plocha oblá, MVC, štuková m2 50,20000 429,50 21 560,90

98 629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm m 305,76000 71,50 21 861,84

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
99 622312014R00 Soklová lišta hliník KZS Capatect tl. 140 mm m 138,01000 145,00 20 011,45

100 622312111R00 Dilatační profil KZS Capatect průběžný E m 61,40000 207,00 12 709,80

101 622312113R00 Dilatační profil KZS Capatect rohový V m 55,25000 207,00 11 436,75

102 622312124RT1
Zateplovací syst.Capatect, sokl, EPS P tl. 140 mm, s 
omítkou KD disperzní 3,1 kg/m2 m2 57,71000 1 294,00 74 676,74

103 622312124RU1
Zateplovací syst.Capatect, sokl, EPS P tl. 140 mm, s 
omítkou mozaikovou CapaStone A 5,0 kg/m2 m2 138,01000 1 468,00 202 598,68

104 622312124RV1
Zateplovací syst.Capatect, sokl, EPS P tl. 140 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 84,80000 985,00 83 528,00

105 622312131RT3
Zateplovací syst.Capatect, fasáda, EPS F tl. 80 mm, s 
omítkou SH silikonovou 3,1 kg/m2 m2 150,44000 941,00 141 564,04

106 622312134RT3
Zateplovací syst.Capatect, fasáda, EPS F tl.140 mm, s 
omítkou SH silikonovou 3,1 kg/m2 m2 2 524,45000 1 035,00 2 612 805,75

107 622312164R00 Zatepl. systém Capatect, parapet, EPS P tl. 40 mm m2 64,47000 771,00 49 706,37

108 622312733RV1
Zatepl.syst.Capatect, fasáda, min.desky, tl.120 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 3 374,30000 961,00 3 242 702,30

109 622312734RT1
Zatepl.syst.Capatect, fasáda, min.desky, tl.140 mm, s 
omítkou SH silikonovou 3,1 kg/m2 m2 1 404,88000 1 399,00 1 965 427,12

110 622481211RT3
Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect m2 257,48000 242,50 62 438,90

111 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 2 892,96000 56,50 163 452,24

112 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 2 043,27000 56,50 115 444,76

113 28350130R Profil okapový plastový Capatect s tkaninou m 328,74000 46,76 15 371,88

114 28350210R Lišta okenní APU s tkaninou Capatect l=1,4 m m 1 923,71000 64,42 123 925,40

115 28350260 Dodávka parapetní lišty Capatect m 316,95000 46,24 14 655,77

116 55392750.AR Lišta rohová AL Capatect ZPL018 l = 2,5 m m 2 853,52000 10,51 29 990,50

117 58591876R Penetrace pod omítky Capatect bal. po 7 kg kg 51,49000 81,18 4 179,96

118 58591877.A Omítka Capatect SI 20 strukturovaná silikátová kg 838,09000 51,18 42 893,45

119 62 -001 Nanesení omítky a penetrace - ukončení KZS (ostění m2 257,48000 625,00 160 925,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

120 632411150RT2
Cementový potěr Cemflow, tl. 50 mm, cementový potěr 30   
020/430, 30 MPa m2 3 163,40000 457,50 1 447 255,50

121 632415125RU6
Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 25 mm, MFC Final 
420 podkladní (středně těžký provoz) m2 30,93000 914,00 28 270,02

Díl: 64 Výplně otvorů
122 64- 000a Dodávka a montáž Eurooken Al oplášť. vnitřní parap m2 877,00000 7 900,00 6 928 300,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
123 911334121U00 Svodidlo ZSNH4/H2 římsa+vodor tyče m 60,00000 6 760,00 405 600,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
124 931626212R00 Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy m2 3,42000 200,00 684,00

125 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm m2 463,26000 132,00 61 150,32

126 931994132U00 Těs dil spára silikon pl -4 cm2 m 41,76000 181,00 7 558,56

127 931994142U00 Těs dil spára polyuretan pl -4cm2 m 147,00000 184,00 27 048,00

128 939991111U00 Těsn prac spáry ve stěne PVC páskem m 1 001,00000 19,40 19 419,40

129 799 - 001 Dodávka a montáž mirelonu tl. 10 mm, š. 325 mm m 27,00000 35,00 945,00

130 93199-01 Těsnění dilatační spáry pásem DA 240/25 m 59,00000 460,00 27 140,00

131 93199-02 Těsnění pracovní spáry pásem AA 240/25 m 337,50000 430,00 145 125,00

132 93199-03 Těsnění dilatační spáry pásem DA 240/25, roh m     4,00000 510,00 2 040,00

133 93199-04 Těsnící kombinovaný pás do pracovních spár KAB 150 m     208,00000 420,00 87 360,00

134 93199-05 Těsnící trubice Q1 m     200,00000 780,00 156 000,00

135 93199-10 Prostup těsnící sada Frank DN100 ks 2,00000 2 130,00 4 260,00

6 928 300,00

405 600,00

685 565,94

4 803 383,90

9 150 444,84

1 475 525,52



136 93199-11 Prostup těsnící sada Frank DN125 ks 2,00000 3 160,00 6 320,00

137 93199-12 Prostup těsnící sada Frank DN150 ks 12,00000 3 670,00 44 040,00

138 93199-13 Prostup těsnící sada Frank DN200 ks 4,00000 4 460,00 17 840,00

139 93199-14 Prostup těsnící sada Frank DN300 ks 4,00000 7 380,00 29 520,00

140 93199-15 Prostup těsnící sada Frank DN350 ks 2,00000 10 500,00 21 000,00

141 28375317R Mirelon pás B1 izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm m 82,00000 82,63 6 775,66

142 24551540R Sika ADDIMENT NB1 k ošetření betonu kg 485,00000 44,00 21 340,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
143 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 501,54000 41,60 20 864,06

144 941941032RT4
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, 
lešení SPRINT m2 4 587,88000 37,30 171 127,92

145 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 501,54000 31,00 15 547,74

146 941941192RT4
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení 
SPRINT m2 13 763,62000 38,70 532 652,09

147 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 501,54000 28,10 14 093,27

148 941941832RT4
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, 
lešení SPRINT m2 4 587,88000 25,70 117 908,52

149 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 10 887,16000 77,50 843 754,90

150 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 180,34000 139,00 25 067,26

151 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 587,88000 11,60 53 219,41

152 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 13 763,62000 8,90 122 496,22

153 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 587,88000 6,90 31 656,37

Díl: 95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

154 953981106R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule kus 172,00000 338,50 58 222,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
155 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 21 410,52646 375,00 8 028 947,42

Díl: 711 Izolace proti vodě

156 711141559RT1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 717,58000 74,10 53 172,68

157 711212002RT1
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2K (fa 
Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm m2 38,07000 438,00 16 674,66

158 62855221R Pás modifikovaný směsnými polymery Bitumelit PR 5 m2 825,23000 191,35 157 907,76

159 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 2 277,55098 4,35 9 907,35

Díl: 712 Živičné krytiny

160 712341659RT1
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 2 597,41000 61,10 158 701,75

161 712363115U00 Izolace prostup -300mm střecha -10° kus 41,00000 250,00 10 250,00

162 712363116U00 Izolace prostup -500mm střecha -10° kus 15,00000 420,00 6 300,00

163 712363117U00 Izolace prostup-1000mm střecha -10° kus 11,00000 606,00 6 666,00

164 712363123U00 Roh/kout -10°izol tvarovka natavená kus 107,00000 21,30 2 279,10

165 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm m 301,71000 107,00 32 282,97

166 712378006R00 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 277,56000 116,50 32 335,74

167 712378007R00 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 578,60000 116,50 67 406,90

168 712378008R00 Pásek VIPLANYL RŠ 50 mm m 105,22000 90,30 9 501,37

169 712411101RT1
Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 1 x nátěr 
- materiál ve specifikaci m2 2 597,41000 7,50 19 480,58

170 712471801R00 Povlaková krytina do 30°, fólií PVC volně m2 52,36000 115,00 6 021,40

171 712472101R00 Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením m2 2 524,60000 280,00 706 888,00

172 712491171RT1
Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie, 1 vrstva - 
textilie ve specifikaci m2 2 524,60000 31,50 79 524,90

173 11163111R Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud kg 1 041,42000 43,66 45 468,40

174 28322017R Fólie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 2 886,19000 238,87 689 424,21

175 62852265R Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 2 987,02000 149,86 447 634,82

176 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 2 650,83000 24,66 65 369,47

177 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 25 733,12690 4,05 104 219,16

Díl: 713 Izolace tepelné

178 713111111RT2
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 2 271,03000 46,30 105 148,69

179 713121111RT1
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 
specifikaci m2 1 706,06000 23,80 40 604,23

180 713121121RT1
Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve 
specifikaci m2 523,03000 30,90 16 161,63

1 948 387,77

58 222,00

8 028 947,42

237 662,45

2 489 754,75

2 507 781,57



181 713131111R00 Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci m2 410,33000 48,00 19 695,84

182 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 1 093,92000 92,90 101 625,17

183 713131143R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton m2 90,21000 127,50 11 501,78

184 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá m2 1 637,60000 18,00 29 476,80

185 713141211U00 Izol tep střech pl volně atik klín m 267,20000 11,50 3 072,80

186 713191100RT9 Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 2 198,94000 30,30 66 627,88

187 713191221R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm m 1 956,75000 16,10 31 503,68

188 28375300.A Ethafoam izolace 10 mm m2 139,95000 41,84 5 855,51

189 28375331R Pásek okrajový Ethafoam š. 100mm, l=50m m 1 995,90000 9,29 18 541,91

190 28375620R Deska POLYFON EPS T 10000 N/m2 tl. 30 mm m2 1 889,89000 132,42 250 259,23

191 28375621R Deska POLYFON EPS T 10000 N/m2 tl. 40 mm m2 704,16000 176,56 124 326,49

192 28376304R Deska polystyrén EPS 100 F 1000x500x80 samozh m2 210,50000 135,20 28 459,60

193 283754905R
Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 100 mm, 
hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm m2 982,87000 500,00 491 435,00

194 28375766.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 171,95000 2 405,80 413 677,31

195 28375971R Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 175,52000 2 824,20 495 703,58

196 63140206R Deska střešní těžká Dachrock 100x60 cm tl.  4 cm m2 124,06000 205,82 25 534,03

197 63151468R Deska z minerální plsti ISOVER T 2000x1200x 80 mm m2 211,39000 317,31 67 076,16

198 63151512R Deska z minerální plsti ISOVER TF 1000x500x 70 mm m2 88,99000 300,16 26 711,24

199 63151514.AR Deska z minerální plsti ISOVER TF 1000x500x 80 mm m2 94,71000 343,04 32 489,32

200 63152902R Klín atikový přechodový ISOVER AK 50x50x1000 mm m 280,60000 60,03 16 844,42

201 63483003R Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 50 mm m2 17,72000 671,45 11 898,09

202 63483006R Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 80 mm m2 13,95000 1 074,32 14 986,76

203 998713203R00 Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu, výšky do 24 m % 25 462,79638 2,30 58 564,43

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

204 721234111RT1
Vtok střešní PP HL62BH pro pochůznou střechu, živičný 
pás, nerez mřížka  DN 75 až 125 kus 10,00000 3 700,00 37 000,00

205 721234143RT2
Vtok střešní HL63 DrainBox pro plochou střechu, HL 63H/1 
s PVC povrchem a límcem, DN 75,110,125 mm kus 7,00000 6 310,00 44 170,00

206 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,04600 525,00 24,15

Díl: 762 Konstrukce tesařské
207 762431120R00 Montáž obložení stěn lignátem tl. do 8 mm m2 93,81000 29,90 2 804,92

208 59590735R Deska cementotřísková Cetris BASIC tl.   8 mm m2 95,50000 157,43 15 034,57

209 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 178,39484 7,00 1 248,76

Díl: 764 Konstrukce klempířské
210 55342089R Parapet vnější hliníkový ALIN bílý š 225 mm řezaný m 265,50000 451,93 119 987,42

211 764 - 000a Dodávka a montáž okapní žlab 100 x 150 mm pozink m 7,50000 501,00 3 757,50

212 764 - 000b Dodávka a montáž okapní svod prům. 100 pozink, rš m 3,90000 400,00 1 560,00

213 764 - 000c
Dodávka a montáž oplechování atiky nad vnitřní, stěnou, 
rš. 550 mm,PP m 5,60000 720,00 4 032,00

214 764 - 001
Dodávka a montáž oplechování atiky nad obvodovou, 
stěnou, rš. 450 mm, PP m 267,20000 380,00 101 536,00

215 764 - 002
Dodávka a montáž oplechování atiky v místě, dilatace, rš. 
900 mm, PP m 20,70000 650,00 13 455,00

216 764 - 003 Dodávka a montáž oplechování teras m     104,20000 427,00 44 493,40

217 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1 854,27915 2,00 3 708,56

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
218 766660722U00 Mtž dveřní kování kus 171,00000 155,00 26 505,00

219 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 151,00000 396,50 59 871,50

220 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 20,00000 410,00 8 200,00

221 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 156,00000 1 238,00 193 128,00

222 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 27,00000 79,30 2 141,10

223 771111121R00 Montáž podlahových lišt dilatačních m 124,30000 65,00 8 079,50

224 61161717R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub kus 149,00000 2 535,75 377 826,75

225 61161721R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub kus 17,00000 2 535,75 43 107,75

226 61181501R Zárubeň obložková NORMAL š. 70cm/st.  8-17cm folie kus 141,00000 2 277,00 321 057,00

227 61181502R Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st.  8-17cm folie kus 15,00000 2 277,00 34 155,00

228 61187138R Prah dubový délka 70 cm šířka 12 cm tl. 2 cm kus 2,00000 84,53 169,06

229 61187178R Prah dubový délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm kus 25,00000 110,40 2 760,00

1 289 147,09

81 194,15

19 088,25

292 529,87



230 766 - 000 Dodávka dveří dřevěných zateplených 900/1970 ks 3,00000 7 650,00 22 950,00

231 766 - 000a Dodávka dveří dřevěných zateplených 700/1970 ks 2,00000 7 350,00 14 700,00

232 766 - 001 Dodávka dveřního kování - dle výběru investora ks 171,00000 800,00 136 800,00

233 766 - 002 Dodávka přechodové lišty mezi dveřmi m 124,30000 150,00 18 645,00

234 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 12 700,95660 1,50 19 051,43

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
235 767531111U00 Mtž vstupní rohož čistící zóna m2 32,72000 38,20 1 249,90

236 767586201RU3
Podhled minerální Armstrong, hrana Board, kazety Parafon 
Fjord, 18 mm m2 6 174,49000 802,00 4 951 940,98

237 767646510R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových kus 24,00000 1 159,00 27 816,00

238 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 25,00000 123,00 3 075,00

239 767649194R00 Montáž doplňků dveří, madla kus 16,00000 23,30 372,80

240 767649194R00 Montáž doplňků dveří, madla kus 16,00000 23,84 381,44

241 767681210R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. do 80 cm kus 10,00000 237,50 2 375,00

242 767681220R00 Montáž zárubní montovat 1kř. hl. 150, š. přes 80cm kus 30,00000 247,00 7 410,00

243 54917035R Zavírač dveří hydraulický K 204  č.12  stříbrná kus 25,00000 876,61 21 915,25

244 553310031R Zárubeň ocelová HSE "LZ" 125, 700x1970 L, P kus 8,00000 1 915,97 15 327,76

245 553310032R Zárubeň ocelová HSE "LZ" 125, 800x1970 L, P kus 1,00000 1 915,97 1 915,97

246 553310033R Zárubeň ocelová HSE "LZ" 125, 900x1970 L, P kus 1,00000 2 044,20 2 044,20

247 553420180R Lišta dilatační průběžná AL 504101 m 33,20000 200,64 6 661,25

248 55345503R Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm kus 10,00000 10 725,45 107 254,50

249 55346984R Madlo 1980 pozinkované kus 4,00000 1 203,40 4 813,60

250 55346988R Madlo 4550 pozinkované kus 12,00000 2 427,81 29 133,72

251 767 - 001a
Dveře kovové 900 x 2200 - dle výběru investora, 
protipožární, bezpečnostní, kouřot., EI30-C DP3 ks 8,00000 16 140,00 129 120,00

252 767 - 001b
Dveře kovové 900 x 2200 - dle výběru investora, 
protipožární, bezpečnostní, kouřot., EI15-C DP3 ks 4,00000 15 840,00 63 360,00

253 767 - 002a
Dodávka ocelové zárubně 900 x 2200 protipožární,, 
kouřotěsné,bezp. odolnost 2 ks 12,00000 4 380,00 52 560,00

254 767 - 002b
Dodávka ocelové zárubně 900 x 1970,protipožární s, 
přerušeným tepelným mostem ks 2,00000 3 800,00 7 600,00

255 767 - 002c
Dodávka ocelové zárubně 900 x 1970,protipožární s, 
přerušeným tepelným mostem,kouřotěsné ks 14,00000 3 900,00 54 600,00

256 767 - 002d
Dodávka ocelové zárubně 700 x 1970 s přeruš., tepelnými 
mosty ks 2,00000 3 600,00 7 200,00

257 767 - 004 Dodávka samozavírače - dle výběru investora ks 25,00000 1 200,00 30 000,00

258 767 - 005 Dodávka dveřního madla - dle výběru investora ks 16,00000 2 400,00 38 400,00

259 767 - 006 Madlo vnitřní  - dl. 4300 mm, nerez matný ks 4,00000 6 450,00 25 800,00

260 767 - 007 Madlo vnitřní  - dl. 2000 mm, nerez matný ks 4,00000 3 000,00 12 000,00

261 767 - 008 Madlo vnitřní  - dl. 4250 mm, nerez matný ks 8,00000 6 375,00 51 000,00

262 767 - 009 Madlo vnitřní  - dl. 3900 mm, nerez matný ks 8,00000 5 850,00 46 800,00

263 767 - 010 D+M Madlo vnitřní  - dl. 1700 mm, nerez matný 4.np ks 2,00000 5 100,00 10 200,00

264 767 - 011 Ocelový stožár, v. 3,00 m TR 80/5 mm ks 2,00000 7 800,00 15 600,00

265 767 - 012 Pozinkovaná k-ce pro jímací soupravu ks 1,00000 28 000,00 28 000,00

266 767 - 013 Ocelová k-ce pro uložení VZT jednotek ks 4,00000 30 000,00 120 000,00

267 767 - 014 Ocelová k-ce pro uložení klima jednotek ks 17,00000 5 000,00 85 000,00

268 767 - 015 Ocelová k-ce pro uložení ventilátoru ks 4,00000 5 000,00 20 000,00

269 767 - 016 Ocelová k-ce pro zavěšení plynových kotlů ks 3,00000 7 000,00 21 000,00

270 767 - 017 Ocelové zábradlí na atice, pozink m 112,00000 2 500,00 280 000,00

271 767 - 018
Dodávka čistící zóny - dle výběru investora osazen,  do 
odvodňovací vany,hrubé nečistoty ks 12,00000 1 090,00 13 080,00

272 767 - 019 Žebřík pozink D+M dl. 4,80 m ks 1,00000 28 800,00 28 800,00

273 767 - 020 Ocelové háky pro uchycení okapních žlabů ks 10,00000 150,00 1 500,00

274 767 - 021 Ocelová k-ce zastřešení části rampy ks 1,00000 110 000,00 110 000,00

275 767 - 022
D+M vnější předokenní žaluzie Al lamely okno, rozměru 
1625 x 2750 ks 42,00000 7 712,00 323 904,00

276 767 - 023
D+M vnější předokenní žaluzie Al lamely okno, rozměru 
1250 x 2750 ks 12,00000 6 697,00 80 364,00

277 767 - 024
D+M vnější předokenní žaluzie Al lamely okno, rozměru 
875 x 2570 ks 42,00000 5 940,00 249 480,00

278 767 - 025
D+M vnější předokenní žaluzie Al lamely okno, rozměru 
875 x 2900 ks 2,00000 6 027,00 12 054,00

279 767 - 026 Dodávka a montáž zrcadla na bezbarier. WC ks 16,00000 3 400,00 54 400,00

13 543 911,50



280 767 - 027
Dodávka a montáž výlezu na střechu 900 x 1200, 
zateplený ks 2,00000 13 540,00 27 080,00

281 767 - 028
Dodávka a montáž Al žebříku pro střešní výlez, délka 4,00 
m, konzola pro zavěšení na stěnu ks 2,00000 8 900,00 17 800,00

282 767 - 029
Dodávka a montáž roletového uzávěru RTG s požární, 
odolností EW30-C DP1,5650 x 2750 ks 1,00000 129 300,00 129 300,00

283 767 - 029a
Dodávka a montáž roletového uzávěru RTG s požární, 
odolností EW30-C DP1,6050 x 2750 ks 1,00000 133 500,00 133 500,00

284 767 - 030
Dodávka revizních dvířek protipožárních 1000x700, EI 15 - 
Sm DP1, zámeček ks 7,00000 5 600,00 39 200,00

285 767 - 031
Dodávka revizních dvířek protipožárních 850x600 EI,  15 - 
Sm DP1, zámeček ks 1,00000 4 750,00 4 750,00

286 767 - 031a
Dodávka dvířek do instalačních šachet s požární, odolností 
EI 15 - DP1 ks 2,00000 4 200,00 8 400,00

287 767 - 032 Dodávka a montáž prosklené vnitřní stěny T71P ks 2,00000 35 000,00 70 000,00

288 767 - 033
Dodávka a montáž roletové mříže s elektromotorem 5, ,70 
x 2,50 m ks 1,00000 80 000,00 80 000,00

289 767 - 034 Dodávka a montáž anglického dvorku vč. přísluš., RONN ks 2,00000 18 500,00 37 000,00

290 767 - 035
Montáž a kompletní dodávka Al prosklené fasády, prvek 
A11 ks 1,00000 1 138 000,00 1 138 000,00

291 767 - 036
Montáž a kompletní dodávka Al prosklené fasády, prvek 
A12 ks 1,00000 666 000,00 666 000,00

292 767 - 037
Montáž a kompletní dodávka Al prosklené fasády, prvek 
A13 ks 1,00000 751 000,00 751 000,00

293 767 - 038
Montáž a kompletní dodávka Al prosklené fasády, prvek 
A14 ks 1,00000 838 000,00 838 000,00

294 767 - 039
Montáž a kompletní dodávka Al proskl. 2 kř dveří, prvek 
A15 ks 1,00000 622 000,00 622 000,00

295 767 - 040
Montáž a kompletní dodávka Al prosklené fasády, prvek 
A16 ks 1,00000 622 000,00 622 000,00

296 767 - 041
Montáž a kompletní dodávka skleněné dělící příčky, dl. 
14,30 m, 2 x dveře, prvek Z15 ks 1,00000 385 700,00 385 700,00

297 767 - 042
Montáž a kompletní dodávka skleněné dělící příčky, dl. 
14,30 m, 2 x dveře, prvek Z16 ks 1,00000 385 700,00 385 700,00

298 767 - 043
Montáž a kompletní dodávka skleněné dělící příčky, dl. 
5,725 m, 2 x dveře, prvek Z17 ks 1,00000 154 400,00 154 400,00

299 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 132 653,39372 2,10 278 572,13

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
300 763172312U00 Mtž reviz dvířka 30x30cm SDK kce kus 16,00000 99,10 1 585,60

301 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů kus 16,00000 350,00 5 600,00

302 767591221R00 Montáž vzduchotechnické mřížky bez prostupu kus 176,00000 64,10 11 281,60

303 28350292R Mřížka větrací PVC kulatá 180/100-150mm se síťkou kus 176,00000 40,73 7 168,48

304 998769203R00 Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu, výšky do 24 m % 256,36000 4,60 1 179,26

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
305 632922913R00 Kladení dlaždic 50 x 50 cm na terče plastové m2 650,30000 210,00 136 563,00

306 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 2 303,15000 15,60 35 929,14

307 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 767,92000 52,80 40 546,18

308 771551030R00 Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm m2 1 658,00000 323,00 535 534,00

309 771575109RT2
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex 
(Schömburg) m2 568,36000 350,00 198 926,00

310 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg) m 1 208,01000 63,30 76 467,03

311 771579795RT2
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně, Aso-
flexfuge (Schomburg) m2 2 303,15000 25,00 57 578,75

312 59245601R Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá m2 655,00000 333,33 218 331,15

313 59764220R Dlažba Taurus Granit leštěná 300x300x8 mm m2 2 533,46000 813,62 2 061 273,73

314 771 - 001 Dodávka Teraco dlažby (schodiště , podlahy) dle, investora m2 1 908,27000 380,00 725 142,60

315 771 - 002 Dodávka dlažby - dle výběru investora m2 625,19000 320,00 200 060,80

316 771-003 D+M obkladu schodnic teracem ks 186,00000 2 850,00 530 100,00

317 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 48 164,10224 7,70 370 863,59

26 814,94

5 187 315,96



Díl: 776 Podlahy povlakové
318 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu m 1 528,64000 69,20 105 781,89

319 776572100RT1
Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze 
položení - koberec ve specifikaci m2 4 766,91000 108,00 514 826,28

320 69741048R Koberec zátěžový Balta - Galaxy š. 4 m m2 5 165,77000 740,16 3 823 496,32

321 776 - 001 Dodávka koberce, dle výběru investora m2 5 165,77000 249,00 1 286 276,73

322 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 57 303,81221 0,83 47 562,16

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

323 777551470RT1
Podlaha Sikafloor Level-T2, tl. 5 mm, těžký provoz, 
podklad - strojně hlazený beton m2 3 478,10000 511,00 1 777 309,10

324 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t     35,51000 476,00 16 902,76

Díl: 781 Obklady keramické

325 781419706RT2
Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, Aso-
flexfuge (Schomburg) m2 2 231,78000 24,80 55 348,14

326 781475115R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm m2 2 231,87000 385,00 859 269,95

327 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m 3 798,37000 37,50 142 438,88

328 59760100.AR Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 6 mm m 3 798,37000 17,17 65 218,01

329 59781530 Obklad Electra 25x25 cm lesk m2 2 231,87000 225,55 503 398,28

330 998781203R00 Přesun hmot pro nátěry, výšky do 24 m % 16 256,73260 4,15 67 465,44

Díl: 783 Nátěry
331 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 91,72000 163,50 14 996,22

332 998783203R00 Přesun hmot pro nátěry, výšky do 24 m % 149,97000 4,15 622,38

Díl: 784 Malby
333 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2 12 165,00000 32,60 396 579,00

334 998784203R00 Přesun hmot pro malby, výšky do 24 m % 598,82000 3,10 1 856,34

Díl: 799 Ostatní
335 799 - 001 Zatrubkování pomocí trubek a krabic KOPOS soubor 2,00000 9 000,00 18 000,00

336 998799203R00 Přesun hmot pro ostatní, výšky do 24 m % 180,00000 1,05 189,00

Díl: M21 Elektromontáže
Díl: M23 Montáže potrubí
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

337 330030006R00 Rychlovýtah RV 1000 kg, 10 stanic, montáž elektro kus 2,00000 715 000,00 1 430 000,00

1 693 138,70

15 618,60

398 435,34

18 189,00

1 430 000,00

1 794 211,86

627 900,00

8 477 000,00
2 825 760,00

5 777 943,39
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ZÁVĚR 
 

Nebylo jednoduché dodržet všechny stanovené cíle této diplomové práce a skloubit všech-

ny činnosti a aspekty výstavby. Jednotlivé části diplomové práce na sebe úzce navazují, 

proto bylo nutné uvažovat v širším záběru, nebylo možné věnovat se pouze jedné činnosti. 

Bylo nutné skloubit omezené prostory staveniště, zajistit dopravu potřebných strojů, vy-

rovnat se s technologickou náročností celé výstavby a zajistit požadovanou kvalitu prová-

děných prací. 

Nejzajímavější částí pro mě bylo řešení technologického řešení základové „bílé vany“, 

jelikož jsem se musel naučit spoustu nových věcí ze špatně dostupných zdrojů. Celkově si 

myslím, že mě tato práce velmi obohatila a pomůže mi v mém dalším rozvoji nejen ve sta-

vebnictví.  
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