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Abstrakt 
 
 Ve své diplomové práci se zabývám vybranými částmi stavebně-technologické 
přípravy stavby bytového domu ve Vsetíně. Budova bude využívána pro bydlení a pro 
maloprodej. Celý projekt je celkem tvořený 8 stavebními objekty, přičemž hlavní 
stavební objekt je řešen do podrobnosti. Předmětem diplomové práce je zpracování 
technické zprávy stavebního objektu, studie hlavních technologických etap, návrh 
zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů, technologické předpisy včetně 
podrobného řešení BOZP a KZP, rozpočet stavby, časové a finanční plánování 
výstavby a specializace z oblasti pozemních staveb. 

 
 Klíčová slova 
  

Bytový dům, stavebně-technologická příprava stavby, základové patky, 
stěnový zděný systém, železobetonový skelet, ploché střechy, montovaná prosklená 
fasáda 

 
 
Abstract 
 

I occupy with selected parts of the technological prepariation of building 
proces of a residential building in Vsetín in my diploma thesis. The building will be 
used for housing and retailing. The project is composed of eight building objects, 
while the main building structure is designed in detail. The subject of this thesis is the 
preparation of the technical report of the building, the treatise of the main 
technological stages, the design of the building site, the design of the main building 
machinery, the technology solutions including HSF and CTP, the construction budget, 
the time and financial planning of the construction and the specialization in the field 
of civil engineering. 
 
Key words 
 

Residential house, construction and technological preparation of building 
proces, footings, brick wall system, reinforced concrete frame, terraces, 
prefabricated curtain wall 
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ÚVOD 
 

Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu ve Vsetíně jsou 
hlavní náplní této diplomové práce. Objekt bude využíván pro bydlení, prodej a parkování 
osobních automobilů. Ostatní objekty, které jsou součástí výstavby, jsou řešeny pouze 
okrajově. Konstrukční řešení, popis objektů a podrobnější řešení konstrukcí je zpracováno 
v technické zprávě. Způsob realizace hlavních technologických etap objektu obsahuje postup 
provádění prací, a to zejména na hrubé stavbě. Další částí diplomové práce je návrh zařízení 
staveniště, který se skládá z textové a výkresové části. Návrh je zpracován tak, aby bylo co 
nejlépe využito území staveniště a zdroje pro zásobování staveniště. Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanizmů byl navržen tak, aby jejich využití ve výstavbě a doprava na 
staveniště byla co nejefektivnější a náklady na stroje co nejnižší. Cena za dílo byla stanovena 
pomocí počítačového programu BuildPower společnosti RTS a.s.. Ceny za materiál byly 
kontrolovány dle ceníků jednotlivých dodavatelů navrženého materiálu. Ceny položek, které 
nejsou součástí softwaru, byly stanoveny na základě cenové nabídky zvolených dodavatelů. 
Technologický předpis provádění ploché střechy a technologický předpis provádění sloupko-
příčkové fasády JANSEN VISS TVS detailně popisují postup provádění prací zmíněných 
konstrukcích. Pro tyto činnosti byly dále zpracovány kontrolní a zkušební plány, které by 
měly zaručit kvalitativní provedení uvedených konstrukcí dle ČSN. Další kapitolou je 
posouzení rizik, jenž se mohou vyskytnout během provádění ploché střechy a sloupko-
příčkové fasády. V poslední kapitole práce je řešeno finanční a časové plánování 
prováděných prací na objektu a časové plánování nasazení stavebních strojů v průběhu 
realizace objektu. Časové plánování prováděných prací bylo zpracováno pomocí 
počítačového programu Microsoft Office Project 2007.  

V poslední části diplomové práce je řešena specializace z oblasti pozemních staveb, 
která kresebně řeší jednotlivé detaily sloupko-příčkové fasády JANSEN VISS TVS. 
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A) IDENTIFIKAČNÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A POZEMKU 
 
1. Základní údaje o stavbě 

  
Název stavby:   Bytový dům ve Vsetíně 
Místo stavby:    Katastrální území Rokytnice u Vsetína 786951,  

parcela č. 219/10 
Okres/Kraj:   Vsetín, Zlínský kraj 
Investor:    Město Vsetín, Smetanova 11,  

Vsetín 755 01 
Generální projektant:  ProStav a.s., Masarykova 556/10; Vsetín 755 01 
Zástupce:   Ing. Pavel Novák 
Hlavní dodavatel stavby: Zlínstav a.s. 
Charakter stavby:  Novostavba 
Orientační náklad stavby: 39 411 822 Kč 
Termín zahájení stavby: únor 2013 
Termín ukončení stavby: červen 2014 

 
 

2. Členění stavby na stavební objekty 
 
SO  Název objektu   0rientační finanční objem v Kč (dle URS) 
01  Bytový dům       36 957 934 
02  Přípojka splaškové kanalizace včetně revizních šachet 74 211 
03  Přípojka dešťové kanalizace včetně revizních šachet 67 627 
04  Přípojka NN včetně skříně     71 101 
05  Telefonní přípojka      24 387 
06  Teplovodní přípojka       434 167 
07  Přípojka vody včetně vodoměrné šachty   72 467 
08   Terénní a sadové úpravy     1 709 929 
 

 
3. Zhodnocení stávajícího stavu pozemku a popis staveniště 
 

Novostavba bytového domu bude umístěna na parcele číslo 219/10 s plochou 
pozemku 8508 m2. Pozemek se nachází v okrajové části města Vsetín v katastrálním 
území Rokytnice u Vsetína 786951. Vlastníkem pozemku je město Vsetín. Okolní 
zástavbu tvoří vícepodlažní bytové a panelové domy sídliště Mír v ulici Šeříková a 
Urbinská. Severní a východní strany od objektu tvoří volné plochy, které jsou 
v katastru nemovitostí vedeny jako stavební pozemky. Pozemek sousedí s parcelami 
č. 223/11, 245/10, 223/9, 227/10, 218/10 (viz. výkres Koordinační situace č. 1). Na 
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dotčeném území se nenachází žádné stávající objekty, stromy, křoviny a ani oplocení. 
Sklon pozemku je rovinatý. Nadmořská výška se v prostoru navrhovaného objektu 
pohybuje od 331,5 – 332,0 m.n.m. Bpv. Ve směru k ulici Urbinská je pozemek 
ukončen strmým svahem. V současné době je pozemek bez využití. Parcela svými 
rozměry a umístěním v okolní zástavbě vyhovuje navrhovanému objektu. 

Staveniště bude před zahájením stavebních prací vyčištěno a dále bude 
sejmuta ornice v předepsané tloušťce. Dotečený pozemek bude kolem celého jeho 
obvodu oplocen a zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Před 
započetím hlavních stavebních prací budou k pozemku přivedeny přípojky nízkého 
napětí, kanalizace a vody. 
 
 Informace o parcele přejaté z katastru nemovitostí: 
 
Parcelní číslo:  219/10 
Výměra pozemku: 4106 m2 

Katastrální území: Katastrální území Rokytnice u Vsetína 786951 
Typ parcely:  parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  VSETIN, 7-0/4 
Určení výměry: graficky nebo v digitalizované mapě 
 
Druh pozemku: Orná půda 
Vlastníci, oprávnění: ve vlastnickém právu města Vsetín, 
   Město Vsetín, Smetanova 11, Vsetín 755 01 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 
Omezení vlastnického práva:  omezení nejsou evidovány 
Jiné zápisy:    žádné jiné zápisy nejsou evidovány 
 
 
4. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 

Na pozemku byl proveden předběžný průzkum, který spočíval ve vizuální 
prohlídce staveniště. Dále byly zhotoveny urbanisticko-architektonický průzkum, 
inženýrsko-geologický průzkum pomocí inženýrsko-geologických vrtů a průzkum 
hydrogeologický. Objekt se nenachází v památkově chráněném území, tím pádem 
není zapotřebí zhotovovat průzkum historický. 

Přístup na pozemek je zajištěn z veřejné asfaltové komunikace šířky 7m, která 
se nachází v ulici Šeříková. Podél této ulice je veden chodník pro pěší šířky 2m, jenž je 
od hlavní komunikace oddělen zeleným pásem taktéž šířky 2m. Na rohu ulice 
Šeříková je vyhotoveno parkování pro bytové domy č.p. 188 a 189. Další napojení na 
komunikaci bude z nájezdové rampy, která vede do podzemních garáží. 
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5. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

V projektové dokumentaci byly předem uvedeny a zaznamenány způsoby a 
místa napojení jednotlivých přípojek stavby. Objekt je v souladu se všemi 
podmínkami a vyjádřeními správců inženýrských sítí. 

 
 
6. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
Ve fázi realizace výstavby musí být dodrženy podmínky dané stavebním 

povolením. Pro bezpečnost a ochranu zdraví platí Nařízení vlády 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi a dále Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Obecné technické požadavky na výstavbu jsou respektovány za použití daných 
norem a předpisů aplikovaných v projektové dokumentaci. Na základě výběrového 
řízení bude určen zhotovitel stavby, který je rovněž povinen plnit obecné požadavky 
na výstavbu. Plněním všech předpisů bude zaručena dlouhá životnost a nezávadnost 
stavby. 

Odpady, které vznikly během výstavby, budou likvidovány dle zákona č. 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 
 

7. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb dle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

 
Stavební pozemek a stavba jsou navrženy v souladu s regulačním plánem a 

územním rozhodnutím města Vsetín.  
 
 

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

 
Předmětem projektu je novostavba bytového domu ve Vsetíně. Tento objekt 

nijak neovlivní okolní budovy. V souvislosti s výstavbou musíme ale předpokládat 
dočasné zvýšení prašnosti a hlučnosti v blízkém okolí pozemku, proto budou navrženy 
takové postupy a opatření, aby okolní objekty byly během procesu realizace 
ovlivněny co nejméně. Hlučné práce a pojezdy těžké techniky budou prováděny 
pouze ve všedních dnech, a to od 7:00 – 17:00 hodin. Můžeme také očekávat 
zvýšenou dopravní zátěž v ulici Šeříková. Pro zamezení prašnosti budou používány 
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ochranné plachty. Komunikace bude pravidelně od nečistot čištěná vodou. Aby se 
zamezilo nedovolenému vniku osob na staveniště, bude pozemek oplocen a označen 
výstražnou cedulí. 

 
 

9. Charakteristika hlavního objektu 
 

a. Využití stavby 
 

Stavba je projektována jako bytový dům s 10 byty různých velikostních 
kategorií dohromady pro 29 osob. Tyto byty jsou navrženy v druhém, třetím a 
čtvrtém nadzemním podlaží. Jeden byt je řešen jako bezbariérový. Veškeré prostory 
bytového domu jsou řešeny s bezbariérovým přístupem.  

V prvním podlaží je navržen prostor pro komerční využití, který bude 
v budoucnu využíván jako prodejna oděvů. V tomto patře se také nachází kolárna 
spojená s kočárkárnou, technická místnost s výměníkem tepla, sklepní kóje a místnost 
pro úklid. 

V 1. podzemním podlaží se nachází 14 parkovacích stání pro vozidla 
podskupiny O2 a 1 vyhrazené stání pro vozidlo osob s omezenou schopností pohybu. 

Hlavní vchod do bytového domu je orientován ze severní strany objektu. 
Samostatný vchod do prodejny oděvů je taktéž situován na severní straně. Ze strany 
jižní je umístěn vstup pro personál a zásobování. Z ulice Šeříková, tedy ze západní 
strany, je umístěn vjezd do suterénních prostor, kde jsou vyprojektovány parkovací 
stání. 

 
 

b. Základní údaje o objektu 
 

Statické údaje: 
 Orientační hodnota objektu SO 01 (bez DPH): 39 411 822 Kč 
     Obestavěný prostor 6230 m3  
     Cena za 1 m3 (dle URS) : 4982 Kč/m3 
 Obestavěný prostor:  6230 m3 

 Zastavěná plocha:  513 m2 
 Obytná plocha:  873,8 m2 
 Užitková plocha:  775,3 m2 
 Plocha pro komerční užití: 175,6 m2 
 Počet bytů:   10 
 Počet osob pro bytový dům: 29 

Počet parkovacích míst - O2: 14 
Počet parkovacích míst - INV:1 
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 Výška objektu:  13,33 m 
 Počet podlaží:   5 podlaží (1S + 4NP) 
  

Předpokládané lhůty výstavby: 
Předpokládané zahájení výstavby:  únor 2013 
Předpokládané dokončení výstavby:  červen 2014 

 
 

B) STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 

1. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
 

a. Zhodnocení staveniště 
 

Na pozemku č. 219/10 bude realizována novostavba bytového domu, který je ve 
vlastnickém právu města Vsetín. Pozemek je v současné době bez využití. Nenachází se 
zde žádné objekty, porost nebo rozvody inženýrských sítí. Povrch je travnatý. Rovinatý 
sklon pozemku převládá na celé jeho ploše. Přístup na staveniště je z přilehlé asfaltové 
komunikace z ulice Šeříková. 

 
 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 
Ze severní strany je situován hlavní vstup do objektu. Na této straně se taktéž 

nachází vstup do prostoru prodejny. Vchod pro personál a zásobování je orientován na 
straně jižní. 

Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní nadzemní objekt s jedním podzemním 
podlažím. Schodiště je předsazeno před objektem a terasy nahrazují poslední krajní části 
patra. Jednoplášťová plochá střecha zastřešuje celý objekt. Objekt je osazen tak, aby byl 
přímý přístup z hlavní asfaltové komunikace. Vzhled stavby nijak nenarušuje stávající 
zástavbu, která je tvořena bytovými a panelovými domy. 

Objekt obsahuje 10 bytů různých velikostních kategorií, z nichž jeden je řešen 
s bezbariérovým přístupem. Zázemí domu, sklepní kóje a prodejna jsou situovány 
v prvním nadzemním podlaží. Parkování pro 14 vozidel skupiny O2 a jedno vozidlo pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou umístěny v podzemním podlaží. 
Vjezd do podzemních prostor je orientován na západní stranu, kde se nachází ulice 
Šeříková. 

Celá parcela 219/10 bude během výstavby využívaná nejen pro samotný stavební 
proces, ale i pro zázemí zařízení staveniště a skladování. 

Objekt je založen na základových patkách, které jsou ztuženy základovými pasy. 
Celý systém tvoří tuhý základový rošt ze železobetonu. 
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2. Technické řešení stavby 
 

Konstrukce bytového domu je pětipodlažní, z nichž jedno patro tvoří suterénní 
prostory. Objekt je navržen jako samostatně stojící. 

Budova je založena na základových patkách, které jsou ztuženy základovými pásy. 
Pro zhotovení této konstrukce bude použit beton C 25/30 a výztuž z oceli B500. 

Nosnou konstrukci podzemního podlaží tvoří železobetonový skelet. Sloupy i stěny 
budou zhotoveny z monolitického železobetonu (beton C25/30, ocel B500). Konstrukce 
výtahové šachty je vyprojektována ze stejného materiálu. Zateplení suterénních prostor 
bude provedeno z extrudovaného polystyrénu SYNTHOS XPS 50L o tloušťce 80mm. 
Zateplení bude vytaženo 400mm nad terén. 

Nadzemní část objektu bude vyzděna z tvárnic cihelného systému Porotherm 36,5 
P+D. Stěny budou zatepleny minerální vlnou s podélnými vlákny ISOVER TF PROFI o 
tloušťce 120mm. Vnitřní nosné stěny i příčky budou taktéž vyzděny ze systému 
Porotherm 44 P+D, 30 AKU P+D a 11,5 P+D.  

Stropní konstrukce tvoří v celém objektu spojité železobetonové desky o tloušťce 
250mm. Pro jejich zhotovení bude použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500. 

Schodiště je navrženo jako železobetonový prefabrikát. 
Čtvrté podlaží bude po celé jeho ploše zastřešeno plochou jednoplášťovou 

střechou s klasickým pořadím vrstev. Třetí podlaží bude zastřešeno střechou DUO a část 
podzemního podlaží 1S bude tvořit vegetační střecha. Výška nejvyšší atiky je 13,33m. 
 
 
2.1 ZEMNÍ PRÁCE 
 

Na základě výsledků z provedených průzkumů byla v místě stavby zjištěná zemina 
III. třídy těžitelnosti – zeminy kopné (koeficient nakypření kn= 1,22), tím pádem není 
třeba pažit stavební jámu. Radonové riziko pozemku je střední.  

Osazení stavby bylo navrženo dle regulí v regulačním plánu. Zaměření stavby bude 
provedeno na základě katastrální mapy. Vytyčení bude provedeno vzhledem ke dvěma 
polohopisným a dvěma výškopisným bodům, které jsou zakresleny ve výkresu 
koordinační situace. Vytyčovací práce budou prováděny náležitě kvalifikovanou a 
zodpovědnou osobou. Nadmořská výška je 0,000 = 331,600 m.n.m. Bpv. 

Ornice bude sejmuta v síle 200mm +- 50mm. Výkopy budou provedeny dle PD, a 
to přibližně 100mm nad hloubku základové spáry, která je ve výšce -4,32m. Stěny 
stavební jámy budou svahovány ve sklonu 2:1. Hloubka dna základové spáry je ve stejné 
výšce jako hloubka stavební jámy, tedy -4,32m od 0,000. Veškeré výkopy budou 
provedeny strojně kolovým rypadlem s hloubkovou lopatou. Část vytěžené zeminy bude 
uloženo na deponii na pozemku stavby, část bude odvezena na skládku mimo staveniště. 
Stěny výkopů budou začištěny ručně. V hloubce, ve které budou probíhat výkopové 
práce, se nenachází podzemní voda. Jámu je potřeba odvodnit od dešťové vody. 
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Odvodnění bude provedeno pomocí rýhy kolem jámy, která bude odvádět dešťovou 
vodu mimo jámu.  
 
 
2.2 ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE 
 

Na základě místních základových poměrů a konstrukce objektu samotného, bylo 
založení objektu navrženo na základových železobetonových patkách, které budou 
ztuženy konstrukčně vyztuženými základovými pasy. Pro zhotovení této konstrukce bude 
použit beton C25/30 a ocel B500. Propojený systém patek a pásů tvoří konstrukčně tuhý 
rošt, který je vhodný z hlediska rovnoměrného sedání stavby. 

Velikost základových patek byla stanovena pomocí zjednodušeného výpočtu, který 
vychází z celkového zatížení, které působí na základovou spáru a z třídy a normové 
pevnosti základové půdy. Zemina v podzákladí spadá do třídy těžitelnosti III., její 
únosnost je 300kPa a je pevné konzistence. Hloubka základové spáry/jámy je -4,32m od 
0,000. Výška základů včetně betonové mazaniny je 1,2m. 
 
Rozměry základů: 

- Všechny základové patky a pasy mají výšku 1,05m. 
- Základové patky v rozích objektu mají půdorysný rozměr 1,8x1,8m; 7ks. 
- Základové patky po obvodu objektu mají půdorysný rozměr 2,4x2,4m; 8ks. 
- Základové patky pod vnitřními sloupy mají půdorysný rozměr 3,0x3,0m; 9ks. 
- Základové pasy pod obvodovými stěnami mají šířku 0,7m. 
- Základové pasy pod vnitřními stěnami mají šířku 0,5m. 
- Opěrné zdi lemující vjezd do garáží v suterénu mají šířku základového pasu 1,0m. 
- Prostor pro dojezd výtahu končí v hloubce základové spáry -4,32m a je zde 

snížená základová deska. 
 
 
2.3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

Konstrukční systém spodní stavby tvoří monolitický železobetonový skelet. Osová 
vzdálenost sloupů se pohybuje od 5,5 do 6,8m. Půdorysný rozměr sloupu je 400 x 
400mm. Pro jejich zhotovení bude použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500. Sloupy 
budou a překlenuty železobetonovými průvlaky o průřezu 400 x 450mm. Celá konstrukce 
skeletu bude ztužena železobetonovou spojitou stropní deskou o tloušťce 200mm. Pro 
její zhotovení je navržen beton C25/30 a výztuž z oceli B500. Obvodové stěny 
podzemního podlaží jsou taktéž navrženy ze železobetonu a pro jejich zhotovení bude 
použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500. Tloušťka stěn je 300mm.  

Konstrukční systém nadzemní části je stěnový příčný, který je ztužen podélnými 
stěnami a stropní železobetonovou deskou. Obvodové nosné stěny budou vyzděny 
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z keramických tvárnic systému Porotherm na maltu ze sortimentu Porotherm. Vnitřní 
nosné stěny budou taktéž vyzděny z tvárnic Porotherm. Výtahová šachta bude 
provedena z monolitického železobetonu. Tloušťka stěny šachty je 180mm a pro její 
zhotovení bude použit beton C 25/30 a výztuž z oceli B500. Konstrukce budou prováděny 
běžným způsobem.  

Ze západní strany, v místě obchodu, který se nachází v 1.NP, je velká část 
obvodové stěny tvořena prosklenými výlohami. Tyto otvory snižují únosnost systému, 
tím pádem musí být pilíře mezi nimi vyzděny z tvárnic s vyšší pevností (Porotoherm 36,5 
P+D P15. Stejně tak malta pro vyzdívání bude o třídu vyšší tj. Porotherm TM10. To samé 
platí pro zděné stěny v prostoru schodiště a vnitřní nosnou stěnu, která se nachází 
v prostoru prodejny a její tloušťka je 440mm (Porotherm 44 P+D P15 na MVC10). Tato 
nosná stěna bude překlenuta železobetonovým průvlakem 450 x 450mm. 
 
Přehled sortimentu tvárnic systému Porotherm, který byl použit pro zhotovení stavby: 

- Obvodové zdivo: 
Porotherm 36,5 P+D P10 na maltu Porotherm TM5 
Porotherm 36,5 P+D P15 na maltu Porotherm TM10 

- Vnitřní nosné zdivo: 
Porotherm 44 P+D P15 na maltu MVC10 
Porotherm 30 AKU P+D P10 na maltu MVC5 

- Zdivo pro zhotovení atik: 
Porotherm 30 P+D P10 na maltu Porotherm TM5 
Porotherm 15 P+D P10 na maltu Porotherm TM5 

 
 
2.4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

Nosná konstrukce podzemního podlaží je tvořená železobetonovými sloupy, které 
jsou překlenuty železobetonovými průvlaky o průřezu 400 x 450mm. V 1.NP se nachází 
vnitřní nosná stěna vyzděná z cihelného systému Porotherm 44 P+D P15, která bude 
rovněž překlenuta železobetonovým průvlakem 450 x 450mm. Nosnou konstrukci 
schodiště tvoří průvlaky 375 x 300mm. 

Všechny podlaží objektu budou zastropeny železobetonovou spojitou deskou 
tloušťky 200mm. Pro její zhotovení bude použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500.  

Schodišťové mezipodesty jsou taktéž železobetonové monolitické o tloušťce 150mm. 
Desky budou vetknuty do obvodových zdí. 

Každá stropní deska je na jejím okraji ukončena železobetonovým monolitickým 
věncem, jenž má stejnou tloušťku jako deska samotná, tj. 200mm. 

Balkonové desky jsou vykonzolovány pomocí ISO – nosníků Schöck Isocob – typ K. 
Tento systém je navržen tak, že dochází k eliminaci tepelných mostů. Tloušťka konzoly je 
160mm. 
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Otvory v nosných stěnách jsou překlenuty překlady Porotherm 23,8. Součástí 
skladby překladů v obvodových stěnách je vrstva expandovaného polystyrénu, která má 
tepelněizolační funkci. K této vrstvě je vsazen okenní rám. 
 
 
2.5 SCHODIŠTĚ A KONSTRUKCE PŘEKLENUJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ 

 
Schodiště v objektu je navrženo jako dvouramenné levotočivé a bude na stavbu 

dopraveno jako železobetonový prefabrikát.  Šířka je 1500mm a počet stupňů v každém 
rameni je 9. V podzemním podlaží je výška stupně 162,8mm, šířka 300mm a ve všech 
nadzemních podlažích je výška stupně 163,9mm, šířka 300mm. Betonové stupně budou 
obloženy keramickou protiskluzovou dlažbou. 

Mezipodesty budou zhotoveny jako monolitické železobetonové desky o tloušťce 
150mm, které budou vetknuty do obvodové stěny předsazené části objektu. Uložení 
ramen je pružné na mezipodestu a průvlak. Prefabrikovaná železobetonová podestová 
deska tloušťky 150mm bude pružně uložena do kapes v konstrukci výtahové šachty a to 
pomocí prvků Schöck Tronsole Typ ZF16. Pro odhlučnění schodiště a přerušení 
kročejového hluku budou použity systémové prvky Schöck Tronsole. 

Výšková úroveň u vstupů na terasy je překonána pomocí 2 stupňů výšky 180mm a 
šířky 300mm. Šířka ramene stupňů je 1000mm. Finální úprava stupňů bude zhotovena 
z dřevěného obložení 

V objektu bude instalován výtah Schindler 3300 s velikostí kabiny 1200x1400mm. 
Výtah pro svůj provoz nepotřebuje strojovnu. Výtahová kabina bude osazena do 
železobetonové šachty. 

 
 

2.6 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 

Celkem jsou v projektu navrženy tři druhy plochých střech. Nad částí suterénu se 
nachází střecha vegetační, nad 3.NP v místě, kde jsou terasy, budou střechy DUO a nad 
4.NP a schodišťovým prostorem je jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím 
vrstev. 

Vegetační střecha nad 1S má povrch ve výšce +0,580m a atiku +0,880m. Je nutno 
dodržet minimální sklon spádové vrstvy střechy 3%. Atika bude mít sklon 5,24%. Střecha 
bude odvodněna vtokem DN100mm, který je umístěn v šachtě pro zelené střechy 
Topwet 300 x 300mm. 

Z důvodu lepšího roznesení zatížení, které vzniká od bodově rozmístěných terčů 
nesoucí pochůzí vrstvu terasy (betonovou dlažbu), je nad 3.NP navržená střecha DUO.  
Pomocí desek z extrudovaného polystyrénu se zvýší pevnost v tlaku a také 
tepelněizolační vlastnosti. Nejvyšší plocha terasy se nachází ve výšce +9,200m a horní 
hrana atiky +9,730m. Během realizace střechy musí být dodržen minimální sklon spádové 
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vrstvy 2%. Sklon atiky je navržen 5,24%. Odvodnění teras je řešeno pomocí venkovních 
svodů o průměru 120mm. Zastřešení teras bude pomocí pergol, které mají nosnou 
konstrukci z oceli a střešní konstrukci z dřevěných trámů. Nosnou konstrukci zábradlí 
budou tvořit ocelové nerez sloupky a jako výplňového materiálu bude použito 
bezpečnostní sklo. 

4.NP bude zastřešeno plochou jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím 
vrstev. Spádová vrstva bude zhotovena z prostého betonu, jenž bude vyspádován do 
minimálního sklonu 3%. Výška střešního pláště u atiky je +12,220m a výška atiky je 
+12,680m. Konstrukce střechy nad schodištěm je stejná, jako konstrukce střechy nad 
4.NP. Výška této střechy je u atiky +12,920m a samotná atika je ve výšce +13,330m. Toto 
navýšení vzniklo z důvodu konstrukce výtahové šachty. Výškový rozdíl mezi oběma 
střechami bude překonán ocelovým žebříkem. Odvodnění střech je pomocí střešních 
vtoků Topwet. Střechy jsou dále opatřeny bezpečnostními přepady od stejné firmy, jako 
střešní vtoky. Střecha je rozdělena dilatačními celky, které jsou znázorněny v projektové 
dokumentaci. Všechny prostupy nad střešní rovinu musí být vzdáleny od atiky minimálně 
0,5m. Dodržením této vzdálenosti bude zaručeno dostatečné množství prostoru pro 
provedení hydroizolace. 

Oplechování atik bude provedeno z pozinkovaného plechu. Všechny zámečnické 
práce prováděné na střeše se budou řídit projektovou dokumentací. 

Skladby jednotlivých vrstev střechy jsou popsány ve výkresech půdorysů a řezů. 
 
 
2.7 PŘÍČKY A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
 

Jako dělící stěny jsou navrženy příčky z cihelného systému Porotherm 11,5 P+D P8 
vyzděné na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Stěny budou oboustranně omítnuty 
omítkou Porotherm Universal tl. 10mm. Celková tloušťka zdiva s omítkou je 135mm. 
Otvory, do kterých bude osazena obložková zárubeň, se překlenou překladem Porotherm 
11,5. Příčky budou k nosným zdem připojeny natupo s tím, že do každé druhé spáry bude 
vložena plochá kotvící stěnová spona z korozivzdorné oceli. Každá cihla napojená natupo 
k nosné stěně bude zboku namaltována a následně ke stěně přisazena. Mezera mezi 
poslední vrstvou cihel a stropem se vyplní maltou. Pokud je rozpětí příčky delší než 3,5m, 
vyplní se tato mezera stlačitelným materiálem z důvodu průhybu stropu. Rohy příček se 
spojují na vazbu, stejně jako u ostatních stěn. 
 
 
2.8 IZOLACE 

 
Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je navržena z natavovatelných asfaltových pásů 
Radonelast a Polyelast a bude provedena v celé ploše 1S a dále na obvodové stěny 
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suterénu. Izolace musí být vytažena minimálně 300mm nad úroveň terénu. Krycí vrstva 
hydroizolace bude provedena z polystyrenu Synthos XPS 50L, která bude vytažena 
400mm nad úroveň terénu. Na tuto vrstvu navazuje tepelná izolace obvodových stěn. 

Parozábrany střešních konstrukcí jsou navrženy z asfaltových pásů 
z modifikovaného SBS asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové folie s nakašírovaným 
povrchem – Rooftek Al tloušťky 3,5mm. Je kladen důraz na správnost provedení 
konstrukčních detailů. Hydroizolace vegetačních střech musí vykazovat dostatečnou 
odolnost proti prorůstání kořenů. Izolace je navržena z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z polyesterové rohože Elastek 50 Garden tl. 5,2mm. Hydroizolace teras 
je z modifikovaných SBS asfaltů s nosnou vložkou ze skleněné rohože TOP tloušťky 
3,5mm. Na této vrstvě je celoplošně natavena finální hydroizolace z modifikovaného SBS 
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny Glastek 40 Special Mineral tl. 4mm. 
Hydroizolace střechy nad 4.NP je navržena z hydroizolačních asfaltových pásů SBS 
s nakašírovaným povrchem a vložkou s polyesterové rohože Elastek 40 Special Dekor tl. 
4,4mm. 

Betonová mazanina podlah je od izolační vrstvy oddělená PE separační folií. 
Polyetylenová rohož Schülter Ditra je navržena ve skladbách balkónových 

konstrukcí. 
 

Tepelné a akustické izolace 
Suterénní stěny jsou zatepleny extrudovaným polystyrénem Synthos XPS 50L 

tloušťky 80mm. Polystyrén bude vytažen 400mm nad úroveň terénu.  
Obvodové stěny nadzemní části stavby jsou zatepleny minerální vlnou s podélnými 

vlákny ISOVER TF Profi tloušťky 120mm.  
Vegetační střecha nad 1S je zateplená expandovaným polystyrenem Polydek EPS 

150 Top s nakašírovaným hydroizolačním pásem. Duo střechy nad 3.NP jsou zatepleny 
expandovaným polystyrenem Polydek EPS 150 Top s nakašírovaným hydroizolačním 
pásem a extrudovaným polystyrenem Synthos XPS 50L tloušťky 60mm. Jednoplášťová 
střecha nad 4.NP je zateplena expandovaným polystyrenem EPS 150S tloušťky 120mm a 
expandovaným polystyrenem Polydek EPS 200 Top s nakašírovaným hydroizolačním 
pásem. 

Strop suterénu bude zateplen minerální vlnou Isover Multimax 30 tloušťky 80mm. 
Podlaha suterénu je zaizolována extrudovaným polystyrenem Synthos XPS 50L tloušťky 
80mm. Akustická izolace podlah je navržena z minerální vlny ISOVER T-N tloušťky 50mm. 

 
 

2.9 PODLAHY 
 

Z důvody zvýšení zvukové neprůzvučnosti byly v projektu navrženy těžké plovoucí 
podlahy. Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výkresech řezu. Ve výkresech 
půdorysů jsou určeny druhy podlah pro jednotlivé místnosti. 



25 
 

2.10 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
 

Rámy výplní otvorů jsou zhotoveny z pětikomorových plastových profilů, 
dřevohliníku nebo ušlechtilé oceli. Garážová vrata jsou sekční s povrchovou úpravou 
galvanizovaného plechu s polyesterovým nástřikem. V objektu jsou dále navrženy 
požární ocelové dveře Hapi a VDT, hliníkové dveře s prosklením z bezpečnostního skla. 
Vnitřní dveře jsou dodány od výrobce Sapeli. Rozměry výplní otvorů s přesnou specifikací 
jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků. 

Schodišťový prostor je zasklen fasádním systémem VISS JANSEN TVS. Více 
informací o fasádním systému a způsob montáže je uveden v technologickém předpisu 
pro zhotovení sloupkopříčkové fasády, který je součástí diplomové práce. 
 
 
2.11 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 

Zámečnické výrobky jsou blíže specifikovány ve výpisu zámečnických výrobků, 
který bude součástí projektové dokumentace. 
 
 
2.12 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 

Klempířské výrobky jsou blíže specifikovány ve výpisu zámečnických výrobků, který 
bude součástí projektové dokumentace. 

 
 

2.13 OBKLADY 
 

V hygienických místnostech a za kuchyňskými linkami jsou stěny obloženy 
keramickým obkladem. Keramické obkládačky jsou lepeny do cementového lepidla. 
Provádění se řídí projektovou dokumentací a pokyny výrobce. Podklad pod obklad je buď 
z cihel POROTHERM nebo ze sádrokartonových desek Knauf Green tl. 12,5mm. Výška 
předstěn v místnostech WC a koupelen je 1,5m, hloubka 150mm. V případě, že modul 
obkladačky nesedí na rozměr stěny, je možné je řezat. Spáry mezi obkládačkami mají 
šířku 2-4mm. 

 
 

2.14 PODHLEDY 
 

Pohledy budou provedeny ze sádrokartonových desek Knauf White tloušťky 
12,5mm, hrana-HRAK, standartní délka 2,0-3,0m, standartní šířka 1,25m. Podhled bude 
vynesen kovovou závěsnou konstrukcí ze systémových prvků. Výška podhledu je 2,5m od 
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0,000. Podhled se nachází pouze v místnostech 101 a 102 z důvodu překrytí vedení 
rozvodů sítí. 
 

 
2.15 OMÍTKY 
 

Omítky vnitřní: 
Omítky budou provedeny z pytlovaných omítkových směsí POROTHERM Universal. 
Omítka bude nanášena strojně pomocí pístové omítačky, a to jako jednovrstvá tl. 10mm.  
 

Omítky vnější: 
Zdivo z exteriérové strany bude omítnuto omítkovým systémem Baumit Silikat Top 
tloušťky 2mm. Na sokly a vnitřní strany atik vegetačních střech bude nanesen Marmolit 
frakce 3mm; typ MAR2 M092 HBW6.  
 
 
2.16 MALBY A NÁTĚRY 
 

Malby a nátěry budou v interiéru provedeny dle požadavku investora.  
 
 

3. Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu včetně řešení 
 

Přístup k bytovému domu bude ze stávající asfaltové komunikace ulice Šeříková, 
která se nachází v těsné blízkosti pozemku. Z této komunikace bude rovněž stejným 
přístupem řešen vjezd do garáží a vchod do obchodu, zásobování a objektu samotného. 

Napojení objektu na hlavní inženýrské sítě bude provedeno nově zhotovenými 
přípojkami. Kanalizace je v dané lokalitě oddílná, tím pádem bude třeba nově vybudovat 
oddělené přípojky pro splašky a dešťovou vodu. Dále bude objekt napojen pomocí 
přípojky na hlavní rozvodnou síť NN, telefonní síť a veřejný teplovod. Podrobnější řešení 
je zpracováno ve výkresu Koordinační situace č.1. Zpráva ke koordinační situaci a situace 
širších vztahů je uvedena ve složce A. Přílohy k textové části – podsložka A1. 

 
 

4. Vliv stavby na životní prostředí 
 

Budova svou konstrukcí ani následným užíváním nebude mít vliv na životní 
prostředí. Případné negativní vlivy nejsou v projektu řešeny. Stavba taktéž nezasahuje do 
ochranného pásma a nenachází se v chráněném území. Projekt i způsob výstavby je 
řešen v souladu s danými vyhláškami, zákony a normami. V době realizace objektu se 
předpokládá se zvýšenou hlučností a prašností v okolí objektu, která je způsobená 
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nasazením těžké techniky. Ani jeden ze zmíněných negativních vlivů na ovzduší by neměl 
překročit povolené limity. Tuhé odpady budou odváženy na určenou skládku, kde budou 
dále likvidovány. Nebezpečné odpady během výstavby nevznikají. 

 
 

5. Řešení bezbariérového použití  
 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Hlavní vstup do 
bytového domu a vstup do prodejních prostor má bezbariérový přístup. Ve 2. 
nadzemním podlaží se nachází byt pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Z tohoto důvody jsou všechny společné prostory domu řešeny jako bezbariérové. 
Bezbariérový byt je navržen tak, aby svým uspořádáním a technickým řešením vyhovoval 
osobám se zdravotním omezením. K tomuto bytu přísluší jedna rozšířená sklepní kóje a 
jedno zvětšené parkovací stání. 

 
 
6. Průzkumy a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 
 

Na staveništi byl nejdříve proveden předběžný průzkum, který se skládal 
z prohlídky staveniště. Po-té byly provedeny průzkumy inženýrsko-geologický, 
hydrogeologický a urbanisticko-architektonický. Stavební dílo se nenachází na historicky 
chráněném území, tím pádem nebylo třeba provádět průzkum historický. Na základě 
měření radonové aktivity bude stavba proti tomuto chemickému prvku odstíněna 
pomocí hydroizolace spodní stavby Radonelast. 

 
 

7. Údaje pro vytyčení stavby 
 

Osazení stavby bylo navrženo na základě poskytnuté mapové dokumentace 
z katastrálního úřadu. Stavba je osazena tak, aby splňovala požadavky regulačního plánu. 
Objekt bude vytýčen vzhledem ke dvěma polohopisným a dvěma výškopisným bodům. 
Veškeré měřičské práce budou provedeny náležitě kvalifikovanou osobou. Nadmořská 
výška objektu je 0,000 = 331,600 m.n.m. B.p.v. 

 
 

8. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

Veškeré stavební práce a výstavba se budou řídit nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále musí být dodrženo nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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staveništích. Všichni pracovníci na stavbě musí být poučeni a seznámeni s BOZP, a také 
zapsáni do stavebního deníku nebo náležitého protokolu. Zhotovitel stavby je povinen 
zajistit, aby nedošlo k porušení bezpečnostních předpisů. 

 
 
9. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Objekt svým uspořádáním tvoří tuhý, pevný, ze statického hlediska odolný celek, 
který je schopen odolávat mechanickým i fyzikálním vlivům prostředí. Konstrukce je 
provedena z tradičních stavebních materiálů určených pro výstavbu domů pro bydlení. 
 
 
10. Požární bezpečnost 
 

Projektová dokumentace objektu je řešena dle současných platných zákonů a 
vyhlášek a dle příslušných norem požární bezpečnosti budov. Konstrukční systém je 
v kategorii DP1 – nehořlavý. Požární výška dosahuje úrovně 8,9 m. Dle normy ČSN 
730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 730833 Požární 
bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování tvoří každý byt jednotlivý požární 
úsek. V objektu se celkem nachází 23 samostatných požárních úseků. 

 
 

11. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Dle normy ČSN 734301 – Obytné budovy a normy ČSN 734305 – Zařizování bytů 
jsou splněny všechny hygienické požadavky kladené na příslušný druh objektu. Dále je 
nutno dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. O 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zákonem se řídí bezpečné používání technologií, sledování zavedených činností, 
jenž neohrozí životní prostředí (zeleň, voda, ovzduší aj.). Důrazně je kladen požadavek na 
zákaz skladování toxických látek a materiálů. Odpad bude vyvážen a likvidován, smluvní 
firmou, na předem sjednané skládce. 

Nově realizovaný objekt nebude zastiňovat a ani nebude zastiňován okolními 
budovami. Stavba nebude nijak ovlivňovat životní prostředí. V blízkosti stavby se 
nenachází žádný zdroj nadměrného hluku. 

 
 
 
 
 



29 
 

12. Bezpečnost při užívání 
 

Stavba je navržená tak, aby svým uspořádáním a řešením neohrozila zdraví ani 
život budoucím nájemníkům či jiným osobám objekt užívající. Užíváním stavby také 
nedochází k ohrožení provozu na přilehlé komunikaci a okolních objektů. 
 
 
13. Ochrana proti hluku 
 

Objekt je vyprojektován dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, tím pádem bude zaručeně dodržen přípustný limit 
hladiny hluku. Hlukové emise, které budou vznikat během používání objektu, nijak 
neovlivní venkovní prostor a okolní zástavbu. 

 
 

14. Úspora energie a ochrana tepla 
 

Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavků tepelné 
techniky - tj. tepelně technickým normám, vyhláškám a předpisům. Stavba je navržena 
tak, aby nedocházelo k únikům tepla přes tepelné mosty v obvodové konstrukci. 
  
 
15. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Realizovaný objekt a ani jeho budoucí užívání nebude mít vliv na životní prostředí. 
Na daném území se nevyskytují agresivní spodní vody, seismická aktivita, či poddolované 
oblasti. Hydroizolace stavby je navržena tak, aby nedocházelo k výskytu vlhkosti 
v konstrukci budovy. Hydroizolace plní současně funkci izolace proti radonu. 

 
  

16. Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba svým uspořádáním, provozem a stavebně-technickým řešením nevyžaduje 
speciální požadavky na ochranu obyvatelstva.  
 
 
17. Inženýrské stavby 
 
- Odvodnění území 

Veškeré dešťové vody budou svedeny do oddílné dešťové kanalizace. Přípojka bude 
na stokovou síť napojena jádrovým vývrtem. Vzdálenost revizních šachet bude max. 
25m. Průměr potrubí PVC DN 300. Viz. výkres Koordinační situace č. 1. 
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- Zneškodňování odpadních vod 

SO02 Přípojka splaškové kanalizace včetně revizních šachet 
Využití: Odvod splaškové vody z objektu 
Popis: Veškeré splaškové vody budou svedeny do veřejné oddílné splaškové 
kanalizace z korugovaného PVC DN 300. Srážkové vody budou svedeny do veřejné 
dešťové kanalizace z korugovaného PVC DN 300. Obě kanalizace jsou vedeny v ulici 
Šeříková.  

Pro odvod splaškových vod bude zhotovená nová přípojka DN 150 z PVC KG. 
Přípojka bude vedena ve sklonu 2%. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým 
vývrtem. Průměrný vpočtený průtok přípojkou bude 4,28 l/s. Revizní šachty budou 
zhotoveny z betonových prefabrikovaných skruží průměru 1000mm. Vstupní poklop 
do šachty bude z litiny průměru 600mm. Vzdálenost revizních šachet je max. 18m. 
Potrubí bude uloženo do pískového lože vysokého 150mm a zasypáno pískovým 
násypem silným 300mm. 

 Délka přípojky: 12,4m 
Konstrukční popis: Plastové potrubí KG DN 150mm 

  
- Zneškodňování dešťových vod 

SO03 Přípojka dešťové kanalizace včetně revizních šachet 
Využití: Odvod dešťové vody z objektu 
Popis: Pro odvod dešťových vod bude zhotovená nová přípojka DN 150 z PVC KG. 
Přípojka bude vedena ve sklonu 1%. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým 
vývrtem. Průměrný vpočtený průtok přípojkou bude 14,758 l/s. Revizní šachty budou 
zhotoveny z betonových prefabrikovaných skruží průměru 1000mm. Vstupní poklop 
do šachty bude z litiny průměru 600mm. Potrubí bude uloženo do pískového lože 
vysokého 150mm a zasypáno pískovým násypem silným 300mm. 
Délka přípojky: 11,3m 
Konstrukční popis: Plastové potrubí KG DN 150mm 

 
- Zásobování energiemi 

SO04 Přípojka NN včetně skříně 
Využití: Přívod elektřiny do objektu 
Popis: Objekt bude napojen na vedení nízkého napětí NN 16 přes rozvaděč. Před 
kolaudačním řízením budou rozvaděče přepojeny na stávající síť nízkého napětí. Viz. 
výkres- Koordinační situace č. 1. 
Délka přípojky: 64,9m 
Konstrukční popis: CYKY 
 

- Telefonní připojení 
SO05 Telefonní přípojka 
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Využití: Napojení objektu na sdělovací vedení 
Popis: Přípojka sdělovacího vedení bude nově vybudována na stávající sdělovací síť. 
Délka přípojky: 49,2m 
Konstrukční popis: dle správce sítě O2 
 

- Teplovod 
SO06 Teplovodní přípojka 
Využití: Přívod tepla do objektu 
Popis: Přípojka teplovodu bude nově vyhotovena a připojena na stávající veřejný 
teplovodní rozvod. 
Délka přípojky: 21,2m 
Konstrukční popis: 2xOC 100 

 
- Zásobování vodou 

SO07 Přípojka vody včetně vodoměrné šachty 
Využití: Přívod pitné vody do objektu 
Popis: Objekt bude napojen pomocí nové vodovodní přípojky z HDPE 100 SDR 11; 50 
x 4,6mm (vnější průměr x tloušťka stěny trubky) na veřejný vodovodní řád PE DN100, 
který je veden ulicí Šeříková. Vodovodní přípojka bude napojena navrtávkou s 
uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Přetlak vody v místě napojení na vodovodní 
řád se dle provozovatele pohybuje okolo 0,45-0,55 MPa. Průměrný vpočtený průtok 
přípojkou bude 1,87 l/s. Vodoměrná souprava bude umístěna v typové betonové 
šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600mm, která se nachází na pozemku investora. 
Potrubí bude uloženo do pískového lože vysokého 150mm a zasypáno pískovým 
násypem silným 300mm, na který se dále natáhne výstražná fólie. Podél potrubí bude 
veden signalizační vodič.  
Délka přípojky: 20,1m 
Konstrukční popis: HP-PE 100 SDR 11; 50 x 4,6mm (vnější průměr x tloušťka stěny 
trubky) 

 
- Terénní a sadové úpravy 

SO08 Terénní a sadové úpravy 
Využití: Příjezdové a přístupové komunikace 
Popis: Vjezd do podzemních garáží bude vybetonovaný asfaltobetonem 
stabilizovaným a povrch bude opatřený protiskluznou úpravou. Příjezdová cesta pro 
zásobování a komunikace pro pěší bude zhotovena ze zámkové dlažby. Sadové 
úpravy budou řešeny dle návrhu, který vypracuje zahradní firma. Objekt bude 
napojen pomocí příjezdové cesty na stávající asfaltovou komunikaci v ulici Šeříková.  
Zastavěná plocha:  pojížděné plochy – 254,8m2 
   pochůzí plochy – 746,5 m2 
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Konstrukční popis:  
Pojížděné plochy –  Asfaltový beton stabilizovaný tl. 40mm 
   Spojovací nástřik živičných asfaltů 0,5kg/m2 
   Obalové kamenivo tl. 80mm 
   Štěrkodrť 0-63; tl. 50mm 
   Drcené kamenivo 32-63; tl. 150mm 
Pochůzí plochy -  Zámková dlažba tl. 80mm 
   Štěrkodrť 0-63; tl. 50mm 
   Podkladní štěrkodrť 32-63; tl. 150mm 
   Filtrační vrstva; tl. 50mm 

 
 Přílohy: 
 Přílohy jsou přiloženy ve složce A a její části přílohy A1. 
 
 Konzultace: 

VUT Brno; Fakulta stavební; Ústav TŘS 
Vedoucí práce: Ing. Jitka Vlčková (Veveří 331/95, 602 00 Brno střed) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Brně 2012 

Vypracoval: Klára Nečadová 
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2.1 Hrubá spodní stavba 
 

2.1.1 Příprava území 
 
Popis: 

Na pozemku byl proveden předběžný průzkum, který spočíval ve 
vizuální prohlídce staveniště. Dále byly zhotoveny průzkumy urbanisticko-
architektonický, inženýrsko-geologický (pomocí inženýrsko-geologických vrtů) a 
průzkum hydrogeologický. Objekt se nenachází v památkově chráněném území, tím 
pádem nebylo zapotřebí zhotovovat průzkum historický. Na pozemku nebyly zjištěny 
žádné inženýrské sítě, tím pádem nebude nutno zřizovat jejich přeložky.  

 
 
2.1.2 Zemní práce 
 
1. Popis technologické etapy: 

Dle projektové dokumentace, která byla zpracována na základě výsledků 
z provedených průzkumů, je v místě stavby zjištěná zemina III. třídy těžitelnosti – 
zeminy kopné (koeficient nakypření kn= 1,22). Vzhledem k této skutečnosti nebylo 
třeba navrhnout pažení stavební jámy. Radonové riziko pozemku bylo zjištěno 
střední.  

Osazení stavby bylo navrženo dle regulí v regulačním plánu. Zaměření stavby 
bude provedeno na základě katastrální mapy. Vytyčení bude provedeno vzhledem ke 
dvěma polohopisným a dvěma výškopisným bodům, které jsou zakresleny ve výkresu 
situace. Tato práce bude prováděna náležitě kvalifikovanou a zodpovědnou osobou. 
Nadmořská výška 0,000 = 331,600 m.n.m. Bpv. Geodet na pozemku vynese niveletu a 
sprejem označí, kde se předběžně bude nacházet realizovaný objekt. Po-té bude 
z tohoto prostoru sejmuta ornice o síle 200mm +- 50mm, a to podle kvality ornice a 
podornice, která bude přemístěna na předem určenou deponii. Část sejmuté ornice 
zůstane na staveništi a bude dále použita na pozdější terénní úpravy. Zbytek bude 
odvezen na skládku mimo staveniště. Maximální výška uložení zeminy je 2m. 
V případě nedodržení této výšky může dojít ke znehodnocení zeminy. Výkopy budou 
provedeny dle PD, a to přibližně 100mm nad hloubku základové spáry, která je ve 
výšce -4,32m. Stěny stavební jámy budou svahovány ve sklonu 2:1. Hloubka dna 
základové spáry je ve stejné výšce jako hloubka stavební jámy, tedy -4,32m od 0,000. 
Celková výška základové konstrukce je 1,2m. Veškeré výkopy budou provedeny 
strojně kolovým rýpadlem Caterpillar CATM316D a vytěžená zemina bude dovezena 
na skládku sklápěčem TATRA 815. Stěny výkopů a základová spára budou začištěny 
ručně pomocí krompáčů a lopat s přesností +- 30mm při měření 3m dlouhou latí. 
V hloubce, ve které budou probíhat výkopové práce, se nenachází podzemní voda. 
Jámu je potřeba odvodnit od dešťové vody. Odvodnění bude provedeno pomocí rýhy 
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kolem jámy, která bude odvádět dešťovou vodu mimo jámu. Všechny stavební práce 
budou probíhat pod stavebním dozorem. 
 
2. Výkaz výměr: 

 
 
3. Technologický postup zemních prací v bodech:  
- Vynesení nivelety 
- Vyměření a vyznačení (sprejem) oblasti skrývky ornice a obvodu budovy, 

provedení skrývky ornice, odvoz ornice na mezideponii a deponii 
- Výkop stavební jámy 
- Vytyčení objektu a inženýrských sítí 
- Zhotovení rýh pro odvodnění stavební jámy 
- Hutnění podloží; začištění dna stavební jámy 
- Položení inženýrských sítí 
- Zásypy vhodně zvoleným materiálem 
- Konečné terénní úpravy (návrat ornice, hutnění, svahování, zatravnění) 
 

V případě, že má výkop rýhy svislé stěny a pracují v něm pracovníci, musí být její 
šířka min. 800mm. Dodržování předepsané šířky rýhy je nutné dodržet i v případě 
pokládky potrubí malých průměrů (vodovod, horkovod aj.), a to i přesto, že tato šířka 
by mohla být užší. Dle příslušných technických předpisů určíme minimální pracovní 
prostor a hloubku pro výkopy rýh. 

V případě, že je hloubka výkopu do výšky 1,3m, může výkopové práce provádět 1 
pracovník. Ručně kopané výkopy bez provedení pažení mohou být v nezastavěném 
území hloubeny do výšky max. 1,5m. Je-li zemina nesoudržná nebo podmáčená, 
musíme stěny výkopu zajistit, a to i v případě, že je výkop nižší než 1,5m. 
 
4. Personální obsazení: 
- 1 řidič pásového dozeru (provedení skrývky ornice) 
- 1 řidič kolového rýpadla (hloubení stavební jámy) 
- 1 řidič rýpadlo-nakladače (manipulace se zeminou) 
- 2 řidiči sklápěčů (transport zeminy) 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 155,44 47,00 7 305,68
2 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 4 807,50 53,70 258 162,75
3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 4 807,50 28,60 137 494,50
4 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 12,39 619,00 7 669,41
5 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 12,39 175,50 2 174,45
6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1 346,00 33,70 45 360,20
7 162401102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m kapacita 

vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 3 473,89 86,30 299 796,71
8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 4 807,50 58,70 282 200,25
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1 346,00 15,10 20 324,60
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 034,00 61,30 63 384,20
11 174105111R00 Zásyp sypaninou se zhutněním-mezi zákl. patkami m3 312,00 74,10 23 119,20
12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 527,24 10,50 5 535,97

Celkem za 1 Zemní práce 1 152 527,91
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- 1 řidič vibračního válce (hutnění zeminy) 
- 1 mistr 
- 2 geodeti 
- Pomocní pracovníci 

 
5. Stroje a pracovní pomůcky: 
- Pásový dozer Caterpillar D5N (LGP) 
- Kolové rýpadlo Caterpillar M316D 
- Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 
- Sklápěč TATRA 815 
- Vibrační válec Caterpillar CS44  
- Mininakladač AVANT Tecno OY AVANT 635 
- Ruční nářadí: lopaty, krumpáče, provázky, „žabka“ 
Nasazení strojů se bude řídit dle Plánu nasazení strojů, který je zpracován v 
samostatné příloze této práce – Složka A, podsložka A12. 

 
 

2.1.3 Základová konstrukce 
 
1. Popis technologické etapy: 

Na základě místních základových poměrů a konstrukce objektu samotného, 
bylo založení objektu navrženo na základových železobetonových patkách, které 
budou ztuženy konstrukčně vyztuženými základovými pasy. Pro zhotovení této 
konstrukce bude použit beton C25/30 a ocel B500. Propojený systém patek a pásů 
tvoří konstrukčně tuhý rošt, který je vhodný z hlediska rovnoměrného sedání stavby. 

Čerstvý beton bude na stavbu dopravován pomocí autodomíchače STETTER 
BASIC LINE o objemu bubnu 15m3 z místní betonárky Staveb, spol. s.r.o. Beton bude 
do bednění ukládán pomocí autočerpadla Schwing S28X nebo skluzem přímo z mixu. 
Velikost základových patek byla stanovena pomocí zjednodušeného výpočtu, který 
vychází z celkového zatížení, které působí na základovou spáru a z třídy a normové 
pevnosti základové půdy. Zemina v podzákladí spadá do třídy těžitelnosti III., její 
únosnost je 300kPa a je pevné konzistence. Hloubka základové spáry/jámy je -4,32m 
od 0,000. Výška základů je 1,2m. 

 
 Rozměry základů: 

- Všechny základové patky a pasy mají výšku 1,2m. 
- Základové patky v rozích objektu mají půdorysný rozměr 1,8x1,8m; 7ks. 
- Základové patky po obvodu objektu mají půdorysný rozměr 2,4x2,4m; 8ks. 
- Základové patky pod vnitřními sloupy mají půdorysný rozměr 3,0x3,0m; 9ks. 
- Základové pasy pod obvodovými stěnami mají šířku 0,7m. 
- Základové pasy pod vnitřními stěnami mají šířku 0,5m. 
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- Opěrné zdi lemující vjezd do garáží v suterénu mají šířku základového pasu 1,0m. 
- Prostor pro dojezd výtahu končí v hloubce základové spáry -4,32m a je zde 

snížená základová deska. 
 
Technologie zhotovení základové konstrukce: 
 Do předem připravené stavební jámy se zhotoví bednění celé základové 
konstrukce. Toto bednění bude sestaveno ze systémových dílců od výrobce PERI. 
Před samotnou betonáží základové konstrukce je nutné dle projektu osadit 
průchodky vodovodu, kanalizace, vytápění a elektro a dále zhotovit výztuž základů dle 
výkresů vyztužování. Betonování základové konstrukce je nutné provádět bez 
časových prodlev. Hutnění betonu bude pomocí ponorných vibrátorů (DYNAPAC 
220V). Pokud během betonáže vzniknou pracovní spáry, musí být upraveny například 
zešikmením pod úhlem 45°. V případě, že časová pauza mezi betonáží bude delší než 
24h, musí být provedeno spojení starého a nového betonu pomocí ocelových trnů. 
Pro výrobu trnů se použije betonářská ocel B500 s průměrem profilu 20mm. Kotevní 
délka je předepsaná minimálně 300mm a vzdálenost jednotlivých trnů je maximálně 
400mm. Do základové spáry rohových patek budou uloženy zemnící pásky 
hromosvodu, které se pomocí zemnícího vodiče vyvedou s dostatečnou délkovou 
rezervou nad terén. 
 Prostor mezi patkami a základovými pasy bude vyplněn násypem ze zeminy, 
která byla vyhloubena při zhotovování stavební jámy. Tato zemina bude hutněna 
pěchem po vrstvách max. tloušťky 200mm a to tak, aby došlo k jejímu dokonalému 
zhutnění. Poslední vrstva násypu bude zhotovená ze štěrku frakce 16-32 o síle vrstvy 
100mm. Před provedením betonáže podkladní základové desky musí být zhotoveny 
všechny přípojky IS, rozvod ležaté kanalizace a založení svislé kanalizace. Dále musí 
být vybedněny drážky pro vodovodní, teplovodní přípojky a osazeny chráničky pro 
přípojku elektriky a telekomunikačních sítí.  

Vrstva podkladního betonu bude provedena z betonu C20/25 o tloušťce 
150mm. Tato betonová vrstva bude vyztužena sítí KARI. Sítě musí být před betonáží 
zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich nežádoucímu posunu a aby bylo dodrženo krytí 
výztuže min. 20mm. Jednotlivé přesahy sítí přes sebe budou 300mm. Betonová směs 
bude hutněna vibrováním. V případě, že by vznikly technologické pauzy během 
betonování, je nutno dodržet ustanovení, které jsou dány normou ČSN 73 2400. Je 
kladen důraz, aby horní líc základové desky byl v rovině. Mezní odchylka betonu 
podkladní základové desky na 2m lati je +/- 5mm. Po zhotovení základové desky 
následuje technologická pauza, která bude trvat cca 5 dnů. 

Hydroizolace z asfaltových pásů Radonelast a Polyelast budou zhotoveny 
v celé ploše podzemního podlaží, a také u obvodových zdí suterénu. Povrch před 
nanesením hydroizolační vrstvy bude očištěn, vyrovnán a následně napenetrován. 
Pásy budou spojeny přeložením a natavením na výrobcem doporučenou šířku. 
V místě suterénních zdí bude hydroizolace chráněna extrudovaným polystyrénem 
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Synthos XPS 50L o tloušťce 80mm. Tato izolační vrstva bude vytažena nad terén o 400 
mm.  

  
2. Výkaz výměr: 

 
 
3. Technologický postup provádění základové konstrukce v bodech: 
- Zhotovení bednění základů 
- Osazení průchodek, prostupů 
- Opatření bednění odbedňovacím přípravkem 
- Položení inženýrských sítí v místě stavby 
- Provedení armatur 
- Betonáž základových patek a ztužujících pásů 
- Odstranění vnitřního bednění 
- Ošetřování betonu 
- Vyplnění prostoru mezi patkami zeminou, hutnění zeminy 
- Zhotovení štěrkového násypu, hutnění násypu 
- Osazení průchodek, prostupů v základové desce 
- Provedení armatury podkladní základové desky 
- Betonáž podkladní základové desky 
- Odstranění bednění podkladní základové desky 
- Ošetřování betonu 

 
4. Personální obsazení: 
- 2 řidiči autodomíchávačů (dovoz betonu) 
- 1 řidič autočerpadla (transport betonu na místo uložení) 
- 1 řidič valníku (transport dílců bednění) 
- 4 tesaři (provedení konstrukce bednění) 
- 3 zámečníci (armovací práce) 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 239321311R00 Podzemní stěny BŽ tl.30 cm z B20 portland. do 10 m m2 13,86 2 215,00 30 699,90
15 239361111R00 Výztuž podzem. stěn z oceli 10425 armokoš do 10 m t 1,39 38 630,00 53 541,18
16 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25) m3 78,68 2 875,00 226 212,48
17 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 (B 30) m3 0,64 2 980,00 1 909,88
18 273353131R00 Bednění kotev.otvorů desek do 0,20 m2 kus 8,00 445,00 3 560,00
19 273353132R00 Bednění kotev.otvorů desek do 0,7 m2 kus 16,00 706,00 11 296,00
20 273361214R00 Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505 t 7,87 31 650,00 249 022,20
21 274321117R00 ŽB opěr. zdí - základ; z cem. portladských C 25/30 m3 11,20 2 710,00 30 352,00
22 274351215R00 Bednění opěrných stěn - zřízení m2 120,40 379,50 45 691,80
23 274351216R00 Bednění opěrných stěn - odstranění m2 120,40 77,30 9 306,92
24 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení m2 261,40 577,00 150 826,36
25 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění m2 261,39 77,30 20 205,45
26 274361314R00 Výztuž zákl. pasů - opěr. zdí nad 12 mm, 10 505 t 1,12 26 920,00 30 150,40
27 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 10,28 28 240,00 290 278,96
28 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 (B 30) m3 157,25 2 980,00 468 599,04
29 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 210,74 380,50 80 184,67
30 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 210,74 77,30 16 289,82
31 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 15,73 28 240,00 444 074,00
32 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 320,80 67,10 21 525,68

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 183 726,72
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- 4 betonáři (ukládání betonové směsi, hutnění) 
- 1 mistr 
- Pomocní pracovníci 

 
5. Stroje a pracovní pomůcky: 
- Autodomíchávač Stetter BASIC LINE 
- Autočerpadlo Schwing S28X 
- Ponorný vibrátor DYNAPAC 220V 
- Ruční nářadí: kleště, kladívka, vodováha, lopaty, latě, pásmo, ohýbačka armatury 
Nasazení strojů se bude řídit dle Plánu nasazení strojů, který je zpracován v 
samostatné příloze této práce – Složka A, podsložka A12. 
 
Pracovní podmínky: 
 Pro provedení základů je nezbytné, aby byly ukončeny všechny výkopové 
práce stavební jámy. Betonářské práce mohou probíhat, pokud teplota vzduchu 
neklesne pod +5°C během následujících 7 dnů. Betonáž musí být zastavena v případě 
deště nebo jiných srážek, které by mohly způsobit vyplavení jemných částic 
z betonové směsi. Výška shozu betonové směsi nesmí překročit 1,5m. Z hlediska 
bezpečnosti pracovníků musí být dodržena vyhláška č. 601/2006 sb. O bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. Podmínky pro zpracování, 
zhutňování a ošetřování betonové směsi jsou uvedeny v normě ČSN 73 2400. 
 
 
2.1.4 Nosný systém podzemní části 
 
1. Popis technologické etapy: 

Konstrukční systém spodní stavby tvoří monolitický železobetonový skelet. Osová 
vzdálenost sloupů se pohybuje od 5,5 do 6,8m. Půdorysný rozměr sloupu je 400 x 
400mm. Pro jejich zhotovení bude použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500. Sloupy 
budou a překlenuty železobetonovými průvlaky o průřezu 400 x 450mm. Celá 
konstrukce skeletu bude ztužena železobetonovou spojitou stropní deskou o tloušťce 
200mm. Pro její zhotovení je navržen beton C25/30 a výztuž z oceli B500. Obvodové 
stěny podzemního podlaží jsou taktéž navrženy ze železobetonu a pro jejich 
zhotovení bude použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500. Tloušťka stěn je 300mm. 
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2. Výkaz výměr: 

 
 
3. Technologický postup provádění nosného systému podzemní části v bodech: 
- Zhotovení bednění sloupů a stěn 
- Osazení průchodek, prostupů 
- Opatření bednění odbedňovacím přípravkem 
- Provedení armatur 
- Betonáž stěnových a sloupových konstrukcí 
- Odstranění bednění 
- Ošetřování betonu 
 
4. Personální obsazení: 
- 2 řidiči autodomíchávačů (dovoz betonu) 
- 1 řidič autočerpadla (transport betonu na místo uložení) 
- 1 řidič valníku (transport dílců bednění) 
- 4 tesaři (provedení konstrukce bednění) 
- 3 zámečníci (armovací práce) 
- 4 betonáři (ukládání betonové směsi, hutnění) 
- 1 mistr 
- Pomocní pracovníci 
 
5. Stroje a pracovní pomůcky: 
- Autodomíchávač Stetter BASIC LINE 
- Autočerpadlo Schwing S28X 
- Ponorný vibrátor DYNAPAC 220V 
- Ruční nářadí: kleště, kladívka, vodováha, lopaty, latě, pásmo, ohýbačka armatury 
Nasazení strojů se bude řídit dle Plánu nasazení strojů, který je zpracován v 
samostatné příloze této práce – Složka A, podsložka A12. 

  
 Pracovní podmínky: 

Bednění se začne provádět v místech, kde by mohlo dojít ke komplikacím při 
provádění bednění. Jedná se především o místa tvaru T, rohy stěn, přesazení stěn, 
po-té budou bednící práce pokračovat směrem ke středu. Kotevní otvory, které 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání #ODKAZ!

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
33 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30  (B 30) m3 107,06 3 210,00 343 675,76
34 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 499,51 385,50 192 562,65
35 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 372,83 175,00 65 245,25
36 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 11,31 28 350,00 320 627,16
51 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 22,40 318,00 7 123,20
52 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 22,40 72,10 1 615,04
53 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 1,05 30 390,00 31 958,12
54 334323417R00 Sloupy z BŽ z cem.portlandských C25/30 pl.do 0,9m2 m3 3,14 2 835,00 8 890,56
55 334323417R00 Sloupy z BŽ z cem.portlandských C25/30 pl.do 0,9m2 m3 6,43 2 835,00 18 217,71

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 989 915,45
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nejsou využity, budou zacpány zátkou. Před použitím všech prvků bednění musí být 
tyto prvky náležitě zkontrolovány (trhlin, deformace, koroze aj.). Používání 
poškozených dílů je přísně zakázáno. Sestavování bednění do výšky 2,7m nemusí být 
prováděno z pracovního lešení. Sestavené bednění je nutné před betonáží 
zkontrolovat (zámky, závory, matice aj.). 

Výztuž bude do bednění ukládána dle PD. Musí být zajištěná její poloha, aby 
nedošlo k jejímu posunutí během betonáže a aby bylo dodrženo krytí. Výztuž musí 
být očištěna od všech nečistot, které by mohly způsobit menší spolupůsobení oceli a 
betonu, které by vedlo ke snížení únosnosti. 

Práce musí být prováděny tak, aby čerstvě zamíchaný beton byl zpracován co 
nejdříve. Beton bude ukládán z maximální výšky 1,5m v souvislých vodorovných 
vrstvách a to tak, aby nedošlo k posunutí výztuže přetvoření bednění. Přerušení 
betonáže je možné na takovou dobu, dokud betonová směs nedosáhne pevnosti větší 
než 3,5MPa. Pokud tato hodnota bude při zkoušce tuhnutí vyšší, musí se vytvořit 
pracovní spára a další betonáž může pokračovat nejdříve po 18 hodinách. Při 
zhutňování betonu pomocí ponorného vibrátoru nesmí být vzdálenost sousedních 
ponorů menší, než 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 
zhutňované vrstvy je nejvíce 1,25 násobek délky vibrátoru. 

 
 

2.2 Hrubá vrchní stavba 
 
2.2.1 Nosný systém nadzemní části 

  
1. Popis technologické etapy: 

Konstrukční systém nadzemní části je stěnový příčný, který je ztužen 
podélnými stěnami a stropní železobetonovou deskou. Obvodové nosné stěny budou 
vyzděny z keramických tvárnic systému Porotherm na maltu ze sortimentu 
Porotherm. Vnitřní nosné stěny budou taktéž vyzděny z tvárnic Porotherm. Výtahová 
šachta bude provedena z monolitického železobetonu. Tloušťka stěny šachty je 
180mm a pro její zhotovení bude použit beton C 25/30 a výztuž z oceli B500. 
Konstrukce budou prováděny běžným způsobem.  

Ze západní strany, v místě obchodu, který se nachází v 1.NP, je velká část 
obvodové stěny tvořena prosklenými výlohami. Tyto otvory snižují únosnost systému, 
tím pádem musí být pilíře mezi nimi vyzděny z tvárnic s vyšší pevností (Porotoherm 
36,5 P+D P15. Stejně tak malta pro vyzdívání bude o třídu vyšší tj. Porotherm TM10. 
To samé platí pro zděné stěny v prostoru schodiště a vnitřní nosnou stěnu, která se 
nachází v prostoru prodejny a její tloušťka je 440mm (Porotherm 44 P+D P15 na 
MVC10). Tato nosná stěna bude překlenuta železobetonovým průvlakem 450 x 
450mm. 
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Přehled sortimentu tvárnic systému Porotherm, který byl použit pro zhotovení 
stavby: 

- Obvodové zdivo: 
Porotherm 36,5 P+D P10 na maltu Porotherm TM5 
Porotherm 36,5 P+D P15 na maltu Porotherm TM10 

- Vnitřní nosné zdivo: 
Porotherm 44 P+D P15 na maltu MVC10 
Porotherm 30 AKU P+D P10 na maltu MVC5 

- Zdivo pro zhotovení atik: 
Porotherm 30 P+D P10 na maltu Porotherm TM5 
Porotherm 15 P+D P10 na maltu Porotherm TM5 
 

2. Výkaz výměr: 

 
 

  3.  Technologie zdění: 
Podklad pod zdivo musí být vodorovný. Případné odchylky budou vyrovnány 

maltou. Na takto připravený podklad nakreslíme půdorys dle výkresové 
dokumentace. První vrstva zdiva se klade do zakládací vápenocementové malty o síle 
10mm. Nejdříve provedeme osazení cihel v rozích stěn. Musíme dbát na správnou 
návaznost per a drážek z boku cihel. První šár obvodových cihel je kladen do malty 
Porotherm TM, první šár stěn vnitřních je kladen na maltu MVC. Během vyzdívání je 
nutné dodržovat vodorovnost, výšku, provázání jednotlivých cihel a vazbu. Poloha 
cihel se koriguje pomocí vodováhy, latě a gumové paličky. 2. výška cihel (tj. zdění do 
3m z lešení) se provádí stejně, jako první výška. Při přesunu materiálu je nutné u 
zdění konstrukcí dodržet 60cm široké pracovní pásmo (výrobní, materiálové, 
komunikační). Příčka bude k okolním stěnám připevněna pomocí kotevních stěnových 
spon. Pokud není příčka v modulu 125mm, je nutné cihly řezat na stolních okružních 
pilách nebo ručními elektronickými pilami řetězovými nebo s protiběžnými listy. 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 696,22 1 110,00 772 808,64
31 311238212R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 365 mm m2 664,13 1 276,00 847 423,50
32 311238213R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P15 na MC 10, tl. 365 mm m2 68,81 1 367,00 94 063,27
37 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 1,00 204,50 204,50
38 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 65,00 279,00 18 135,00
39 317168114R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm kus 2,00 365,50 731,00
40 317168115R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2000 mm kus 3,00 400,00 1 200,00
41 317168116R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2250 mm kus 4,00 487,00 1 948,00
42 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 56,00 310,50 17 388,00
43 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 52,00 392,50 20 410,00
44 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 48,00 457,50 21 960,00
45 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 184,00 567,00 104 328,00
46 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 12,00 719,00 8 628,00
47 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 8,00 1 019,00 8 152,00
48 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 36,00 1 093,00 39 348,00
49 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 32,00 1 164,00 37 248,00
50 317998113R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 297,00 78,10 23 195,70
57 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 769,68 556,00 427 939,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 445 110,91
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 4.  Personální obsazení: 
- 1 řidič valníku (transport zdícího materiálu) 
- 5 zedníků (provedení zděných konstrukcí) 
- 2 vazači  
- 1 jeřábník 
- 1 mistr 
- Pomocní pracovníci 
 
5. Stroje a pracovní pomůcky 
- Míchačka kontinuální KM40 
- silo suchých maltových směsí 
- Autojeřáb TATRA AD 28 
- Valník s hydraulickou rukou na podvozku DAF LF55 
- Ruční nářadí: lopaty, kolečka, zednická lžíce, vodováha, provázek, olovnice 
 
Pracovní podmínky: 

Před zahájením vyzdívání stěnových konstrukcí obvodových stěn, budou 
zhotoveny vodorovné nosné konstrukce nad předchozím podlažím. Během 
zhotovování jednotlivých konstrukcí musí být dodržovány technologie pro provádění 
a technologické pauzy mezi jednotlivými etapami výstavby. Prosklená stěna v místě 
schodiště bude zhotovena po provedení všech prací na hrubé stavbě (svislých 
nosných a vodorovných konstrukcí, konstrukci střechy). Technologie pro její 
zhotovení se bude řídit podmínkami dodavatele této konstrukce. Teplota vnějšího 
prostředí musí dosahovat min. +5°C.  

 
 
2.2.2 Vodorovné nosné konstrukce 
 
1. Popis technologické etapy: 

Nosná konstrukce podzemního podlaží je tvořená železobetonovými sloupy, 
které jsou překlenuty železobetonovými průvlaky o průřezu 400 x 450mm. V 1.NP se 
nachází vnitřní nosná stěna vyzděná z cihelného systému Porotherm 44 P+D P15, 
která bude rovněž překlenuta železobetonovým průvlakem 450 x 450mm. Nosnou 
konstrukci schodiště tvoří průvlaky 375 x 300mm. 

Všechny podlaží objektu budou zastropeny železobetonovou spojitou deskou 
tloušťky 200mm. Pro její zhotovení bude použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500.  

Schodišťové mezipodesty jsou taktéž železobetonové monolitické o tloušťce 
150mm. Desky budou vetknuty do obvodových zdí. 

Každá stropní deska je na jejím okraji ukončena železobetonovým 
monolitickým věncem, jenž má stejnou tloušťku jako deska samotná, tj. 200mm. 
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Balkonové desky jsou vykonzolovány pomocí ISO – nosníků Schöck Isocob – 
typ K. Tento systém je navržen tak, že dochází k eliminaci tepelných mostů. Tloušťka 
konzoly je 160mm. 

Otvory v nosných stěnách jsou překlenuty překlady Porotherm 23,8. Součástí 
skladby překladů v obvodových stěnách je vrstva expandovaného polystyrénu, která 
má tepelněizolační funkci. K této vrstvě je vsazen okenní rám. 
 
2. Výkaz výměr: 

 
 
3. Technologie provádění monolitické stropní konstrukce: 
- Montáž a rozmístění stojek bednění, které jsou opatřeny trojnožkou 
(stojky umístěny v místě přesahů spodních nosníků a na jejich koncích) 
- Rozmístění sekundárních a primárních nosníků bednění 
(sekundární nosník do hlavy stojky; primární kolmo na sekundární nosník; přesah 
horních nosníků min. 300mm) 
- Zaklopení bednícími deskami 
- Opatření bednění odbedňovacím přípravkem 
- Provedení armatur 
- Betonáž stropní konstrukce 
- Ošetřování betonu 
- Odstranění bednění 
 
4. Personální obsazení: 
- 2 řidiči autodomíchávačů (dovoz betonu) 
- 1 řidič autočerpadla (transport betonu na místo uložení) 
- 1 řidič valníku (transport dílců bednění) 
- 4 tesaři (provedení konstrukce bednění) 
- 3 zámečníci (armovací práce) 
- 4 betonáři (ukládání betonové směsi, hutnění) 
- 1 mistr 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
61 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30) m3 407,70 3 140,00 1 280 178,00
62 411322424R00 Průvlaky ze železobetonu C 25/30  (B 30) m3 24,38 3 130,00 76 309,40
63 411351101RT4 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 

systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm m2 1 867,30 339,00 633 014,70
64 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 1 867,30 95,10 177 580,23
65 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 40,77 29 120,00 1 187 222,40
66 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 32,62 32 100,00 1 046 973,60
67 411364010R00 Výztuž s přeruš.tepel.mostem Isokorb K20-CV30-h160 kus 7,00 4 545,00 31 815,00
68 413351211R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení m2 85,65 312,50 26 764,06
69 413351212R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění m2 85,65 70,30 6 020,84
70 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 2,44 28 410,00 69 263,58
71 423354111R00 Bednění průvlaků - zřízení m2 224,36 350,50 78 638,18
72 423354211R00 Bednění průvlaků - odstranění m2 224,36 72,40 16 243,66
73 451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého B 30 do 15 cm m2 0,89 462,00 409,05
74 451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby m2 71,90 87,40 6 284,06
75 457311116R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový B 20 m3 73,83 3 535,00 261 003,54

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 897 720,32
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- 1 jeřábník (vertikální doprava materiálu) 
- 2 vazači (navazování a odvazování břemen) 
- Pomocní pracovníci 
 
5. Stroje a pracovní pomůcky: 
- Autodomíchávač Stetter BASIC LINE 
- Autočerpadlo Schwing S28X 
- Ponorný vibrátor DYNAPAC 220V 
- Autojeřáb TATRA AD 28 
- Ruční nářadí: kleště, kladívka, vodováha, lopaty, latě, pásmo, ohýbačka armatury 
Nasazení strojů se bude řídit dle Plánu nasazení strojů, který je zpracován v 
samostatné příloze této práce – Složka A, podsložka A12. 
 
Pracovní podmínky: 
 Musí být dokončeny svislé nosné konstrukce, které vykazují náležitou pevnost 
a stabilitu. Pevnost betonu podkladní základové desky musí být minimálně 70%. Před 
betonáží musí být provedena kontrola bednění a armatury. Betonářské práce nesmí 
být prováděny za deště ani jiných srážek, a to z důvodu nebezpečí vyplavení jemných 
částic z betonu. Teplota okolního vzduchu nesmí být nižší než +5°C. Maximální výška 
shozu betonové směsi je 1,5m. V normě ČSN 73 2400 jsou obsaženy požadavky na 
zpracování, zhutňování a ošetřování betonu. Při přerušení betonáže na déle než 2 
hodiny musí vzniknout pracovní spára. Nosné části bednění se nesmí odstranit dříve, 
než beton dosáhne 70% konečné krychelné pevnosti betonu. Nenosné části bednění 
budou odstraněny dříve. Pevnost se zjišťuje pomocí Schmidtova tvrdoměru. 
 
 
2.2.3 Schodiště 
 
1. Popis technologické etapy: 

Schodiště v objektu je navrženo jako dvouramenné levotočivé a bude na 
stavbu dopraveno jako železobetonový prefabrikát.  Šířka je 1500mm a počet stupňů 
v každém rameni je 9. Součástí prefabrikovaného ramene je i část podestové desky, 
která bude přes ozub uložena na průvlak a mezipodestovou desku. V podzemním 
podlaží je výška stupně 162,8mm, šířka 300mm a ve všech nadzemních podlažích je 
výška stupně 163,9mm, šířka 300mm. Betonové stupně budou obloženy keramickou 
protiskluzovou dlažbou. Celkem je v objektu navrženo 8 ramen. Každé rameno je 
z důvodu lepší manipulace rozděleno na 2 části. 

Mezipodesty budou zhotoveny jako monolitické železobetonové desky o 
tloušťce 150mm, které budou vetknuty do obvodové stěny předsazené části objektu. 
Uložení ramen je pružné na mezipodestu a průvlak. Prefabrikovaná železobetonová 
podestová deska tloušťky 150mm bude pružně uložena do kapes v konstrukci 
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výtahové šachty a to pomocí prvků Schöck Tronsole Typ ZF16. Pro odhlučnění 
schodiště a přerušení kročejového hluku budou použity systémové prvky Schöck 
Tronsole. 
 
2. Výkaz výměr: 

 
 
3. Personální obsazení: 
- 2 řidiči autodomíchávačů (dovoz betonu) 
- 1 řidič autočerpadla (transport betonu na místo uložení) 
- 1 řidič valníku (transport dílců bednění) 
- 2 tesaři (provedení konstrukce bednění) 
- 2 zámečníci (armovací práce) 
- 2 betonáři (ukládání betonové směsi, hutnění) 
- 2 montážníci (osazování schodišťových ramen) 
- 1 mistr 
- 1 jeřábník (vertikální doprava materiálu) 
- 2 vazači (navazování a odvazování břemen) 
- Pomocní pracovníci 
 
4. Stroje a pracovní pomůcky: 
- Autodomíchávač Stetter BASIC LINE 
- Autočerpadlo Schwing S28X 
- Ponorný vibrátor DYNAPAC 220V 
- Autojeřáb TATRA AD 28 
- Ruční nářadí: kleště, kladívka, vodováha, lopaty, latě, pásmo, ohýbačka armatury 
Nasazení strojů se bude řídit dle Plánu nasazení strojů, který je zpracován v 
samostatné příloze této práce – Složka A, podsložka A12. 
 
Pracovní podmínky: 

Okolní nosné konstrukce schodiště přidruženého podlaží musí být dokončeny 
a musí splňovat požadavky na únosnost a stabilitu. Jedná se zejména o stropní 
konstrukce, průvlak a monolitickou mezipodestu vynášející schodišťové ramena a 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 43 Schodiště
76 430321314R00 ŽB schodišťové konstrukce-podesta C 20/25 m3 6,40 3 755,00 24 039,51
77 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,64 36 550,00 23 399,31
78 431123901R00 Montáž podestových panelů v budov.H do 18 m, 2 t kus 4,00 456,50 1 826,00
79 431351125R00 Bednění podest křivočarých - zřízení m2 42,68 1 515,00 64 660,20
80 431351126R00 Bednění podest křivočarých - odstranění m2 42,68 99,90 4 263,73
81 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 42,68 68,30 2 915,04
82 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 42,68 10,40 443,87
83 435121111R00 Montáž schodišťových ramen s podestou do 3 t kus 16,00 1 043,00 16 688,00
84 59372193 Rameno schodišťové  včetně podesty1475x4050x750 mm

kus 12,00 14 863,98 178 367,76
85 59372193-1 Rameno schodišťové  včetně podesty1493x4050x750 mm

kus 4,00 14 863,98 59 455,92
86 593723325 Deska podestová 2150/1350/160 Brož Romance kus 4,00 8 275,82 33 103,28

Celkem za 43 Schodiště 409 162,63
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schodišťové podesty. Během osazování schodišťových ramen je kladen důraz na 
dodržování bezpečnostní předpisů a technologických postupů provádění prací. 
Mezipodesty budou vybetonovány současně se stropními konstrukcemi náležitých 
podlaží. Prefabrikované části podest budou osazeny po osazení schodišťových ramen. 
 
 
2.2.4 Plochá střecha 
 
1. Popis technologické etapy: 

Celkem jsou v projektu navrženy tři druhy plochých střech. Nad částí suterénu 
se nachází střecha vegetační, nad 3.NP v místě, kde jsou terasy, budou střechy DUO a 
nad 4.NP je jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. 

Vegetační střecha nad 1S má povrch ve výšce +0,580m a atiku +0,880m. Je 
nutno dodržet minimální sklon spádové vrstvy střechy 3%. Atika bude mít sklon 
5,24%. Střecha bude odvodněna vtokem DN100mm, který je umístěn v šachtě pro 
zelené střechy Topwet 300 x 300mm. 

Z důvodu lepšího roznesení zatížení, které vzniká od bodově rozmístěných 
terčů nesoucí pochůzí vrstvu terasy (betonovou dlažbu), je nad 3.NP navržená střecha 
DUO.  Pomocí desek z extrudovaného polystyrénu se zvýší pevnost v tlaku a také 
tepelněizolační vlastnosti. Nejvyšší plocha terasy se nachází ve výšce +9,200m a horní 
hrana atiky +9,730m. Během realizace střechy musí být dodržen minimální sklon 
spádové vrstvy 2%. Sklon atiky je navržen 5,24%. Odvodnění teras je řešeno pomocí 
venkovních svodů o průměru 120mm. Zastřešení teras bude pomocí pergol, které 
mají nosnou konstrukci z oceli a střešní konstrukci z dřevěných trámů. Nosnou 
konstrukci zábradlí budou tvořit ocelové nerez sloupky a jako výplňového materiálu 
bude použito bezpečnostní sklo. 

4.NP bude zastřešeno plochou jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím 
vrstev. Spádová vrstva bude zhotovena z prostého betonu, jenž bude vyspádován do 
minimálního sklonu 3%. Výška střešního pláště u atiky je +12,220m a výška atiky je 
+12,680m. Konstrukce střechy nad schodištěm je stejná, jako konstrukce střechy nad 
4.NP. Výška této střechy je u atiky +12,920m a samotná atika je ve výšce +13,330m. 
Toto navýšení vzniklo z důvodu konstrukce výtahové šachty. Výškový rozdíl mezi 
oběma střechami bude překonán ocelovým žebříkem. Odvodnění střech je pomocí 
střešních vtoků Topwet. Střechy jsou dále opatřeny bezpečnostními přepady od 
stejné firmy, jako střešní vtoky. Střecha je rozdělena dilatačními celky, které jsou 
znázorněny v projektové dokumentaci. Všechny prostupy nad střešní rovinu musí být 
vzdáleny od atiky minimálně 0,5m. Dodržením této vzdálenosti bude zaručeno 
dostatečné množství prostoru pro provedení hydroizolace. 

Oplechování atik bude provedeno z pozinkovaného plechu. Všechny 
zámečnické práce prováděné na střeše se budou řídit projektovou dokumentací. 
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Skladby jednotlivých vrstev střechy jsou popsány ve výkresech půdorysů a 
řezů. 

Všechny konstrukce střech budou prováděny po dokončení stropních 
konstrukcí, které musí vykazovat stanovenou pevnost a vlhkost. 
 
2. Výkaz výměr: 

 
(Tepelné izolace jsou samostatně zpracovány v oddílu 713 Izolace tepelné) 

  
3. Technologie provádění střešních konstrukcí: 

Střecha nad 4.NP: 
- Provedení spádové vrstvy z prostého betonu C16/20 o síle 50-300mm 
- Nanesení asfaltové penetrační emulze Dekprimer 
- Zhotovení parozábran z modifikovaných asf. pásů Rooftek Al. 3,5mm 
- Pomocí bitumenového lepidla DenBit Styro lepení ti. z EPS Isover 150S tl. 120mm 
- Pomocí polyuretanového lepidla a kotev lepení EPS s nakašírovaným povrchem 
z modifikovaných asf. pásů Polydek EPS 200TOP tl. 203,5mm 
- Natavení HI z modifikovaných asf. pásů Elastek 40 Special Dekor tl. 4,4mm 
 

Terasa nad 3.NP: 
 - Provedení spádové vrstvy z prostého betonu C16/20 o síle 50-175mm 
 - Nanesení asfaltové penetrační emulze Dekprimer 

- Zhotovení parozábran z modifikovaných asf. pásů Rooftek Al. 3,5mm 
- Pomocí bitumenového lepidla DenBit Styro lepení a kotvení EPS s nakašírovaným 
povrchem z modifikovaných asf. pásů Polydek EPS 150TOP tl. 153,5mm 
- Natavení HI z modifikovaných asf. pásů Glastek 40 Special Mineral tl. 4mm 
- Položení nopové perforované fólie Lithoplast Perfor 10/0,8 tl. 0,9mm 
- Osazení rektifikačních podložek a položení betonové dlažby 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 712 Živičné krytiny
150 631312611R00 Spadový beton C 16/20 m3 53,20 3 390,00 180 348,00
151 711131311R00 Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky m2 180,91 125,50 22 703,58
152 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dod. Elastek 40 special mineral m2 435,00 257,00 111 795,00
153 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dod. Glastek 40 special mineral m2 358,30 246,50 88 320,95
154 711151111R00 Izolace proti vlhk. vodorovná kotvená m2 1 001,17 59,90 59 969,90
155 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G m2 358,30 48,10 17 234,23
156 711747067R00 Oprac. prostupů pod objímkou, D do 300 mm kus 16,00 197,50 3 160,00
157 713141221R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů m2 566,17 45,50 25 760,60
158 00572442 Směs travní hřištní II. - střední zátěž PROFI kg 13,08 93,28 1 220,10
159 10364100.A Zemina pro zelené střechy  VL m3 13,08 914,43 11 960,74
160 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 324,45 42,56 13 808,64
161 27314301 Podložka pod dlažbu vyrovnávací "V3" kus 444,00 20,41 9 062,04
162 592420410000 Dlaždice betonová 50x50x5,5 cm m2 109,01 329,52 35 919,33
163 62843036 Pás modifikovaný ROOFTEK AL m2 566,17 149,43 84 602,33
164 628522502 Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor červený m2 435,00 170,71 74 258,85
165 67352044 Geotextilie PP-Tex PET 300/50 660 g/m2 m2 71,90 127,89 9 195,29
166 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 171,56 905,00 155 263,15

Celkem za 712 Živičné krytiny 904 582,75
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Vegetační střecha nad 1.PP: 
 - Provedení spádové vrstvy z prostého betonu C16/20 o síle 50-220mm 
 - Nanesení asfaltové penetrační emulze Dekprimer 
 - Zhotovení parozábran z modifikovaných asf. pásů Rooftek Al. 3,5mm 

- Pomocí bitumenového lepidla DenBit Styro lepení EPS s nakašírovaným povrchem z 
modifikovaných asf. pásů Polydek EPS 150TOP tl. 153,5mm 
- Natavení HI z modifikovaných asf. pásů Elastek 50 Garden tl. 5,2mm 
- Natažení netkané polypropylenové geotextilie Filtek 300 
- Položení nopové fólie perforované Dekdren T20 Garden tl. 20mm 
- Natažení netkané polypropylenové geotextilie Filtek 300 
- Rozmístění zeminy pro ploché střechy tl. 200mm 
- Rozmístění travního substrátu Dek Tr100 tl. 100mm 
- Zasetí trávníku 

 
4. Personální obsazení: 
- 3 betonáři (provádění spádové vrstvy z prostého betonu) 
- 4 pokrývači-izolatéři (provádění parozábran) 
- 4 izolatéři (provádění tepelných izolací) 
- 3 pokrývači-izolatéři (provádění hydroizolací) 
- 2 pomocní pracovníci 
- vedoucí čet jednotlivých profesí 
 
5. Stroje a pracovní pomůcky: 
- Autodomíchávač Stetter BASIC LINE 
- Autočerpadlo Schwing S28X 
- Ponorný vibrátor DYNAPAC 220V 
- Horkovzdušný svařovací přístroj s regulací 
- Stavební výtah, vrátek  
- Ruční nářadí: štětce, pěnové válečky, stěrka, zubové ocelové hladítko, zednická 
lžíce, latě, provázky na vytyčení spádů, nůž, špachtle, vědro s vodou a hadr, škrabky, 
nářadí pro klempířské práce (provádění oplechování atik), metr, ocelové pravítko, 
dřevěná lať 
 
Nasazení strojů se bude řídit dle Plánu nasazení strojů, který je zpracován v 
samostatné příloze této práce – Složka A, podsložka A12. 
 
Pracovní podmínky: 

Podklad pro provedení vrstev střechy musí být rovný, suchý a zbavený 
veškerých nečistot. Důraz je kladen na dodržení skladeb střešního souvrství, materiál 
a dodržení technologických postupů. Během provádění jsou nutné pravidelné 
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kontroly zhotovování stavebních detailů, a to zejména střešních vpustí a navázání na 
okolní konstrukce. Při provádění prací musí být teplota vnějšího prostředí min. +5°C. 
 
 
2.2.5 Dělící konstrukce 
 
1. Popis technologické etapy: 
 Se zděním příček se začne po dokončení střešní konstrukce. S výstavbou se 
začne v posledním podlaží a bude se pokračovat směrem dolů. 
 

Zděná příčka 135mm 
Jako dělící stěny jsou navrženy příčky z cihelného systému Porotherm 11,5 P+D P8 
vyzděné na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Stěny budou oboustranně omítnuty 
omítkou Porotherm Universal tl. 10mm. Celková tloušťka zdiva s omítkou je 135mm. 
Otvory, do kterých bude osazena obložková zárubeň, se překlenou překladem 
Porotherm 11,5. První vrstva cihel bude uložena do nejméně 10mm silného 
maltového lože. Od druhé vrstvy se budou osazovat cihly do maltového lože 12mm. 
Postup zdění příček je totožný s postupem zdění nosných stěn. Příčky budou 
k nosným zdem připojeny natupo s tím, že do každé druhé spáry bude vložena plochá 
kotvící stěnová spona z korozivzdorné oceli. Každá cihla napojená natupo k nosné 
stěně bude zboku namaltována a následně ke stěně přisazena. Mezera mezi poslední 
vrstvou cihel a stropem se vyplní maltou. Pokud je rozpětí příčky delší než 3,5m, 
vyplní se tato mezera stlačitelným materiálem z důvodu průhybu stropu. Rohy příček 
se spojují na vazbu, stejně jako u ostatních stěn. 
 
2. Výkaz výměr: 

 
 
3.  Technologie zdění: 

Podklad pod zdivo musí být vodorovný. Případné odchylky budou vyrovnány 
maltou. Na takto připravený podklad nakreslíme půdorys dle výkresové 
dokumentace. První vrstva zdiva se klade do vápenocementové malty o síle 10mm. 
Nejdříve provedeme osazení cihel v rozích stěn. Musíme dbát na správnou návaznost 
per a drážek z boku cihel. Během vyzdívání je nutné dodržovat vodorovnost, výšku, 
provázání jednotlivých cihel a vazbu. Poloha cihel se koriguje pomocí vodováhy, latě a 
gumové paličky. 2. výška cihel (tj. zdění do 3m z lešení) se provádí stejně, jako první 
výška. Při přesunu materiálu je nutné u zdění konstrukcí dodržet 60cm široké 
pracovní pásmo (výrobní, materiálové, komunikační). Příčka bude k okolním stěnám 
připevněna pomocí kotevních stěnových spon. Pokud není příčka v modulu 125mm, 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
60 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 769,68 556,00 427 939,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 427 939,30
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je nutné cihly řezat na stolních okružních pilách nebo ručními elektronickými pilami 
řetězovými nebo s protiběžnými listy. 
  
4.  Personální obsazení: 
- 1 řidič valníku (transport zdícího materiálu) 
- 4 zedníci (provedení zděných konstrukcí) 
- 1 mistr 
- Pomocní pracovníci 
 
5. Stroje a pracovní pomůcky: 
- Míchačka kontinuální KM40 
- Silo suchých maltových směsí 
- Stavební výtah 
- Ruční nářadí: lopaty, kolečka, zednická lžíce, vodováha, provázek, olovnice 
 
Pracovní podmínky: 
 Před zahájením zdění dělících konstrukcí budou zhotoveny okolní nosné 
konstrukce tj. svislé nosné konstrukce a vodorovné nosné konstrukce. Podklad před 
zahájením vyzdívání musí být rovný, suchý a zbavený všech nečistot. Během 
zhotovení konstrukcí musí být dodržovány technologie pro provádění, které jsou 
dány konkrétním výrobcem. Teplota vnějšího prostředí musí dosahovat min. +5°C. 

 
 
2.3 Dokončovací práce 

 
2.3.1  Osazení oken a venkovních dveří 
 
1. Popis technologické etapy: 
 Okna a venkovní dveře budou provedeny specializovanou firmou. Konstrukce 
rámu jsou tvořeny buď z čtyřvrstvého lepeného smrkového hranolu s hliníkovým 
opláštěním nebo z hliníkového profilu. Výplňové konstrukce budou výškově osazeny, 
polohově zafixovány a po obvodu zapěněny polyuretanovou pěnou. Všechny práce se 
budou řídit pokyny výrobce a projektové dokumentace. 
 V této etapě bude také provedena sloupkopříčková fasáda v místě 
schodišťového prostoru. Obvodové stěny, předstupující konstrukce schodiště, budou 
proskleny systémem Jansen VISS TVS. Jedná se o fasádní systém, který se skládá z  
nosné ocelové konstrukce, zasklívacích tabulí, upevňujícího systému a pohledových 
hliníkových lišt. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými příčníky a sloupky, přes 
jejichž paty se přenáší veškeré zatížení. Z důvodu délky sloupků budou tyto 
konstrukce dále kotveny do průběžných věnců. Kotvení přes šroubový spoj umožňuje 
rektifikaci ve všech třech dimenzích.  
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2. Výkaz výměr: 

 
 
3. Personální obsazení: 
- 1 řidič valníku s rukou (transport výplně otvorů) 
- 4 montážní pracovníci (provedení fasády Jansen) 
- 4 montážní pracovníci (osazení výplní otvorů) 
- 1 svářeč (svařování spojů nosného systému fasády Jansen) 
- 2-3 pomocní pracovníci (dle potřeby práce) 
- 1 vedoucí pracovní čety  
 
4. Stroje a pracovní pomůcky: 
- Montážní plošina na kolovém podvozku  
- Teleskopický manipulátor s rotací Genie GTH-4016 SR 
- Vozík 
- Lehké bezpečnostní lešení 
- Ruční nářadí: svářečka v ochranné atmosféře DigitalMig 220, pilník, nůž, souprava 
nářadí – klíč 11, polohovací pomůcky Ø 25 a 32mm, ohýbačka izolace, vyřezávačka na 
těsnění s náhradní čepelí, zařezávací šablony 50 a 60mm, metr, vodováha, ocelové 
pravítko, přísavné nosiče skla, pistole pro nanášení tmele 

 
Pracovní podmínky: 
  Před započetím prací vnitřních a dokončovacích musí být dokončeny všechny 
práce na hrubé stavbě. 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 64 Výplně otvorů
111 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 517,30 74,70 38 642,31
112 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  90 x 197 x 11 cm kus 9,00 1 239,00 11 151,00
113 766622222R00 Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.do 0,81 m2 kus 13,00 219,00 2 847,00
114 766622223R00 Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.nad 0,81 m2 kus 79,00 274,00 21 646,00
115 64-R1 Sloupkopříčková fasáda VISS JANSEN TS m2 138,60 8 550,00 1 185 030,00
116 55329032 Dveře shrnovací v.197 cm 1kříd.š.165 cm kus 1,00 1 513,44 1 513,44
117 55340839 Dveře posuvné včetně montáže 900x1970 kus 3,00 3 983,29 11 949,87
118 55341042 Dveře posuvné včetně montáže 800x1970 kus 3,00 3 429,98 10 289,94
119 55341044 Dveře posuvné včetně montáže 700x1970 kus 2,00 3 131,98 6 263,96
120 61110301 Okno dřevohliníkové 1kříd. 750x500 kus 8,00 3 521,07 28 168,56
121 61110307 Okno dřevohliníkové 1kříd. 1500x500 kus 5,00 6 039,23 30 196,15
122 61110313 Okno dřevohliníkové 1kříd. 750x2250 kus 6,00 7 080,44 42 482,64
123 61110318 Okno dřevohliníkové 1kříd. 1250x1500 kus 5,00 8 184,78 40 923,90
124 61110320 Okno dřevohliníkové 1kříd. 1000x1000 kus 6,00 7 345,40 44 072,40
125 61110331 Okno dřevohliníkové 1kříd. 1500x1500 kus 44,00 11 712,06 515 330,64
126 61110333 Okno dřevohliníkové 1kříd. 1000x2380 kus 9,00 12 711,87 114 406,83
127 61110348 Okno dřevohliníkové 2000x2250 kus 9,00 17 633,29 158 699,61
128 61110394 Dveře balk.dřevohliníkové 1křídl. 1000x2380 kus 9,00 11 137,64 100 238,76
129 61160162 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak C kus 7,00 1 210,95 8 476,65
130 61160192 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C kus 28,00 1 283,40 35 935,20
131 61160222 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak C kus 14,00 1 283,40 17 967,60
132 61165310 Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm dýha mahagon kus 1,00 3 984,75 3 984,75
133 61165647 Dveře vnitřní protipožární EI30 180x197 cm, sklo kus 1,00 9 470,25 9 470,25
134 61173112 Dveře vchodové plné palubkové 80x197 cm kus 9,00 4 026,15 36 235,35
135 61174196 Dveře vchodové 2kř.palubkové s otvorem 185x197 cm kus 2,00 8 176,50 16 353,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 2 492 275,81
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2.3.2 Vnější zateplovací systém 
 
1. Popis technologické etapy: 
 Po dokončení prací na hrubé stavbě se bude pokračovat v pracích 
dokončovacích a vnitřních. Tepelná izolace stěnových konstrukcí nadzemní části 
objektu bude provedena z minerální vlny s podélnými vlákny ISOVER TF Profi 
v tloušťce 120mm. Desky budou k dostatečně pevnému, soudržnému a 
napenetrovanému podkladu lepeny a dále mechanicky kotveny. Na desky se nanáší 
další vrstvy systému: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina a nátěr. Lepení 
bude provedeno nanášením lepidla po obvodu desky a do terčů ve středu desky. 
Předepsaný počet kotev je 5-6 ks/m2. Rozmístění a přesný počet kotev je dle 
doporučení výrobce a návrhu projektanta. Fasáda je založena na ocelovém soklovém 
profilu s okapničkou. Nárožní a ostatní hrany budou vyztuženy spec. profily. 
 
2. Výkaz výměr: 

 
 
3. Technologie provádění vnějšího zateplovacího sytému: 
- Penetrační nátěr 
- Osazení zakládací lišty Ti 
- Lepení izolačních desek z minerální vlny Isover TF Profit l. 120mm 
- Kotvení izolačních desek (5-6 kotev/1m2) 
- Nanesení vyrovnávacího tmele na Ti a zatlačení výztužné mřížky 
- Penetrace podkladu 
- Provádění silikátových tenkovrstvých omítek Baumit Silikat Top tl. 2mm 
 
Technologie provádění soklu: 
- Na souvrství Hi se pomocí lepící hmoty Baumit Bitu FIX nalepí extrudovaný 
polystyren Synthos XPS 50L tl. 80mm 
- Provedení hydroizolační stěrky 
- Nanesení vrstvy z Marmolitu tl. 5mm 
 
4. Personální obsazení: 
- 1 řidič valníku (transport materiálu) 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
98 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 1 025,99 34,00 34 883,62

183 63151544 Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x120 mm m2 957,74 527,42 505 132,29
99 622319121RU1 Zateplovací systém soklu, EPS P 80 mm s omítkou marmolit 

6,0 kg/m2 m2 43,08 1 398,00 60 225,84
100 622472145R00 Omítka stěn vnější z MS silikátová m2 921,82 1 349,00 1 243 537,88
101 622481211RT2 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné 

sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 957,74 214,00 204 956,79
102 713133112R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla m 113,40 76,20 8 641,08
103 553927490 Lišta zakládací pro fasád. desky tl.120 mm Baumit m 113,30 52,26 5 921,06
104 58124461 BAUMIT PRO CONTACT vyrovnávací tmel 20 kg kg 1 530,51 17,08 26 141,14
105 63127282 Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm,  50 m2 m2 957,74 26,05 24 949,18

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 2 114 388,87
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- 7 pracovníků pro zhotovení vnějšího zateplovacího systému 
- 8 omítačů 
- 2-3 pomocní pracovníci (dle potřeby práce) 
- 1 vedoucí pracovní čety 
 
5. Stroje a pracovní pomůcky: 
- Stavební výtah  
- Vozík 
- Lehké lešení 
- Ruční nářadí: příklepová vrtačka, jedno-rychlostní míchadla, úhlová bruska, hladítka, 
kbelíky, zednická lžíce, naběračky, latě, vodováha, nůž, válečky, štetce, ruční nářadí – 
šroubovák, kladívko 
 
Pracovní podmínky: 
 Před započetím provádění tepelných izolací budou osazeny všechny okna a 
dveře v obvodových stěnách a dále budou provedeny všechny rozvody sítí, které 
souvisí s fasádou. Podklad pod izolaci musí vykazovat dostatečnou pevnost, vlhkost a 
soudržnost. Rovinnost podkladu by měla být max. 20mm/m. Dále je nutné označit 
elektrické kabely proti poškození kotvami. Práce nesmí být prováděny během 
dešťových srážek. Kontaktní lepená plocha je minimálně 40%. 

 
 

2.3.3 Povrchové úpravy stěn a stropů  
 

1. Popis technologické etapy: 
 Vnitřní povrchové úpravy: 
Omítky 

Podklad pro omítku musí být pevný, suchý (max. vlhkost zdiva 6%, v zimním 
období max. 4%), rovnoměrně nasákavý, bez uvolňujících se částic, zbavený nečistot 
a prachu a nesmí být vodoodpudivý. Před provedením omítky POROTHERM Universal 
se povrch navlhčí vodou. Omítka bude nanášena strojně pomocí pístové omítačky a 
to odspodu nahoru. Přebytečný materiál bude stržen podél omítníků  latěmi a povrch 
zahlazen hladítkem. Omítka je v interiéru zhotovena jako jednovrstvá tl. 10mm. 
Omítka stropu bude provedena ze stejného materiálu, jako je omítka stěn. 
 
Obklady 
 V hygienických místnostech a za kuchyňskými linkami jsou stěny obloženy 
keramickým obkladem. Před prováděním vlastního podkládání se nejdříve rozvrhne 
skladba celého obkladu. Keramické obkládačky jsou lepeny do cementového lepidla. 
Provádění se řídí projektovou dokumentací a pokyny výrobce. Obkladačky se nesmí 
osazovat mokré. Podklad pod obklad je buď z cihel POROTHERM nebo ze 
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sádrokartonových desek Knauf Green tl. 12,5mm. Výška předstěn v místnostech WC a 
koupelen je 1,5m, hloubka 150mm. V případě, že modul obkladačky nesedí na rozměr 
stěny, je možné je řezat. Spáry mezi obkládačkami mají šířku 2-4mm. Obklad se 
zakládá na rovnou lať, která je v úrovni budoucí podlahy. Práce probíhají od spodu 
nahoru. Po obložení celé plochy se nechá lepidlo zavadnout a zatvrdnout a spáry se 
vyplní stěrkovou hmotou. 
 
Podhledy 
 Pohledy budou provedeny ze sádrokartonových desek Knauf White tloušťky 
12,5mm, hrana-HRAK, standartní délka 2,0-3,0m, standartní šířka 1,25m. Podhled 
bude vynesen kovovou závěsnou konstrukcí ze systémových prvků. Výška podhledu 
je 2,5m od 0,000. Podhled se nachází pouze v místnostech 101 a 102 z důvodu 
překrytí vedení rozvodů sítí. 
  

Vnější povrchové úpravy: 
 Omítky 

Na podklad z minerální izolace se po cca 3 dnech se provede vrstva výztužná, 
která je ze stěrkové hmoty. Do čerstvé stěrkové hmoty se zatlačí výztužná skleněná 
síťovina. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně uhladí. Ukládání 
síťoviny do stěrkové hmoty se provádí obvykle směrem shora dolů s přesahem min. 
100mm. V místě, kde je to třeba (přechod mezi izolanty) se doporučuje síťovinu 
zdvojit. Na výztužnou vrstvu se provede penetrace. Jako finální úprava se ručně 
provede silikátová omítka Baumit. Strukturování a hlazení se provádí zásadně 
plastovým nebo nerezovým hladítkem. V místě soklů a na vnější straně atiky 
vegetační střechy bude nanesen Marmolit frakce 3mm. 

 
 Malby budou provedeny v různých barvách dle požadavků investora. 
  

2. Výkaz výměr: 

 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
89 601011183R00 Omítka stropů tenkovrstvá silikátová bílá BAUMIT m2 624,84 297,00 185 577,48
90 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1 025,99 33,90 34 781,02
91 611478111R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm m2 1 373,82 310,00 425 884,20
92 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 883,64 51,00 45 065,64
93 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi-pod obklad m2 401,57 197,00 79 109,29
94 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 176,00 59,60 10 489,60
95 612478111R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm m2 3 693,56 220,00 812 583,05
96 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 416,56 108,50 45 196,76
97 617421232R00 Omítka vnitřní, MVC, štuková hlazená m2 222,82 318,00 70 856,76

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 1 709 543,79
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3. Personální obsazení: 
- 1 řidič valníku s rukou (transport výplně otvorů) 
- 10 omítačů 
- 4 obkladači (zhotovení obkladů stěn) 
- 3 montážníci-sádrokartonáři (provedení sádrokartonových podhledů a předstěn) 
- 8 malířů 
- 1 vedoucí každé pracovní skupiny 
- 2-3 pomocní pracovníci pro každou jednotlivou činnost (dle potřeby práce) 
 
4. Stroje a pracovní pomůcky: 
- silo suchých maltových směsí (skladování suchých směsí) 
- stavební výtah (vertikální přeprava materiálu) 
- omítačka (strojní nanášení omítek) 
- míchačka (příprava a mísení maltových směsí) 
- pracovní lešení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
98 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 1 025,99 34,00 34 883,62
99 622319121RU1 Zateplovací systém soklu, EPS P 80 mm s omítkou marmolit 

6,0 kg/m2 m2 43,08 1 398,00 60 225,84
100 622472145R00 Omítka stěn vnější z MS silikátová m2 921,82 1 349,00 1 243 537,88
101 622481211RT2 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné 

sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 957,74 214,00 204 956,79
102 713133112R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla m 113,40 76,20 8 641,08
103 553927490 Lišta zakládací pro fasád. desky tl.120 mm Baumit m 113,30 52,26 5 921,06
104 58124461 BAUMIT PRO CONTACT vyrovnávací tmel 20 kg kg 1 530,51 17,08 26 141,14
105 63127282 Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm,  50 m2 m2 957,74 26,05 24 949,18

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 609 256,58

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
215 767584641R00 Montáž podhledů  -  rošty m2 27,79 164,00 4 557,56
216 767584642R00 Montáž podhledů  -  desky m2 29,49 155,00 4 570,95
222 59591016 Deska Knauf WHITE 12,5 GKB 1250x2000x12,5 mm Úprava 

podhledu m2 27,79 59,38 1 650,17
223 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 3,41 993,00 3 387,19

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 14 165,87

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 781 Obklady keramické
236 781475112RV1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm CARO FK 

flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) m2 401,57 461,00 185 123,77
237 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních

m 251,20 37,50 9 420,00
238 59760101.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 7 mm m 251,20 18,26 4 586,91
239 59781530 Obklad CARO FK 15x15 cm lesk m2 401,57 225,55 90 574,11
240 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 8,67 406,50 3 523,92

Celkem za 781 Obklady keramické 293 228,72

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 784 Malby
241 784115712R00 Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 27,79 43,50 1 208,87
242 784125212R00 Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x m2 5 830,47 39,30 229 137,60

Celkem za 784 Malby 230 346,47
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- ruční nářadí: lopaty, kolečka, kbelík, zednická lžíce, naběračka, vodováha, provázek, 
kladivo, osvětlení, vážní lať, válečky, stěrky, hladítka, válečky, malířské štětce,  
 
Pracovní podmínky: 
 Povrchové úpravy stěn a stropů budou provedeny po zhotovení všech 
vnitřních rozvodů IS. Omítky by se měly provádět nejdříve za 2 měsíce po vyzdění 
stěn. Při provádění sádrokartonových předstěn a podhledů musí být kladen důraz na 
kontrolu materiálu (typ desky) dle PD. Venkovní práce nesmí být prováděny během 
dešťových srážek, přímého slunce a silného větru. Teplota podkladu nesmí klesnout 
pod +5°C. 
 

 
2.3.4 Podlahové konstrukce 
 
1. Popis technologické etapy: 
 V nadzemních podlažích jsou navrženy těžké plovoucí podlahy s nášlapnou 
vrstvou z laminátových desek nebo keramické dlažby. Těžké plovoucí podlahy zlepšují 
kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. Vyrovnávací, akustické/izolační a roznášecí 
vrstvy podlahy budou prováděny před úpravami povrchů stěn. Nášlapné vrstvy 
budou zhotoveny až jako finální práce po provedení omítek, obkladů a nátěrů. 
Požadavek na rovinnost podkladu pod akustickou izolaci je 2mm na 2m lati. Akustické 
izolace jsou ve všech podlažích navrženy z výrobku ISOVER T-N. Nejdříve se po 
obvodu místnosti osadí pásky z minerální vaty, které zamezí přenášení hluku. Po-té se 
začnou pokládat vlastní desky vyrobené z minerální plsti. Začíná se pokládat od kraje 
místnosti. Na izolační vrstvu se provede vrstva separační z polyetylénových fólií. Musí 
být dodrženo překrytí fólií dané výrobcem. Na tuto vrstvu bude zhotovena vrstva 
roznášecí z betonové mazaniny C20/25 vyztužené sítí KARI s oky 100/100mm a 
průměrem drátu 5mm. Tloušťka vyztuženého betonu je 50mm. Pro vyrovnání 
povrchu budou zhotoveny samonivelační stěrky o síle 5mm. Nášlapné vrstvy jsou 
zhotoveny z keramické dlažby ložené do cementového lepidla nebo laminátové desky 
položené na vložce z mirelonu.  
 Na podkladní beton v suterénu budou nataveny hydroizolace Radonelast a 
Polyelast v celé ploše 1S. Izolační pásy se pokládají na rovný, čistý a napenetrovaný 
povrch podkladního betonu. Technologický předpis udává, jaká bude vzájemná délka 
překrytí izolačních pásů. Na izolační vrstvu bude nanesená bitumenová lepící hmota 
Baumit Bitu FIX 2K, do které bude kladena tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrénu SYNTHOS XPS 50L o síle 80mm. Izolace bude chráněná separační vrstvou 
z asfaltového pásu, na který bude zhotovena betonová mazanina C20/25 tl. 100mm, 
vyztužná sítí KARI s oky 150/150mm a průměru drátu 6mm. Síť KARI bude umístěna 
k hornímu povrchu betonu. Finální úprava podlahy bude provedena až mezi pracemi 
dokončovacími. Jedná se o nanesení penetračního nátěru Pedprime 31 
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z nízkoviskózních pryskyřic na roznášecí vrstvu betonu (nanesení válečkem) a o 
zhotovení lehčené lité nášlapné vrstvy podlahy, jenž bude zhotovena z materiálu na 
bázi polyuretanových a epoxidových pryskyřic Himgrib NT tl. 2mm. 
 
2. Výkaz výměr: 

 
 

 
 

 
 
3. Personální obsazení: 
- 1 řidič valníku (transport materiálu) 
- 3 betonáři (provádění betonových mazanin) 
- 3 pracovníci pro zhotovení samonivelačních stěrek 
- 4 podlaháři (provádění laminátových podlah) 
- 4 podlaháři (provádění podlah z dlaždic) 
- 1 vedoucí každé pracovní skupiny 
- 1-2 pomocní pracovníci pro každou jednotlivou činnost (dle potřeby práce) 
 
4. Stroje a pracovní pomůcky: 
- silo suchých maltových směsí (skladování suchých směsí) 
- stavební výtah (vertikální přeprava materiálu) 
- míchačka (příprava a mísení maltových směsí) 
- čerpadlo betonových směsí (betonové mazaniny a vyrovnávací stěrky) 
- ruční nářadí: lopaty, kolečka, kbelíky, zednická lžíce, naběračka, vodováha, 
provázek, kladivo, gumová palice, osvětlení, latě, válečky, stěrky, hladítka, válečky 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
224 596831111R00 Kladení dlažby z dlaždic do lože z MV m2 877,80 284,50 249 734,10
225 771130112R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm m 463,00 57,30 26 529,90
226 585820137 ARDEX FG Flex spárovací hmota cementově šedá 25 kg

kg 193,12 53,18 10 269,91
227 59245122 Dlažba HOLLAND IV. 30x20x6 cm písková m2 877,80 377,72 331 562,62
228 597623172 Sokl s požlábkem 9,7x10,3 Color kus 51,00 53,45 2 725,95
229 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 308,37 406,50 125 352,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 746 174,47

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 778 Podlahy plovoucí
230 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z tvrzeného PVC Včetně 

dodávky soklíku m 279,60 33,10 9 254,76
231 776522210R00 Lepení podlah laminátových m2 567,40 165,50 93 904,70
232 28375299.M Mirelon kročejová izolace tl. 2 mm š. 1100 mm m2 580,40 12,93 7 504,57
233 60725016 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 47,04 224,16 10 544,49
234 61194056 Podlaha laminátová;10,5lak m2 567,40 900,45 510 915,33
235 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy plovoucí, výšky do 12 m % 6 321,24 1,10 6 953,36

Celkem za 778 Podlahy plovoucí 639 077,21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
106 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25  (B 25) m3 96,33 3 455,00 332 821,88
107 632411104RT1 Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.5 mm 

samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa m2 1 401,02 200,50 280 904,51
108 632415102RT4 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm MFC Level 340 - 

na bázi pryškiřic m2 416,20 182,00 75 748,40
109 634601141R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířky 40 mm m 504,50 80,30 40 511,35
110 713191131R00 Folie separační FERMACELL m2 1 511,02 45,10 68 147,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 798 133,14
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Pracovní podmínky: 
 Při výrobě lité podlahy nesmí teplota podkladu klesnout pod 12°C a teplota 
ovzduší pod 15°C. Vlhkost prostředí nesmí být vyšší než 75%. Podklad pod lité 
podlahy musí být suchý, pevný, rovný, bez prasklin a zbaven všech nečistot. Čistění se 
většinou provádí mechanicky- frézováním nebo broušením. Případné trhliny 
v podkladu se sanují nízkoviskózní pryskyřicí. Musí být zachovány objektové dilatační 
spáry. Šířka pracovního záběru je dána limitní dobou zpracovatelnosti směsi, která je 
cca 30min při teplotě 20°C. Při nižší teplotě se doba mírně prodlužuje. Při napojování 
jednoho pruhu lité podlahy k druhému nesmí být překročena doba zpracovatelnosti 
předchozího pruhu.  
 Vlhkost podkladu betonových mazanin nesmí být vyšší než 1,8-2%. Teplota 
prostředí během pokládky nášlapných vrstev by měla být v rozmezí 18-22°C a 
relativní vlhkost 40-60%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 2012 
Vypracoval: Klára Nečadová 
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3.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
   Novostavba bytového domu bude umístěna na parcele číslo 219/10 s plochou 

pozemku 4106 m2. Pozemek se nachází v okrajové části města Vsetín v katastrálním 
území Rokytnice u Vsetína 786951 a v katastru nemovitostí je veden jako stavební 
parcela. Vlastníkem pozemku je město Vsetín. Okolní zástavbu tvoří vícepodlažní 
bytové a panelové domy sídliště Mír v ulici Šeříková a Urbinská. Pozemek sousedí 
s parcelami č. 223/11, 245/10, 223/9, 227/10, 218/10 (viz. Výkres Koordinační situace 
č. 1). Severní a východní strany od objektu tvoří volné plochy, které jsou v katastru 
nemovitostí vedeny jako stavební pozemky. Na dotčeném území se nenachází žádné 
stávající objekty, stromy, křoviny a ani oplocení. Sklon pozemku je rovinatý. 
Nadmořská výška se v prostoru navrhovaného objektu pohybuje od 331,5 – 332,0 
m.n.m. Bpv. Ve směru k ulici Urbinská je pozemek ukončen strmým svahem. V 
současné době je pozemek bez využití. Parcela svými rozměry a umístěním v okolní 
zástavbě vyhovuje navrhovanému objektu. 

V rámci přípravy bude staveniště před zahájením stavebních prací vyčištěno a 
dále bude sejmuta ornice v předepsané tloušťce. Dotčený pozemek bude ze severní, 
východní a západní strany oplocen lehkým mobilním oplocením výšky 2,0m a tím 
bude zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Z jižní strany je 
staveniště oploceno původním oplocením. Skládky materiálů a deponie jsou blíže 
řešeny ve výkresu Zařízení staveniště č. 2 a 3. Příjezdy a přístupy na staveniště jsou 
umístěny z ulice Šeříková. Vjezd i výjezd na pozemek je přes bránu. Vstup pro pěší je 
situován vedle brány a bude přes samostatnou branku. Veškerá evidence 
příchod/odchodů, příjezdů/odjezdů bude zaznamenána ve vrátnici, která se nachází 
vedle vstupní brány a branky. V místě, kde staveništní komunikace křižuje chodník 
(chodník a alejový prh), bude tento prostor zpevněn pomocí silničních panelů. 

Před započetím hlavních stavebních prací budou k pozemku přivedeny 
přípojky nízkého napětí, kanalizace a vody. Způsob napojení a místa napojení jsou 
řešeny ve výkresu Zařízení staveniště – hrubá stavba č. 2. Stavba je ve shodě se všemi 
vyjádřeními a podmínkami správců inženýrských sítí. 

 
 
3.2 Významné sítě technické infrastruktury 
 

- Odvodnění území 
Veškeré dešťové vody budou svedeny do oddílné dešťové kanalizace. Přípojka 

bude na stokovou síť napojena jádrovým vývrtem. Vzdálenost revizních šachet bude 
max. 25m. Průměr potrubí PVC DN 300. Viz. výkres Koordinační situace č. 1. Potrubí 
přípojky k SO01 bude uloženo na pískovém podsypu tl. 150mm a dále obsypáno 
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pískem do výšky 300mm nad horní hranu trubky. Podél potrubí bude umístěn 
signalizační vodič. Ve výšce 300mm nad potrubí se na násyp položí výstražná fólie. 

 
- Zneškodňování odpadních vod 

Veškeré splaškové vody budou pomocí přípojky svedeny do oddílné splaškové 
kanalizace. Přípojka bude na stokovou síť napojena jádrovým vývrtem. Vzdálenost 
revizních šachet bude max. 18m. Průměr potrubí veřejné kanalizace je PVC DN 300. 
Viz. výkres Koordinační situace č. 1.  

 
- Zásobování vodou 

Objekt bude napojen pomocí nové vodovodní přípojky z HDPE 100 SDR 11; 50 
x 4,6mm (vnější průměr x tloušťka stěny trubky) na veřejný vodovodní řad PE DN100. 
Vodovodní přípojka bude napojena navrtávkou s uzávěrem, zemní soupravou a 
poklopem. Vodoměrná souprava bude umístěna v typové betonové šachtě o rozměru 
900 x 1200 x 1600mm, která se nachází na pozemku investora. Viz. výkres 
Koordinační situace č. 1. 

 
- Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na vedení nízkého napětí NN 16 přes rozvaděč. Před 
kolaudačním řízením budou rozvaděče přepojeny na stávající síť nízkého napětí. Viz. 
výkres Koordinační situace č. 1. 
 
 

3.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, kanalizace apod. 
 
 Zařízení staveniště bude k přípojkám napojováno v závislosti na postupu prací během 

výstavby.  
 

- Pitná voda 
V období, než bude staveniště napojeno na vodovodní přípojku, bude odběr 

vody zajištěn z provizorní cisterny. Po-té, co bude vybudována přípojka vody 
zhotovena z HDPE 100 SDR 11; 50 x 4,6mm (vnější průměr x tloušťka stěny trubky), se 
staveniště napojí přes vodoměr k tomuto rozvodu pomocí staveništní přípojky 
zhotovené z potrubí PE DN 40. V prostoru pod komunikací bude potrubí vedeno 
v chráničce. Přípojka bude napojena na vodoměr, který je umístěn ve vodoměrné 
šachtě na hlavní přípojce vody k realizovanému objektu. Hlavní rozvodná síť pro ZS 
bude vedena pod zemí v nezámrzné hloubce tj. 850mm. V místě, kde přípojka 
prochází pod komunikací, bude použito potrubí HDPE. Odběrná místa vody jsou 
znázorněna ve výkresu Zařízení staveniště č. 2 a 3. Celková délka přípojky pro objekty 
zařízení staveniště je 87 m. 

   Příloha č.1: Výpočet spotřeby vody pro zařízení staveniště 
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- Elektrická energie 
Staveniště bude napojeno na zdroj nízkého napětí NN 220-380V, které bude 

vedeno v ochranném kabelu v zemi. Nejdříve se zhotoví část přípojky od hlavního 
staveništního rozvaděče, který bude umístěn na hlavní přípojce elektrického napětí 
na západní hranici pozemku z ulice Šeříková, k rozvodné skříni. Od rozvodné skříně 
bude natažen provizorní rozvod k jednotlivým odběrným místům. K odběrným 
místům patří staveništní buňky (ohřev teplé vody-průtokové ohřívače pro TUV, 
boilery, rozvody elektriky a přímotopné panely jsou součástí vybavení staveništních 
buněk), staveništní výtah, mísící centrum, montážní plošina. Povrchově vedené 
kabely budou vedeny v chráničkách. 

Venkovní osvětlení bude zajištěno pomocí halogenových reflektorů o příkonu 
500W. 4 svítidla budou umístěna u sestavy buněk zařízení staveniště. Nepředpokládá 
se, že během výstavby budou práce prováděny i v nočních hodinách. V případě 
nedostatku osvětlení bude staveniště přisvětleno dalšími halogenovými svítidly. 
Interiér objektu během výstavby bude taktéž osvětlen halogenovými svítidly a 
přenosnými lampami. 

 Příloha č. 2: Výpočet spotřeby elektrické energie pro zařízení staveniště 
 

- Telekomunikační síť 
Telekomunikace během výstavby bude zajištěná mobilními telefony a 

bezdrátovým připojením k Internetu (pomocí zásuvných modulů). Služby budou 
zprostředkovány zvoleným telekomunikační operátorem ČR. Staveniště se nachází 
v dosahu všech telekomunikačních zprostředkovatelů.  

 
- Kanalizace 

Před začátkem realizace objektu SO01 budou na západní hranici pozemku 
vybudovány revizní šachty, které budou pomocí nových přípojek z PVC DN 150 KG 
(sklon min. 2%) napojeny na stávající oddílnou stoku veřejné splaškové kanalizace 
z korugovaného PVC DN 300. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. 
Šachta bude provedena z prefabrikovaných betonových skruží Ø 1000mm a s litým 
poklopem Ø 600mm. Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém loži výšky 150mm. 
Pískový obsyp sahá do výšky 300mm nad horní hranu trubky. Na tuto šachtu bude 
napojeno dočasné kanalizační vedení z PVC DN 150mm z buňkových objektů zařízení 
staveniště. Zbytek přípojky od revizní šachty k objektu SO01 bude budován v dané 
realizační etapě před zabetonováním základové desky. Celková délka přípojky pro 
objekty zařízení staveniště je 16 m. Po ukončení výstavby budou přípojky pro zařízení 
staveniště zaslepeny.  

Plocha pro očistu vozidel bude odvodněna do oddílné dešťově kanalizace. 
Vody budou předčištěny přes filtr zachycující ropné látky a oleje (Lapol). 
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- Plochy pro zařízení staveniště 
Plochy pro zařízení staveniště (skládky materiálů, deponie, přípravné plochy) jsou 

umístěny v blízkosti realizovaného objektu. Řešení ploch je znázorněno ve výkrese 
Zařízení staveniště č. 1 a2. 

   
 
3.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
   Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob musí být dodrženo nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

   Vstup na staveniště je povolen pouze osobám, které jsou k tomu pověřené 
nebo osobám, jenž jsou nahlášeny stavbyvedoucímu a to včetně majitele pozemku. 
Všechny osoby musí dodržovat bezpečnostní předpisy a být vybaveny ochrannými 
pomůckami – přilba, signalizační vesta, pevná obuv. Neproškolené osoby se nemohou 
samostatně pohybovat po staveništi a v místech, kde probíhají stavební práce. Pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace po staveništi se nepředpokládá. 
Všechny osoby, které se budou vyskytovat na staveništi, musí být seznámeny a 
poučeny s předpisy BOZP. 

   U vstupu na staveniště budou na plotě osazeny výstražné cedule. Komunikace 
pro pěší a mechanizaci jsou vedeny odděleně.  

 
3.4.1 Oplocení 
 

   Z hlediska ochrany třetích osob bude staveniště ze severní, východní a západní 
strany oploceno obilním plotem výšky 2,0m. Délka oplocení je 177,8 m. Z jižní strany 
je staveniště oploceno původním oplocením. Na oplocení (u vstupu na staveniště) 
budou osazeny výstražné tabulky a cedule, jenž upozorňují na probíhající stavební 
práce, zákazy a BOZP. V místě, kde se nachází vjezd a výjezd ze staveniště, se osadí 
uzamykatelná brána pro dopravu a uzamykatelná branka pro pěší. Oplocení musí být 
náležitě stabilizováno a ukotveno. Pro zabránění průhledu přes plot je možné umístit 
neprůhledné plachty. 

 
 Návrh oplocení: 
 -Dodavatel: Johnny Servis 
 -Typ: PV7- průhledné vysoké oplocení lehké 
 -Parametry: Rozměr pole- 3500x2000mm, velikost oka 100x250mm, drátěná síť 

přivařená do obvodového rámu, hmotnost 15kg, horizontální průměr trubky 25mm, 
vertikální 42mm, průměr drátu činí 3mm vertikálně a 3mm horizontálně. 

 -Montáž: použití svorek nebo případně konstrukce ok a háčků.  
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 Součástí systému oplocení je i branka pro pěší a brána pro vjezd automobilů. 
 Celková délka oplocení: 177,9m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr.1.: Mobilní oplocení PV7 
 
 3.4.2 Doprava pro pěší a MHD 
 
   Během průběhu výstavby bude veškerá pěší doprava v místě výjezdů a vstupů 

na staveniště vedená po levé straně ulice Šeříková. Pěší doprava na pravé straně 
bude během výstavby zastavena. Tyto místa budou náležitě označeny upozorněním 
informujícím o probíhajících stavebních pracích. Staveniště je od ulice Šeříková 
zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob mobilním plotem. MHD se v místě 
výstavby nenachází. 

 
 3.4.3 Staveništní vjezdy a výjezdy 
 
   Branka pro pěší, vjezd a výjezd ze staveniště budou zhotoveny z ulice Šeříková. 

Brána bude opatřena informační cedulí „Výjezd vozidel ze stavby“. Veškerý pohyb na 
a ze staveniště bude evidován na vrátnici, která je umístěná u vstupu. Během 
realizace stavby vznikne zvýšené dopravní vytížení v ulici Šeříková. Tato ulice patří 
mezi ulice vedlejší, tím pádem doprava na a ze staveniště výrazně neovlivní místní 
dopravu. Ulice Šeříková je přímo napojená na hlavní dopravní tah Vsetínem. Brána 
pro vjezd a výjezd ze stavby bude vždy zamčená. Šířka staveništní komunikace pro 
pojezd mechanizace je 6,0m a šířka staveništní komunikace pro pěší je 1,5m. Poloměr 
zabočení vjezdu je 11m. 

 
 
3.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
   Během průběhu výstavby budou prováděny pouze technologie, které nijak 

neovlivní kvalitu životního prostředí a veřejných zájmů. Dále musí být zamezeno 
úniku škodlivých látek do ovzduší a spodních vod. Odpady budou likvidovány dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Vozidla 
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budou před vjetím na vozovku ze staveniště omývána. Odpadní vody budou po očistě 
vozidel přečištěny přes filtr zachycující ropné látky a oleje. 

   Staveniště bude obehnáno oplocením do výšky 2,0m a to tak, aby se zamezil 
vnik nepovolaných osob. Rychlost v prostoru zařízení staveniště je snížená na 
10km/h. Při vstupu na staveniště budou na plotě vyvěšeny informační cedule- 
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Výjezd vozidel ze stavby“, „Pohyb po staveništi 
pouze s ochrannými pomůckami“. Dále budou použity dopravní značení- zákaz 
zastavení, výstražné značení a značka s omezením rychlosti na 30km/h. 

 
 
 
    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 2.: Výstražné značení 
 
 
3.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 

- Stávající objekty zařízení staveniště 
Žádné stávající objekty, které by mohly být využity pro zařízení staveniště, se na 

pozemku nevyskytují. 
 

- Nově budované objekty zařízení staveniště 
- Přípojky inženýrských sítí 

Jedná se o provizorní přípojky kanalizace, vodovodu a rozvodu nízkého napětí 
NN. Telekomunikační síť je bezdrátová. Zmíněné přípojky mají čistě dočasný 
charakter. Po ukončení realizace stavby budou tyto přípojky zaslepeny, ponechány 
v zemi a zasypány. 



69 
 

Více o napojení na inženýrské sítě pojednává kapitola 3.3 Napojení staveniště 
na zdroje vody, elektřiny, kanalizace apod. 

 
- Oplocení 

Konstrukce oplocení je blíže řešena v odstavci 3.4.1 Oplocení. 
 

- Sociální zázemí staveniště 
Sociální zázemí staveniště bude situováno v mobilních unimobuňkách 

dodavatele Johnny Servis. Sestava buněk bude tvořena ze 7 kancelářských buněk 
(stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího, mistr, přípravář stavby, technický dozor 
investora a zasedací místnost), 1 vrátný, 3 šaten pro dělníky, 1 umývárny a WC, 1 
kuchyňka s jídelnou a 2 buňky pro skladování nářadí a nástrojů. Kontejnery se mohou 
spojit do větších prostorových celků. Objekt je celkem složen z 12 buněk. Buňky 
budou uloženy na panely a to tak, aby byla zajištěna jejich vodorovnost. Jednou 
z možností řešení je uložení buněk do 2 řad nad sebou po 6-ti buňkách. K horní řadě 
buněk by vedlo ocelové montované schodiště navazující na vykonzolovanou ocelovou 
komunikační plochu š= 1m k jednotlivým buňkám. Schodiště a plocha musí být 
opatřeny zábradlím h=1m. Nosnou konstrukci tvoří ocelový rám. Buňky jsou 
typizované a navržené výrobcem dle platných norem a certifikátů. Manipulace 
s buňkami bude prováděno za pomoci jeřábu.  
 

Návrh typu kontejnerů: 
 

- Kancelářský kontejner:  
Johnny BOX kancelář – BK1 
(kancelářský box včetně okna, dveří, el. rozvodů, topení a osvětlení) 
Rozměry: 6050 x 2438 x 2800 mm (d x š x v) 
Kontejnery lze kombinovat a skládat do velkých místností. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr.3.: Kancelářské kontejnery Johnny BOX 
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- Kancelářský kontejner:  
Johnny BOX kancelář – BK2 
(kancelářský box včetně okna, dveří, el. rozvodů, topení a osvětlení) 
Rozměry: 3067 x 2438 x 2800 mm (d x š x v) 
Kontejnery lze kombinovat a skládat do velkých místností. 

 
- Sanitární kontejner: 
Johnny Sanitar BOX – Bsa2 
(kompletní mobilní sanitární zařízení: 2x WC, 3x sprcha, 2x pisoár, 4x umyvadlo, 3x 
topení, 1x průtokový ohřívač, osvětlení, elektrické rozvody, předsíňka, 3x okno) 
Kontejner může být vybaven integrovanou kuchyňkou. 
Optimální kapacita dlouhodobě: cca 25 lidí. 
Rozměry: 6050 x 2438 x 2800 mm (d x š x v) 
 
- Sanitární kontejner: 
Johnny Sanitar BOX – Bsa4 
(kompletní mobilní sanitární zařízení: 1x WC, 1x sprcha, 1x pisoár, 2x umyvadlo, 2x 
topení, bojler 80l, minikuchyňka, osvětlení, elektrické rozvody, předsíňka, 3x okno) 
Kontejner může být vybaven integrovanou kuchyňkou. 
Optimální kapacita dlouhodobě: cca 15 lidí. 
Rozměry: 3067 x 2438 x 2800 mm (d x š x v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.4.: Sanitární kontejnery Johnny Sanitar BOX 
 
Návrh sociálního a hygienického zázemí staveniště je řešeno v přílohách č. 5 a 6. 
 
- Skladový kontejner: 
Johnny BOX sklad- BSk1 
Skladovací box s otevírací celou čelní stranou. 
Rozměry: 6050 x 2438 x 2800 mm (d x š x v) 
 
 



71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr.5.: Skladový kontejner Johnny BOX - sklad 
  

  Součástí zařízení staveniště je finanční zhodnocení návrhu zařízení staveniště, 
které je uvedeno v Příloze č. 3: Náklady na zařízení staveniště. 

 
- Dopravní řešení 

Staveniště je situováno na Vsetíně v městské části Vsetín-Rokytnice v ulici 
Šeříková. Tato ulice se napojuje na ulici Urbinská a dále na hlavní silnici č. 69 směrem 
do centra města. Hlavní dopravní trasa bude vedená přes výše zmíněné komunikace. 

 
- Doprava v prostoru staveniště 

Materiál bude na stavbu transportován na valnících, nákladních automobilech, v 
domíchávačích nebo v kamionech. Vodorovná doprava na staveništi bude pomocí 
vozíků a koleček. Svislá doprava bude zajištěna pomocí automobilového jeřábu, 
výtahu, stavebního vrátku a montážní plošiny.  

Pro pohyb mechanismů na staveništi bude vybudována staveništní komunikace 
šířky 6m z makadamu frakce 63-125mm, která bude dosypána jemnější frakcí 16-
32mm (dočasná komunikace z makadamu bude podložena geotextilem). Tloušťka 
vrstvy komunikace bude minimálně 180mm. V místě, kde je komunikace dočasná, 
bude místo kameniva použit recyklát. Sjezd ze staveniště je sveden na ulici Šeříková a 
bude zpevněn pomocí silničních panelů. Staveništní komunikace je neprůjezdná, 
proto je navržen prostor pro otáčení vozidel. Bližší řešení je uvedeno ve výkrese 
Zařízení staveniště č. 2 a 3. Komunikace pro pěší bude z drceného kameniva frakce 
16-32mm. 

 
- Trasa dopravy materiálu na stavbu 

Hlavním dopravovaným materiálem na stavbu budou keramické tvárnice, beton, 
ocel pro vyztužování a izolační materiál. Hlavní zásobování materiálem bude na 
základě ekonomického hlediska zprostředkováno dle vybraného dodavatele. Pro 
transport budou využity stávající komunikace. 
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- Transport staveništního odpadu 
Na staveništi budou osazeny kontejnery pro tříděný komunální odpad a 

staveništní odpad. Jejich umístění bude v blízkosti staveništní komunikace viz. výkres 
Zařízení staveniště č. 2 a 3. Odpad bude dále vyvážen a zneškodňován ve 
specializačním Logistickém centru odpadů Mikroregionu Vsetínsko, které se nachází 
na Bobrkách. Subdodavatelé si řeší likvidaci odpadů samostatně. 

 
- Sklady a skládky 

Dodávky materiálu na stavbu budou probíhat posupně a to tak, aby 
nedocházelo ke zbytečnému skladování materiálu a k jeho vystavování klimatickým 
podmínkám. Skladovací plochy budou zhotoveny ze silničních panelů osazených do 
pískového lože a ze zhutněného betonového recyklátu/makadamu. Skládky, které se 
budou likvidovat, budou opatřeny geotextilem umístěným pod makadamovou 
vrstvou. Plochy musí být dle požadavků dostatečně odvodněny. Po ukončení hrubé 
stavby může být materiál skladován v objektu a to v 1.NP. Materiál může být uložen 
taktéž na dřevěných paletách nebo podkladcích. Skladovaný materiál musí být 
v dosahu zvedací techniky. Jedná se hlavně o skladování bednění, materiálu pro 
vyztužování a sypkých materiálů. Výztuž a sypké materiály reagující s vodou musí být 
chráněny přístřeškem. Nástroje, drobný materiál a přístroje budou umístěny 
v uzamykatelné buňce. Dále budou vybudované zpevněné plochy pro drobnou 
montáž a skladování bednění. Bližší řešení je uvedeno ve výkresu Zařízení staveniště 
č. 2 a 3. Venkovní skládky budou s postupnou výstavbou eliminovány a materiál bude 
skladován uvnitř objektu. 

Příloha č. 4: Dimenzování velikosti skladovacích ploch 
 

- Plocha pro čištění vozidel 
Plocha pro očistu vozidel bude situována v blízkosti výjezdu ze stavby. 

Nejdříve se provede mechanické očištění, a potom případné čistění vodní soupravou. 
Více o této problematice pojednává odstavec 3.9 Podmínky pro ochranu životního 
prostředí při výstavbě. Bližší řešení je uvedeno ve výkresu Zařízení staveniště č. 2 a 3. 
 

 
3.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
   Během realizace výstavby budou na staveništi využívány objekty, které 

vyžadují ohlášení na příslušném stavebním úřadu dle stavebního zákona §104 č. 
183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Jedná se o tyto konstrukce: 

 
- Oplocení 
Délka oplocení: 177,9 m 
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Konstrukce: mobilní oplocení s drátěnou výplní z ocelového drátu od výrobce Johnny 
Servis. Typ oplocení PV7- průhledné vysoké oplocení lehké. Pro zabránění vidění přes 
plot je možné umístit neprůhledné plachty. 
Výška oplocení: 2m   

 
- Buňková sestava zařízení staveniště 
Sestavu tvoří 12 vytápěných mobilních buněk dodavatele Johnny Servis. Kontejnery 
jsou složeny z buněk kancelářských a sanitárních. 
Celková plocha sestavy číní: 177 m2 
Umístění sestavy je znázorněno ve výkresu Zařízení staveniště č. 2 a 3. 

 
- Lešení 

 Navržený typ konstrukce lešení: PERI UP 
 Doba umístění lešení se předpokládá delší než 30dnů v roce. 
  
 
3.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
   Během realizace stavebního díla je kladen požadavek na důsledné dodržování 

bezpečnostních předpisů během provádění pracovních úkonů. Všichni účastníci, kteří 
se podílí na výstavbě objektu, musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a 
vyhláškami. Jedná se zejména o nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. Všichni pracovníci mají povinnost používat ochranné 
pracovní pomůcky. Pracovníci budou taktéž informováni o místě, kde jim bude 
poskytnuta první pomoc (kancelář stavbyvedoucího nebo kancelář koordinátora BOZP 
v případě jeho přítomnosti). 

   Rizika, která mohou nastat během výstavby, jsou řešena v samostatné části 
projektu. Podrobnější řešení bezpečnosti je zpracováno v plánu BOZP. 

   V rámci požární ochrany jsou na staveništi umístěny 3 hasící přístroje, a to na 
vrátnici, v kontejneru pro skladování materiálu a poslední v místě, kde budou 
probíhat práce, které by mohly zapříčinit vznik požáru (svařování, natavování lepenek 
aj.). 
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3.9   Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 

Vlastní realizace stavby nebude mít vliv na životní prostředí v případě, že se 
budou dodržovat níže zmíněné hygienické a ochranné předpisy: 
 
- Ochrana ovzduší 

V době realizace objektu se předpokládá se zvýšenou prašností v okolí objektu, 
která je způsobená nasazením těžké techniky. Zmíněný negativní vliv na ovzduší by 
neměl překročit povolené limity. Žádné jiné práce ani technologie, které by mohly 
znečistit ovzduší, se na stavbě nebudou provádět. 

 
- Ochrana spodních vod 

Splaškové odpadní vody budou ze staveniště odváděny pomocí dočasné přípojky, 
která je napojená na revizní šachtu nově budované přípojky pro objekt. Přípojka je 
dále napojena na hlavní kanalizační řád. Voda pro technologické a hygienické účely 
bude na staveniště přivedena z veřejné rozvodné sítě. Pokud by došlo k úniku kapalin 
z nasazených mechanismů, znečištěná zemina by byla okamžitě posypána inertním 
materiálem (vápno), naložena a odvezena k likvidaci specializovanou firmou. 
Kanalizace odvádějící vody po očistě vozidel bude opatřena lapačem ropných látek a 
olejů. Další podmínky a nařízení jsou uvedeny v zákonu č. 254/2001 Sb., Zákon o 
vodách. 

 
- Omezení šíření hluku a otřesů 

Hlukové emise, které budou vznikat během realizace objektu, musí být 
v předepsaných limitech, aby nijak neovlivnily venkovní prostor a okolní zástavbu. 
Jedná se hlavně o součinné práce více hlučných strojů najednou. Veškeré práce 
budou probíhat v denních hodinách. V případě nutnosti prací během nočních hodin, 
budou prováděny pouze takové činnosti, které nepotřebují nasazení hlučných 
mechanizmů. Požadované hladiny hluku v závislosti na denní době- 6:00 až 7:00 Laeq 
= 55 dB,  7:00 až 21:00 Laeq = 65 dB, 21:00 až 22:00 Laeq = 55 dB, 22:00 až 6:00 Laeq 
= 45 dB a to ve vzdálenosti větší než 2m od chráněných objektů. 

 
- Likvidace odpadů vzniklých během výstavby 

Odpady vzniklé během realizace objektu budou zneškodňovány dle zákona č. 
185/2001 Sb., O odpadech a změně některých dalších zákonů a zákona č. 381/2005 
Sb., Katalog odpadů. Zpracování a zneškodňování odpadů bude prováděno náležitou 
firmou, která má tyto práce v dané lokalitě na starost. Během výstavby je kladen 
požadavek na zhotovitele, aby množství odpadů bylo minimálně nutné. V průběhu 
kolaudačního řízení budou doloženy dokumenty pojednávající o nakládání a 
zneškodnění odpadů, které vznikly během výstavby. Na staveništi budou umístěny 
kontejnery na tříděný odpad (stavební suť, papír, kov, plast, směsný odpad). Tyto 
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kontejnery budou pravidelně vyváženy a likvidovány na místech k tomu určených. 
Více o této problematice viz. odstavec 3.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití 
nových a stávajících objektů. Trasa svozu odpadu je řešená v příloze č.7. 

 
- Zamezení roznosu znečistění na veřejné komunikace 

Na pozemku budou vybudovány provizorní zpevněné komunikace pro pojezd 
těžké techniky. Tím pádem by mělo být zabráněno znečištění mechanismů. V případě, 
že by ke znečištění došlo, bude u výjezdu ze stavby probíhat mechanické čištění a 
dále případné čištění čistící vodní soupravou (vysokotlaký čistič). Stavbyvedoucí nebo 
pověřená osoba bude vždy informována o pohybu automobilové techniky z a na 
staveniště. Její povinností je také kontrola čistoty mechanismů. V případě, že by došlo 
ke znečištění veřejné vozovky, bude v rezervě připraven kropící a zametací vůz (jedná 
se zejména o etapu, během které budou prováděny zemní práce). 

 
 
3.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 
Předpokládaná délka výstavby: 
- Zahájení výstavby: únor 2013 
- Ukončení výstavby: červen 2014 
 

Rozhodující dílčí termíny budou dány v harmonogramu stavebních prací a dále se 
budou řídit kontrolními a zkušebními plány. 

Zařízení staveniště bude odstraněno v termínu a dle souladu se smlouvou, kde 
jsou uvedeny podmínky vztahující se k objektům zařízení staveniště. 

 
  
3.11 Přílohy 

 
 Příloha č. 1: Výpočet spotřeby vody pro zařízení staveniště 
 Příloha č. 2: Výpočet spotřeby elektrické energie pro zařízení staveniště 
 Příloha č. 3: Náklady na zařízení staveniště 
 Příloha č. 4: Dimenzování skládek 
 Příloha č. 5: Návrh velikosti sociálního zázemí staveniště 
 Příloha č. 6: Návrh velikosti sociálního zázemí staveniště – hygienické zázemí 
 Příloha č. 7: Trasa svozu odpadu 

Příloha č. 8: Situace širších vztahů 
Všechny přílohy jsou uvedeny ve složce A Přílohy k textové části – Podsložka A3. 

 
V Brně 2012 
Vypracoval: Klára Nečadová 
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4.1 Stroje pro zemní práce 
 

4.1.1 Pásový dozer Ceterpillar D5N (LGP) 

 
Obr. 1: Pásový dozer Ceterpillar D5N (LGP) 
 
Dimenzování: 
Stroj je dimenzován na hodinový výkon, který je snížený o třídu těžitelnosti zeminy a 
její lepivost. Teoretický hodinový výkon mechanismu byl stanoven na 25m3/h. 

 
Rozměry: 
1 – rozchod pásů: 2000mm  
2 – šířka stroje: 2760mm (bez radlice); 3043mm (s radlicí 
3 – výška stroje od hrany záběrových lišt desek pásů: 3039mm 
4 – výška tažného závěsu: 537mm 
5 – délka styku pásů se zemí: 2604mm 
6 – délka základního stroje: 1344mm (radlice čelně); 1779mm (radlice pod úhlem 25°) 
7 – výška vršku výfuku od hrany záběrových lišt desek pásů: 2849mm 
8 – výška záběrových lišt desek pásů: 47mm 
 
Technická data: 

 Výkon motoru: 90,3kW 
 Tlak na opěrnou rovinu: 34kPa 
 Objem radlice: 2,6m3 

Šířka radlice: 3360mm 
Hloubkový dosah radlice: 415mm 
Přepravní hmotnost: 13 251kg 
Provozní hmotnost: 13 530kg 
 
Podmínky použití: 
Řidičské oprávnění skupiny C; strojnický průkaz 
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Důvod použití: 
Odstranění ornice 
 
 
4.1.2 Kolové rýpadlo Caterpillar M316D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Kolové rýpadlo Caterpillar M316D 
 

 
Obr. 3: Poloha pro jízdu na komunikaci s násadou 2400mm 
 
Dimenzování: 
Stroj je dimenzován na hodinový výkon, který je snížený o třídu těžitelnosti zeminy, 
její lepivost a převýšení, které vzniká při hloubení. Teoretický hodinový výkon 
mechanismu byl stanoven na 35m3/h (stanoveno dle cyklu práce stroje – nabrání 
zeminy a vyložení na korbu nákladního automobilu). 
 
Rozměry: 
1 – přepravní výška: dle výložníku 3170-3330mm 
2 – přepravní délka: dle výložníku 8390-8405mm 
3 – opěrný bod: dle výložníku 3560-3230mm 
4 – obrysový poloměr otočné nástavby: 2280mm 
5 – světlá výška protizávaží: 1280mm 
6 – Výška k vršku kabiny: 3170mm 
Celková šířka stroje: 2550mm 
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Technická data: 
Výkon motoru: 124kW 
Objem lopaty: 0,41-1,26m3 
Výškový dosah: dle výložníku 9000-7720mm 
Hloubkový dosah: dle výložníku 5370-4820mm 
Provozní hmotnost: 16 700kg 
 
Podmínky použití: 
Řidičské oprávnění skupiny C; strojnický průkaz 
 
Pracovní dosah rýpadla: 

 

 
 
Důvod použití: 
Velký objem lopaty a hloubkový dosah rýpadla urychlí proces provádění zemních 
prací. 
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4.1.3 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 
 

 
Obr. 4: Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 
 
Dimenzování: 
Stroj je dimenzován na hodinový výkon, který je snížený o třídu těžitelnosti zeminy, 
její lepivost a převýšení, které vzniká při hloubení. Teoretický hodinový výkon 
mechanismu byl stanoven na 20m3/h (stanoveno dle cyklu práce stroje – nabrání 
zeminy a vyložení na korbu nákladního automobilu). 
 
Rozměry: 
A – celková délka: 5810mm 
B – celková přepravní výška: 3736mm 
C – výška k vršku kabiny: 2863mm 
D – výška k vršku komínku: 2779mm 
E – vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky: 2704mm 
L – vzdálenost od od masky chladiče po řezný břit lopaty v poloze pro přejezd: 
1505mm 
R – šířka přes stabilizační opěry: 2368mm 
 
Technická data: 
Výkon motoru: 67kW 
Objem lopaty nakladače: 1,03m3 

Objem lopaty rýpadla: 0,08-0,29 m3 
Maximální dosah: 6700mm 
Hloubkový dosah: 6000mm 
Provozní hmotnost: 7700kg 
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Podmínky použití: 
Řidičské oprávnění skupiny C; strojnický průkaz 
 
Pracovní dosah rýpadla: 

 

 
 
N – Maximální hloubkový dosah: 4243mm 
O – Hloubkový dosah při plochém dnu: 4205mm 
P – Vodorovný dosah v úrovni terénu od osy čepu otáčení hloubkového zařízení: 
5588mm 
Q – Dosah při maximálním zdvihu: 1710mm 
 
Důvod použití: 
Rychlý převoz menšího objemu zeminy. Možnost využití násad pro převoz materiálu. 
Možnost rychlé výměny lopat (širší za užší) pro výkop rýh inženýrských sítí. 
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4.1.4 Sklápěč TATRA 815 
 
 
 
 
 

  
  

2 
Obr. 5: Sklápěč TATRA 815 
 
Dimenzování: 
Při dimenzování stroje byl brán ohled na koeficient nakypření zeminy kn=1,22. 
Pracovní cyklus byl stanoven na základě vzdálenosti skládky odvozu zeminy a 
rychlosti sklápěče. Pro plné využití kolového rypadla byly celkem navrženy 3 vozidla. 
 
Rozměry: 
Rozměry TATRY 815 jsou uvedeny na obrázku č.5. 
 
Technická data: 
Výkon motoru: 208/2 200kW 
Rozměr korby: 4300x2500x1000mm 
Užitečná hmotnost: 10 700kg 
Pohotovostní hmotnost: 11 300kg 

 
Podmínky použití: 
Řidičské oprávnění skupiny C; strojnický průkaz 
 
Důvod použití: 
Transport materiálu. 
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4.1.5 Vibrační válec Caterpillar CS44 
 

 
Obr. 6: Vibrační válec Caterpillar CS44 (obrázek včetně násada-vibrační ježek) 

 
Rozměry: 
1 – 5080mm 
2 – 5440mm 
3 – 1800mm 
4 – 2120mm 
5 – 1676mm 
6 – 25mm 
7 – 1221mm 
8 – 2930mm 
9 – 2970mm 
10 – 2600mm 
11 – 380mm 
12 – 411mm 
13 – 574mm 
 
Technická data: 
Výkon motoru: 72kW 
Pracovní šířka: 1676mm 
Max. rychlost pojezdu: 12,3km/h 
Statické lineární zatížení: 20,9kN/cm 
Pohotovostní hmotnost: 7000kg 

 
Podmínky použití: 
Strojnický průkaz 
 
Důvod použití: 
Zhutňování zeminy 
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 4.1.6 Mininakladač AVANT Tecno OY AVANT 635 
 

 
 Obr. 7: Mininakladač AVANT Tecno OY AVANT 635 s vyměnitelným nástavcem 
  
 Rozměry: 
 Rozměry mechanizmu jsou uvedeny na obrázku č.7. 
 
 Technická data: 
 Hmotnost: 1380kg 
 Rozměry (d/š/v): 2550/1290/2090mm 
 Jmenovitá nosnost: 1200kg 
 Rychlost: 17km/h 
 Výkon motoru: 27,97kW 
 Objem lopaty: 0,485m3 
  
 Podmínky použití: 
 Řidičský průkaz skupiny B 
 
 Důvod použití: 
 Zásyp zeminou prostoru mezi patkami. Drobné pozemkové úpravy. 
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4.2 Stroje pro provedení spodní stavby 
 
4.2.1  Autodomíchávač Stetter BASIC LINE 

 
 

 
 

Obr. 8: Autodomíchávač Stetter BASIC LINE 
 
Rozměry: 

 
Typ domíchávače – AM 8C 
A – Délka (FH/SH): 6358/6860mm 
B – Šířka (FH/SH): 2400/2500mm 
C – Průměr bubnu: 2300mm 
D – Výška násypky: 2482mm 
E – Průjezdná výška: 2507mm 
F – Pomocný rám: U-profil 160/70/8 (6-10m3) 
G – Převis: 1190mm 
H – Výsypná výška: 1084mm 
 
FH – pohon od motoru podvozku 
SH – separátní pohon 
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Technická data: 
Výkon motoru: 72kW 
Rozměr bubnu: 6358/6860x2400/2500x2507mm 
Jmenovitý objem bubnu: 8m3 
Geometrický objem: 14 370l 
Stupeň plnění: 55,7% 
Sklon bubnu: 12° 
Otáčky bubnu: 0 – 12/14 (U/min) 
 
Podmínky použití: 
Řidičské oprávnění skupiny C 
 
Důvod použití: 
Transport betonu z betonárny na stavbu. 
 
 
4.2.2 Autočerpadlo Schwing S31XT 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Autočerpadlo Schwing S31XT 
 
Technická data: 
Vertikální dosah: 30,5m 
Horizontální dosah: 26,5m 
Skládání výložníku: RZ 
Počet ramen: 4 
Dopravní potrubí: DN125 
Délka koncové hadice: 4m 
Pracovní rádius otoče: 550° 
Systém zapatkování: XH 
Zapatkování podpěr předních: 6,21m 
Zapatkování podpěr zadních: 5,70m 
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RZ – skládání „Z“ a rolování „RZ“ 
XH – umožnění rychlého a úsporného zapatkování čerpadla 
 
Technická data čerpací jednotky P2023: 
Pohon: 380l/min 
Dopravní válec: 230x2000mm 
Hydraulický válec: 110/75mm 
Počet zdvihů: 19/min 
Dopravované množství: 96m3/h 
Tlak betonu max.: 85bar 

 
Podmínky použití: 
Řidičské oprávnění skupiny C 
 
Pracovní dosah autočerpadla: 

 
Důvod použití: 
Transport betonové směsi na stavbě. 
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4.2.3 Doprava strojů na místo stavby 
 

Stroje pro zemní práce a provádění spodní stavby budou na místo realizace 
objektu bytového domu dopravovány buď po vlastní ose, nebo pomocí tahačů 
s podvalníkem, který bude navržen dle velikosti přepravovaného mechanizmu 
(vibrační válec, dozer). 
 
 
4.2.4 Bezpečnostní předpisy týkající se mechanizace pro provádění zemních prací 

a spodní stavby 
 

Pro obsluhu vybraných stavebních a zemních strojů musí pracovník vlastnit 
Průkaz strojníka/obsluhy nebo mít odbornou způsobilost k řízení či obsluze dle 
zvláštních předpisů.  

Mezi základní povinnosti při práci se stavebními a zemními stroji patří 
z hlediska BOZ především: 
- Před zahájením práce provést důkladnou prohlídku pracoviště, včas zajistit a 

vyznačit všechny překážky. 
- U větších pracovišť zpracovat plán záchranných prací. 
- Prokazatelně seznámit obsluhu strojů s umístěním lékárničky na stavbě, či se 

stanovištěm první pomoci. Dále pak s umístěním telefonu, u kterého musí být 
vyvěšena telefonní čísla důležitých stanic (lékařská pomoc, hasiči, aj.) 

- Při práci na strojích by měl řidič před zahájením práce vydat zvukový signál 
oznamující, že se stroj s klidové pozice uvádí do chodu. 

 
Základní povinnosti strojníka před zahájením pracovní činnosti: 
- Prohlídka stroje 
- Prohlídka záznamů v provozním deníku 
- Prohlídka pracoviště (okolí stroje) 
- Technická kontrola stroje před jeho uvedením do chodu 
 
Povinné vybavení strojů: 
- Provozní doklady dodávané výrobcem 

(návod k použití, technický popis, strojní kartu, provozní deník, technické 
osvědčení nebo technický průkaz, katalog náhradních dílů, seznam vybavení 
stroje) 

- Provozní doklady vedené uživatelem nebo obsluhou stroje 
(revizní kniha, kontrolní kniha, provozní deník, denní hlášenka) 

- Povinná výbava a výstroj stroje 
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(hasící přístroj, lékárnička, klíny pro zajištění vozidla, maják, nářadí pro opravu, 
příslušenství dle vyhlášky o silničním provozu, měřič tlaku v pneumatikách, 
ochranný bezpečnostní pás pro práci na stroji v h je větší než 2m) 

 
Podmínky pro používání strojů a obecné provozní podmínky strojů jsou dány jeho 

konstrukcí a určením, a také bezpečnostními předpisy dle vyhlášky č. 324/90 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. 

  
 
4.3 Stroje pro provedení vrchní stavby 
 
 4.3.1 Autojeřáb TATRA AD28 
 

Jedná se o automobilový jeřáb na kolovém podvozku s teleskopickým 
výložníkem. Maximální horizontální vzdálenost neprodlouženého výložníku o 
nástavné rameno je na R26m 24m. Maximální vertikální vzdálenost neprodlouženého 
výložníku o nástavné rameno je na R26m 28,5m. Výložník lze prodloužit o nástavné 
rameno a jeho celková délka je 31,2m. 

Jeřáb bude na stavbu dopraven po vlastní ose (osazení na kolovém podvozku). 
Před jeho použitím se provede zapatkování na zpevněné ploše z betonových panelů. 
Rozchod patek je 5,16.  

 

 
 
Obr. 10: Autojeřáb TATRA AD28 – pohled boční a zadní  
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Obr. 11: Autojeřáb TATRA AD28 – pohledy  
 
Technická data – přepravní parametry: 
Délka: 10 700mm 
Šířka: 2 500mm 
Výška: 3 600mm 
Provozní hmotnost: 28 740kg 
Nosnost: 28 000kg 
Typ podvozku: TATRA T 815PJ 6x6, 8x8, MAN 6x6 
Výkon motoru: 170kW 
Maximální rychlost: 70km/h 
 
Technická data – pracovní parametry: 
Šířka s vysunutými podpěrami: 5160mm 
Nosnost (max): 28t 
Max. výška zdvihu bez nástavce: 26m 
Max. výška zdvihu s nástavcem: 33,9m 
Délka teleskopického výložníku: 9,5-26m 
Délka výložníku s nástavcem: 33,9m 
 
Posouzení jeřábu: 
Nejvzdálenější břemeno: paleta cihelných tvárnic – 1,05t/19m 
Nejtěžší břemeno: schodišťově rameno – 1,8t/15,5m 
 
Podmínky použití: 
Platný průkaz jeřábníka třídy D1 a řidičské oprávnění sk. C 
 
Důvod použití: 
Vzhledem k charakteru prováděných prací není třeba na stavbu pořizovat stacionární 
jeřáb. Autojeřáb je navržen pro vertikální dopravu prvků větší hmotnosti. Jeřáb je 
navržen tak, aby bezpečně a s dostatečnou únosností a dosahem přepravil stanovená 
břemena. Jeřáb bude na stavbě přítomen pouze v případě jeho nutného využití pro 
vertikální přepravu. 
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Obr. 12: Zátěžový diagram autojeřábu TATRA AD 28 
 
Kritická břemena a rozkreslení jeřábu v souvislosti s objektem jsou znázorněny 
v příloze č. 2.  
Finanční zhodnocení nákladů provozu jeřábu a porovnání s jinými typy jeřábové 
techniky je uvedeno v příloze č. 1. 

 
Bezpečnost práce pro použití autojeřábu: 
Požadavky na BOZP při provozu jeřábů vyplývá ze dvou základních předpisů ČSN ISO 
1248-1 Jeřáby-bezpečné používání a ČSN EN 13 000 Jeřáby-Mobilní jeřáby. 
  Dodavatel je povinný zajistit návod k používání autojeřábu, za jehož obsah 
zodpovídá výrobce (technické údaje); určuje osoby pro práci, údržbu a montáž 
s mechanizmem a dále musí poskytnout informace o dalších možných rizicích při 
použití autojeřábu; určuje povinnosti obsluhy jeřábu. 
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  Jeřábník je zodpovědná za správné ovládání jeřábu v souladu s pokyny 
výrobce, dále se řídí pokyny vazače, který musí být zřetelně označen. Musí mít 
dostatečnou kompetentnost, zdravotní způsobilost a věk více než 18 let. Obsluha 
jeřábu musí mít platný průkaz jeřábníka. 
  Vazač je zodpovědný za navázání a odvázání břemene, za zahájení pohybu 
jeřábu s břemenem, dává pokyny jeřábníkovi. Musí být kompetentní, s dostatečnými 
zkušenostmi a zdravotní způsobilostí. Věk je požadován starší 18 let. Vazač musí mít 
oprávnění k vázání břemene – průkaz. 
Všechny činnosti, které budou prováděny pomocí jeřábu, musí být realizovány 
s ohledem na bezpečnost práce. Nebezpečí, která mohou vzniknout při používání 
jeřábu, plynou z nesprávného stanovení hmotnosti břemene, nesprávného určení 
těžiště břemene, použití nevhodných vázacích prostředků, ustavení jeřábu, 
nerespektování nadzemních vedení a kabelů, nerespektování dodržení dostatečných 
odstupů od přepravovaného břemene včetně nedodržení vstupů do ochranných 
pásem, nepříznivých povětrnostních a viditelnostních podmínek a při manipulaci 
břemene v blízkosti osob. Navazovat břemena mohou pouze kompetentní osoby. 
Zavěšované břemena musí mít známou hmotnost. Jmenovitá nosnost jeřábu nesmí 
být překročena. Před zvednutím břemene se jeřábník musí ubezpečit, že vazač i 
ostatní pracovníci jsou v bezpečné vzdálenosti od břemene. 
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  4.3.2  Stavební osobo-nákladní výtah GEDA 500Z/ZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 13: Stavební osobo-nákladní výtah GEDA 500Z/ZP 
  
 Technická data: 

Nosnost: 500kg osoby; 850kg náklad 
Rychlost zdvihu: 12m/min osoby; 24m/min náklad 
Maximální výška: 100m 
Napájení: 400V; 2,8/5,5kW 
Vidlice: 16A (pětikolík) 
Rozměr klece: 1600/1400/1100 (d/š/v) 
Zastavěná plocha: 2x2,5 m 
Přeprava osob: ANO 

 
Důvod použití: 
Urychlení vertikální dopravy materiálu a osob. 
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4.3.3  Kontinuální míchačka KM40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 14: Kontinuální míchačka KM40 a násada na silo 
 
Technická data: 
Technický výkon: 40dm3/h 
Max. velikost zrna: 4mm 
Napájecí soustava: 3PEN/50Hz/380V 
Jmenovitý příkon: 5,5kW 
Tlak vody v přívodním potrubí: 0,35MPa 
Přívod vody: G3/4“ 
 
Rozměry zařízení: 
Délka: 2160mm 
Šířka: 740mm 
Výška: 1410mm 
Celková hmotnost: 271kg 
 
Přednosti: 
Homogenní kvalita hotové směsi, žádné materiálové ztráty, robustní konstrukce, 
jednoduché a rychlé čištění, snadná obsluha. 
 
Důvod použití: 
Příprava směsi ze suchých matových směsí na bázi cementu (zdící a spárovací malta, 
vyrovnávací hmoty, lepící a armovací malty aj.). Míchačka může být plněna 
pytlovaným materiálem nebo materiálem dodávaným ze sila. 
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4.3.4  Stavební vrátek CAMAC MINOR PLUMA 
 

 
Obr. 15: Stavební vrátek CAMAC MINOR PLUMA 
 
Technická data: 
Nosnost: 500kg 
Rychlost zdvihu: 22m/min 
Délka lana: 30/60m 
Průměr lana: 6mm 
Pevnost lana: 2686kg 
Jmenovitý výkon motoru: 3,5kW 
Napětí motoru: 380V 
Rozsah otočení: 360° 
Poloměr: 1150mm 
Hmotnost: 110kg 
Rozměry š/d/v: 630/2000/600mm 
 
Důvod použití: 
Vertikální doprava materiálu, který není nutné přemísťovat pomocí jeřábové 
technologie. Urychlení postupu stavebních prací. 
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4.4 Stroje pro provedení dokončovacích prací 
 
 4.4.1  Stavební silo pro suché směsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. 16: Stavební silo pro suché směsi BAUMIT 
 
Technická data: 
Obsah sila: 18-22m3 
Materiál: běžná ocel 
Vnější průměr: max. 2500mm 

 
Důvod použití: 
Z důvodu objemu množství prováděných prací, je cenově výhodnější nákup 
omítkových směsí ve stavebním silu, než nákup pytlovaného materiálu. 
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4.4.2 Strojní omítačka QUATTRO 

 
Obr. 17: Strojní omítačka QUATTRO 
 
Technická data: 
Výkon: 5-45 l/min 
Dopravní vzdálenost: cca. 40m 
Dopravní výška: cca. 20m 
Pohon: 400V (5,5kW) 
Kompresor: 250 l/min – 5bar – 0,9kW 
Rozměry: 1100x660x1455mm (dxšxv) 
Plnící výška: 870mm 
Hmotnost: 215kg 
 
Důvod použití: 
Zpracování suchých malt a strojních omítek. Stroj je možné plnit pytlovanou směsí 
nebo směsí ze sila. Šířka omítačky je pouze 660mm, tím pádem se vejde do všech 
dveří na staveništi. Jednoduchý transport, snadné přenášení mezi patry, jednoduchá 
manipulace na staveništi (4kola – 2 brzdná, 2 otočná), ergonomické uspořádání pro 
plynulý průběh práce. 
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4.4.3 Pracovní plošina na kolovém podvozku Genie Z51/30J RT 

 
Obr. 18: Pracovní plošina na kolovém podvozku Genie Z51/30J RT 
 
Technická data: 
Pracovní výška: 17,62m 
Stranový dosah: 9,25m 
Maximální nosnost koše: 227kg 
Velikost pracovního koše: 1,76 x 0,73m 
Maximální výška podlahy: 15,62m 
Pohon: 4x4 
Vnější poloměr otáčení: 5,90m 
Šířka plošiny: 2,29m 
Délka plošiny: 7,5m 
Otoč koše: 160° 
Hmotnost: 7212kg 
Maximální rychlost jízdy: 8 km/h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důvod použití: 
Provádění sloupko-příčkové fasády 
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4.4.4 Teleskopický manipulátor s rotací Genie GTH-4016SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 19: Teleskopický manipulátor s rotací Genie GTH-4016SR – pohledy  
 
Rozměry: 
A – 2,99m E – 1,95m I – 0,34m O – 7,96m 
B – 2,22m F – 3,00m L – 3,60m M1 – 33° 
C – 2,40m G – 4,66m M – 2,59m M2 – 33° 
D – 0,93m H – 6,76m N – 4,17m 
 
Technická data: 
Provozní hmotnost: 12 900kg 
Jmenovitá nosnost: 4 000kg 
Maximální výška zdvihu: 15 420mm 
Maximální vodorovný dosah: 13 350mm 
Rotace: 138° 
Nosnost při maximální výšce zdvihu: 450kg 
Nosnost při minimální výšce zdvihu: 4 000kg 
Rychlost: 35km/h 
Výkon motoru: 74,0kW 
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Podmínky použití: 
Řidičský průkaz skupiny C. 
 
Důvod použití: 
Provádění montované sloupkopříčkové fasády. 
 

 
 
Obr. 20: Pracovní dosah teleskopického manipulátoru: zapatkování/nezapatkování 
 
Manipulátor bude doplněn o speciální vyměnitelný nástavec – Oktopus GL-L, který 
umožňuje manipulaci se skleněnými tabulemi ve třech směrech. 
 

 
 
Obr. 21: Speciální nástavec Oktopus GL-L pro manipulaci se skleněnými tabulemi 
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4.5 Ostatní mechanizace a strojní vybavení výstavby 
 
 4.5.1 Valník s hydraulickou rukou na podvozku DAF LF55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 22: Valník s hydraulickou rukou na podvozku DAF LF55 
    DAF LF55 se skříňovou úpravou 
  
 Technická data: 

Výkon motoru: 136kW; 2000-2500 ot./min 
 Ložná plocha: 5500x2500mm 
 Celková hmotnost: 18t 
 Nosnost: 10t 

Emisní limit: Euro 5 
  

Podmínky použití: 
 Řidičské oprávnění skupiny C, jeřábnický průkaz 

 
Důvod použití: 
Mechanizace určená pro zásobování staveniště. Hydraulická ruka umožňuje 
jednodušší manipulaci s materiálem při jeho nakládání a vykládání.  
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4.5.2 Nosič kontejnerů AVIA DAEWOO D90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 23: Nosič kontejnerů AVIA DAEWOO D90 
 
Technická data: 
Výkon motoru: 108kW; 2500 ot./min 
Karoserie: sklápěč 
Celková hmotnost: 9t 
Emisní limit: Euro 3 
 
Podmínky použití: 
Řidičské oprávnění skupiny C 
 
Důvod použití: 
Transport staveništního odpadu. 
 
 
Přílohy: 
Nasazení strojů se bude řídit dle Plánu nasazení strojů, který je zpracován v 
samostatné příloze této práce – Složka A Přílohy textové části - podsložka A12. 
Ostatní přílohy jsou uvedeny – Složka A Přílohy textové části - podsložka A4. 
 
 

 
 
 
 
V Brně 2012 
Vypracoval: Klára Nečadová 
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5.1 Propočet dle THU 
 
   Propočet stavby dle technicko-hospodářských ukazatelů (THU) byl stanoven 

pomocí počítačového programu BuildPower. Propočet je přiložen v samostatné 
příloze diplomové práce, a to ve složce B. Rozpočet stavby. 

 
 
5.2 Rozpočet objektu SO01 
 

Rozpočet objektu SO01 byl stanoven pomocí počítačového programu 
BuildPower. Rozpočet je přiložen v samostatné příloze diplomové práce, a to ve 
složce B. Rozpočet stavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 2012 
Vypracoval: Klára Nečadová 
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6.1 Obecné informace 
 
   Novostavba bytového domu bude umístěna na parcele číslo 219/10 s plochou 

pozemku 4106 m2. Pozemek se nachází v okrajové části města Vsetín v katastrálním 
území Rokytnice u Vsetína 786951 a v katastru nemovitostí je veden jako stavební 
parcela. Vlastníkem pozemku je město Vsetín. Okolní zástavbu tvoří vícepodlažní 
bytové a panelové domy sídliště Mír v ulici Šeříková a Urbinská. Pozemek sousedí s 
parcelami č. 223/11, 245/10, 223/9, 227/10, 218/10 (viz. Výkres Koordinační situace 
č. 1). Severní a východní strany od objektu tvoří volné plochy, které jsou v katastru 
nemovitostí vedeny jako stavební pozemky. Na dotčeném území se nenachází žádné 
stávající objekty, stromy, křoviny a ani oplocení. Sklon pozemku je rovinatý. 
Nadmořská výška se v prostoru navrhovaného objektu pohybuje od 331,5 – 332,0 
m.n.m. Bpv. Ve směru k ulici Urbinská je pozemek ukončen strmým svahem. V 
současné době je pozemek bez využití. Parcela svými rozměry a umístěním v okolní 
zástavbě vyhovuje navrhovanému objektu. Objekt bude napojen na všechny 
inženýrské sítě. 

   Konstrukce bytového domu je pětipodlažní, z nichž jedno patro tvoří suterénní 
prostory. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Budova je založena na 
základových patkách, které jsou ztuženy základovými pásy. Pro zhotovení této 
konstrukce bude použit beton C 25/30 a výztuž z oceli B500. Nosnou konstrukci 
podzemního podlaží tvoří železobetonový skelet. Sloupy i stěny budou zhotoveny z 
monolitického železobetonu (beton C25/30, ocel B500). Konstrukce výtahové šachty 
je vyprojektována ze stejného materiálu. Zateplení suterénních prostor bude 
provedeno z extrudovaného polystyrénu SYNTHOS XPS 50L o tloušťce 80mm. 
Zateplení bude vytaženo 400mm nad terén. Světlá výška podzemních prostor je 
2,53m a konstrukční výška je 2,80m. Nadzemní část objektu bude vyzděna z tvárnic 
cihelného systému Porotherm 36,5 P+D. Stěny budou zatepleny minerální vlnou s 
podélnými vlákny ISOVER TF PROFI o tloušťce 120mm. Vnitřní nosné stěny i příčky 
budou taktéž vyzděny ze systému Porotherm 44 P+D, 30 AKU P+D a 11,5 P+D. Světlá 
výška místností je 2,63m a konstrukční výška je 2,95m. Stropní konstrukce tvoří v 
celém objektu spojité železobetonové desky o tloušťce 250mm. Pro jejich zhotovení 
bude použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500. Schodiště je navrženo jako 
železobetonový prefabrikát. Čtvrté podlaží bude po celé jeho ploše zastřešeno 
plochou jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím vrstev. Třetí podlaží bude 
zastřešeno střechou DUO a část podzemního podlaží 1S bude tvořit vegetační 
střecha. Výška nejvyšší atiky je 13,33m.  

   Celkem jsou v projektu navrženy tři druhy plochých střech. Nad částí suterénu 
se nachází střecha vegetační, nad 3.NP v místě, kde jsou terasy, budou střechy DUO a 
nad 4.NP je jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Předmětem 
technologického předpisu je přesný popis, průběh prací, obecné podmínky a návod 
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na provádění ploché jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev, která se 
nachází nad 4. podlažím domu.  

Spádová vrstva střechy bude zhotovena z prostého betonu C16/20, jenž bude 
vyspádován do minimálního sklonu 3%. Síla betonové vrstvy se pohybuje od 50 do 
300mm. Výška střešního pláště u atiky je +12,220m a výška atiky je +12,680m. 
Konstrukce střechy nad schodištěm je stejná, jako konstrukce střechy nad 4.NP. Výška 
této střechy je u atiky +12,920m a samotná atika je ve výšce +13,330m. Toto navýšení 
vzniklo z důvodu konstrukce výtahové šachty. Výškový rozdíl mezi oběma střechami 
bude překonán ocelovým žebříkem. Tepelné izolace střech jsou navrženy 
z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS 120S a expandovaného polystyrenu 
s nakašírovaným asfaltovým pásem POLYDEK EPS 200 TOP. Finální hydroizolační 
vrstva bude z modifikovaného asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 
Odvodnění střech je pomocí střešních vtoků Topwet. Střechy jsou dále opatřeny 
bezpečnostními přepady od stejné firmy, jako střešní vtoky. Střecha je rozdělena 
dilatačními celky, které jsou znázorněny v projektové dokumentaci. Všechny prostupy 
nad střešní rovinu musí být vzdáleny od atiky minimálně 0,5m. Dodržením této 
vzdálenosti bude zaručeno dostatečné množství prostoru pro provedení 
hydroizolace. Oplechování atik bude provedeno z pozinkovaného plechu. Všechny 
zámečnické práce prováděné na střeše se budou řídit projektovou dokumentací. 
Bezpečnost na střeše je zajištěna lanovým systémem. Přístup na střechu je ze 
střešního  výlezu na střechu 1200x600mm.  

 
 Obecné informace o staveništi a objektu: 
 Plocha pozemku: 5106m2 
 Zastavěná plocha: 513m2 

Obestavěný prostor: 6230m3 

Výška objektu: 13,33m 
 Výška atiky ploché jednoplášťové střechy: 12,68m 
 Celková plocha jednoplášťové střechy: 337,8 m2 
 
 
6.2 Materiál 
 

- Výpis materiálu pro provedení ploché jednoplášťové střechy 

Materiál m.j. 
počet 
m.j. 

- Spádová vrstva 
Prostý beton C16/20 (sklon min. 3%, tl. 50-300mm) m3 53 
-Izolační vrstvy a doplňkový materiál 
Náběhový klín z minerální vlny (2x po obvodu) bm 190 
Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER (balení 12, 25kg; kg 83 
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spotřeba 0,2-0,3kg/m2) 
Parozábrana, modifikovaný asfaltový pás ROOFTEK AL, tl. 
3,5mm (včetně 15% na prořezy), plocha včetně atik 

m2 380 

Bitumenové lepidlo DenBit STYRO LT (balení 10kg; spotřeba 
0,8-1,5kg/m2) 

kg 360 

Tepelná izolace ISOVER EPS 150S, tl. 120mm 
(včetně 5% na prořezy) 

m3 37 

-Hydroizolační + Ti vrstvy a doplňkový materiál 
Polyuretanové lepidlo, PU-ROOFFIX (balení 5kg; spotřeba 
200g/m2)  

m2 338 

EPS s nakašírovanými modifikovanými asf. pásy, POLYDEK 
EPS 70 TOP, tl. 53,5mm (včetně 5% na prořezy) 

m3 3,6 

EPS s nakašírovanými modifikovanými asf. pásy, POLYDEK 
EPS 200 TOP, tl. 123,5mm (včetně 5% na prořezy) 

m3 38 

-Hydroizolační vrstva 
Modifikovaný asfaltový pás, ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, tl. 
4,4mm (m.j. včetně 15% na přesahy) 

m2 435 

Modifikovaný asfaltový pás, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 
tl. 4mm (m.j. včetně 15% na přesahy) 

m2 186 

-Doplňkový materiál 
OSB deska tl. 20mm; š= 490mm bm 96 
Extrudovaný polystyren atiky ISOVER EPS 150S,tl. 50mm  
(včetně 5% na prořezy) 

m3 2,4 

Střešní vtok TOPWET TW 170 BIT S ks 3 
Odvětrávací hlavice (nerez) ks 6 
Odvětrání kanalizace, Hlavice z PVC (DN 100mm) ks 6 
Lanový zabezpečovací úchyt z nerez oceli ks 12 
Výlez na plochou střechu 1200x600mm ks 1 
Bezpečnostní přepad DN 100, L=620mm ks 3 
Oplechování atiky (včetně upev. mat.), TiZn plech tl. 0,7mm 
R.Š. 740mm 

bm 96 

Podkladní plech atiky, FeZn tl. 0,6mm; R.Š. 670mm bm 96 
 

Doprava materiálu: 
  Primární doprava 

Materiál bude na stavbu dopravován pomocí nákladního automobilu Iveco 
R18 ze stavebnin (Příloha č. 10- Trasa stavebnin). Prostý beton bude dovezen 
domíchávačem z místní betonárny (Příloha č. 9 Trasa dovozu betonu z betonárky). 
Den jeho dopravy na staveniště je dán dle harmonogramu prací. Asfaltová penetrační 
emulze je balená v kbelících po 12 nebo 25kg. Izolace namotaná na roli délky 7,5m. 



112 
 

Bitumenové lepidlo je baleno v kbelících po 10kg. Tepelná izolace ISOVER EPS 150S je 
zabalená do PE fólie (balení 2m2/0,24m3). Polyuretanové lepidlo baleno v kanystru po 
5kg. POLYDEK EPS 200 TOP zabalen do PE fólie. Modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 
40 SPECIAL DEKOR zabalen v roli po 7,5m. Plechové prvky jsou baleny ve svitcích. 
Kusový materiál je v krabicích. 

  Sekundární doprava 
  Materiál bude na staveniště dopraven na nákladním automobilu přímo až ke 
skládce materiálu. Po staveništi bude materiál přepravován pomocí stavebního 
vrátku, výtahu a na vozících. Beton bude čerpán pomocí automobilového čerpadla. 
 
Skladování: 

Role izolačních pásů se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny 
před dlouhodobým působením povětrnosti, zdroji sálavého tepla, teplot nad +30°C a 
UV záření. Délka skladování izo. pásů je max. 12 měsíců od data výroby uvedeného na 
obalu. Izolační desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek vylučujících 
jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci, skaldy musí být 
dostatečně větrány a nesmí se zde současně skladovat organická rozpouštědla. 
Kusové prvky budou skladovány v krabicích, plechové prvky ve svazcích na suchém 
místě a to tak, aby se zabránilo jejich znehodnocení. Penetrační nátěry se skladují 
v suchých, krytých skladech. Je třeba je chránit před vodou, vlhkostí a mrazem. 

Drobný materiál, kusové prvky, penetrační nátěry a pracovní pomůcky budou 
skladovány v uzamykatelném skaldu – viz. výkres zařízení staveniště 2 a 3. Izolační 
materiál bude na stavbu dopraven s 2 – 5-ti denním předstihem a bude skladován 
uvnitř budovy v 1.NP (prostor prodejny) nebo na venkovní skládce. Pro zapatkování 
čerpadla betonu je u objektu zhotovena zpevněná plocha ze silničních panelů.  
 
Podmínky použití: 

Nátěrové materiály se nanáší na čistý, suchý a soudržný povrch. Počasí musí 
být suché a teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Oleje, tuky a jiné nečistoty je 
třeba z podkladu odstranit. Pokládání asfaltových pásů bude prováděno jen za 
suchého počasí. Teplota nesmí klesnout pod 0°C. Při provádění tepelných izolací 
nesmí teplota vzduchu klesnout pod +5°C. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému 
slunečnímu záření, dešti a větru. Dále musí být odstraněny všechny závady, které by 
mohly způsobit pronikání vlhkosti do konstrukce. Podklad nesmí vykazovat výrazně 
zvýšenou ustálenou vlhkost. 
 
Předzásobení: 

Před a během provádění prací na ploché střeše musí být zajištěna dodávka 
materiálu dle tabulky s výpisem materiálu. Materiál bude na stavbu dopraven s 2-5-ti 
denním předstihem. Beton bude na stavbu dopraven v den provádění spádových 
betonových vrstev. 
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6.3 Převzetí pracoviště 
 
 Převzetí stavby 
   V objektu jsou zhotoveny všechny nosné konstrukce a konstrukce 

vystupujících nad úroveň střechy (VZT, odvětrání kanalizace). Potrubí je vyvedeno do 
výšky dle projektové dokumentace jednotlivých profesí. Ve stropní konstrukci jsou 
taktéž zhotoveny prostupy pro odvod dešťových vod ze střešních vpustí. Před 
prováděním izolačních prací musí být vždy zkontrolována podkladní konstrukce. O 
této kontrole se provede zápis do stavebního deníku nebo předávacího protokolu. 
Železobetonové konstrukce musí splňovat limitní vlhkostní parametry (méně než 
10%). Beton musí být vyzrálý minimálně 14 dnů. Rovinnost podkladu je 5mm při 
měření 2m latí. Povrch pod pokládkami souvrství střešní konstrukce musí být čistý, 
suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné částice a výčnělky je třeba před 
aplikací odstranit. Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit. Případné 
nerovnosti budou zarovnány. Prostor před pokládkou musí být vyklizen. V průběhu 
realizace musí být prováděny pravidelné kontroly prováděných prací a řešení detailů. 
Časový harmonogram řeší sled jednotlivých profesí probíhajících na stavbě. V místě 
pracoviště je před prováděním vlastních prací na ploché střeše v předstihu 
vyhotoveno bezpečnostní lešení. 

   
Převzetí pracoviště 

Hlavní dodavatel předá pracoviště subdodavateli, který bude zhotovovat 
konstrukci ploché jednoplášťové střechy nad 4.NP. Dále budou předány sklady 
(uzamykatelné kontejnery) a skládky (venkovní zpevněné plochy, vnitřní skládka 
v 1.NP) pro uložení materiálu, materiál pro provádění střechy a plocha pro 
zapatkování čerpadla. Musí být zajištěno, aby ostatní prováděné práce negativně 
neovlivňovaly průběh prací na ploché střeše (zajištěn přístup k čerpadlu, volné 
skládky a sklady, přípojky ke zdrojům energií). Při převzetím pracoviště bude také 
subdodavateli předána projektová dokumentace a řešení detailů ploché střechy.  

Na stavbě musí být vyhotoveny všechny práce, které předchází pracím na 
ploché střeše nad 4.NP – podmínky jsou uvedeny v odstavci Převzetí stavby. 
V případě, že tyto požadavky nebudou splněny, nemůže se začít s prováděním prací 
na střešní konstrukci. O předání realizované stavby a objektů zařízení staveniště bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Zařízení staveniště bude řešeno dle výkresů č. 
2 a 3. Přístup pracovníků k místu výkonu práce je přes hlavní schodiště budovaného 
objektu SO01. 

  
 Dílčí termíny před a v průběhu realizace ploché střechy: 

Střecha bude řešena dle harmonogramu stavebních prací – kapitola č.12 
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6.4 Obecné pracovní podmínky 
 
 Všeobecné pracovní podmínky 
  
   Veškeré stavební práce na střeše budou prováděny za příznivých klimatických 

podmínek. Práce budou zastaveny v případě deště, sněžení, námrazy nebo bouřky. 
Teplota se bude pohybovat od +5°C do +30°C. Povrchové teploty podkladů nesmí 
klesnout pod +5°C. Pokud teplota klesne pod tuto hodnotu, je třeba následné 
provádění prací konzultovat s dodavateli jednotlivých materiálů, jenž jsou použity pro 
tyto práce. Dohlednost musí být větší než 30m. Rychlost větru musí být do max. 
11m/s. Pracovní čety musí mít minimálně 2 členy. Práce mohou provádět pouze 
osoby starší 18-ti let, které byly náležitě seznámeny s bezpečnostními předpisy. Dále 
budou pracovníci poučení o bezpečnosti při používání otevřeného ohně a při 
provádění prací ve výškách. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými 
normami, předpisy, projektové dokumentace a požadavky investora. Proti pádu 
z výšky budou pracovníci chránění konstrukcí lešení objektu a atikou. Pro všechny 
níže uvedené konstrukce platí všeobecné pracovní podmínky. Hydroizolace se nesmí 
pokládat, pokud teplota klesne pod -5°C. 

 
 Obecné pracovní podmínky – spádová vrstva (prostý beton C16/20) 

- Povrch pro provedení spádové vrstvy musí být čistý, suchý, soudržný. 
- Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit.  
- Nosná konstrukce stropu musí být ve vlhkostním stavu umožňující vytvoření 

souvislé vrstvy. 
- Teplota čerstvé betonové směsi nesmí před uložením do bednění klesnout pod 

+10°C a musí být taková, aby na počátku tuhnutí byla nejméně +5°C. Pokud bude 
teplota pro provádění práce nižší, než povolené hodnoty, musí být provedeny 
opatření pro provádění prací za nízkých teplot. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod +5°C po dobu nejméně 72 hodin od betonáže. 

- Pokud je povrch konstrukce ochlazován chladným vzduchem, dochází ke vzniku 
trhlin – zakrývání fóliemi/plachtami. 

- Provedení dilatací dle projektu (úsek 2,5x4,36m; 4,85x4,36m). Dilatační spáry 
šířky min. 5mm jsou vyplněny pružnou výplní. Po obvodu je dilatace z EPS 50mm. 

- Zralost betonu pro provádění dalších prací – 14 dnů za současného dodržení 
vlhkostního požadavku 10%. 
 
o Opatření při betonáži za nízkých teplot: 

 Opatření z hlediska složení betonu: 
- Použití betonů vyrobených z cementu s vysokou počáteční pevností-rychlý náběh 

počátečních pevností, vysoký vývin hydratačního tepla (CEM I 42,5R nebo 
portladského směsného cementu třídy 42,5R bez příměsí) 
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- Použití cementů s vyšším obsahem slínku (CEM I, CEM II/A-B) 
- Použití vyšších pevnostních tříd betonů (minimálně C16/20, raději C20/25; 

C25/30) 
- Použití betonů s obsahem superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí a tuhnutí 

betonu 
- Ohřátí záměsové vody pro přípravu betonu, prohřívání kameniva 
- Zakrývání konstrukcí fóliemi, deskami 
- Zaplachtování části konstrukce nebo objektu a foukání horkého vzduchu pod 

plachty 
- Elektroohřev betonu uloženého v bednění 

 
Opatření z hlediska ukládání a ošetřování betonu: 
- Na konstrukci, na které budeme betonovat, nemá být led a sníh. V době betonáže 

nemá být teplota povrchu pracovní spáry vyšší než 0°C.  
- Pokud předpověď počasí hlásí nízké teploty v době provádění betonáže a 

ošetřování, musí se připravit předběžná opatření proti poškození mrazem. 
- Beton se musí chránit před teplotami pod 0°C, dokud nebude pevnost v tlaku 

aspoň 5MPa. 
- Beton se může chránit zakrytím izolačními materiály (tenčí části se izolují více). 

 
Opatření z hlediska složení betonu: 
- Použití směsných cementů a přísad do betonu, které prodlužují dobu 

zpracovatelnosti a tuhnutí čerstvé betonové směsi. 
 

Opatření z hlediska ukládání a ošetřování betonu: 
- Pravidelné kropení nebo mlžení betonu. 
- Zakrytí povrchu betonu vlhkými tkaninami nebo fólií. 
- Aplikace nástřiku parotěsnou látkou (vytvoření filmu, který zamezí odpařování 

vody- vhodné pro velké betonové plochy) 
 

 Obecné pracovní podmínky – penetrační vrstva (asfaltová emulze DEKPRIMER) 
- Povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné částice 

a výčnělky je třeba před aplikací odstranit.  
- Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit.  
- Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožňující vytvoření souvislé vrstvy (před 

realizací je doporučeno ověření přilnavosti na malé ploše).  
- Podklad musí mít teplotu min. +5°C. 

 
 Obecné pracovní podmínky – parozábrana (mod. asf. pás. ROOFTEK AL) 

- Teplotní rozsah použití pro montáž -5°C až +30°C. 
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- Pás má vnitřní paměť, a pokud je ranní teplota pod +5°C je vhodné role 
předtemperovat 24h/20°C pro lepší zpracovatelnost. Po dodání materiálu na 
místo pokládky role ihned rozbalit. 

- Pokud budou probíhat práce pod teplotou nižší než -5°C, není možné zabezpečit 
rovnoměrné kvalitní natavení pásu. 

- Povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné částice 
a výčnělky je třeba před aplikací odstranit.  

- Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit.  
- Hmotnostní vlhkost podkladu pod 10%. 
- Podklad musí být opatřen penetrační vrstvou. 
- Šířka bočního přesahu min. 80mm, šířka čelního přesahu je min. 100mm. 
- Rovinnost podkladu +-5mm/2m lati. 

 
 Obecné pracovní podmínky – lepící vrstva (bitumenové lepidlo DenBit STYRO LT) 

- Povrch musí být čistý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné částice a 
výčnělky je třeba před aplikací odstranit.  

- Na povrchu se nesmí vyskytovat stojatá voda, jinovatka nebo zmrazky.  
- Povrch může být mírně vlhký. 
- Tepelný rozsah použití +5°C až +35°C. 

 
 Obecné pracovní podmínky – tepelně izolační vrstva (ISOVER EPS 150S) 

- Desky je nutno klást na těsný sraz. 
- Styčné spáry desek v druhé vrstvě vystřídat se styčnými spárami ve vrstvě první. 
- Povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné částice 

a výčnělky je třeba před aplikací odstranit.  
- Na povrchu se nesmí vyskytovat stojatá voda, jinovatka nebo zmrazky.  
- Podklad musí mít teplotu min. +5°C. 
- Tepelný rozsah použití +5°C až +35°C. 
- Rovinnost podkladu +- 5mm/2m lati. 

 
Obecné pracovní podmínky – lepící vrstva (polyuretanové lepidlo PU-ROOFIX) 
- Povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků a zbavený prachu. 

Nesoudržné částice a výčnělky je třeba před aplikací odstranit.  
- Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit.  
- Povrch může být mírně vlhký. 
- Otevřený čas lepidla je cca 15min. 
- Plné zatížení možné až po 24h. 
- Podklad musí mít teplotu od +5°C do +60°C. 
 

 Obecné pracovní podmínky – tepelně-hydroizolační vrstva (POLYDEK EPS 200 TOP) 
- Rovinnost podkladu +- 5mm/2m lati. 
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- Desky je nutno klást na těsný sraz. 
- Styčné spáry desek v druhé vrstvě vystřídat se styčnými spárami ve vrstvě první. 
- Povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné částice 

a výčnělky je třeba před aplikací odstranit.  
- Na povrchu se nesmí vyskytovat stojatá voda, jinovatka nebo zmrazky.  
- Podklad musí mít teplotu min. +5°C. 

 
 Obecné pracovní podmínky – hydroizolační vrstva (mod. asf. pás. ELASTEK 40 SPECIAL 

DEKOR) 
- Teplotní rozsah použití pro montáž -5°C až +25°C. 
- Pás má vnitřní paměť, a pokud je ranní teplota pod +5°C je vhodné role 

předtemperovat 24h/20°C pro lepší zpracovatelnost. Po dodání materiálu na 
místo pokládky role ihned rozbalit. 

- Pokud budou probíhat práce pod teplotou nižší než -5°C, není možné zabezpečit 
rovnoměrné kvalitní natavení pásu. 

- Povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné částice 
a výčnělky je třeba před aplikací odstranit.  

- Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit.  
- Hmotnostní vlhkost podkladu pod 10%. 
- Podklad musí být opatřen penetrační vrstvou. 
- Šířka bočního přesahu min. 80mm, šířka čelního přesahu je min. 100mm. 
- Rovinnost podkladu +-5mm/2m lati. 

 
 
 
6.5 Personální obsazení 
 
 Personální obsazení pro provádění konstrukce ploché jednoplášťové střechy: 

Personální obsazení Kvalifikace Zodpovědnost 
Počet 

pracovníků 
Betonáři Zaučené osoby nebo 

osoby s vyučením, 
proškolením 

Zhotovení spádové 
vrstvy z prostého 
betonu  

4 

Izolatéři Zaučené osoby nebo 
osoby s vyučením, 
proškolením 

Provádění 
parozábran, 
tepelných izolací a 
hydroizolací 

5 

Zedníci Vyučená osoba 
v oblasti zednictví, 
proškolení  

Vyzdívání atik 
4 

Klempíři Vyučená osoba Provádění 3 
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v oblasti 
klempířských prací 

oplechování, 
odvodnění střechy 

Zámečníci Vyučená osoba 
v oblasti zámečnictví 

Provádění výlezu 
na střechu, 
bezpečnostního 
lanového systému, 
stupadla 

3 

Vedoucí pracovní čety 
jednotlivých profesí 

Vyučená osoba dle 
charakteru 
prováděných prací 

Zodpovědnost za 
kvalitní provedení 
fasády, koordinace 
práce, řízení 
pracovníků 

1 

Pomocní pracovníci Nezaučení 
pracovníci 

Pomocné práce 
3 

 
Všichni pracovníci na stavbě budou seznámeni a proškolení s BOZP. Pracovníci 

pracovních čet musí předložit osvědčení o tom, že jsou odborně vyškolení o 
provádění jednotlivých konkrétních pracích provádění souvrství střešního pláště. 
Pracovníci bez tohoto osvědčení mohou v četě vykonávat pouze práce pomocné. 
Realizační firma zodpovídá za kvalitu svého díla a nejlépe zná své schopnosti a 
možnosti. 

 
 
6.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 

Velké stroje: 
- Autodomíchávač, čerpadlo pro čerpání betonové směsi, horkovzdušný svařovací 

přístroj s regulací, stavební vrátek, stavební výtah 
 
Ruční nářadí: 
- Štětce, pěnové válečky, stěrka, zubové ocelové hladítko, zednická lžíce, latě, 

provázky na vytyčení spádů, nůž, špachtle, vědro s vodou a hadr, škrabky, nářadí 
pro klempířské práce (provádění oplechování atik), metr, ocelové pravítko, 
dřevěná lať 

 
Osobní pomůcky a pomůcky BOZP: 
- Helma, vesta, pracovní oděv, obuv s měkkou podešví a s bezpečnostní špičkou, 

ochranné kožené rukavice, pracovní ochranné brýle nebo štítek obličeje, 
nákoleníky, chrániče sluchu, respirátor 

- Lana, úvazky, sedáky 
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6.7 Pracovní postupy 
 
   Předtím, než se začnou provádět práce na střešní konstrukci, musí být 

dokončená stropní konstrukce z monolitického železobetonu nad 4. NP. Stropní 
konstrukce bude dosahovat požadovaných hodnot pevnosti a únosnosti. Na stropní 
konstrukci budou po obvodu vyzděny atiky, a to z cihelných tvárnic POROTHERM 30 
P+D pevnost P10 na maltu TM5. Výška cihelné atiky je 750mm. Paty atik jsou ve 
výškách +11,680 a +12,380. Na vyzděnou atiku se provede separační vrstva z lepenky, 
na kterou bude vybetonován železobetonový věnec 300x200mm z betonu C20/25, 
jenž bude vyztužen ocelí B500-10 505(R). Horní hrany atik, včetně železobetonových 
věnců, jsou ve výškách +12,630 a +13,300. Ve stropních konstrukcích a atikách musí 
být provedeny otvory pro vedení instalací (rozmístění otvorů a jejich rozměry jsou 
detailně řešeny ve výkresu střechy). Otvory v železobetonové stropní konstrukci byly 
zhotoveny během betonáže stropu. V případě, že bude zjištěna absence otvorů pro 
prostupy, budou tyto díry dodatečně vyvrtány. Během této fáze výstavby je již 
v objektu zhotoven rozvod dešťové kanalizace, který je napojen na kanalizační 
přípojku dešťové vody.  

   Povrch stropní konstrukce, na který se bude realizovat spádová vrstva 
z prostého betonu C16/20, musí být zbaven nečistot, prachu, olejů a jiných látek, 
které by mohly znehodnotit kvalitu této vrstvy. Nečistoty mohou být odstraněny 
mechanicky (zametením, vysátím) nebo pomocí vodního tlaku. Výška betonu se 
pohybuje od 50mm (výška betonu u střešní vpusti) do 300mm (výška betonu u atik). 
Beton bude na střechu dopravován pomocí čerpadla. Před betonáží budou vyneseny 
výšky, spády betonové vrstvy a prostupy. U atik bude provedená dilatace z EPS tl. 
50mm. Velikosti dilatačních úseků v ploše střechy jsou řešeny ve výkresu střechy. 
Maximální povolená velikost dilatačních úseků pod tepelnou izolaci je 6x6m. Dilatační 
spáry jsou vyplněny pružnou výplní (například EPS) tl. 50mm. Beton bude na stavbu 
dovezen autodomíchávačem z místní betonárny (viz. Příloha č. 9). Uložení betonu na 
místo bude pomocí čerpadla SCHWING pro betonové směsi. Beton je po uložení na 
místo rozprostírán lopatami a hutněn vibrováním. Spádování a zarovnání betonové 
vrstvy se provádí pomocí dřevěné latě.  Beton v době tuhnutí musíme chránit před 
klimatickými vlivy (déšť, vítr, sníh, mráz), které mohou způsobit znehodnocení 
betonu. Dokud beton nedosáhne určité únosnosti, nesmíme ho nijak zatěžovat a dále 
ho musíme chránit před mechanickým a chemickým poškození. Ošetřování, ukládání 
a opatření pro beton jsou uvedeny v odstavci 6.4. 

   Na vyzrálý betonový podklad spádové vrstvy a vnitřní stranu atik provedeme 
penetraci DEKPRIMER, jenž je za studena zpracovaný penetrační nátěr na bázi asfaltů. 
Nátěr zvyšuje přilnavost k podkladu pro izolační systémy střešních konstrukcí. Před 
nanesením penetrace je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. Povrch před 
aplikací musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné částice a 
výčnělky je třeba před aplikací odstranit. Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba 
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z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožňující vytvoření 
souvislé vrstvy (před realizací je doporučeno ověření přilnavosti na malé ploše). 
Podklad musí mít teplotu min. +5°C. Penetrace se nanáší rovnoměrně pomocí 
koštěte, štětce, pěnového válečku nebo stříkací pistole. Následující den, kdy je 
penetrační nátěr zaschnutý, se může pokračovat s dalšími pracemi na střeše. 

   Na zaschlý penetrační nátěr se dále bude provádět parotěsná vrstva 
z modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou z hliníkové fólie ROOFTEK AL 
Special Mineral tl. 3,5mm. Před zahájením izolatérských prací musí být provedeny 
kroky, které jsou uvedeny v odstavci 6.4 Obecné pracovní podmínky - parozábrana 
(mod. asf. pás. ROOFTEK AL). Pásy budou nataženy po celé ploše a povytaženy na 
naznačenou úroveň na atice dle projektové dokumentace. Pro zmírnění přechodu 
izolace mezi atikou a plochou střechy budou provedeny náběhové klíny po celém 
obvodu střechy. Všechny pásy hydroizolace se kladou jedním směrem po směru toku 
vody. Musí být vůči sobě posunuty tak, aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se kladou na 
vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T 
(ne X). K podkladu jsou tyto pásy připevněny bodovým natavením. Bodové natavení 
se provede lokálním přivařením v pěti bodech o velikosti talíře na 1m2. Jednotlivé 
pásy jsou k sobě připevněny natavením pomocí plynového hořáku. Svary jsou k sobě 
zatlačeny a zalisovány válečkem. Přesah jednotlivých pásů z boku je 80mm a v čele 
100-120mm. Sprejem nebo umístěním značky označíme na hydroizolačním souvrství 
střešní prostupy. 

   Na parozábranu (pojistnou HI) se dále provede vrstva tepelně izolační, která 
bude zhotovená ze stabilizovaného expandovaného polystyrénu ISOVER EPS 150S tl. 
120mm. Před zahájením pokládky desek z EPS v ploše se nejdříve provede tepelně 
izolační vrstva na atice (podrobně zpracováno ve výkresu detailu). Tato vrstva bude 
zhotovena ze stabilizovaného expandovaného polystyrénu s nakašírovaným 
asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 
POLYDEK EPS 70 TOP. Tloušťka vrstvy je 50+3,5mm. Desky budou k podkladu 
přilepeny pomocí bitumenového lepidla na polystyrén a asfaltové pásy DenBit STYRO 
LT. V této fázi výstavby se v závislosti na prováděných tepelně-izolačních a 
hydroizolačních pracích zhotoví bezpečnostní přepady v atice, které jsou provedeny 
z nerezových trubek DN100mm s připojeným asfaltovým vějířem. Asfaltový vějíř bude 
nataven na okolní hydroizolaci. Trubka bude osazená ve sklonu 2% směrem ze 
střechy. Přesné umístění bezpečnostních přepadů je řešeno v projektové 
dokumentaci. Desky v ploše střechy budou stejně jako izolace atik lepeny pomocí 
bitumenového lepidla. Jejich kladení bude na sraz. Během provádění musíme zajistit, 
aby styk bočního a čelního spoje měl tvar T (ne X).  

   Pro konstrukci střechy jsou navrženy tepelně izolační desky ze stabilizovaného 
expandovaného polystyrénu s přídavnou hydroizolační vrstvou z nakašírovaných 
asfaltových pásů z modifikovaných asfaltů s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 
POLYDEK EPS 200 TOP tl. 120+3,5mm. Desky POLYDEK se dodávají ve formátu 
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1300x1000mm. Asfaltový pás přesahuje hranu ze 2 stran o 80mm. Spojení pásů 
s polystyrénem – kašírování- se provádí ve výrobě na speciálním zařízení. Podklad pod 
dílce je třeba dostatečně vyrovnat. Rovinnost podkladu +-5mm/2m lati. Nerovnosti 
můžeme vyrovnat seřezáním, vyrovnáním přířezy z asf. pásů, naříznutím dílce ze 
spodu aj. Dílce POLYDEK se kladou v jedné vrstvě na sraz (co nejtěsněji). Jednotlivé 
řady se posouvají vůči sobě na vazbu tak, aby přesahy pásů byly ve tvaru T (nikoliv X). 
Spodní přesah pásu se v tomto místě zešikmeně seřízne. Liniové spáry větší šířky je 
vhodné doplnit přířezy z rovných desek EPS stejného typu, jako je typ desek EPS 
použitý v dílcích POLYDEK. Menší spáry a další místa jako např. prostupy je možné 
doplnit nízkoexpanzivní PUR pěnou. Při aplikaci je nutné dbát, aby pěna nepronikla 
pod desku a nezvedla ji. Horní povrch PUR pěny se seřízne do roviny a přeplátuje 
přířezem asfaltového pásu stejného typu, jako je použit na deskách POLYDEK. Tento 
přířez je vhodné předem nahřát, aby nedošlo k poškození PUR pěny a dílců. Pás 
POLYDEKU plní spodní vrstvu hydroizolační vrstvy, proto musí být přesahy pásů 
spolehlivě svařeny. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k odpaření polystyrenu 
nadměrným teplem. Při svařování se postupuje maximálně opatrně. Používá se malý 
hořák a pomocné prkno. Dílce PLYDEK musí být k pokladu vždy připevněny, aby se 
zamezilo vlivu objemových změn povlakových izolací, vlivu sání větru a aby bylo 
docílené celkové stabilizace dílců. Připevnění bude provedeno kotvením a lepením 
dílců. Lepení bude provedeno z materiálu vhodného pro lepení dílců EPS. Kotvení 
bude pomocí kotevního prvku (např. EJOT FDD 50x270mm) do spádové vrstvy 
z betonu. Každá kotva bude překryta záplatou min. 200x200mm z asfaltového pásu. 
Množství kotev bude použito dle projektu. Pokud kotvíme pásy ve spoji, je nutno 
kotvu umístit tak, aby šířka svaru mezi kotvou a okrajem pásu byla nejméně 60mm. 

   Pro horní hydroizolaci je použit asfaltový pás SBS modifikovaný s ochranným 
břidličným posypem s nosnou vložkou s polyesterové rohože v podélném směru 
vyztužené skleněnými vlákny ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,4mm. Před zahájením 
izolatérských prací musí být provedeny kroky, které jsou uvedeny v odstavci 6.4 
Obecné pracovní podmínky - parozábrana (mod. asf. pás. ELASTEK 40 SPECIAL 
DEKOR). Pásy budou nataženy po celé ploše a povytaženy na horní plochu atiky dle 
projektové dokumentace. Všechny pásy hydroizolace se kladou jedním směrem po 
směru toku vody. Hydroizolace spodní vrstvy a horní musí být vůči sobě posunutá tak, 
aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly 
vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T (ne X). Asfaltové pásy budou 
k podkladu celoplošně nataveny a budou hydroizolačně spolupůsobit s podkladem. Je 
třeba mít na paměti, že při teplotě okolo 190°C degraduje struktura SBS 
modifikovaného asfaltu, proto je třeba použít ruční hořák a je nepřípustné používat 
tzv. „kombajn“. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. 
Nahřátí musí být intenzivní a přitom co nejkratší. Každý pás se nejdříve rozvine, usadí 
do správné polohy, pečlivě svine jedna polovina pásu ke středu a nataví se. Potom se 
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svine a nataví druhá polovina rolí. Před zahájením izolatérských prací HI budou 
provedeny po obvodu náběhové klíny. 

   Při natavování role pásů lze postupovat podle 2 níže zmíněných metod: 
 

- Metoda za použití tzv. „Rozbalovače rolí“ 
Pro tento postup se použije zahnutá trubka s dlouhou rukojetí. Trubka 
s vymezovacími válečky se nasune do role a izolatér roli táhne za sebou. Dobře 
vidí na tavící se asfalt a nešlape po čerstvě nataveném pásu. Nevýhodou je, že pás 
se přitlačuje pouze vahou role a izolatér couvá a nevidí za sebe. Důraz na 
obezřetnost je kladen zejména u provádění izolačních prací u okrajů střechy. Tato 
metoda je vhodná, pokud jsou role s izolačním pásem zdeformované. 
 

- Metoda za použití ocelové trubky 
Pás, který bude natavován, se navine na ocelovou trubku o průměru cca 60mm 
délky asi o 50mm menší, než je šířka role s izolací. Natavovanou část role izolatér 
posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, tím pádem je pás až k jeho 
konci dobře přitlačován. Za použití této metody se izolatér pohybuje po čerstvě 
nataveném pásu. Nemá úplný přehled o nahřívání asfaltu, ale má přehled o dění 
před sebou. Spoje a překrytí pásů se doporučují natavovat až po natavení plochy 
celého pásu. Z tohoto důvodu je nutné ponechat okraj pro provaření spojů 
nenatavený. Tato metoda je pracnější, ale zaručuje nám kvalitnější provedení 
spojů.  

 
   Přesah jednotlivých pásů z boku je 80mm a v čele 100-120mm. Sprejem nebo 

umístěním značky označíme na hydroizolačním souvrství střešní prostupy. 
Hydroizolační vrstva bude provedena také na atikách, ze kterých bude dále přetažená 
na plochu střechy. Izolant je na atice nataven na OSB desku, která je ve spádu, jenž je 
vytvořen pomocí extrudovaného polystyrénu tl. 30-45mm. Přesné řešení je 
znázorněno v detailech, které jsou součástí projektové dokumentace.  

   Oplechování atiky bude provedeno z titan-zinkového plechu tl. 0,7mm  
rozvinuté šířky 640 a 740mm. Část oplechování bude připevněna pomocí hřebíků 
průměru 4mm. Na ni bude navlečena horní část oplechování a připevněná k podkladu 
naletováním. Oplechování bude přetaženo 40mm přes okraj atiky.  

   Střešní vpusti budou dodány od firmy TWN 170 BIT XL. Součástí vpusti je 
nástavec pro střešní vtok od výrobce TOPWET, TW 170 BIT S a asfaltový límec, který 
se přivaří k hydroizolaci střechy a přikotví pomocí talířové hmoždinky z polyamidu 
s kovovým trnem Ø10mm. Kotevní hloubka hmoždinky je 30mm. Střešní vpusti jsou 
omotány topným kabelem 230V, který je napojen na čidlo. 

   
 
 



123 
 

6.8 Jakost a kontrola prací 
 

- Jakost a kontrola prací - spádová vrstva (prostý beton C16/20) 
  Vstupní kontrola 

Kontrolujeme rozměry železobetonové stropní konstrukce, na kterou se bude 
provádět spádová vrstva. Rozměrová kontrola atik. Místa, kde budou prostupy 
instalací (vpusti, větrací potrubí aj.). Kontrola dodaného betonu z betonárky. Dodací 
list bude uschován. O přejímkách materiálu a provedených kontrolách bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Kontrola přítomnosti potřebných montážních 
zařízení a nástrojů. 

 
 Mezioperační kontrola 
   Kontrola kvality provedení spádové vrstvy – výšky, sklony, povrch, struktura 

betonu, rozměry dilatačních celků. Kontrola betonu dle dodacího listu každé várky 
betonu.  

 
Výstupní kontrola  

   Směry a sklony vyspádovaných vrstev směrem ke vpustím, výšky betonu dle 
projektové dokumentace, poloha prostupů, rovinnost povrchu by měla být do +- 
5mm/2m lati. 

 
- Jakost a kontrola prací - parozábrana (mod. asf. pás. ROOFTEK AL) 
Vstupní kontrola 

Kontrolujeme rovinnost podkladu, který může mít povolenou odchylku +-
5mm/2m lati. Je nutné dohlédnout na kompletnost osazení všech konstrukcí, které 
vystupují nad rovinu střešního pláště. Dále musíme zkontrolovat kompletnost (počet 
kusů, složení) a kvalitu dodaného materiálu pro výstavbu. Při složení materiálu na 
skládku musíme zkontrolovat neporušenost obalů izolací. Kontrola přítomnosti 
potřebných montážních zařízení a nástrojů. 

 
Mezioperační kontrola 

V průběhu mezioperační kontroly klademe důraz na kvalitu osazení prvků do 
konstrukce a na kvalitu provedení detailů střechy. Dohlížíme především na viditelné 
vady, celistvost a provázání izolačních pásů (spojení pásů mezi sebou a k podkladu).  

 
Výstupní kontrola 

Vizuální kontrola komplexnosti a kvality provedení souvrství (poškození asf. 
pásů špatným způsobem natavování či opracování - obnažení výztužné vložky, vznik 
puchýřů). Kontrola svaření spojů se provede namátkově proříznutím spoje pásů nebo 
tažením špachtle po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku lze provést 
pouze při teplotě asf. pásu v rozmezí 10-20°C. O průběhu a výsledcích zkoušky se 
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provede zápis do stavebního deníku. Přesahy jednotlivých pásů z boku - 80mm a v 
čele 100-120mm. 

 
-  Jakost a kontrola prací - tepelně-izolační vrstva (ISOVER EPS 150S) 
Vstupní kontrola 

Povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné 
částice a výčnělky je třeba před aplikací odstranit. Rovinnost podkladu +- 10mm/2m 
lati. Dále musíme zkontrolovat kompletnost (počet kusů, složení) a kvalitu dodaného 
materiálu pro výstavbu dle dodacího listu. Při složení materiálu na skládku musíme 
zkontrolovat neporušenost obalů izolací. Kontrola přítomnosti potřebných 
montážních zařízení a nástrojů. 

 
Mezioperační kontrola 

Tloušťka používaných desek, plocha nanesení lepící hmoty, desky je nutno 
klást na těsný sraz, styčné spáry desek v druhé vrstvě se vystřídají se styčnými 
spárami ve vrstvě první. Během provádění musíme zajistit, aby styk bočního a čelního 
spoje měl tvar T (ne X). Dohlížíme především na viditelné vady, celistvost a provázání 
desek. 

 
Výstupní kontrola 

Vizuální kontrola provedení tepelně-izolační vrstvy (rovinnost, struktura, 
návaznosti desek, návaznosti k okolním konstrukcím). Kontrola kompletnosti 
vystupujících konstrukcí nad rovinu střechy. 
 
- Jakost a kontrola prací - tepelně-hydroizolační vrstva (POLYDEK EPS 200 TOP) 
Vstupní kontrola 

Povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. Nesoudržné 
částice a výčnělky je třeba před aplikací odstranit. Rovinnost podkladu +- 10mm/2m 
lati. Dále musíme zkontrolovat kompletnost (počet kusů, složení) a kvalitu dodaného 
materiálu pro výstavbu dle dodacího listu. Při složení materiálu na skládku musíme 
zkontrolovat neporušenost obalů izolací. Kontrola přítomnosti potřebných 
montážních zařízení a nástrojů. 
 
Mezioperační kontrola 

Tloušťka používaných desek, plocha nanesení lepící hmoty, desky je nutno 
klást na těsný sraz, styčné spáry desek v druhé vrstvě se vystřídají se styčnými 
spárami ve vrstvě první. Během provádění musíme zajistit, aby styk bočního a čelního 
spoje měl tvar T (ne X). Dohlížíme především na viditelné vady, celistvost a provázání 
desek. 
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Výstupní kontrola 
Vizuální kontrola provedení tepelně-izolační vrstvy (rovinnost, struktura, 

návaznosti desek, návaznosti k okolním konstrukcím). Kontrola kompletnosti 
vystupujících konstrukcí nad rovinu střechy. Množství kotvících prvků, soudržnost 
izolačních asfaltových pásů, které jsou součástí desek. Kontrola detailů střechy. 

 
- Jakost a kontrola prací - hydroizolační vrstva (mod. asf. pás. ELASTEK 40 SPECIAL 

DEKOR) 
Vstupní kontrola 

Kontrolujeme rovinnost podkladu, který může mít povolenou odchylku +-
5mm/2m lati. Je nutné dohlédnout na kompletnost osazení všech konstrukcí, které 
vystupují nad rovinu střešního pláště. Dále musíme zkontrolovat kompletnost (počet 
kusů, složení) a kvalitu dodaného materiálu pro výstavbu. Při složení materiálu na 
skládku musíme zkontrolovat neporušenost obalů izolací. Kontrola přítomnosti 
potřebných montážních zařízení a nástrojů. 

 
 Mezioperační kontrola 

V průběhu mezioperační kontroly klademe důraz na kvalitu osazení prvků do 
konstrukce a na kvalitu provedení detailů střechy. Dohlížíme především na viditelné 
vady, celistvost a provázání izolačních pásů (spojení pásů mezi sebou a k podkladu).  

 
Výstupní kontrola 

Vizuální kontrola komplexnosti a kvality provedení hydroizolačního souvrství 
(poškození asf. pásů špatným způsobem natavování či opracování - obnažení 
výztužné vložky, vznik puchýřů). Provede se zátopová zkouška střechy po dobu 24h, 
kdy se zjišťuje těsnost izolantu. Výsledkem zkoušky je zjišťování úbytku vody. 
Kontrola svaření spojů se provede namátkově proříznutím spoje pásů nebo tažením 
špachtle po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku lze provést pouze při 
teplotě asf. pásu v rozmezí 10-20°C. O průběhu a výsledcích zkoušky se provede zápis 
do stavebního deníku. Přesahy jednotlivých pásů z boku 80mm a v čele 100-120mm. 
 

O všech provedených kontrolách a přejímkách materiálů bude proveden zápis 
do stavebního deníku nebo protokolu. Kontrolní a zkušební plán ploché střechy je 
zpracován v kapitole č.7. 
 
 

6.9 Bezpečnost a ochrana při práci 
 

Všechny osoby, které se účastní výstavby, musí být poučeny a seznámeny 
s pravidly BOZP. Školení provede bezpečnostní technik. Zaměstnanci svým podpisem 
potvrdí, že byli poučení a seznámeni s pravidly BOZP. 
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  Každý pracovník musí mít ochranné pracovní pomůcky, mezi které patří 
pracovní oděv, brýle, rukavice, pevná obuv, přilba, signalizační vesta. Izolatéři, kteří 
provádí natavování izolačních pásů, budou oblečení v reflexním oděvu (nepoužijí 
reflexní vestu). Lékárnička se nachází v kanceláři stavbyvedoucího.  Všechny osoby 
musí být seznámeny s plánem staveniště a musí vědět, kde se nachází shromaždiště 
v případě nebezpečí. Na elektrorozvaděčích budou umístěny výstražné cedule a 
pokyny, jak vypnout dodávku el. energie. V celém areálu staveniště je přísný zákaz 
kouření. 

Mezi povinnosti pracovníků dále patří dodržování technologických postupů 
jednotlivých prací, brát potaz na bezpečnostní označení a výstražná upozornění. 
Nářadí a přístroje může obsluhovat pouze osoba k tomu náležitě vyškolená a 
pověřená. Během provádění prací se budou pracovníci pohybovat pouze na 
pracovištích, které jim byly určené a budou dodržovat pokyny stavbyvedoucího. 
Stavbyvedoucí bude informován o příchodech a odchodech pracovníků na stavbu. 

Bezpečnosti na střešním plášti v blízkosti atiky bude zajištěna pomocí 
trubkového lešení, které bude instalované podél objektu. Toto lešení bude využíváno 
i jako přístupová cesta na střešní konstrukci. Pro zvýšení tuhosti bude lešení kotveno 
do obvodových stěn. Založení musí být na dostatečně únosném podloží a stabilním 
podloží. Podlážky musí mít zarážku vysokou 150mm, která bude bránit pádu 
předmětů z lešení. Pro zajištění bezpečnosti na střeše jdou dále na této konstrukci 
nainstalovány bezpečnostní lana. 

  
 Pravidla bezpečnosti a práce jsou blíže řešeny ve vyhláškách: 

- n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- n.v. 361/2007 Sb., stanovení podmínky ochrany zdraví při práci 
- n.v. 21/2003 Sb. – stanovení technických požadavků na osobní ochranné 

prostředky 
- zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
dle n.v. 591/2006 Sb. 

Výpis základních obecných požadavků na staveniště: 
- I. Požadavky na zajištění staveniště 
- II. Zařízení na rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 
Výpis bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi: 
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- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
- VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
- IX. Vibrátory 
- XIII. Stavební výtahy 
- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- XV. Přeprava strojů 

 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

- I. Skladování a manipulace s materiálem 
- IX. Betonářské práce a práce související 
- IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
- XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
- XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

 
Bezpečnostní opatření proti pádu z výšky dle n.v. 362/2005 Sb. 

Všechny konstrukce, které by mohly zapříčinit pád z výšky nebo do hloubky více 
jak 1,5m, musí být ohrazeny provizorní konstrukcí (např. zábradlím). V místech, kde 
není možné umístit konstrukce hromadného zabezpečení BOZP, je nutné použití 
osobních ochranných pomůcek, jako jsou úvazky, lana a sedáky. 

Výpis základních bodů zpracovaných ve vyhlášce 362/2005 Sb.: 
- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- II. Zajištění proti pádu ochrannými pracovními prostředky 
- III. Používání žebříků 
- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- VI. Práce na střeše 
- VII. Dočasné stavební konstrukce 
- VIII. Shazování předmětů a materiálu 
- IX. Přerušení práce ve výškách 
- XI. Školení zaměstnanců 

 
Stanovení technických požadavků na osobní ochranné prostředky dle n.v. 21/2003 Sb. 
Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: 
- 1. Všeobecné požadavky na veškeré osobní ochranné prostředky 
- 2. Dodatečné požadavky společné pro více druhů nebo typů osobního 

ochranného prostředku 
- 3. Dodatečné požadavky pro specifická rizika 
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6.10 Nakládání s odpady 
 

Nakládání s odpady při výstavbě bude prováděno v souladu se životním 
prostředím tak, aby nedocházelo k jeho znečišťování a znehodnocování. Bude 
dodržován zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v 
souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. – katalog 
odpadů ve znění pozdějších předpisů), vyhláška č. 294/2005 Sb. – o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zákon č. 86/2002 
Sb. – o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách 
a zákon č. 110/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Technologické postupy a materiály jsou zvoleny tak, aby neškodily 
životnímu prostředí. Odpad bude před odvozem na určená místa skladován 
v příslušných nádobách (kontejnerech). Po odvozu ze staveniště bude odpad 
likvidován náležitým způsobem firmou oprávněnou k likvidaci odpadů nebo bude 
odpad předán k druhotnému využití separovaného odpadu, jenž bude taktéž 
zajištěno firmou tomu určenou. Odpad nebude v žádném případě spalován na 
staveništi. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. Nepředpokládá se 
manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. Stroje budou po revizní kontrole, 
tím pádem nehrozí žádný únik kapalin nebo jiných látek. Pokud by k úniku došlo, 
bude proveden zápis a problém se bude řešit. Vozidla budou pravidelně čištěna, 
parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování oleje z aut 
v případě úniku oleje z auta. Při případném znečištění veřejné komunikace musí dojít 
k okamžitému odstranění znečištění. Negativní vlivy, které vznikají při výstavbě, 
budou eliminovány postupy pro snížení těchto nežádoucích vlivů. Patří zde zejména 
dodržování nočního klidu, použití mechanizmů s nízkou hladinou hlučnosti, 
v případně nadměrné prašnosti budou komunikace kropeny vodou, stroje budou 
použity pouze v nezbytných případech, atd. Zhotovitel je povinen uchovat potvrzení o 
předání odpadu firmě, jenž se zabírá jeho likvidací. Trasa svozu odpadu je znázorněná 
v příloze č. 7 – Složka A podsložka A3. 

  
 Výpis odpadů (dle Katalogu odpadů) vzniklých při realizaci jednoplášťové střechy: 
  

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu O/N 

17 01 01 Beton O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
N 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 O 
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06 01 a 17 06 03 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 

 „O“ – Ostatní odpad 
 „N“ – Nebezpečný odpad 
 
  
6.11 Podklady 

 
Internetové zdroje: 
- http://dektrade.cz/produkty/?id=74 – ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL-DEKTRADE 
- http://dektrade.cz/produkty/?id=81 – ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL 
- http://moje-stavebniny.cz/?menu=kat&zobraz=3_DEKPRIMER – asfaltový nátěr 

DEKPRIMER 
- http://www.denbraven.cz/polyuretanova-lepidla-a-tmely/0622-stresni-

polyuretanove-lepidlo-pu-rooffix-50-cz456.html - lepidlo PU-ROOFFIX 
- http://www.denbraven.cz/zaklady-staveb/8129-lepidlo-na-polystyren-a-

asfaltove-pasy-denbit-styro-lt-19-cz218.html - lepidlo DenBit STYRO LT 
- http://www.isover.cz/isover-eps-150s - ISOVER EPS 150S 
- http://dektrade.cz/docs/technicke/tl_polydek.pdf - POLYDEK EPS 200 TOP 
 
Literatura: 
- Asfaltové pásy DEKTRADE- Návod k použití 

kolektiv pracovníků ATELIERU DEK (červen 2010) 
- POLYDEK – Montážní návod 

Kolektiv autorů Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. a DEK a.s. (červenec 2008) 
- ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí 
- n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
- n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- n.v. 21/2003 Sb. – stanovení technických požadavků na osobní ochranné 

prostředky 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
Konzultace: 
- VUT Brno; Fakulta stavební; Ústav TŘS 

Vedoucí práce: Ing. Jitka Vlčková (Veveří 331/95, 602 00 Brno střed) 
 
 Přílohy jsou přiloženy ve složce A a její části přílohy A6. 

http://dektrade.cz/produkty/?id=74
http://dektrade.cz/produkty/?id=81
http://moje-stavebniny.cz/?menu=kat&zobraz=3_DEKPRIMER
http://www.denbraven.cz/polyuretanova-lepidla-a-tmely/0622-stresni-polyuretanove-lepidlo-pu-rooffix-50-cz456.html
http://www.denbraven.cz/polyuretanova-lepidla-a-tmely/0622-stresni-polyuretanove-lepidlo-pu-rooffix-50-cz456.html
http://www.denbraven.cz/zaklady-staveb/8129-lepidlo-na-polystyren-a-asfaltove-pasy-denbit-styro-lt-19-cz218.html
http://www.denbraven.cz/zaklady-staveb/8129-lepidlo-na-polystyren-a-asfaltove-pasy-denbit-styro-lt-19-cz218.html
http://www.isover.cz/isover-eps-150s
http://dektrade.cz/docs/technicke/tl_polydek.pdf
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7.1 Vstupní kontrola 
 

 V období předvýrobní přípravy stavby se vyjasňují dodavatelsko-odběratelské 
vztahy a probíhá schvalování projektové dokumentace. Tím se vytváří základní 
předpoklady budoucí jakosti stavebního díla. Účelem kontroly je posoudit 
projektovou dokumentaci z hlediska právních předpisů a norem, ověřit konstrukční 
řešení objektů, přezkoumat vhodnost navržených materiálů a technologických 
postupů, vyhodnotit potřeby a možnosti kontrol v průběhu výstavby. V této etapě má 
zhotovitel do určité míry možnost ovlivnit projektové řešení stavby. 
 
 
7.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 

Dodaná projektová dokumentace musí odpovídat technickým, provozním, 
estetickým a ekonomickým záměrům stavebníka. Je kladen důraz na správnost řešení 
a kompletnost PD. Autorizovaný projektant, objednatel stavby a ostatní dotčené 
orgány musí odsouhlasit PD. Projektant (ve funkci autorského dozoru) musí mít 
umožněn trvalý přístup na staveniště z důvodu kontroly souladu prováděných prací 
na stavbě a projektu. Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny a 
zaznamenány. Kontrolu dokumentace provede stavbyvedoucí. Do stavebního deníku 
nebo protokolu bude zapsán zápis o provedené kontrole. 

 
 Potřebná dokumentace: 

- Norma ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
- Norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
- Norma ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 
- Schválená projektová dokumentace 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
   

 Odpovědný pracovník: 
- Stavbyvedoucí 
- Technický dozor investora 
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7.1.2 Kontrola připravenosti staveniště a strojního vybavení  
 

Kontrola skladovacích ploch (odvodnění, pevnost aj.); kontrola napojení na 
zdroje elektřiny a vody (zejména sociální a administrativní zázemí zařízení staveniště); 
kontrola přítomnosti a funkčnosti všech potřebných strojů, nástrojů a pracovních 
pomůcek; kontrola bezproblémového vjezdu mechanizace na staveniště; kontrola, 
zda všichni pracovníci, kteří budou provádět práce na střeše, mají dostatečnou 
odbornost a jsou poučení o BOZP. 

  
 Potřebná dokumentace: 

- Výkres zařízení staveniště 
- Technická zpráva zařízení staveniště 
- Technologický předpis provádění ploché střechy 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
   

 Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 

 
 

7.1.3 Kontrola připravenosti dokončených konstrukcí stavby 
 

Kontrola rozměrů ŽB stropní konstrukce; kontrola rovinnosti ŽB stropní 
konstrukce +/- 5mm/2m lati; kontrola atikového zdiva (rozměry, kvalita provedení); 
kontrola povrchu stropní konstrukce (trhliny, hrubost povrchu, výstupky, volné 
nečistoty aj.) kontrola rozmístění prostupů vystupujících konstrukcí (potrubí VZT, TZ); 
kontrola kompletnosti vystupujících konstrukcí 
 
Potřebná dokumentace: 
- Schválená projektová dokumentace 
- Norma ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
- Norma ČSN 73 0210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě; 2. Část – přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 
 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
- Měření dvoumetrovou latí 
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 Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
7.1.4 Kontrola dodaného materiálu 
 

Kontrola kompletnosti stavebního materiálu; kontrola množství a počtu kusů 
materiálu; kontrola štítků a označení materiálu; kontrola dodržení smluvní ceny; 
kontrola kvality materiálu; kontrola případného poškození/znehodnocení materiálu; 
kontrola certifikátů, prohlášení o shodě, technická osvědčení; kontrola dodacích listů 
materiálu; kontrola neporušení obalů materiálu; kontrola skladování 

 
 Potřebná dokumentace: 
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
- Výpis materiálu (dle PD nebo TP) 
- Technické listy materiálů 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
- Kontrola porovnání materiálu s potřebnými dokumenty 

(převzetí dodacích listů, prohlášení o shodě, osvědčení o jakosti materiálu) 
   

 Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 

 
 
7.2 Mezioperační kontrola 

 
Mezioperační kontrola má zajišťovat zejména technologickou kázeň při 

provádění jednotlivých vrstev střešního pláště a kvalitu realizovaných procesů. 
Kontroly budou probíhat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem zhotoveným 
pro plochou střechu. Nezbytnou činností je evidence všech výsledků kontrol a 
zkoušek a jejich záznam do stavební dokumentace (stavební deník, stavební 
protokol). Hlavní úlohou mezioperační kontroly je předcházení vzniku závad a 
zajištění jakosti díla přímou kontrolou během jednotlivých fází výstavby. 
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7.2.1 Kontrola provedení spádové vrstvy z prostého betonu 
 

Kontrola dodaného betonu z betonárky dle dodacího listu; kontrola způsobu 
ukládání betonové směsí; kontrola hutnění betonu; kontrola výšek naneseného 
betonu, směry a sklony spádů; struktura betonu; povrch betonu; kontrola rovinnosti 
povrchu +/- 5mm/2m lati; rozměry dilatačních celků; kontrola poloh a velikostí 
prostupů pro instalace 
 
Potřebná dokumentace: 
- Schválená projektová dokumentace 
- ČSN EN 12 350 - Zkoušení čerstvého betonu 
- ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 
- Dodací list betonu 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
- Zkouška čerstvého betonu 
- Měření dvoumetrovou latí 
   

 Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
7.2.2 Kontrola provedení asfaltové penetrační vrstvy 
 

Kontrola souvislosti a celistvosti nanesení vrstvy; kontrola výšky penetrace na 
konstrukci atiky 
 
Potřebná dokumentace: 
- Technický list materiálu 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
   

 Odpovědný pracovník 
- Mistr 
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7.2.3 Kontrola provedení parozábran 
 

Dodržení šířek přesahů jednotlivých pásů – boční přesah je min. 80mm, čelní 
přesah je min. 100-120mm; pásy jsou kladeny tak, aby nevznikl tzv. „X“ spoj; pás 
bude na atiku natažen přes náběhové klíny; kontrola výšky vytažení parotěsné vrstvy 
na atiku; všechny pásy se kladou jedním směrem; označení rozmístění prostupů nad 
střechu pomocí spreje; kontrola četnosti natavovacích bodů a jejich rozmístění a 
přídržnost (5 bodů velikosti talíře na 1m2); kontrola zalisování a opracování svarů a 
navázání na okolní konstrukce (kladen důraz na těsnost); kontrola poškození 
izolačních pásů (špatné natavování/opracování – obnažení výztužné vložky, puchýře) 
 
Potřebná dokumentace: 
- Technický list materiálu 
- Pracovní postup dodavatele 
- Detaily zpracované v PD 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
- Namátková kontrola svaření spojů pomocí tažení špachtle proti spoji (teplota 

pásu musí být v rozmezí 10-20°C) 
   

 Odpovědný pracovník 
- Asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
7.2.4 Kontrola nanášení lepící vrstvy pro TI 
 

Kontrola souvislosti a celistvosti nanesení vrstvy lepidla a jeho dostatečná 
přídržnost 
 
Potřebná dokumentace: 
- Technický list materiálu 
- Pracovní postup dodavatele 

 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 

   
Odpovědný pracovník 
- Mistr 
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7.2.5 Kontrola provedení tepelně-izolační vrstvy 
 

Kontrola tloušťky použitých desek dle dodacího listu; kontrola neporušení 
ochranné fólie desek; kontrola, zda jsou desky kladeny na těsný sraz; styk bočního a 
čelního spoje desek musí mít tvar „T“ (ne X); dohlížení na viditelné vady desek, 
celistvost a provázání desek; kontrola návaznosti na okolní konstrukce; kontrola 
komplexnosti vystupujících konstrukcí nad rovinu střechy; kontrola provedení 
přepadů v atice; snah o minimální prořezy desek; kontrola rovinnosti povrchu +/- 
5mm/2m lati 

 
Potřebná dokumentace: 
- Technický list materiálu 
- Pracovní postup dodavatele 
- Detaily zpracované v PD 

 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
- Měření dvoumetrovou latí 

   
Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 

 
 
7.2.6 Kontrola nanášení lepící vrstvy pro HI+TI 
 

Kontrola souvislosti a celistvosti nanesení vrstvy lepidla a jeho dostatečná 
přídržnost 
 
Potřebná dokumentace: 
- Technický list materiálu 
- Pracovní postup dodavatele 
 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
   
Odpovědný pracovník 
- Mistr 
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7.2.7 Kontrola provedení tepelně-izolační vrstvy s nakašírovaným HI pásem 
 

Kontrola tloušťky použitých desek dle dodacího listu; kontrola neporušení 
ochranné fólie desek; kontrola, zda jsou desky kladeny na těsný sraz; styk bočního a 
čelního spoje desek musí mít tvar „T“ (ne X); dohlížení na viditelné vady desek, 
celistvost a provázání desek; desky musí mít styčné spáry prostřídány s deskami TI; 
spáry větších šířek budou doplněny polystyrénem stejného typu, jako jsou desky 
Polydek; kontrola náhodného proniknutí PUR pěny pod desky (zvednutí konstrukce) 
kontrola návaznosti na okolní konstrukce; kontrola komplexnosti vystupujících 
konstrukcí nad rovinu střechy; kontrola provedení přepadů v atice; snah o minimální 
prořezy desek; kontrola rovinnosti povrchu +/- 5mm/2m lati; kontrola svaru HI vrstvy; 
počet kotevních prvků a jejich dostatečná kotevní délka; kontrola překrytí kotev 
záplatami 200x200mm; min. vzdálenost kotvy od kraje svaru pásu je 60mm; kontrola 
případného porušení HI způsobená svařováním (špatné natavování/opracování – 
obnažení výztužné vložky, puchýře) 
 
Potřebná dokumentace: 
- Technický list materiálu 
- Pracovní postup dodavatele 
- Detaily zpracované v PD 
- Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 
 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
- Měření dvoumetrovou latí 
- Kontrola svaření spojů pomocí tažení hrotu proti spoji (teplota pásu musí být v 

rozmezí 10-20°C) 
   
Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
7.2.8 Kontrola provedení hydroizolační vrstvy 
 

Dodržení šířek přesahů jednotlivých pásů – boční přesah je min. 80mm, čelní 
přesah je min. 100-120mm; pásy jsou kladeny tak, aby nevznikl tzv. „X“ spoj; pás 
bude na atiku natažen dle PD; kontrola výšky vytažení hydroizolace na atiku; všechny 
pásy se kladou jedním směrem ve směru toku vody; pásy podkladní HI a HI musí být 
vůči sobě posunuty; označení rozmístění prostupů nad střechu pomocí spreje; 
kontrola plošného natavení pásu k podkladní HI; kontrola zalisování a opracování 
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svarů a navázání na okolní konstrukce (kladen důraz na těsnost a řešení detailů 
konstrukcí, poškození při provádění jiných prací); kontrola poškození izolačních pásů 
(špatné natavování/opracování – obnažení výztužné vložky, puchýře); kontrola 
teploty hořáku – použití ručního hořáku 
 
Potřebná dokumentace: 
- Technický list materiálu 
- Pracovní postup dodavatele 
- Detaily zpracované v PD 
- Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 
 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
- Kontrola svaření spojů pomocí tažení hrotu proti spoji (teplota pásu musí být v 

rozmezí 10-20°C) 
- Zátopová zkouška střechy (zaplavení po 24h, zjišťování úbytku vody) 
   
Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
7.2.9 Kontrola instalace zabezpečovacích prvků střechy 
 

Kontrola rozmístění bezpečnostních prvků na střeše; kontrola dodaného typu 
a počtu bezpečnostních prvků; kontrola počtu kotvících šroubů a dostatečné hloubky 
jejich kotvení do betonové vrstvy 
 
Potřebná dokumentace: 
- Schéma rozmístění bezpečnostní prvků na střeše dle přílohy č. X 
- Technické listy dodavatele zabezpečovacích prvků 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
- Měření pásmem 
   

 Odpovědný pracovník: 
- Asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
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7.2.10 Kontrola provedení vystupujících prvků nad konstrukci střechy 
 

Kontrola kompletnosti vystupujících prvků nad konstrukci střechy; kontrola 
rozměrů a vzdáleností prvků; kontrola napojení prvků na HI vrstvu; kontrola 
případného poškození vystupujících konstrukcí 

  
 Potřebná dokumentace: 

- Schválená projektová dokumentace 
 

 Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
- Měření pásmem 

 
 Odpovědný pracovník: 

- Asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
7.2.11 Kontrola provedení odvodnění střechy 
 

Kontrola průchodnosti střešních vpustí; rozmístění střešních vpustí; rozmístění 
bezpečnostních přepadů v atice 

  
 Potřebná dokumentace: 

- Schválená projektová dokumentace 
 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
- Zkouška zaplavení vpustí a zjišťování úbytku vody 
 
Odpovědný pracovník: 
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
7.2.12 Kontrola dodržování BOZP 
 

Kontrola používání předepsaných ochranných pracovních pomůcek; dodržování 
bezpečnostních předpisů; kontrola náležitých osvědčení umožňující provádění práce; 
kontrola zda byl pracovník proškolen a seznámen s BOZ 
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 Potřebná dokumentace: 
- n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
- n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

Způsob kontroly: 
- Seznámení pracovníků s BOZ a podpis prohlášení o proškolení 

 
 Odpovědný pracovník: 

- Stavbyvedoucí 
- Bezpečnostní technik 

 
 

7.3 Výstupní kontrola 
 

Výrobní etapa končí výstupní kontrolou a předávacím řízením (případně 
kolaudací), kterým se dokončená stavba (pracoviště) odevzdá stavebníkovi. Hodnotí 
se při tom i celková kvalita stavby (prováděné stavební práce), a to na základě 
výsledků všech provedených kontrol a zkoušek. O odevzdání a převzetí stavby 
(provedené stavební práce) se sepíše protokol. 
 
 
7.3.1 Kontrola provedení střešního pláště po dokončení 
 

Kontrola kompletnosti a celkového provedení konstrukce ploché střechy dle 
PD 
 
Potřebná dokumentace: 
- Schválená PD 

 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 

 
Odpovědný pracovník: 
- Stavbyvedoucí 
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7.3.2 Kontrola střechy v době užívání stavby 
 

Z hlediska co nejdelší doby životnosti střechy jsou důležité pravidelné kontroly 
stavu střechy. Těmito kontrolami se můžou zavčas odhalit vady a poruchy střešního 
souvrství. Počty kontrol by se měly zvyšovat s přibývajícím věkem konstrukce. 

  
 Doporučený návrh pravidelnosti kontrol: 

- 1x za rok: 
-Vizuální kontrola provedených svarů HI a návaznost HI na vystupující 
konstrukce. 
-Vizuální kontrola atik včetně oplechování 
-Kontrola prvků zajišťujících bezpečnost na střeše 
-Kontrola případného vzniku ostatních poruch, které mohou vzniknout na 
konstrukci ploché střechy 
-Kontrola udržení čistoty střešního pláště 
 

- 2x za rok: 
-Kontrola průchodnosti střešních vpustí 
 

- Více jak 2x za rok: 
-V případě výskytu extrémního klimatického jevu (silný vítr, přívalový déšť, 
kroupy aj.)  

  
 Potřebná dokumentace: 

- Návrhy a doporučení pro údržbu střechy 
 

Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 

 
Odpovědný pracovník: 
- Osoba tomu pověřená (správce) 

 
 

7.4 Seznam zkratek 
 
PD – Projektová dokumentace 
TP – Technologický předpis 
ŽB – Železobeton 
TI – Tepelná izolace 
HI – Hydroizolace 
VZT – Vzduchotechnika 
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TZ – Technická zařízení 
ČSN – Česká státní norma 
OPP – Ochranné pracovní pomůcky 
SD – stavební deník 
n.v.- Nařízení vlády 
 

 
7.5 Podklady a přílohy 
 

Literatura: 
- ČSN EN 12 350 - Zkoušení čerstvého betonu 
- ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 
- Norma ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
- Norma ČSN 73 0210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě;  

2. Část – přesnost monolitických betonových konstrukcí 
- Norma ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
- Norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
- Norma ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 
- Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky 
- n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
- n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Konzultace: 
- VUT Brno; Fakulta stavební; Ústav TŘS 

Vedoucí práce: Ing. Jitka Vlčková (Veveří 331/95, 602 00 Brno střed) 
 

 Přílohy: 
 Přílohy jsou přiloženy ve složce A a její části přílohy A7. 

- Příloha č. 1: Tabulka – KZP Plochá střecha 
 
 
 
 
 
 

V Brně 2012 
Vypracoval: Klára Nečadová 
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8. Posouzení rizik provádění střechy 
                 
Název stavby: Bytový dům na Vsetíně            
Lokalizace rizika: Provádění ploché střechy nad 4.NP           
Časový interval posouzení rizik: Doba potřebná pro zhotovení ploché střechy  
         
 

1. Práce ve výškách – nebezpečí pádu 

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Pád pracovníka při přístupu na střechu k místu vlastního 
výkonu práce na střeše 

Pravidelné kontroly staveniště Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí 
komunikačních prostředků (pracovní podlahy, lávky, 
plošiny, schody, žebříky atd.) 

Pád pracovníka z výšky  Pravidelné kontroly staveniště a POZ Použití kolektivní ochrany proti pádu z výšky-pracovní 
ochranné lešení/plošina (DOKA M);  výška zábradlí 
1,1m (případně u lešení 1,0m), zarážka u podlahy 
(ochranná lišta) s výškou min. 0,15m; výplň zábradlí 
např. střední tyčí s tím, že mezera mezi jednotlivými 
příčníky je max. 0,47m. Konstrukce musí vykazovat 
dostatečnou pevnost a odolnost (zejména proti 
klimatickým vlivům). Připojení musí bezpečně unést 
předpokládané zatížení.  Po dokončení konstrukce 
atiky (h=0,75m) je možno tuto zídku považovat za 
dostatečnou ochranu proti pádu; Práce ve výškách 
musí být zastaveny při bouřce, větru, silném dešti, 
sněžení a tvorbě námrazy 

Nezachycený pád při použití prostředků osobního 
zajištění (POZ) 

Pravidelné kontroly POZ Správnost použití POZ; kontroly a zkoušky POZ; 
dodržování návodů k použití; Správná volba vhodného 
a spolehlivého místa upevnění (ukotvení) POZ, aby při 



zachycení energie vzniklé pádem zajišťovaného 
pracovníka nedošlo k jeho následnému volnému pádu 
(vytržení, vysmeknutí, zlomení, uvolnění POZ);  

Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při 
použití prostředků osobního zajištění (POZ) 

Pravidelné kontroly POZ Odstranění překážek v dráze pádu (seřízení délky lana 
zachycovače s tlumičem pádu; použití pohyblivého 
zachycovače s nejkratší délkou volného pádu; 
vyloučení kyvadlového efektu) 

Pád nebo propadnutí otevřenými otvory na střeše (o 
šířce větší než 25cm) 

Pravidelné kontroly  Nebezpečné otvory na střeše (střešní výlez) zajišťovat 
dostatečně únosnými poklopy, které není možné při 
běžném provozu odstranit 

Sklouznutí pracovníka ze střechy (naražení na pevný 
ochranný prvek kolektivního zajištění – záchytná 
podlaha, zábradlí) 

Pravidelné kontroly Při přestupu z ochranného lešení na střechu používat 
prostředky pro výstup na podlahy lešení; 

Dodatek k zabezpečení proti pádu z výšky: 
- S postupem práce musí být zakrývány otvory o průměru větším než 0,25m. 
- Zabezpečení není nutné, je-li 1,50m od hrany možného pádu zábradlí vysoké 1,10m nebo pracuje-li se ze zdí vysokou min. 0,6m. 
- Ochranná zábradlí, ohrazení, lešení musí mít potřebnou únosnost prokázanou statickým výpočtem. Pokud je nelze použít, uplatňujeme 

zajištění osobní (bezpečnostní lana, pásy aj.) 
- Prostředky osobního zajištění (POZ) musí být schváleny státní zkušebnou, prohlíženy a zkoušeny alespoň 1x za 2 roky. Dále se kontrolují 

po každé aktivní události (pád) a vizuálně před každým použitím. Musí být zajištěno jejich spolehlivé kotvení. Maximální přípustná výška 
pádu s pásem je 0,6m; s postrojem 1,5m a tlumičem pádu 4,0m. Ukotvení POZ musí mít únosnost ve směru možného pádu alespoň 
15kN. 

- Zvedání materiálu pomocí jednoduché kladky je dovoleno do výšky 15,0m. Hmotnost břemene je max. 60kg. Břemeno o hmotnosti vyšší 
než 50kg musí zvedat 2 pracovníci.  

- Všechna pracovní místa musí být přístupná bezpečnými komunikacemi. 
- Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat zásady BOZP a používat PPOO.    

 
 
 



2. Nebezpečí při provádění asfaltových HI   

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Popálení horkou živicí (asfaltem) následkem zasažení 
nechráněné části těla  

Pravidelné kontroly v průběhu prací Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a 
nechráněných částí těla-nepracovat s obnaženým 
tělem; Horkou živici ukládat na suché povrchy; 
Vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě 
práce; Zabránit styku rozehřáté živice s vodou; 
Dodržovat správnost pracovních postupů a zacházení 
s rozehřátou živicí 

Popálení pracovníka při práci s natavovacím hořákem Pravidelné kontroly v průběhu prací Při zapalování hořáku dbát zvýšené opatrnosti; řídit se 
návodem pro použití; při práci používat OOPP-vhodný 
pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, kožené 
rukavice, ochranu očí 

Vznícení natavovaného materiálu Pravidelné kontroly v průběhu prací Hořáky používat pouze k určenému účelu podle 
návodu výrobce; Stanovit délku a způsob ohřevu, 
určení postavení plamene 

Ohrožení zaměstnanců při manipulaci s natavovací 
soupravou 

Pravidelné kontroly v průběhu prací Práce s používáním ručních hořáků provádí pouze 
osoba s odbornou způsobilostí na propan-butan; 
dodržuje stanovené technologické postupy; obsluha 
neprovádí opravy na tlakových lahvích a nevypouští 
zbytky plynu do ovzduší; při manipulaci dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k nárazu, převržení nebo 
přehřátí lahví; poškozené a netěsné lahve je zakázáno 
používat; pracoviště vybaveno 1 sněhovým hasícím 
přístrojem typu S6. 

Ohrožení zaměstnanců při vdechování výparů 
vznikajících při rozehřívání nebo aplikaci živice 

Pravidelné kontroly v průběhu prací Správný způsob rozehřívání rozehřívání dle TP, PP; 
Dodržovat zásady osobní hygieny, používání OOPP 

Ohrožení vzniku požáru při používání natavovacích 
hořáků 

Pravidelné kontroly v průběhu prací Do vzdálenosti 4m od otevřeného plamene neukládat 
hořlavé látky; Tlakové lahve na PB pro nahřívání živice 
ukládat v bezpečné poloze a vzdálenosti (zpravidla 



4m) od vlastního tepelného zdroje; Stanovení 
pracovního nebo technologického postupu opatření 
k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při 
pracovních úkonech; Zapálený hořák v úsporném 
režimu odkládat na volné místo bez hořlavých 
materiálů ve stabilizované poloze, přičemž hubice 
směřuje do volného prostoru; Po ukončení prací 
s hořákem nechat hořák vychladnout 

Únik propan-butanu (PB), výbuch, požár Pravidelné kontroly v průběhu prací a 
při skladování 

U PB lahví kontrolovat stav těsnění, hadic a hořáků; 
Nepoužívat poškozené zařízení; Zajištění pravidelné 
údržby a servisu; Lahve skladovat ve větraných 
místnostech; Lahve chránit před přímým slunečním 
zářením (teplota povrchu láhve je max. 40°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Nebezpečí při práci s ručním nářadím       

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Pád předmětu a materiálu nebo pracovních pomůcek ze 
střechy na osobu  

Pravidelné kontroly Ochrana prostoru pod místy práce na střeše proti 
ohrožení padajícími předměty a to: a)vymezení a 
ohrazení ohroženého prostoru (zábradlí min. výšky 
1,1m s příčníky upevněných na sloupcích 
s dostatečnou stabilitou); b)vyloučení přístupu osob 
pod místa práce na střeše; c)střežení ohroženého 
prostoru; Zřízení záchytných stříšek nad vstupy do 
objektů; Bezpečné ukládání materiálu na střeše mimo 
okraj; Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat na střechách tak, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo sesunutí 
větrem během práce i po jejím ukončení; Dodržovat 
zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu 
není upraven nebo pokud pracovník nepoužije vhodné 
výstroje (pás s upínáky, brašny, kapsáře, pouzdra aj.) 
Vymezení ochranného  pásma: vymezuje ohrazením 
ohrožený prostor, který musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5m při 
práci ve výšce 3-10m, 2m při h 10-20m; 2,5m při h 20-
30m; 1/10výšky objektu při práci nad 30m; Do 
prostoru ochranného pásma musí být zamezen vstup 
nepovolaným pracovníkům. 
Vyloučení práce nad sebou a přístup osob pod místa 
práce ve výškách nebo bezpečnost práce pracovníků 
na nižších úrovních musí být zajištěna; Při shazování 
materiálu z výšky musí být místo dopadu zabezpečeno 
proti vstupu osob a rozptylu materiálu, nebo se 
materiál shazuje pomocí uzavřených shozů; je 

Pád úmyslně shazovaného stavebního materiálu Pravidelné kontroly v průběhu 
shazování 

  



zakázáno shazovat předměty, které by mohly 
pracovníka strhnout nebo které nepadají svisle; 
používání OOPP 

Údery do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny při nežádoucím kontaktu nářadí s rukou 

Pravidelné kontroly Používání vhodného druhu nářadí; zákaz 
používání poškozeného nářadí; správnost 
používání nářadí 

Vyklouznutí nářadí z ruky, zasažení pracovníka 
uvolněným nástrojem 

Pravidelné kontroly Nepoužívat poškozené nářadí 

Zranění úderem a pádem nářadí; zasažení druhé 
osoby zdržující se v blízkosti místa provádění práce 

Pravidelné kontroly Udržování dostatečného pracovního prostoru; 
udržování dostatečné vzdálenosti mezi 
pracovníky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Nebezpečí při provádění betonářských prací  

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Zaměstnanci provádějící přečerpávání betonové směsi 
nebo její ukládání do konstrukce ve výšce ohrožení pádu 
z výšky 

Pravidelné kontroly v průběhu prací K přečerpávání betonové směsi a jejímu ukládání do 
konstrukce zřídit bezpečné pracovní plošiny/lešení, k 
ochraně osob proti pádu z výšky. Výška zábradlí min. 
1,1m. 

Zaměstnanci provádějící ukládání betonové směsi 
čerpadlem, nebezpečí vyplývající z nedostatečného 
domlouvání se mezi zaměstnancem provádějícím 
ukládání směsi a obsluhou čerpadla 

Pravidelné kontroly v průběhu prací Stanovit způsob dorozumívání se mezi zaměstnancem 
provádějícím ukládání betonové směsi a obsluhou 
čerpadla. 

Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi 

Pravidelné kontroly v průběhu prací Vibrátor držet za ochranné rukojeti; dodržování 
podmínek stanovených v návodu k použití; dodržování 
přestávek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Nebezpečí při manipulaci s materiálem a práci s mechanizmy 

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Pád; převrácení stroje, nákladu nebo zařízení na osobu Pravidelné kontroly v průběhu prací Nepřekračování únosnosti zařízení; dostatečná 

stabilizace zařízení a materiálu; správný způsob 
používání a zavěšování břemen na zvedací zařízení; 
zavěšený materiál nesmí během zvedání zachytnout o 
okolní konstrukce; pod zvedaným břemenem se nesmí 
pohybovat osoby; na pracovištích se budou pohybovat 
pouze osoby k práci určené; používání OOPP (přilby, 
aj.) 

Pád předmětu/nákladu Pravidelné kontroly v průběhu prací Materiál musí být během manipulace dostatečně 
připevněn/opásán a zabalen; během manipulace s 
břemenem musí být průběh prací kontrolován 
určeným pracovníkem; materiál nesmí být ukládán na 
volné okraje; volné okraje musí být ohrazeny; 
používání OOPP (přilba aj.)a dále opatření uvedené v 
bodě 3. 

Ruční manipulace s břemeny Pravidelné kontroly během 
manipulace s břemenem 

Hmotnost břemene ručně přenášeného muži nesmí 
překročit při občasném zvedání a přenášení 50kg; při 
částečném zvedání 30kg; sečtená hmotnost ručně 
manipulovaných břemen mužem je 10 000kg za 8-mi 
hodinovou pracovní dobu; zaměstnanci musí být 
informování o všeobecných údajích o břemenu 
(hmotnost, těžiště, nejtěžší strana atd.), o správnosti 
manipulace s břemenem, o nebezpečích, která mohou 
vzniknout v případě nesprávné manipulace, o 
nedostatcích, které ztěžují manipulaci a dále o 
možných zdravotních poškození 

 
 



6. Nebezpečí při vertikální dopravě 

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Stavební výtahy a vrátky 
-Zřícení výtahové konstrukce 
-Přetížení výtahu 
-Uklouznutí, pády 
-Ohrožení pádem břemene 
-Přepravování břemen, které svými rozměry ohrožují 
okolí 
-Zasažení elektrickým proudem 
-Vtažení končetin mezi nosné lano, kladku, nosné lano 
 

V průběhu provádění prací V průběhu používání výtahu se nepovolaní pracovníci 
nebudou zdržovat v jeho blízkosti; ujistit se, že 
břemeno je vhodně uloženo a má povolenou 
hmotnost, která odpovídá nosnosti výtahu; lze 
přepravovat pouze břemena s odpovídajícími rozměry 
pro použití výtahu ohrazení volných okrajů 
nakládacích a vykládacích míst ve všech podlažích; 
kontrola bezpečného ukotvení el. vrátku před 
uvedením výtahu do provozu; pravidelná kontrola 
tech. stavu výtahu; v provozu výtahu obsluha setrvává 
na svém pracovišti; zamezení vstupu osob pod 
zvedanou plošinou; instalace patrových uzávěrů 
(jednotyčové zábradlí) ve vzdálenosti 60-80cm od 
okraje výtahové šachty; používání OOPP 

 
Vysvětlivky: 
OOPP – Osobní ochranné pracovní prostředky 
BOZP – Bezpečnost ochrana zdraví při práci 
POZ – Prostředky osobního zabezpečení 
P-B – Proban-butan 
 
 
V Brně 2012 
Vypracoval: Klára Nečadová 
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9.1 Obecné informace 
 
   Novostavba bytového domu bude umístěna na parcele číslo 219/10 s plochou 

pozemku 8508 m2. Pozemek se nachází v okrajové části města Vsetín v katastrálním 
území Rokytnice u Vsetína 786951 a v katastru nemovitostí je veden jako stavební 
parcela. Vlastníkem pozemku je město Vsetín. Okolní zástavbu tvoří vícepodlažní 
bytové a panelové domy sídliště Mír v ulici Šeříková a Urbinská. Pozemek sousedí s 
parcelami č. 223/11, 245/10, 223/9, 227/10, 218/10 (viz. Výkres Situace č. 1). Severní 
a východní strany od objektu tvoří volné plochy, které jsou v katastru nemovitostí 
vedeny jako stavební pozemky. Na dotčeném území se nenachází žádné stávající 
objekty, stromy, křoviny a ani oplocení. Sklon pozemku je rovinatý. Nadmořská výška 
se v prostoru navrhovaného objektu pohybuje od 331,5 – 332,0 m.n.m. Bpv. Ve 
směru k ulici Urbinská je pozemek ukončen strmým svahem. V současné době je 
pozemek bez využití. Parcela svými rozměry a umístěním v okolní zástavbě vyhovuje 
navrhovanému objektu. Objekt bude napojen na všechny inženýrské sítě. 

   Konstrukce bytového domu je pětipodlažní, z nichž jedno patro tvoří suterénní 
prostory. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Budova je založena na 
základových patkách, které jsou ztuženy základovými pásy. Pro zhotovení této 
konstrukce bude použit beton C 25/30 a výztuž z oceli B500. Nosnou konstrukci 
podzemního podlaží tvoří železobetonový skelet. Sloupy i stěny budou zhotoveny z 
monolitického železobetonu (beton C25/30, ocel B500). Konstrukce výtahové šachty 
je vyprojektována ze stejného materiálu. Zateplení suterénních prostor bude 
provedeno z extrudovaného polystyrénu SYNTHOS XPS 50L o tloušťce 80mm. 
Zateplení bude vytaženo 400mm nad terén. Světlá výška podzemních prostor je 
2,53m a konstrukční výška je 2,80m. Nadzemní část objektu bude vyzděna z tvárnic 
cihelného systému Porotherm 36,5 P+D. Stěny budou zatepleny minerální vlnou s 
podélnými vlákny ISOVER TF PROFI o tloušťce 120mm. Vnitřní nosné stěny i příčky 
budou taktéž vyzděny ze systému Porotherm 44 P+D, 30 AKU P+D a 11,5 P+D. Světlá 
výška místností je 2,63m a konstrukční výška je 2,95m. Obvodové stěny předstupující 
konstrukce schodiště budou proskleny systémem Jansen VISS TVS. Jedná se o fasádní 
systém, který se skládá z nosné ocelové konstrukce, zasklívacích tabulí, upevňujícího 
systému a pohledových hliníkových lišt. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými 
příčníky a sloupky, přes jejichž paty se přenáší veškeré zatížení. Z důvodu délky 
sloupků budou tyto konstrukce dále kotveny do průběžných věnců. Kotvení přes 
šroubový spoj umožňuje rektifikaci ve všech třech dimenzích. Stropní konstrukce tvoří 
v celém objektu spojité železobetonové desky o tloušťce 250mm. Pro jejich zhotovení 
bude použit beton C25/30 a výztuž z oceli B500. Schodiště je navrženo jako 
železobetonový prefabrikát. Čtvrté podlaží bude po celé jeho ploše zastřešeno 
plochou jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím vrstev. Třetí podlaží bude 
zastřešeno střechou DUO a část podzemního podlaží 1S bude tvořit vegetační 
střecha. Výška nejvyšší atiky je 13,33m.  
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  Obecné informace o fasádním systému VISS JANSEN TVS: 
   Systém VISS TVS je plně izolační prosklená zavěšená stěnová konstrukce pro 

svislé stěny, která je složená ze sloupků a příček s přerušeným tepelným mostem. 
Zasklení je řešeno jako beztmelé pro velkoplošné vertikální dílce. Pro nosnou 
konstrukci jsou použity ocelové profily v pohledových šířkách 50 a 60mm s různými 
variantami stavebních hloubek. Konstrukce může být sestavená z jednotlivých prvků 
pomocí spojovníků nebo je dodávána svařovaná. T-spojovníky umožňují sestavení 
konstrukce na principu stavebnice a dilataci konstrukce. V případě použití systému 
pro střešní zasklení a šikmé konstrukce se preferuje použití svařované konstrukce 
z důvodu celkové stability. Konstrukce bude v našem případě sestavená pomocí 
spojovníků. Kotvení bude provedeno přes ocelové úchyty navařené na sloupky 
fasádního pláště a ocelové úchyty, které jsou součástí monolitického 
železobetonového věnce. Průběžné přerušení tepelného mostu je dosaženo přesně 
vsazenými plastovými izolačními sponami v různých vzdálenostech. Speciální šrouby 
umožňují montáž výplně tloušťky od 6 do 70mm. Vnější opláštění nosného systému je 
dokončeno hliníkovými lištami různých hloubek a tvarů, které se montují speciálními 
šrouby. 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 Příklady použití fasádního systému VISS JANSEN TVS. 
 
   Obecné informace o staveništi a objektu: 
 Plocha pozemku: 4106m2 
 Zastavěná plocha: 513m2 

Obestavěný prostor: 6230m3 

Výška objektu: 13,33m 
 Výška atiky ploché jednoplášťové střechy: 12,68m 
 Celková výška fasádního systému: 12,05m 
 Osová vzdálenost horizontálních dílců: 2,675m; 2,925m; 3,425m 
 Osová vzdálenost vertikálních dílců: 1,25m; 0,9m 
 Výška paty zasklení: PT= +0,100 
 Výška vrcholu zasklení: +12,180 
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9.2 Materiál 
 

- Výpis materiálu pro provedení fasádního systému JANSEN 

Materiál m.j. 
počet 
m.j. 

- Kotvící systém fasády k objektu 
Závitová tyč Ø 12mm s koncovou kotvou zabetonovanou ve 
věnci, L= 100mm 

ks 104 

Pozinkovaná podložka M12 (pod matici závitové tyče) ks 104 
Matice M12 ks 104 
Patní plech úchytu fasádního pláště (rektifikace ve 
vodorovném směru +/-15mm), tl. Plechu 6mm, rozměr 
170x100mm 

ks 52 

Šroub M12 ks 52 
Matice M12 ks 104 
Pozinkovaná podložka M12  ks 104 
Ocelový úchyt navařený na patní plech (rektifikace ve svislém 
směru +/-15mm), tl. Plechu 5mm, rozměr 85x100mm 

ks 52 

Ocelový úchyt navařený ke sloupkům fasádního pláště 
(rektifikace ve vodorovném směru +/-15mm), tl. Plechu 
5mm, rozměr 60x100mm 

ks 52 

-Fasádní systém JANSEN 
Ocelový sloupek JANSEN-VISS, profil 50/60/2mm – vertikální 
(povrchová úprava FeZn) 

bm 156 

Ocelový příčník JANSEN-VISS, profil 50/60/2mm – 
horizontální (povrchová úprava FeZn) 

bm 53 

Zakládací patní podložka pod vertikální dílce 60/100/5mm ks 13 
Chemická kotva patní podložky M12/85mm (včetně matice a 
podložky) 

ks 13 

Pryžový těsnící profil JANSEN-VISS (interiérový) bm 210 
Pomocný profil pod podložku ks 80 
Podložka pod okenní tabuli ks 80 
Kotevní šroub s centrovací podložkou ks 160 
Izolační kotvící prvek ks 670 
Podložka skla ks 80 
Pryžový těsnící profil JANSEN-VISS (exteriérový) bm 210 
Hliníková přítlačná lišta JANSEN-VISS bm 209 
Hliníková krycí lišta JANSEN-VISS, pohledová šířka 50mm bm 209 
Samořezný šroubek M3,9x13 ks 80 
Samořezný šroubek M4,2x13 ks 750 
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Šroubek s podložkou M4 ks 750 
Fixační plech JANSEN ks 750 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm, rozměr 
1220x2590mm 

ks 
 

6 
 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm, rozměr 
860x2590mm 

ks 1 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm, rozměr 
1220x2150mm 

ks 2 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm s 
vloženým oknem 760x1430mm, celk. rozměr 870x2150mm 

ks 1 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm, rozměr 
1220x2990mm 

ks 16 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm, rozměr 
860x2990mm 

ks 1 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm s 
vloženým oknem 750x1430mm, celk. rozměr 870x2990mm 

ks 1 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm, rozměr 
1220x3400mm 

ks 8 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm, rozměr 
860x3400mm 

ks 1 

Okenní tabule z bezpečnostního dvojskla 6/12/6mm s 
vloženým oknem 770x1430mm, celk. rozměr 860x3400mm 

ks 1 

  
 Výpočet počtu nosných kotev: 
 ς skla = 2400 kg/m3 
 V skla (1220x3400x15mm) = 0,062 m3 

 ς = m/V -> m= 149,3 kg = 1,5 kN  
-> dle tabulky: 2x2 kusy kotev, 100mm délka drážkovaného profilu 

 
 V skla (860x2590x15mm) = 0,033 m3 
 ς = m/V -> m= 80,2 kg = 0,8 kN 

 -> dle tabulky: 2x2 kusy kotev, 100mm délka drážkovaného profilu 
  
 Tab.1: Poloha nosných kotev pro skleněné výplně 
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Váha nejmenší a největší skleněné výplně spadá do stejné kategorie počtu 
kotev a délek drážkového profilu. Tím pádem není třeba počítat ostatní výplně. 

 
Doprava materiálu: 
  Primární doprava 

Materiál pro provedení fasády bude na stavbu dopravován pomocí 
nápravového valníkového návěsu se stahovatelnou plachtou Schwarzmüller. Sloupky 
a příčníky pro výrobu nosného systému fasády jsou již nařezány z výroby. Kusový 
materiál, jako jsou šrouby, matice, úchyty, podložky, kotvící prvky a jiné, jsou baleny 
v krabicích. Dodavatel musí zajistit bezpečný převoz materiálu na staveniště 
(přečnívající materiál musí být náležitě označen a zabezpečen proti sesunutí nebo 
pádu). Okenní skleněné tabule budou převáženy na vratných kovových paletách. Při 
manipulaci se skly a při přepravě je třeba dbát na to, aby mezi skly nedocházelo ke 
vzájemnému dotyku a zejména aby nedocházelo k nárazům na hrany skel. Během 
manipulace s prvky je nutné dbát na to, aby nedošlo k jejich deformaci a k poškození 
vrchních vrstev prvků (prvky s lakovanou vrstvou jsou opatřeny proti poškození 
polyetylénovou fólií). 

 
  Sekundární doprava 

  Materiál bude na staveniště dopraven na nákladním automobilu přímo až ke 
skládkám materiálu. Po staveništi bude materiál přepravován pomocí teleskopického 
manipulátoru a montážní plošiny. 

 
Přejímka dodávky materiálu: 

Při přejímkách dodaného materiálu musí montážní firma zajistit kontrolu 
množství jednotlivých prvků dodávky dle předaného dodacího listu, kontrolu 
bezvadného stavu jednotlivých prvků (zvláště celistvost povrchové ochranné fólie) a 
zda vlivem přepravy nedošlo k viditelnému poškození, kontrolu rozměrů jednotlivých 
prvků dle projektové a výrobní dokumentace. Každý materiál, dovezený na stavbu, by 
měl obsahovat štítek s informacemi o konkrétním balení (výrobce, číslo zakázky, 
adresa dodání, název prvku, druh materiálu, barva prvku, rozměr prvku, počet kusů). 
Množství a kvalitu dodaných prvků potvrdí montážní firma při převzetí na dodacím 
listu, kde je uveden soupis prvků. V případě, že specifikace, množství nebo kvalita 
prvků není v pořádku, musí montážní firma provést reklamaci u dodavatele. 
 
Skladování: 

V případě, že není možné a je patrné, že materiál nebude ihned po vykládce 
kompletně zpracován, je potřeba ho chránit před působením povětrnostních vlivů či 
mechanickému poškození. Ocelové sloupky a příčníky budou před použitím 
skladovány v 1.NP realizovaného objektu, a to v místnosti 127 – Prodejna oděvů. 
Prostor pro skladování musí být suchý a krytý před nepříznivými klimatickými vlivy. 
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Ocelové profily budou podloženy dřevěnými hranoly nad sebou a to tak, aby 
nevznikaly deformace prvků. Profily budou ukládány do výšky 1,2m. Kusový materiál 
bude uložen v uzamykatelném skladu, který se nachází vedle buňkoviště sociálního 
zázemí staveniště. Sklad musí být suchý a dostatečně větraný. 
Izolační skla budou na stavbu dopraveny v týž den jejich osazování 
na konstrukci. V případě nutnosti zásobení skly v předstihu, budou 
skla uloženy na skládce z panelů a zafóliovány proti působení 
vnějších vlivů. Po sejmutí skel z přepravní palety se skla skladují 
vždy na hraně kolmo k podložce, přičemž podložka je umístěna 
v mírném sklonu. Mezi izolační skla se vloží korkové proložky, 
které zamezují vzájemnému plošnému styku. Proložky se umisťují 
v rozích přibližně 5-10cm od hrany skla. U velkých formátů se proložka vkládá i 
doprostřed plochy skla. Maximální počat kusů skel, které jsou opřeny za sebou, je 16-
20 dle váhy skla. Materiál musí být uložen tak, aby byl jednoduše přístupný a 
neovlivnil rychlost a plynulost procesu. Za škody vzniklé nesprávným způsobem 
skladování materiálu nepřebírá dodavatel odpovědnost. Těsnící materiál fasády se 
musí skladovat na chladném místě, aby bylo zamezeno teplotní dilataci po osazení do 
konstrukce. Těsnící materiál a spojovací prvky budou skladovány v uzamykatelném 
skladu. Dodavatel musí zajistit, aby materiál pro provedení fasády byl na stavbě 
přítomen nejpozději 1-2 dny před jeho zabudováním do konstrukce. V případě 
dodávky materiálu, která proběhne přímo v den jeho aplikace do fasády, musí být 
bezpečně zajištěna jeho přítomnost týž den na staveništi. 

  
Předzásobení: 

Před a během provádění prací na sloupko-příčkové fasádě musí být zajištěna 
dodávka materiálu na stavbu. Přesný výpis materiálu bude zhotoven dodavatelem 
fasády. Orientační výpis materiálu je uveden v tabulce, která se nachází v kapitole 7.2 
Materiál. Materiál bude na staveništi přítomen nejpozději 1-2 dny před jeho 
zabudováním do konstrukce. V případě dodávky materiálu, která proběhne přímo 
v den jeho aplikace do fasády, musí být bezpečně zajištěna jeho přítomnost týž den 
na staveništi. 

 
 
9.3 Převzetí pracoviště 
 
 Předání a převzetí pracoviště 
 
   V objektu jsou zhotoveny všechny práce na hrubé stavbě – jedná se o svislé 

nosné a nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce překlenující výškové 
úrovně, konstrukce plochých střech nad 3. a 4.NP a dále kotevní prvky pro přichycení 
ocelových sloupků sloupkopříčkové fasády. S předáním pracoviště se dále předají 
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sklady a skládky stavebního materiálu, mezi které patří uzamykatelný sklad pro 
skladování kusového materiálu, uzamykatelný sklad pro skladování nářadí, nástrojů a 
dražších zařízení, skládka - místnost č. 127 – Prodejna oděvů, která se nachází uvnitř 
budovy v 1.NP (skladování ocelových profilů, skleněných výplní, přítlačných a krycích 
lišt) a venkovní panelová skládka. Uzamykatelné sklady jsou umístěny vedle 
buňkoviště zázemí staveniště. V procesu předání a převzetí staveniště se dále předá 
materiál skladovaný na skládkách. Jeho charakter a množství je uveden v dodacích 
listech, které jsou založeny u stavbyvedoucího. V průběhu realizace musí být 
prováděny pravidelné kontroly prováděných prací a řešení detailů. Časový 
harmonogram řeší sled jednotlivých profesí probíhajících na stavbě. 

 
Při převzetí pracoviště také předá hlavní dodavatel projektovou dokumentaci, 

pokyny hlavních projektantů a řešení detailů subdodavateli. Subdodavatel převzetím 
pracoviště potvrzuje, že přejímá zodpovědnost za vše, co se na pracovišti stane, 
zejména také škody, které mohou vzniknout ostatními účastníky výstavby. 
Doporučuje se pojistit proti následkům takovýchto rizik. Dodavatel musí zajistit, aby 
nedošlo k ohrožení pod místem a v těsné blízkosti prováděných prací. Staveniště musí 
splňovat podmínky, které jsou uvedeny v odstavci Převzetí pracoviště. V případě, že 
tyto požadavky nebudou splněny, nemůže se začít s prováděním prací na konstrukci 
fasády. O předání realizované části stavby a objektů zařízení staveniště bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  

  
 Dílčí termíny před a v průběhu realizace fasády: 

Fasáda bude řešena dle harmonogramu stavebních prací. 
 
 
9.4 Obecné pracovní podmínky 
 
 Všeobecné pracovní podmínky 
  
   Veškeré stavební práce na fasádě budou prováděny za příznivých klimatických 

podmínek. Práce budou zastaveny v případě deště, sněžení, námrazy nebo bouřky. 
Teplota na otevřené pracovišti musí být během provádění montážních prací vyšší než 
5°C. Dohlednost musí být větší než 30m. Rychlost větru musí být do max. 10,7m/s 
(pracuje-li se zavěšených pomocných konstrukcích, na žebřících nad 5m výšky a 
s osobním jištěním již při 8m/s). Pracovní čety musí mít minimálně 2 členy. Práce 
mohou provádět pouze osoby starší 18-ti let, které byly náležitě seznámeny 
s bezpečnostními předpisy. Dále budou pracovníci poučení o bezpečnosti při 
používání otevřeného ohně a při provádění prací ve výškách. Stavební práce budou 
prováděny v souladu s platnými normami, předpisy, projektové dokumentace a 
požadavky investora. Proti pádu z výšky z vnitřních prostor budou pracovníci chránění 
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dřevěnou konstrukcí provizorního zábradlí. Většinová část prací bude prováděna ze 
zvedací plošiny. Koš plošiny je zabezpečen zábradlím. 

 
 
9.5 Personální obsazení 
 
 Personální obsazení pro provádění konstrukce sloupkopříčkové fasády: 
  

Personální obsazení Kvalifikace Zodpovědnost 
Počet 

pracovníků 
Montážní pracovníci Školení o provádění 

fasádního systému 
JANSEN VISS TVS 

Montáž nosného 
ocelového systému 
fasády, osazování 
skleněných výplní 
včetně doplňků, 
provádění krycích 
lišt  

4 

Pomocní pracovníci Bez kvalifikace Pomocné práce 2 
Vedoucí pracovní čety Školení o provádění 

fasádního systému 
JANSEN VISS TVS 

Zodpovědnost za 
kvalitní provedení 
fasády, koordinace 
práce, řízení 
pracovníků 

1 

Svářeč Školení – kurz 
svařování 

Provádění 
svařovaných spojů 
nosného systému 
fasády 

1 

 
Všichni pracovníci na stavbě budou seznámeni a proškolení s BOZP. Pracovníci 

pracovních čet musí předložit osvědčení o tom, že jsou odborně vyškolení o 
provádění jednotlivých konkrétních pracích pro provádění fasádního systému. 
Pracovníci bez tohoto osvědčení mohou v četě vykonávat pouze práce pomocné. 
Realizační firma zodpovídá za kvalitu svého díla a nejlépe zná své schopnosti a 
možnosti. 

 
 
9.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 

Velké stroje: 
- Montážní plošina na kolovém podvozku, vozík, teleskopický manipulátor, 

speciální násada manipulátoru Oktopus 
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Ruční nářadí: 
- Svářečka v ochranné atmosféře DigitalMig 220, pilník, nůž, souprava nářadí – klíč 

11, polohovací pomůcky Ø 25 a 32mm, ohýbačka izolace, vyřezávačka na těsnění 
s náhradní čepelí, zařezávací šablony 50 a 60mm, metr, vodováha, ocelové 
pravítko, přísavné nosiče skla, pistole pro nanášení tmele, pomůcky pro 
navazování břemen 

Osobní pomůcky a pomůcky BOZP: 
- Helma, vesta, pracovní oděv, pracovní obuv s bezpečnostní špičkou, pracovní 

celokožené rukavice, pracovní ochranné brýle nebo štítek obličeje, nákoleníky, 
chrániče sluchu, respirátor, svářečská kukla nebo štítek, kožená svářečská zástěra 
s nárameníky 
 

 
9.7 Pracovní postupy 
 
   Před začátkem realizace sloupkopříčkové fasády budou v rámci 

výstavby  objektu zhotoveny všechny práce na hrubé stavbě – jedná se o svislé nosné 
a nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce překlenující výškové 
úrovně a dále jsou dokončeny konstrukce plochých střech nad 3. a 4.NP.  

   V průběhu betonáže monolitických věnců byly do betonu osazeny závitové 
tyče Ø 12mm s koncovou zabetonovanou kotvou. Hloubka kotvení do betonu je 
100mm. Tyč bude vystupovat z konstrukce o cca 20mm. Kotvy budou osazeny v osách 
vertikálních ocelových nosných profilů fasády tj. 1,25 nebo 0,9m dle projektu. Na 
ocelovou kotvu bude osazen podkladní plech věnce (tl. 6mm a rozměru 170x100mm) 
s navařeným úchytem pro fasádní vertikální prvky (tl. 5mm a rozměru 85x100mm). 
Tento plech umožňuje rektifikaci ve vodorovném a svislém směru +/- 15mm. 
Podkladní plech bude k závitové tyči připevněn pomocí matičky s podložkou. Po 
přeměření skutečných osových vzdáleností příchytných prvků budou na sloupkové 
ocelové profily pod ochrannou atmosférou navařeny ocelové úchyty (tl. 5mm a 
rozměru 60x100mm) ocelového rastru fasády. Na paty sloupků budou dále přivařeny 
zakládací patní podložky (tl. 5mm a rozměru 60x100mm). 

   Sloupky fasády se začnou osazovat na východní straně, přes stranu severní až 
k západní. Sloupky budou osazovat 2 pracovníci z montážní plošiny s vrátkem a jeden 
pracovník, který bude ze země korigovat patu sloupu. Sloupkové profily budou ke 
stěně připevněny pomocí fasádních vertikálních prvků a ocelových úchytů, jenž jsou 
navařeny na sloupcích. Sloupky je možno dilatovat ve vodorovném a svislém směru 
+/- 15mm. Uchycovací prvky budou k sobě připevněny pomocí závitových šroubů 
M12, podložek a matiček. Sloupky budou vyrovnány pomocí vodováhy a jejich pozice 
bude zkontrolována pomocí metru nebo laserového dálkoměru.  

   Příčníky budou ke sloupkům navařovány pod ochrannou atmosférou. 
Navařování bude probíhat ze země a z montážní plošiny. Postup práce bude probíhat 
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zprava doleva/zleva doprava a od spodních příčníků směrem nahoru. První příčník (u 
země) bude většího profilu dle projektu. Osové vzdálenosti příčníků jsou navrženy dle 
projektu a to 2,675m; 2,925m; 3,425m.  

   Po provedení ocelového rastru budou na konstrukci rozmístěny izolační kotvící 
prvky a kotevní šrouby. Izolační kotvy musí nutně odpovídat poloze podélných drážek 
v upevňovacích profilech. Počet a poloha nosných kotev skleněné výplně je na 
základě váhy skla určena dle tabulky. Ve všech případech se bude hmotnost výplně 
pohybovat od 0,75 do 1,5kN. Počet kotev je vždy 2x2 kusy a délka drážkového profilu 
je 100mm. První izolační kotva se umisťuje 100mm od začátku sloupku (t.j. 75mm od 
osy příčníku). Další kotvy se osazují ve vzdálenosti po 300mm. Z důvodu manipulace 
s přístrojem na vyřezávání těsnění je důležité, aby při rozmísťování izolačních kotev 
bylo dbáno na zásadu, aby žádná z těchto kotev neležela v rozsahu křížového nebo T-
spoje s příčníkem. Pro montáž musí zůstat volný prostor +/- 75mm od osy příčky. Aby 
nedošlo k velkému rozestupu mezi izolačními kotvami, je potřeba je vzájemně 
redukovat na 150mm. Přítlačná délka na konci upevňovacího profilu nesmí 
přesáhnout 200mm. Tu je třeba v případě potřeby redukovat kotvami na 150mm. 
První izolační kotva po spoji s příčníkem se umisťuje 75mm nad osou příčníku. 

   Osazování kotvících prvků na příčnících bude probíhat stejně, jako osazování 
kotvících prvků na sloupcích. První izolační kotva je umístěna 100mm od osy sloupku 
z důvodu vynechání prostoru pro přiložení vyřezávacího stroje. Musí se také dbát na 
polohu uložení podložek skla. Přítlačná délka upevňovacího profilu by měla být co 
nejmenší a neměla by přesáhnout 180mm. Nosná kotva přenáší zatížení výplně. Počet 
kotev se stanoví podle hmotnosti výplně. 

 
1. ROZMÍSTĚNÍ IZOLAČNÍCH A NOSNÝCH KOTEV 

 Příklad polohy nosných kotev pro skleněné výplně: 
- Váha výplně 120kg = 1,2kN -> 2x2 nosné kotvy; drážka 100mm (dle tabulky) 

 
Obrázek 1.: Rozmístění kotev: 
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 Obrázek 2.: Příklad rozmístění izolačních kotev a nosných kotev: 
 
 
 
 

Oblast bez izolačních kotev resp. bez 
nosných kotev 

 
 

Izolační kotva  
 
 

Nosná kotva  
 
 

Směr montáže 
 
 Obrázek 3.: Příklad rozmístění izolačních kotev a nosných kotev na sloupku: 

             
 Obrázek 4.: Příklad rozmístění izolačních kotev a nosných kotev na příčníku 

 -   Způsob upevnění izolačních kotev: 
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 Izolační kotva se vloží kotvící částí do drážky ocelového profilu, pootočí se o 90° a 
upevní se zasunutím pružné části. 

  
 Obrázek 5.: Nasunutí a pootočení izolační kotvy 

   
 Obrázek 6.: Upevnění izolační kotvy       

 
 

  Obrázek 7.: Poloha nosných kotev pro skleněné výplně a izolační kotvy 
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- Způsob upevnění nosných kotev: 
 Nosná kotva se vloží kotvící částí do drážky ocelového profilu a pootočí se o 90°. 

Potom se kotva utáhne momentovým klíčem ze sady nářadí – M=4Nm.  
 
  Obrázek 8.: Vložení a dotáhnutí nosné kotvy 
 
 
 
  
 
 
 

2. MONTÁŽ VNITŘNÍHO TĚSNĚNÍ 
- Přípravné práce pro montáž vnitřního těsnění: 
Profily, a to především horizontální drážky nosné konstrukce je potřebné před 
nasazením vnitřního těsnění a výplně očistit od případných nečistot a vody. Konce 
drážek profilů příčníků budou zatřeny silikonovým tmelem. Tímto se umožní dokonalé 
přiložení těsnění a dále se zabrání vzniku případných škod, které může vyvolat koroze 
od přítomné vody v systému. Těsnění je třeba skladovat na chladném místě 
(nevystavovat ho působení slunečního záření), aby nevznikly případné dilatace po 
zabudování těsnění. 
 
- Osazení vnitřního vertikálního těsnění 
Vnitřní vertikální těsnění se na celé délce profilu prodlouží přibližně o 15mm/m 
(maximální délka je 12m). Směrem z vrchu dolů se nylonovým kladivem zhotoví 
v izolaci otvory a těsnění se bez potřeby napínání osadí na izolační kotvy. Vodící 
drážka na rubové straně těsnění pomáhá vystředit toto těsnění. Při správné 
manipulace bude mít těsnění pouze malý převis mezi dvojcí izolačních táhel.  
 

 Obrázek 9.: Perforování vnitřního těsnění pomocí nylonového kladiva 
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- Vyřezání křížového a koncového spoje 
Pomocí speciální vyřezávačky na izolace a nože se vyřeže vertikální vnitřní těsnění 
v místech křížení a koncových spojů. 
 

 Obrázek 10.: Silný úder kladiva na speciální vyřezávačku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 11.: Odrhnutí vyřezané části těsnění 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrázek 12.: Speciální vyřezávačka těsnění – vyřezávání křížových a koncových spojů 
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3. UTĚSNĚNÍ SPOJŮ VNITŘNÍHO TĚSNĚNÍ 
- Osazení vnitřního horizontálního těsnění 
Vnitřní horizontální těsnění se vysekává především v dílně, a to pomocí speciálního 
vyřezávacího přípravku. Při vysekávání se těsnění současné oboustranně nařízne. 
Horizontální těsnění (se stejně jako vertikální těsnění) se osazuje na nosné a izolační 
kotvy. Pomocí polohovací pomůcky je možné posunovat izolaci do potřebné polohy. 
 
Obrázek 13.: Vyřezávací přípravek a oboustranné naříznutí izolace 

 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 14.: Stanovení velikost vertikálního těsnění 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a – Osová rozteč vertikálních profilů 
 b – Pohledová šířka sloupku (50/60mm) 
 L – Délka těsnění (L = a-b+21mm) 
 
 Obrázek 15.: Osazení horizontálního těsnění a práce s polohovací pomůckou 
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- Utěsnění spojů vnitřního těsnění 
Vnitřní těsnění tvoří clonu pro prostup vlhkosti a vody do prostoru zasklívací drážky. 
Vzhledem k tomu je potřeba důkladně provést přelepení a utěsnění spojů. Na křížové 
a koncové spoje se nalepí butylový pásek k vnější straně těsnění. Po-té se pásek vtlačí 
do výřezu ve tvaru U, odstraní se ochranná fólie, pevně se přitlačí konce těsnění a 
nakonec se zkontroluje přilnavost a správnost provedení utěsnění. Je kladen důraz, 
aby dotčené plochy těsnění byly suché, bez částic prachu a mastnoty. Pro případně 
očistění se doporučuje použít technický benzín. 
 
Obrázek 16.: Postup nalepení a vtlačení butylové pásky 
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- Utěsnění izolačních a nosných kotev 
Při správném zhotovení otvorů pro izolační a nosné kotvy získáme po osazení těsnění 
dobré utěsnění této konstrukce. Vzhledem k nutnosti dokonalé těsnosti je 
doporučená podrobná kontrola těchto míst. V případě potřeby se může dodatečně 
použít těsnící lepidlo. 
 

4. UPEVNĚNÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ 
- Příprava drážkového profilu 
Po zhotovení vnitřního horizontálního těsnění se začne s montáží prvků 
drážkovaného profilu. Tento profil se nařeže na délky cca po 100 mm a narazí se na 
nosné kotvy.  
 
Obrázek 17.: Naražení drážkového profilu na nosné kotvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Osazení podložek skla 
Podložky skla se nasunou na doraz na drážkovaný profil, a potom se proveden 
narazení podložky skla na drážkovaný profil. 
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Obrázek 18.: Nasunutí a narazení podložky skla na drážkový profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. VÝPLŇOVÉ ELEMENTY A JEJICH OSAZENÍ 
- Stanovení velikost výplně 
Šířka výplňového elementu: LB = a-22mm 
Výška výplňového elementu: LH = a-24mm 
 
Obrázek 19.: Vodorovný a kolmý řez profilu 50mm – stanovení velikosti výplně 
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Obrázek 20.: Vodorovný a kolmý řez profilu 60mm – stanovení velikosti výplně 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Osazení výplně 
Výplňové prvky (sklo, dvojsklo, plné panely aj.) je možné provizorně zajistit 
montážními patkami a šrouby s podložkou z umělé hmoty. Po osazení upevňovacího 
profilu je třeba tyto pomocné prvky ihned odstranit. Pomocné prvky nesmí nijak 
působit na podložku. Sklo se bude osazovat zleva doprava odspodu nahoru.  

 
 Obrázek 21.: Pomocné montážní patky 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 22.: Postup osazení skleněné výplně 
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6. PŘÍPRAVA UPEVŇOVACÍHO PROFILU 
S polohou podélných otvorů na upevňovacím profilu musí souhlasit rozložení 
izolačních kotev. S touto skutečností je třeba počítat při řezání a upevňování 
upevňovacích profilů.  
 
- Vertikální upevňovací profily 
Délka vertikálních profilů se určí dle vzorce L = n.a+b (-c) 
a – osová vzdálenost 
b – šířka příčky (50/60mm) 
n – počat polí 
c – prostor pro dilataci 
Spoje upevňovacích profilů se zhotovují na osy příček. Pro dilataci je třeba uvažovat 
s 1mm/1m délky profilu. 
 
Obrázek 23.: Řezání a příprava připevňovacího vertikálního profilu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Horizontální upevňovací profily 
Délka horizontálních profilů se určí dle vzorce L = a – b - 6mm – 1mm/m 
a – osová vzdálenost 
b – šířka příčky (50/60mm) 
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 Obrázek 24.: Řezání a příprava připevňovacího horizontálního profilu 
   

 
 
 
 

 
 

7. OSAZENÍ VNĚJŠÍHO TĚSNĚNÍ 
Venkovní těsnění se průběžně zatlačí do připevňovacího profilu, který se předem 
nastříká mýdlovou vodou z rozprašovače. Musíme počítat s přídavkem na dilataci 
10mm/m, maximálně 40mm. Venkovní těsnění na dolní části příčky se přerušuje 
vloženým těsněním, které eliminuje vznikající napětí v těsnění a slouží na odvodnění a 
odvětrání příčníku. 
 
Obrázek 25.: Postup osazení vnějšího těsnění 
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8. PŘIPEVNĚNÍ VNĚJŠÍHO PROFILU 
Při upevnění vnějších profilů je třeba dbát na to, aby nebyl překročený dovolený 
tlak na výplň. Upevňování musí být při nízkém kroutícím momentu, a to 1Nm 
(10kg.cm). Před připevněním vnějšího profilu musí být provedena kontrola vnějšího 
těsnění, které se může stlačit o 0,3-0,5mm. 
 
Obrázek 26.: Osazení vnějšího profilu 
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Obrázek 27.: Nastavení vertikálního upevňovacího profilu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Osazení vertikálních upevňovacích profilů 
Po přiložení vertikálního upevňovacího profilu je třeba dbát na to, aby klopy 
horizontálního vnitřního těsnění mezi dolní částí výplně a venkovního těsnění byly 
důkladně spojené s přeložením. 
 

- Osazení horizontálních upevňovacích profilů 
Pro odvodnění drážky, ve které je osazeno sklo je důležité, aby klopy vnitřního 
těsnění mezi dolní částí výplně a venkovním těsněním byly propojené ve spádu. Toho 
se dosáhne tím, že se horizontálně upevněný profil při osazování nasune směrem 
shora dolů. 

 
- Ořezání přečnívající části vnitřního horizontálního těsnění  
Přečnívající těsnění se začne řezat v rohu pomocí nože, potom se pokračuje ve 
vodorovném směru ve vzdálenosti asi 20mm. 
 
Obrázek 28.: Způsob ořezání přečnívajících izolačních profilů 
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9. ZAJIŠTĚNÍ PROTI POSUNU 
Proti posunu se zajišťují vertikální profily (zajištění je také z důvodu požárních 
požadavků). Bezpečnostní kotva se osadí doprostřed profilu. Na nosnou kotvu se 
připevní fixační plechový pásek, a to pomocí samořezných závitových šroubků 
M4,2x13. 

 
Obrázek 29.: Zajištění proti posunu 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. OSAZENÍ KRYCÍCH PROFILŮ 
Nejdříve se osadí vertikální krycí profily, a potom se osadí horizontální profily. Pro 
ulehčení osazení profilů se styčné plochy nastříkají pomocí rozprašovače olejem. 
Vertikální krycí profily musí mít vyšší stavební výšku, než vodorovné krycí profily. 
Dilatace profilu je 1mm/m. Při spoji s horizontálním krycím profilem se vynechá 
mezera 0,5mm. Vertikální krycí profil je třeba zajistit proti posuvu. Uprostřed profilu 
mezi příčinkami se upevní samořezný šroubek M3,9x13. 

 
Obrázek 30.: Způsob osazení krycích profilů včetně dilatací 
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 Veškeré montážní práce budou prováděny z montážní plošiny nebo zevnitř budovy. 
  
 

9.8 Jakost a kontrola prací 
 
  Vstupní kontrola 
   Kontrola provedených železobetonových věnců (rozměry a kvalita); kontrola 

osazených konzolových prvků pro připevnění fasády (počet kotev, osové vzdálenosti, 
případné vady); kontrola materiálu pro provedení fasády (množství dle dodacích listů, 
případné vady) 

 
 Mezioperační kontrola 
   Kontrola provedení svarů a rovinnost nosné konstrukce; kontrola množství a 

rozmístění izolačních a nosných kotev; kontrola osazení vnitřního těsnění; kontrola 
přilnavost a správnost provedení utěsnění butylovým páskem; kontrola osazení 
těsnění na izolační a nosné kotvy; kontrola stlačení vnějšího těsnění po upevnění 
vnějšího profilu má být 0,3-0,5mm; po přiložení vertikálního profilu je třeba dbát na 
to, aby klopy horizontálního vnitřního těsnění mezi dolní částí výplně a venkovním 
těsněním byly důkladně spojené; při ořezávání vnitřního horizontálního těsnění nesmí 
dojít k porušení výplně; kontrola osazení výplní a upevňovacích profilů (správnost 
provedení s izolačními profily-shrnutí izolace, přesahy izolace); provedení přítlačných 
profilů (množství upevňovacích šroubků); před zakrytím konstrukce pomocí krycích 
profilů bude provedena celková kontrola systému 

  
Výstupní kontrola   

Vizuální kontrola kompletnosti a kvality provedené konstrukce; kontrola 
rovinnosti provedených příčných a vodorovných profilů; vizuální kontrola správnosti 
osazení krycích profilů; vizuální kontrola porušení ochranných fólií vodorovných a 
svislých nosných a krycích profilů; vizuální kontrola případných poruch výplní 
(odřeniny na skle, rozbité skleněné výplně) 
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9.9  Bezpečnost a ochrana při práci 
 

Všechny osoby, které se účastní výstavby, musí být poučeny a seznámeny 
s pravidly BOZP. Školení provede bezpečnostní technik. Zaměstnanci svým podpisem 
potvrdí, že byli poučení a seznámeni s pravidly BOZP. 

  Každý pracovník musí mít ochranné pracovní pomůcky, mezi které patří 
pracovní oděv, brýle, rukavice, pevná obuv, přilba, signalizační vesta. Lékárnička se 
nachází v kanceláři stavbyvedoucího.  Všechny osoby musí být seznámeny s plánem 
staveniště a musí vědět, kde se nachází shromaždiště v případě nebezpečí. Na 
elektrorozvaděčích budou umístěny výstražné cedule a pokyny, jak vypnout dodávku 
el. energie. V celém areálu staveniště je přísný zákaz kouření. 

Mezi povinnosti pracovníků dále patří dodržování technologických postupů 
jednotlivých prací, brát potaz na bezpečnostní označení a výstražná upozornění. 
Nářadí a přístroje může obsluhovat pouze osoba k tomu náležitě vyškolená a 
pověřená. Během provádění prací se budou pracovníci pohybovat pouze na 
pracovištích, které jim byly určené a budou dodržovat pokyny stavbyvedoucího. 
Stavbyvedoucí bude informován o příchodech a odchodech pracovníků na stavbu. 
Dodavatel je povinen zajistit pracovní úsek v místě pod výkonem práce nebo v jeho 
těsné blízkosti. 

  
 Pravidla bezpečnosti a práce jsou blíže řešeny ve vyhláškách: 

- n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- n.v. 361/2007 Sb., stanovení podmínky ochrany zdraví při práci 
- n.v. 21/2003 Sb. – stanovení technických požadavků na osobní ochranné 

prostředky 
- zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
dle n.v. 591/2006 Sb. 

Výpis základních obecných požadavků na staveniště: 
- I. Požadavky na zajištění staveniště 
- II. Zařízení na rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 
Výpis bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi: 

- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- XIII. Stavební výtahy 



183 
 

- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- XV. Přeprava strojů 

 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

- I. Skladování a manipulace s materiálem 
- XI. Montážní práce 
- XVI. Sklenářské práce 

 
Bezpečnostní opatření proti pádu z výšky dle n.v. 362/2005 Sb. 

Všechny konstrukce, které by mohly zapříčinit pád z výšky nebo do hloubky více 
jak 1,5m, musí být ohrazeny provizorní konstrukcí (např. zábradlím). V místech, kde 
není možné umístit konstrukce hromadného zabezpečení BOZP, je nutné použití 
osobních ochranných pomůcek, jako jsou úvazky, lana a sedáky. 

Výpis základních bodů zpracovaných ve vyhlášce 362/2005 Sb.: 
- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- II. Zajištění proti pádu ochrannými pracovními prostředky 
- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- VII. Dočasné stavební konstrukce 
- VIII. Shazování předmětů a materiálu 
- IX. Přerušení práce ve výškách 
- XI. Školení zaměstnanců 

 
Stanovení technických požadavků na osobní ochranné prostředky dle n.v. 21/2003 Sb. 
Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: 
- 1. Všeobecné požadavky na veškeré osobní ochranné prostředky 
- 2. Dodatečné požadavky společné pro více druhů nebo typů osobního 

ochranného prostředku 
- 3. Dodatečné požadavky pro specifická rizika 

 
 

9.10 Nakládání s odpady 
 

Nakládání s odpady při výstavbě bude prováděno v souladu se životním 
prostředím tak, aby nedocházelo k jeho znečišťování a znehodnocování. Bude 
dodržován zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v 
souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. – katalog 
odpadů ve znění pozdějších předpisů), vyhláška č. 294/2005 Sb. – o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zákon č. 86/2002 
Sb. – o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách 
a zákon č. 110/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
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prostředí. Technologické postupy a materiály jsou zvoleny tak, aby neškodily 
životnímu prostředí. Odpad bude před odvozem na určená místa skladován a tříděn 
v příslušných nádobách (kontejnerech). Po odvozu ze staveniště bude odpad 
likvidován náležitým způsobem firmou oprávněnou k likvidaci odpadů nebo bude 
odpad předán k druhotnému využití separovaného odpadu, jenž bude taktéž 
zajištěno firmou tomu určenou. Odpad nebude v žádném případě spalován na 
staveništi. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. Nepředpokládá se 
manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. Stroje budou po revizní kontrole, 
tím pádem nehrozí žádný únik kapalin nebo jiných látek. Pokud by k úniku došlo, 
bude proveden zápis a problém se bude řešit. Vozidla budou pravidelně čištěna, 
parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování oleje z aut 
v případě úniku oleje z auta. Při případném znečištění veřejné komunikace musí dojít 
k okamžitému odstranění znečištění. Negativní vlivy, které vznikají při výstavbě, 
budou eliminovány postupy pro snížení těchto nežádoucích vlivů. Patří zde zejména 
dodržování nočního klidu, použití mechanizmů s nízkou hladinou hlučnosti, 
v případně nadměrné prašnosti budou komunikace kropeny vodou, stroje budou 
použity pouze v nezbytných případech, atd. Zhotovitel je povinen uchovat potvrzení o 
předání odpadu firmě, jenž se zabírá jeho likvidací. 

  
 Výpis odpadů (dle Katalogu odpadů) vzniklých při realizaci jednoplášťové střechy: 
  

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu O/N 

17 02 03 Plasty O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 07 Směsné kovy O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 

 „O“ – Ostatní odpad 
 „N“ – Nebezpečný odpad 
 
 

9.11 Podklady 
 

Internetové zdroje: 
- http://www.jansencz.cz/ - Fasádní systém JANSEN 

 
Literatura: 
- n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

http://www.jansencz.cz/
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- n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- n.v. 21/2003 Sb. – stanovení technických požadavků na osobní ochranné prostředky 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Katalog VISS-systémy – ocelové fasádní systémy pro izolované a protipožární fasády 
a světlíky (JANSEN; červen 2008) 
- VISS TVS (vertical) High thermally insulated vertical fasade (JANSEN 08/2010) 
- VISS TVS (vertical) Processing and Aseembly (JANSEN 06/2005) 
 
Konzultace: 
- VUT Brno; Fakulta stavební; Ústav TŘS 

Vedoucí práce: Ing. Jitka Vlčková (Veveří 331/95, 602 00 Brno střed) 
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10.1 Vstupní kontrola 
 

 V období předvýrobní přípravy stavby se vyjasňují dodavatelsko-odběratelské 
vztahy a probíhá schvalování projektové dokumentace. Tím se vytváří základní 
předpoklady budoucí jakosti stavebního díla. Účelem kontroly je posoudit 
projektovou dokumentaci z hlediska právních předpisů a norem, ověřit konstrukční 
řešení objektů, přezkoumat vhodnost navržených materiálů a technologických 
postupů, vyhodnotit potřeby a možnosti kontrol v průběhu výstavby. V této etapě má 
zhotovitel do určité míry možnost ovlivnit projektové řešení stavby. 
 
 
10.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 

Dodaná projektová dokumentace musí odpovídat technickým, provozním, 
estetickým a ekonomickým záměrům stavebníka. Je kladen důraz na správnost řešení 
a kompletnost PD. Autorizovaný projektant, objednatel stavby a ostatní dotčené 
orgány musí odsouhlasit PD. Projektant (ve funkci autorského dozoru) musí mít 
umožněn trvalý přístup na staveniště z důvodu kontroly souladu prováděných prací 
na stavbě a projektu. Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny a 
zaznamenány. Kontrolu dokumentace provede stavbyvedoucí. Do stavebního deníku 
nebo protokolu bude zapsán zápis o provedené kontrole. 

 
 Potřebná dokumentace: 

- Montážní postup provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 
- Norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
- Norma ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 
- Schválená projektová dokumentace 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
   

 Odpovědný pracovník: 
- Stavbyvedoucí 
- Technický dozor investora 

 
 

10.1.2 Kontrola připravenosti staveniště a strojního vybavení  
 

Kontrola skladovacích ploch (odvodnění, pevnost aj.); kontrola napojení na 
zdroje elektřiny a vody (zejména sociální a administrativní zázemí zařízení staveniště); 
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kontrola přítomnosti a funkčnosti všech potřebných mechanizmů, strojů, nástrojů a 
pracovních pomůcek; kontrola bezproblémového vjezdu mechanizace na staveniště; 
kontrola, zda všichni pracovníci, kteří budou provádět práce na konstrukci fasády, 
mají dostatečnou odbornost a jsou poučení o BOZP. 

  
 Potřebná dokumentace: 

- Výkres zařízení staveniště 
- Technická zpráva zařízení staveniště 
- Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
   

 Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 

 
 

10.1.3 Kontrola připravenosti dokončených konstrukcí stavby 
 

Kontrola dokončení všech prací na hrubé stavbě - svislé nosné a nenosné 
konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce překlenující výškové úrovně a dále 
jsou dokončeny konstrukce plochých střech nad 3. a 4.NP; kontrola rozměrů a kvality 
provedení ŽB věnců stropních konstrukcí, schodišťových podest a mezipodest; 
kontrola rozmístění, osových vzdáleností, počtu prvků a případné vady osazených 
konzolových prvků pro navaření sloupků fasády; kontrola svislosti a kvalita provedení 
svislých nosných konstrukcí, které navazují na fasádu;  
 
Potřebná dokumentace: 
- Schválená projektová dokumentace 
- Norma ČSN 73 0210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě; 2. Část – přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 
- Norma ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
- Měření vodováhou a metrem 
   

 Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
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10.1.4 Kontrola dodaného materiálu 
 

Kontrola kompletnosti stavebního materiálu; kontrola množství a počtu kusů 
materiálu; kontrola štítků a označení materiálu; kontrola dodržení smluvní ceny; 
kontrola kvality materiálu; kontrola případného poškození/znehodnocení materiálu; 
kontrola certifikátů, prohlášení o shodě, technická osvědčení; kontrola dle dodacích 
listů materiálu; kontrola neporušení obalů materiálu; kontrola skladování materiálu 

 
 Potřebná dokumentace: 
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
- Výpis materiálu (dle PD nebo TP) 
- Technické listy materiálů 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
- Kontrola porovnání materiálu s potřebnými dokumenty 
   

 Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 

 
 

10.2 Mezioperační kontrola 
 

Mezioperační kontrola má zajišťovat zejména technologickou kázeň při 
provádění jednotlivých montážních etap provádění sloupkopříčkové prosklené 
fasády. Kontroly budou probíhat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem 
zhotoveným pro fasádní systém JANSEN VISS TVS. Nezbytnou činností je evidence 
všech výsledků kontrol a zkoušek a jejich záznam do stavební dokumentace (stavební 
deník, stavební protokol). Hlavní úlohou mezioperační kontroly je předcházení vzniku 
závad a zajištění jakosti díla přímou kontrolou během jednotlivých fází výstavby. 
 
 
10.2.1 Kontrola provedení svislých profilů fasády 
 

Kontrola svislosti, osových vzdáleností, délek a použití náležitých průřezů 
svislých ocelových profilů; kontrola případného porušení materiálu po manipulaci; 
kontrola správnosti osazení profilů na ocelový úchyt; kontrola svaru mezi ocelovým 
profilem a úchytem profilu 
 
Potřebná dokumentace: 
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- Schválená projektová dokumentace 
- Detaily zpracované v PD 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
- Měření metrem a vodováhou 
   

 Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
10.2.2 Kontrola provedení příčných profilů fasády 
 

Kontrola rovinnosti, osových vzdáleností, délek a použití náležitých průřezů 
vodorovných ocelových profilů; kontrola případného porušení materiálu po 
manipulaci; kontrola správnosti navaření profilů na svislé ocelové profily 

 
Potřebná dokumentace: 
- Schválená projektová dokumentace 
- Detaily zpracované v PD 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola  
- Měření metrem a vodováhou 
   

 Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
10.2.3 Kontrola provedení svarů ocelové vynášecí konstrukce fasády 
 

Kontrola nadměrného převýšení, asymetrie, velikosti, sestavení, koutového 
svaru; přehřátí svarového kovu; nesprávně položený svar; nepravidelnost v šířce, 
výšce a kresbě svarové housenky; výskyt nežádoucích pórů ve svarech; zbytky strusky 
na povrchu; trhliny ve svarech; nesprávný úhel napojení mezi svarem a svařovaným 
materiálem 
 
Potřebná dokumentace: 
- Detaily zpracované v PD 
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- ČSN EN 970 (051180) – Nedestruktivní zkoušení tavných svarů – vizuální kontrola 
- ČSN EN ISO 5817 (050110) – Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich 

slitin zhotovené tavným svařováním – Určování stup 
 

 Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola  
   

 Odpovědný pracovník 
- Pracovník s příslušným certifikátem  
 
 
10.2.4 Kontrola rozmístění izolačních a nosných kotev 
 

Kontrola osazení a rozmístění nosných a izolačních kotev (sloupek: 1. Izolační 
kotva umístěna 100mm od začátku sloupku – 75mm na osu příčníku, další kotvy po 
300mm, přítlačná délka na konci sloupku je max. 200mm, první izolační táhlo po spoji 
následuje po 75mm nad osou příčníku), (příčník: 1. Izolační kotva umístěna 100mm 
od osy sloupku); kontrola umístění kotev – odpovídá poloze drážek v upevňovacích 
profilech; kontrola oblasti, kde jsou vynechány kotvy (z důvodu dostatečného 
prostoru pro použití vyřezávacího přípravku); kontrola počtu nosných kotev (2x2 kusy 
s délkou podložky skla 100mm)ů vzdálenost nosné kotvy od izolační kotvy je min 
60mm 
 
Potřebná dokumentace: 
- Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 
- Montážní předpis dodavatele fasádního systému JANSEN VISS TVS 

 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
- Měření metrem 

   
Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 

 
 
10.2.5 Kontrola provedení vnitřního těsnění 
 

Kontrola přetření silikonem konců drážek ocelových profilů před osazením 
těsnění; kontrola správnosti osazení na izolační kotvy (při správném osazení má 
těsnění mezi dvojí izolačních kotev pouze malý převis); kontrola polohy těsnění dle 
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polohovacího přípravku; kontrola správnosti vyřezání u křížových a koncových spojů; 
kontrola odstranění části vyřezaného těsnění u příčných profilů; kontrola správných 
délek a pohledových šířek těsnících profilů; kontrola správnosti provedení spojů 
těsnění; kontrola správného provedení detailů (hl. v prostoru zasklívací drážky) 

 
Potřebná dokumentace: 
- Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 
- Montážní předpis dodavatele fasádního systému JANSEN VISS TVS 

 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 

   
Odpovědný pracovník 
- Asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 

 
 
10.2.6 Kontrola utěsnění spojů butylovou těsnící páskou 
 

Kontrola připevnění butylových pásek k vnější straně těsnění; kontrola 
vtlačení butylových pásek v tvaru U do výřezu (křížové a koncové spoje); kontrola, zda 
byly odstraněny všechny ochranné fólie z pásek; kontrola přilnavosti a správnosti 
provedení utěsnění; kontrola správnosti osazení křidélek vnitřního těsnění; kontrola 
bezprašnosti a případně vyskytující se mastnoty a vlhkosti (požadavek na suchost a 
bezmastnost); kontrola těsnosti otvorů pro izolační a nosné kotvy  
 
Potřebná dokumentace: 
- Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 
- Montážní předpis dodavatele fasádního systému JANSEN VISS TVS 

 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
   
Odpovědný pracovník 
- Asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
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10.2.7 Kontrola osazení drážkového profilu na nosné kotvy a kontrola podložek 
skleněných výplní 

 
Kontrola délek drážkových profilů (100mm); kontrola počtu a rozmístění 

drážkových profilů; kontrola osazení na nosné kotvy; kontrola osazení podložek skla 
do drážkových profilů (poloha, správnost osazení, případné vady materiálu) 
 
Potřebná dokumentace: 
- Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 
- Montážní předpis dodavatele fasádního systému JANSEN VISS TVS 

 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
   
Odpovědný pracovník 
- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 

 
 
10.2.8 Kontrola provedení skleněných výplní 
 

Kontrola správnosti osazení skleněných výplní na nosné kotvy; kontrola 
bezvadnosti skleněných výplní; kontrola dostatečného upevnění skla pomocí 
dočasných ploténkových držáků (držáky budou odstraněny po namontování 
upevňovacího profilu; držáky nesmí nijak zatěžovat podložku skla); kontrola správné 
velikosti výplně (šířka LB=a-22mm (a-osová vzdálenost stojek; LH=b-25mm (b-osová 
vzdálenost příčníků)) 

  
 Potřebná dokumentace: 

- Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 
- Montážní předpis dodavatele fasádního systému JANSEN VISS TVS 

 
 Způsob kontroly: 

- Vizuální kontrola 
- Měření metrem 

 
 Odpovědný pracovník: 

- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
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10.2.9 Kontrola provedení vnějšího těsnění 
 

Kontrola správnosti osazení těsnění na upevňovací profil (poloha osazení, 
bezvadnost materiálu, nežádoucí srolování izolace); kontrola správných délek a 
pohledových šířek těsnících profilů; kontrola správnosti provedení spojů těsnění 
 
Potřebná dokumentace: 
- Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 
- Montážní předpis dodavatele fasádního systému JANSEN VISS TVS 
 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
   
Odpovědný pracovník: 
- Asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
10.2.10 Kontrola provedení upevňovacích profilů 
 

Kontrola rozložení izolačních kotev před osazením upevňovacích profilů 
(poloha kotev odpovídá polohám podélných drážek); kontrola délek upevňovacích 
svislých profilů (L=n x a + b (-c); n-počet polí rastru, a-osová vzdálenost, b-šířka 
příčníku, c-dilatace); kontrola začátku 1. drážky ve svislém profilu je od kraje vzdálená 
50mm; kontrola dilatace pro svislé profily min. 1mm/1m délky profilu; kontrola spojů 
profilu (na osu); kontrola délek upevňovacích vodorovných profilů (L=a - b - 6mm – 
1mm/1m; a-osová vzdálenost, b-šířka příčníku); kontrola začátku 1. drážky ve 
vodorovném profilu je od kraje vzdálená 20mm; kontrola stlačení vnějšího těsnění o 
0,3-0,5mm upevňovacím profilem; kontrola prostoru pro dilataci profilů 5mm; klopy 
horizontálního vnitřního těsnění mezi dolní částí výplně a vnějším těsněním byly 
důkladně spojené a přeložené; přeložení těsnění musí být ve spádu od okna; kontrola 
odřezání přečnívajícího venkovního těsnění 
 
Potřebná dokumentace: 
-     Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 
-     Montážní předpis dodavatele fasádního systému JANSEN VISS TVS 
 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
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Odpovědný pracovník: 
-    Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího 
-     Mistr 
 
 
10.2.11 Kontrola zajištění proti posuvu 
 

Kontrola rozmístění upevňovacích plechů (množství, polohy); kontrola, zda 
jsou bezpečnostní kotvy osazeny ve středu fixačních plechů; kontrola osazení šroubů 
na bezpečnostní kotvu přes fixační plechy; kontrola spojení upevňovacího profilu a 
fixačního pásku pomocí samořezných šroubků; kontrola správnosti použití daných 
šroubů ( šroubky M4x30; samořezné šrouby 4,2x13) 

  
 Potřebná dokumentace: 

-     Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 
-     Montážní předpis dodavatele fasádního systému JANSEN VISS TVS 

 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 

 
Odpovědný pracovník: 
-    Asistent stavbyvedoucího 
-    Mistr 
 
 
10.2.12 Kontrola provedení krycích profilů 
 

Kontrola zda krycí profily mají větší stavební výšku než vodorovné krycí profily; 
kontrola dilatace profilů mezi sebou 1mm/1m; při spoji s horizontálním profilem 
vynechán prostor pro dilataci 0,5mm+dilatace 1mm/1m; kontrola množství a 
rozmístění upevňovacích šroubků (šroubky s kuželovou hlavou M3,9x13); kontrola 
správnosti nasazení krycích profilů (kroucení, doléhavost aj.); kontrola případného 
porušení profilů (odřeniny aj.) 

  
 Potřebná dokumentace: 
 -     Technologický předpis provádění fasádního systému JANSEN VISS TVS 

-     Montážní předpis dodavatele fasádního systému JANSEN VISS TVS 
 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 
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Odpovědný pracovník: 
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího 
- Mistr 
 
 
10.2.13 Kontrola dodržování BOZP 
 

Kontrola používání předepsaných ochranných pracovních pomůcek; dodržování 
bezpečnostních předpisů; kontrola náležitých osvědčení umožňující provádění práce; 
kontrola zda byl pracovník proškolen a seznámen s BOZ 

  
 Potřebná dokumentace: 

- n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 
Způsob kontroly: 
- Seznámení pracovníků s BOZ a podpis prohlášení o proškolení 

 
 Odpovědný pracovník: 

- Stavbyvedoucí 
- Bezpečnostní technik 

 
 

10.3 Výstupní kontrola 
 

Výrobní etapa končí výstupní kontrolou a předávacím řízením (případně 
kolaudací), kterým se dokončená stavba (pracoviště) odevzdá stavebníkovi. Hodnotí 
se při tom i celková kvalita stavby (prováděné stavební práce), a to na základě 
výsledků všech provedených kontrol a zkoušek. O odevzdání a převzetí stavby 
(provedené stavební práce) se sepíše protokol. 
 
 
10.3.1 Kontrola provedení sloupko-příčkové prosklené fasády po dokončení 
 

Kontrola kompletnosti a celkového provedení konstrukce sloupko-příčkové 
fasády dle PD 
 
Potřebná dokumentace: 
- Schválená PD 
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Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola 

 
Odpovědný pracovník: 
- Stavbyvedoucí 

 
 

10.3.2 Kontrola sloupko-příčkové prosklené fasády v době užívání stavby 
 

Z hlediska co nejdelší doby životnosti sloupko-příčkové prosklené fasády jsou 
důležité její pravidelné údržby, mezi které patří pravidelné umývání skel (aspoň 2x 
ročně a dále v případě potřeby). 

  
 Potřebná dokumentace: 

- Návrhy a doporučení pro čištění fasády 
 

Způsob kontroly: 
- Očista skleněných výplní zajištěná specializovanou firmou 

 
Odpovědný pracovník: 
- Správce budovy 

 
 

10.4 Seznam zkratek 
 
PD – Projektová dokumentace 
TP – Technologický předpis 
MP – Montážní předpis 
ŽB – Železobeton 
ČSN – Česká státní norma 
OPP – Ochranné pracovní pomůcky 
SD – stavební deník 
n.v.- Nařízení vlády 
 

 
10.5 Podklady a přílohy 

 
Literatura: 
- ČSN EN 970 (051180) – Nedestruktivní zkoušení tavných svarů – vizuální kontrola 
- ČSN EN ISO 5817 (050110) – Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich 

slitin zhotovené tavným svařováním – Určování stup 
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- ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
- ČSN EN 14019 – Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu 
- ČSN 73 3440 – Stavební práce. Sklenářské práce stavební.  
- Norma ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
- Norma ČSN 73 0210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě;  

2. Část – přesnost monolitických betonových konstrukcí 
- Norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
- Norma ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 
- Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky 
- n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
- n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Konzultace: 
- VUT Brno; Fakulta stavební; Ústav TŘS 

Vedoucí práce: Ing. Jitka Vlčková (Veveří 331/95, 602 00 Brno střed) 
 

 Přílohy: 
 Přílohy jsou přiloženy ve složce A a její části přílohy A10. 

- Příloha č. 1: Tabulka – KZP Fasádní systém VISS JANSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 2012 
Vypracoval: Klára Nečadová 
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11. Posouzení rizik provádění sloupko-příčkové fasády  
                 
Název stavby: Bytový dům na Vsetíně            
Lokalizace rizika: Provádění sloupko-příčkové fasády           
Časový interval posouzení rizik: Doba potřebná pro zhotovení sloupko-příčkové fasády   
                  

1. Práce ve výškách – nebezpečí pádu 

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Pád pracovníka z výšky  
-volné nezajištěné okraje 
-při práci a pohybu u volných nezajištěných otvorů v 
obvodových zdech a kolem schodišťových ramen/podest 
-při přebírání břemen dopravovaného vertikální 
dopravou 
-při montážních pracích ze zvedacích plošin nebo 
případně z objektu 
-při svářečských pracích provádění nosné kon. fasády 

Pravidelné kontroly staveniště a POZ Použití kolektivní ochrany proti pádu z výšky - 
pracovní ochranné zábradlí: výška zábradlí 1,1m; výplň 
zábradlí např. střední tyčí s tím, že mezera mezi 
jednotlivými příčníky je max. 0,47m. Konstrukce musí 
vykazovat dostatečnou pevnost a odolnost (zejména 
proti klimatickým vlivům). Připojení musí bezpečně 
unést předpokládané zatížení.  Práce ve výškách musí 
být zastaveny při bouřce, větru, silném dešti, sněžení a 
tvorbě námrazy; Pokud nebude dostačující kolektivní 
ochrana proti pádu z výšky, budou práce vykonávat 
vyškolení pracovníci vybaveni POZ; všichni pracovníci 
jsou povinni používat OOPP 

Pád nebo propadnutí otevřenými otvory nebo mezerami 
v prostoru schodiště (o šířce větší než 25cm) 

Pravidelné kontroly  Nebezpečné otevřené mezery/otvory budou 
zabezpečeny pomocí kolektivní ochrany proti pádu z 
výšky - pracovní ochranné zábradlí: výška zábradlí 
1,1m; výplň zábradlí např. střední tyčí s tím, že mezera 
mezi jednotlivými příčníky je max. 0,47m. Konstrukce 
musí vykazovat dostatečnou pevnost a odolnost 
(zejména proti klimatickým vlivům). Připojení musí 
bezpečně unést předpokládané zatížení. 



Dodatek k zabezpečení proti pádu z výšky: 
- S postupem práce musí být zakrývány otvory o průměru větším než 0,25m. 
- Zabezpečení není nutné, je-li 1,50m od hrany možného pádu zábradlí vysoké 1,10m nebo pracuje-li se ze zdí vysokou min. 0,6m. 
- Ochranná zábradlí, ohrazení, lešení musí mít potřebnou únosnost prokázanou statickým výpočtem. Pokud je nelze použít, uplatňujeme 

zajištění osobní (bezpečnostní lana, pásy aj.) 
- Prostředky osobního zajištění (POZ) musí být schváleny státní zkušebnou, prohlíženy a zkoušeny alespoň 1x za 2 roky. Dále se kontrolují 

po každé aktivní události (pád) a vizuálně před každým použitím. Musí být zajištěno jejich spolehlivé kotvení. Maximální přípustná výška 
pádu s pásem je 0,6m; s postrojem 1,5m a tlumičem pádu 4,0m. Ukotvení POZ musí mít únosnost ve směru možného pádu alespoň 
15kN. 

- Zvedání materiálu pomocí jednoduché kladky je dovoleno do výšky 15,0m. Hmotnost břemene je max. 60kg. Břemeno o hmotnosti vyšší 
než 50kg musí zvedat 2 pracovníci.  

- Všechna pracovní místa musí být přístupná bezpečnými komunikacemi. 
- Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat zásady BOZP a používat PPOO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. Nebezpečí při provádění svářečských prací 

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Zasažení pracovníka tepelnou energií - popálení a 
elektrickým proudem 

Pravidelné kontroly v průběhu prací Svářečské práce mohou vykonávat pouze osoby, které 
mají náležitou odbornou způsobilost k výkonu práce 
s platným dokladem; Před zahájením svařování musí 
svářeč zkontrolovat, zda nejsou poblíž místa výkonu 
práce hořlavé látky, které by mohly způsobit požár 
nebo výbuch; Pravidelné revize zařízení; kvalitní stav 
krytí (izolace); pracoviště je dostatečně odsáváno od 
škodlivin; vymezení prostoru, kde probíhá svařování a 
zamezení přístupu nepovolaných osob; dodržování 
pracovních postupů; udržování pořádku na pracovišti; 
používání OOPP (svářečská kukla/brýle, zástěra, 
rukavice, ohnivzdorný oděv); dále musí být zaručeno 
dostatečné větrání místa, kde probíhá svařování; max. 
hodnota napětí el. proudu je 113V při stejnosměrném 
proudu a 80V při použití střídavého proudu 
Zvýšená opatrnost při manipulaci s tlakovými láhvemi; 
min. vzdálenost láhve od otevřeného ohně nebo 
zdroje hořlavých plynů je 3,0m; teplota povrchu 
tlakových lahví nesmí překročit 40°C; skladovací 
prostory musí být dostatečně větrané a oddělené od 
ostatních skladovacích prostor 

Poškození zraku zářením Dodržování BOZP 
Zranění při rozstřiku jisker strusky a tekutého kovu Pravidelné kontroly v průběhu prací 
Vznícení hořlavých látek nebo možnost výbuchu 
tlakových lahví 

Pravidelné kontroly 

Nebezpečí nadýchání toxických zplodin Pravidelné kontroly v průběhu prací 

 
 
 
 

 
 
 



3. Nebezpečí při práci s ručním nářadím       

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Pád předmětu a materiálu nebo pracovních pomůcek 
během provádění fasády  

Pravidelné kontroly Ochrana prostoru pod místy práce na fasádě proti 
ohrožení padajícími předměty a to: a)vymezení a 
ohrazení ohroženého prostoru (zábradlí min. výšky 
1,1m s příčníky upevněnými na sloupcích 
s dostatečnou stabilitou); b)vyloučení přístupu osob 
pod místa práce na fasádě; c)střežení ohroženého 
prostoru; Zřízení záchytných stříšek nad vstupy do 
objektů; Bezpečné ukládání materiálu na 
stropech/schodišťových podestách mimo okraj; 
Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny 
proti pádu, sklouznutí nebo sesunutí větrem během 
práce i po jejím ukončení; Dodržovat zákaz zavěšování 
nářadí na části oděvu, pokud k tomu není upraven 
nebo pokud pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás 
s upínáky, brašny, kapsáře, pouzdra aj.) 
Vymezení ochranného  pásma: vymezuje ohrazením 
ohrožený prostor, který musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5m při 
práci ve výšce 3-10m, 2m při h 10-20m; 2,5m při h 20-
30m; 1/10výšky objektu při práci nad 30m; Do 
prostoru ochranného pásma musí být zamezen vstup 
nepovolaným pracovníkům. 
Vyloučení práce nad sebou a přístup osob pod místa 
práce ve výškách nebo bezpečnost práce pracovníků 
na nižších úrovních musí být zajištěna; Při shazování 
materiálu z výšky musí být místo dopadu zabezpečeno 
proti vstupu osob a rozptylu materiálu, nebo se 

Pád úmyslně shazovaného stavebního materiálu Pravidelné kontroly v průběhu 
shazování 

  



materiál shazuje pomocí uzavřených shozů; je 
zakázáno shazovat předměty, které by mohly 
pracovníka strhnout nebo které nepadají svisle; 
používání OOPP 

Údery do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny při nežádoucím kontaktu nářadí s rukou 

Pravidelné kontroly Používání vhodného druhu nářadí; zákaz 
používání poškozeného nářadí; správnost 
používání nářadí 

Vyklouznutí nářadí z ruky, zasažení pracovníka 
uvolněným nástrojem 

Pravidelné kontroly Nepoužívat poškozené nářadí 

Zranění úderem a pádem nářadí; zasažení druhé 
osoby zdržující se v blízkosti místa provádění práce 

Pravidelné kontroly Udržování dostatečného pracovního prostoru; 
udržování dostatečné vzdálenosti mezi 
pracovníky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Nebezpečí při manipulaci s materiálem a práci s mechanizmy 

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Pád; převrácení stroje, nákladu nebo zařízení na osobu Pravidelné kontroly v průběhu prací Nepřekračování únosnosti zařízení; dostatečná 

stabilizace zařízení a materiálu; správný způsob 
používání a zavěšování břemen na zvedací zařízení; 
zavěšený materiál nesmí během zvedání zachytnout o 
okolní konstrukce; pod zvedaným břemenem se nesmí 
pohybovat osoby; na pracovištích se budou pohybovat 
pouze osoby k práci určené; používání OOPP (přilby, 
aj.) 

Pád předmětu/nákladu Pravidelné kontroly v průběhu prací Materiál musí být během manipulace dostatečně 
připevněn/opásán a zabalen; během manipulace 
s břemenem musí být průběh prací kontrolován 
určeným pracovníkem; materiál nesmí být ukládán na 
volné okraje; volné okraje musí být ohrazeny; 
používání OOPP (přilba aj.)a dále opatření uvedené 
v bodě 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Nebezpečí při vertikální dopravě   

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Práce na pohyblivých pracovních plošinách Pravidelné kontroly v průběhu 

používání plošiny 
Rozvážný průběh práce; zařízení může obsluhovat 
pouze osoba s platným řidičským oprávněním; 
pravidelné revize a kontroly a údržba zařízení; 
používání OOPP; k nástupu a výstupu používat pouze 
vstupy a výstupy tomu určené;  nepřibližovat se do 
blízkosti zvedací podpěry, která je v provozu; dbát na 
únosnost terénu; nepřetěžovat zařízení; zákaz pohybu 
pod pracovním košem v průběhu práce na plošině; 
nepřelézat zábradlí; pokud předepisuje výrobce- 
používat prostředky proti pádu; rovnoměrné 
rozmístění přepravovaných břemen. 

Prostředky pro vázání a zavěšování břemen Pravidelné kontroly během manipulace 
se zavěšeným prvkem 

Rozvážný průběh práce; používání OPP; břemena 
uvazuje/připevňuje pouze kompetentní osoba; 
nezávadnost a dostatečná únosnost vázacích 
prostředků/připevňovacího mechanizmu včetně 
zvolení vhodného druhu vázacího prostředku; 
průběžná kontrola prostředků; sledovat břemena v 
průběhu zvedání; neprovádět zakázané manipulace; 
šetrné zacházení s vazačskými 
prostředky/připevňovacím mechanizmem; během 
manipulace se nezdržovat v blízkosti nebo pod 
břemenem; svislé díly vždy zajistit proti překlopení; 
správné určení těžiště břemene; připevňování pouze 
předmětů, které mají stanovenou hmotnost, která 
nesmí překročit nosnost zvedacího mechanizmu; 

Zvedání břemen pomocí zvedacího mechanizmu 
(teleskopický manipulátor) 

Pravidelné kontroly během manipulace 
se zavěšeným prvkem 

Během manipulace s břemeny bude celý průběh 
zvedání kontrolován určeným pracovníkem – 
vazačem, který bude označen; zvedány budou pouze 



předměty, které mají stanovenou hmotnost, jenž 
nesmí překročit nosnost zvedacího mechanizmu; 
s břemenem se bude manipulovat tak, aby nedošlo 
k jeho rozhoupání; prostor pro pohyb a manipulaci 
manipulátoru bude v jeho době provozu zajištěn 
povolanou osobou; všechny osoby musí zachovat 
dostatečný odstup od břemene, s nímž bude 
manipulováno – řidiči mechanizmu a vazači musí 
věnovat pozornost možnému ohrožení osob 
pracujících na ostatních pracovištích; před zahájením 
manipulace a při couvání mechanizmu bude vydán 
varovný signál, při manipulaci s rukou manipulátoru 
musí řidič udržovat dostatečný odstup od okolních 
konstrukcí 

Ruční manipulace s břemeny Pravidelné kontroly během manipulace 
s břemenem 

Hmotnost břemene ručně přenášeného muži nesmí 
překročit při občasném zvedání a přenášení 50kg; při 
částečném zvedání 30kg; sečtená hmotnost ručně 
manipulovaných břemen mužem je 10 000kg za 8-mi 
hodinovou pracovní dobu; zaměstnanci musí být 
informování o všeobecných údajích o břemenu 
(hmotnost, těžiště, nejtěžší strana atd.), o správnosti 
manipulace s břemenem, o nebezpečích, která mohou 
vzniknout v případě nesprávné manipulace, o 
nedostatcích, které ztěžují manipulaci a dále o 
možných zdravotních poškození 

 
 
 
 
 
 
 



6. Nebezpečí při manipulaci a skladování  

Identifikace nebezpečí Zhodnocení rizik Návrh opatření k minimalizaci rizik 

Nebezpečí Termín provedení opatření  
Skladování a manipulace s P-B lahvemi Pravidelné kontroly  Skladování lahví ve svislé poloze; zvýšená opatrnost při 

manipulaci s tlakovými láhvemi; min. vzdálenost láhve 
od zdroje hořlavých plynů je 3,0m; teplota povrchu 
tlakových lahví nesmí překročit 40°C, láhve s CO2 max. 
30°C; skladovací prostory musí být dostatečně větrané a 
oddělené od ostatních skladovacích prostor 

Skladování a manipulace se skleněnými tabulemi Pravidelné kontroly  Rovné a pevné manipulační plochy; používání 
předepsaných pomůcek pro manipulaci; tabule jsou 
zajištěny proti překlopení na ocelových stojanech; 
v průběhu manipulace permanentně sledovat průběh 
přemísťování; používání OOPP (rukavice, přilba, pracovní 
oděv; pracovní obuv) 
Dodržení technologických postupů a používání 
předepsaných pomůcek pro manipulaci se sklem; při 
ploše skleněné tabule nad 3m2 provádí práci minimálně 
3 pracovníci; manipulace se sklem je zakázána při 
rychlosti větru nad 8m/s  

Skladování a manipulace s dílci fasády Pravidelné kontroly v průběhu prací Svislé dílce vždy zajistit proti překlopení, montované 
dílce osazovat až po bezpečném osazení a upevnění dílců 
předešlých; při manipulaci s dílcem vždy sledovat průběh 
přenášení dílce. Viz. bod č.4 

Skladování odpadů za možnosti vzniku požáru, vznícení, 
nežádoucích chemických reakcí a vznik nedýchatelného 
ovzduší 

Pravidelné kontroly Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 
v blízkosti skladovaných odpadů; neskladovat hořlavé 
látky v blízkosti zdrojů tepla; dostatečné větrání 
skladovacích prostor; odpad třídit; dodržovat podmínky 
skladování odpadu. Odpad bude pravidelně odvážen a 
likvidován firmou zabývající se zpracováním a 
zneškodňováním odpadu. 



Vysvětlivky: 
OOPP – Osobní ochranné pracovní prostředky 
BOZP – Bezpečnost ochrana zdraví při práci 
POZ – Prostředky osobního zabezpečení 
P-B – Proban-butan 
 
V Brně 2012 
Vypracoval: Klára Nečadová 
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12.1 Časový plán výstavby 
 

Časový plán výstavby byl proveden v programu pro časové plánování staveb 
Microsoft Office Project 2007. V této části diplomové práce jsou řešeny sledy 
jednotlivých pracovních činností, doby trvání jednotlivých prací a celková doba trvání 
výstavby a dále počty nasazených pracovníků pro jednotlivé pracovní úkony. 
Harmonogram je přiložen v příloze textové části A Přílohy k textové části – A12. 

 
  Poznámka: 
 Technologické přestávky monolitické stropy a ostatní konstrukce: 
 Práce na vybetonované monolitické desce může začít po pěti dnech od betonáže. 

Nosné bednění stropu může být odstraněno, až bude pevnost betonu odpovídat 70-
80% celkové krychelné pevnosti betonu. Běžná doba potřebná pro dosažení této 
pevnosti je 21 dnů. V případě použití urychlovačů tuhnutí a tvrdnutí může být tato 
doba zkrácena v závislosti na druhu a množství použité přísady. Pevnost pro 
odbednění se určí tvrdoměrnou metodou za pomoci Schmidtova kladívka. 
Stojky neodstraňujeme pod stropem, který vynáší podpůrnou konstrukci betonového 
stropu vyššího podlaží. V nižších podlažích bude uvolněna jen část stojek z důvodu 
případného náhlého přenesení zatížení, které by mohlo na konstrukci působit. 
Vzdálenost stojek je max. 3m a v jednotlivých patrech jsou stojky rozmístěny tak, aby 
byly přímo nad sebou. 

Nenosné části bednění můžeme odstranit, jakmile beton dosáhne pevnosti 
zachovávající tvar konstrukce. Za běžných podmínek tuhnutí a tvrdnutí uvolňujeme 
bočnice trámů a průvlaků již druhý nebo třetí den, bočnice pilířů a sloupů po deseti 
dnech. 
 
 

12.2 Finanční plán výstavby 
 

Finanční plán výstavby byl proveden na základě výstupu z programu pro 
časové plánování výstavby Microsoft Office Project 2007 a programu pro sestavování 
rozpočtů BUILD power. Finanční náročnost je stanovena zvlášť pro jednotlivé objekty 
a pro jednotlivé měsíce po dobu výstavby objektu. Finanční plán výstavby je přiložen 
v příloze A. Přílohy k textové části – A12. 

 
 

12.3 Časový plán nasazení strojů 
 

Časový plán nasazení strojů by zhotoven na základě výstupu z programu pro 
časové plánování výstavby Microsoft Office Project 2007. Stroje byly navrženy tak, 
aby jejich činnost korespondovala s charakterem prováděných prací, pro které jsou 
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určeny. Podrobný popis navržených mechanizmů je zpracován v části č.4 Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanizmů. Časový plán nasazení strojů je přiložen v 
příloze A. Přílohy k textové části – A12. 

 
Přílohy: 
Složka A Přílohy textové části - podsložka A12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 2012 
Vypracoval: Klára Nečadová 
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ZÁVĚR 
 

Umístění stavby nijak svým charakterem neztěžuje průběh výstavby. Na pozemku je 
dostatek prostoru pro manipulaci mechanizmů, umístění skladovacích prostor a vybudování 
administrativního zázemí. Zařízení staveniště je navrženo tak, aby co nejlépe vyhovovalo 
požadavků jak technickým, tak i ekonomickým.  

Technologie výstavby objektu byly zvoleny na základě projektového podkladu, který 
byl vypracován projektantem. Postupy prací jsou navrženy tak, aby co nejlépe 
korespondovaly s možnostmi, které daná oblast, kde bude objekt realizován, nabízí. Jedná se 
zejména o návrh strojních sestav.  

Do podrobnosti jsem zpracovala technologický předpis provádění ploché 
jednoplášťové střechy a technologický předpis provádění sloupko-příčkové prosklené fasády 
JANSEN VISS TVS. Plochá střecha bude zhotovená běžnou technologií. Provádění sloupko-
příčkové fasády vyžaduje návrh montážní plošiny a teleskopického manipulátoru se speciální 
násadou pro uchycení skla OKTOPUS, která se může natáčet ve 3D rovinách. Toto řešení bylo 
použito z důvodu umístění vegetační střechy mezi 1S a 1NP, která zmenšuje manipulační 
prostor pro běžné provádění prosklené fasády.  

Časové plánování výstavby bylo navrženo tak, aby realizace jednotlivých etap 
provádění co nejlépe odpovídala daným ročním podmínkám. Z důvodu urychlení postupu 
prací budou činnosti konány i za méně vhodných okolností. V tomto případě budou 
provedena opatření, které neovlivní postup výstavby ani kvalitu prováděné konstrukce. Pro 
uspíšení realizace stavby budou některé práce prováděny současně. Charakter souběžných 
prací je navržen tak, aby se jednotlivé činnosti navzájem neovlivňovaly. Celková doba 
realizace stavby je téměř jeden a půl roku (17 měsíců). 

Na závěr bych ráda napsala, že jsem se snažila diplomovou práci vypracovat za využití 
všech mých nabitých vědomostí, o které jsem se na vysoké škole obohatila, a také za použití 
veškerých podkladů a zdrojů, jenž mi pomohly k vypracování této práce tak, aby měla jak 
požadovanou technickou úroveň, tak i náležitou kvalitu. 
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NV – Nařízení vlády 
PE – Polyetylén  
Obr. – Obrázek 
Tab. - Tabulka 
Č. – Číslo 
Sb. – Sbírka 
Det. - Detail 
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