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Abstrakt�
Diplomová práce je zam��ena na stavebn� technologické �e�ení realizace výstavby 

obchodního domu. P�ední �ást s hlavním vstupem, ur�ená pro zázemí pracovník� je 

dvoupodla�ní, zbytek ur�ený pro prodej je jednopodla�ní. Objekt je �e�en jako halový 

�elezobetonový skelet. Zast�e�ení je �e�eno plochou st�echou, tvo�enou v prodejní �ásti 

�elezobetonovými vazníky o sklonu 3 %, st�e�ní krytinou je fólie ALKORPLAN. V 

dvoupodla�ní �ásti je st�echa op�t �e�ena plochou st�echou tvo�enou ze stropních panel� a 

spádového betonu o sklonu 2 %, st�e�ní krytinou je fólie ALKORPLAN. Obvodové st�ny 

jsou �e�eny sendvi�ovými panely KINGSPAN. P�í�ky a podhledy jsou �e�eny sádrokartonem. 

Podlahy jsou provedeny z linolea a keramické dla�by. Na objektu jsou osazena hliníková 

okna, dve�e jsou v interiéru d�ev�ná. Dve�e venkovní a vstupní jsou hliníkové. Diplomová 

práce �e�í technologii provád�ní, organizaci výstavby, �asovou náro�nost, náklady na realizaci 

objektu, kontroly v pr�b�hu realizace tj. KZP, koordina�ní situaci, návod na u�ívání stavby po 

jejím p�edání majiteli.�

�

Klí�ová slova�
Technologie provád�ní, organizace výstavby, �asová náro�nost, náklady na realizaci objektu, 

kontroly v pr�b�hu realizace tj. KZP, koordina�ní situace, návod na u�ívání stavby.�

�

�

�

Abstract�
The thesis is focused on building technology solutions for the construction department store. 

The front of the main entrance, designed for base personnel has two floors; the rest designed 

for the sale is single-storey. The building is designed as a reinforced concrete skeleton hall. 

Roofing is solved by a flat roof consisting of sales of reinforced concrete beams with a slope 

of 3 %, with the roofing sheet ALKORPLAN. The two-storey part of the roof is again dealt 

with a flat roof, consisting of ceiling panels and concrete catchment slope of 2 %, the roofing 

sheet ALKORPLAN. External walls are designed sandwich panels KINGSPAN. Walls and 

ceilings are dealt with plasterboard. The floors are made of linoleum and ceramic tiles. The 

building is equipped with aluminum windows, interior doors are made of wood. Outdoor and 

entrance doors are made from aluminum. This thesis addresses the implementation of 

technology, organization of construction, time demands, costs to implement the object, 

control over the implementation - KZP, coordination situation, and instructions for use of the 

building after its handover to the owner. 

�

Keywords�
Technology implementation, organization of construction, time-consuming , cost of 

implementation object, inspections during the implementation - KZP, coordination situation , 

instructions for use of the building . 
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1 ÚVOD 
Diplomová práce je zam��ena na stavebn� technologický projekt obchodního 

domu nacházejícího se v T�ebí�i na ulici Spojovací v obchodn� - zábavní zón�. Projekt 

je zam��en na technologii provád�ní �elezobetonového prefabrikovaného skeletu 

formou letmé montá�e, a technologii provád�ní zast�e�ení na zadaném objektu. Dále je 

projekt zam��en na finan�ní a �asovou náro�nost objektu, která je znázorn�na v 

�asových a finan�ních plánech, polo�kovém rozpo�tu v�etn� výpisu prvk� a bilancí 

zdroj� na dva m�síce. Projekt dále zahrnuje �ást bezpe�nostní, kontrolní, výkresovou, 

technickou a ostatní. Bezpe�nostní �ást obsahuje plán BOZP a plán EMS, technická �ást 

zahrnuje technickou zprávu za�ízení staveni�t�, souhrnou technickou zprávu k �e�ené 

problematice, kontrolní �ást obsahuje KZP pro �elezobetonový skelet a ulo�ení 

kanalizace. Ostatními �ástmi zahrnující projekt jsou smlouva o dílo, návod na údr�bu 

objektu po jejím p�edání objednateli a p�ibli�nou �ivotnost hlavních prvk� s 

p�edpokládanými náklady na údr�bu. Výkresová �ást obsahuje rozkreslení za�ízení 

staveni�t� pro dané etapy objektu, koordina�ní situaci vznikající p�i doprav� materiálu, 

a výkres dosahu je�ábu p�i p�eprav� nejvzdálen�j�ího a nejt���ího b�emene. 

Jedná se o novostavbu obchodního domu. P�ední �ást obchodního domu s hlavním 

vstupem je dvoupodla�ní, ur�ena pro zázemí pracovník�. Ostatní prostory jsou 

jednopodla�ní a slou�í pro prodej zbo�í. Stavební objekt bude proveden v kombinaci 

�elezobetonové konstrukce se sendvi�ovým plá�t�m. St�echa je rovn�� ze sendvi�ové 

konstrukce s povlakovou krytinou. Sv�tlá vý�ka místností je 3 a� 3,6 m, sv�tlá vý�ka v 

hale je 4,5 m (po spodní úrove
 nosník�). Vý�ka st�echy v p�ední �ásti haly je 9,15 m. 

Vý�kové osazení objekt� bude p�izp�sobeno vý�kám parkovi�t� a komunikací celého 

�e�eného území nákupního a obchodního centra. Úrove
 + 0,00 = cca 469 m n. m. B. p. 

v. 

Zastav�ná plocha: 4 958 m2

Obestav�ný prostor: 36 678 m3
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2 SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA K �E�ENÉ 

PROBLEMATICE 

2.1 Urbanistické, architektonické, dispozi�n� provozní a stavebn�
technologické �e�ení 

2.1.1 Zhodnocení staveni�t�

Staveni�t� je umíst�no na mírn� uklon�ném terénu bez stávajících staveb, 

in�enýrských sítí a ochranných pásem. Staveni�t� je bez strom�, nachází se pouze lehký 

porost ke��. Staveni�t� je pro stavbu obchodního domu vhodné, dopravní dostupnost 

dobrá. 

2.1.2 Urbanistické a architektonické �e�ení stavby 

Jedná se o novostavbu obchodního domu, který bude sou�ástí nákupního a 

zábavního centra. P�ední �ást obchodního domu s hlavním vstupem je dvoupodla�ní, 

ur�ena pro zázemí pracovník�. Ostatní prostory jsou jednopodla�ní a slou�í pro prodej 

zbo�í. 

Stavební objekt bude proveden v kombinaci �elezobetonové konstrukce se 

sendvi�ovým plá�t�m. St�echa je rovn�� ze sendvi�ové konstrukce s povlakovou 

krytinou. Sv�tlá vý�ka místností je 3 a� 3,6 m, sv�tlá vý�ka v hale je 4,5 m (po spodní 

úrove� nosník�). Vý�ka st�echy v p�ední �ásti haly je 9,15 m. Vý�kové osazení objekt�

bude p�izp�sobeno vý�kám parkovi�t� a komunikací celého �e�eného území nákupního 

a obchodního centra. Úrove� + 0,00 = cca 469 m n. m. B. p. v. 

Architektonicky se jedná o stavbu ob�anského vybavení a slu�eb, �emu� je 

pod�ízena i konstrukce stavby s p�ihlédnutím na architektonické prvky význa�né pro 

provozovatele. Okolí stavby, mimo zpevn�ných ploch bude zatravn�ný a ozelen�ný. 

2.1.3 Dispozi�n� provozní �e�ení 

Hlavní vstup do objektu je zaji�t�n dve�mi z �elní strany. Za vstupem je vytvo�en 

prostor, ze kterého je mo�ný vstup do prodejních prostor a pasá�e s individuálními 

obch�dky se specializovaným prodejem ná�adí a výrobk�. Za vstupem je dále umíst�no 

WC pro zákazníky a úklidová místnost. V zadní �ásti prodejny se nachází pohotovostní 

sklad, WC pro zam�stnance a technické místnosti. Schodi�t� umo��uje vstup do 1. NP, 

kde se nachází hygienické a sociální zázemí pro zam�stnance a administrativní prostory. 

Z tohoto schodi�t� je mo�ný i po�ární únik na volné prostranství. 
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2.1.4 Technické �e�ení 

a) Základové konstrukce

Jsou navr�eny jako �elezobetonové prefabrikované patky z betonu C 20/25, 

ulo�ené na zhutn�ném �t�rkovém lo�i o tlou��ce 100 mm. 

b) Svislé nosné konstrukce

Hlavní nosnou konstrukci tvo�í �elezobetonový halový skelet systému patka - 

sloup - vazník - vaznice v hlavní prodejní hale a patka - sloup - pr�vlak - stropní panel 

ve dvoupodla�ní �ásti. Pro ztu�ení celého objektu jsou provedeny �B ztu�idla v hlavách 

sloup�. 

c) Obvodové konstrukce

Jsou provedeny ze st�nových zateplených panel� kladených vertikáln�. Pouze �ást 

haly ur�ená pro stavbu - dv�r, stavbu - zahrada a volnou plochu je z nezateplených 

panel� kladených rovn�� vertikáln�. 

d) Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce nad 1. NP a 2. NP dvoupodla�ní �ásti je tvo�ena stejnými 

prvky a to stropními panely Spiroll ulo�enými na pr�vlacích. 

e) Svislé d�lící konstrukce

Jsou provedeny ze sádrokartonových p�í�ek tlou��ky 75, 100 a 150 mm a to 

jednodu�e nebo dvojit� oplá�t�né. P�í�ky v sociálních za�ízeních budou mít desky 

impregnované proti vlhkosti. 

f) Zast�e�ení

Konstrukce st�echy nad prodejní halou v zateplené �ásti je tvo�ena pomocí 

trapézových plech�, které jsou ulo�eny na �B vaznice. Tlou��ka tepelné izolace je 

celkem 200 mm. St�e�ní krytinu tvo�í hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm. Sklon st�echy je 

3 %. 

Konstrukce st�echy nad nezateplenou �ástí prodejní haly je tvo�ena pomocí 

trapézových plech�, které jsou ulo�eny na �B vaznice. Tlou��ka tepelné izolace je 

celkem 40 mm. St�e�ní krytinu tvo�í hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm. Sklon st�echy je 

3 %. 

St�echa nad dvoupodla�ní �ástí má za nosnou vrstvu stropní panely, na kterých je 

vytvo�ena spádová vrstva z lehkého betonu tl. 40 a� 200 mm. Tepelná izolace je tl. 

180 mm a st�e�ní krytinu tvo�í hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm, ob� jsou kotveny 

spole�n� do stropních panel�. Okraj st�echy je ukon�en speciálním profilem pro 

zpevn�ní okraje. Sklon st�echy je 2 %. 

g) Schodi�t�

Hlavní schodi�t� v dvoupodla�ní �ásti je ocelové samonosné, stupn� budou 

kamenné, betonové nebo ocelové sva�ované a oblo�ené. 

Návrh a provedení konstrukce schodi�t� respektuje obecné po�adavky vyhlá�ky 

�.48/82 Sb. § 16, odst. 2.3. Schodi�t� je navr�eno dle po�adavk� �SN 73 4130/2010 - 

první a poslední stupe� budou barevn� odli�eny speciálními protiskluznými prvky, 
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koeficient t�ení ná�lapu stupn� p�i okraji min. 0,6, ostatní �ásti min. 0,2. Ochranné 

zábradlí má vý�ku min. dle tab. �. 3 �SN 74 3305/2008. 

Návrh a provedení konstrukce zábradlí respektuje po�adavky vyhlá�ky �.137/98 

Sb. § 38 - jsou umíst�na v místech vý�kových úrovní, provedení zábradlí dle �SN 

74 3305/2008 - povinnost z�ídit zábradlí dle tab. �. 1, odst. 23, vý�ka zábradlí dle �l. 26, 

tab. �. 3, výpl� dle �l. 33, 35, 38, 39, madla dle �l. 43 a� 51. Vlastní konstrukce zábradlí 

je navr�ena dále dle �SN 73 1401/1998, �SN EN 1993-1-1/2007. Pro výrobu a montá� 

platí �SN EN 1090-1/2010, návrh zábradlí rovn�� respektuje �l. vyhlá�ky 369/01 Sb. 

h) Podhled

SDK podhledy 1 x GKF 15 mm na samostatné nosné ocelové konstrukci jsou 

umíst�ny v 1. NP dvoupodla�ní �ásti a v sociálních za�ízeních v hlavní hale. 

i) Výpln� otvor�

o Na objektu jsou osazena hliníková okna. Jejich kotvení je provedeno do 

obvodové konstrukce. Zasklení je provedeno standardním dvojsklem 4 - 16 - 

4 mm. 

o Dve�e hlavní vstupní jsou hliníkové prosklené (bezpe�nostní dvojité sklo) na 

fotobu�ku. Ostatní venkovní dve�e jsou hliníkové dvouk�ídlé nebo jednok�ídlé 

zateplené plné. Vzhledem k tomu, �e tyto dve�e jsou na únikových cestách, je na 

nich p�edepsáno kování. Ostatní vnit�ní dve�e jsou d�ev�né. 

o Uvnit� objektu jsou osazena protipo�ární ocelová posuvná vrata. Z východní 

strany jsou pro zásobování ur�ena sek�ní hliníková gará�ová vrata. 

o St�e�ní sv�tlíky budou osazeny nad prodejní halou pro její prosv�tlení a 

prov�trání. Nad zateplenou �ástí je nutné, aby výpl� sv�tlík� splnila tepeln�

technické po�adavky U = 1,67 W/m2K. V nezateplené �ásti toto být spln�no 

nemusí. �ást sv�tlík� má t�i otevíravá k�ídla s elektrickým zdvihem 50 cm a s 

detektorem v�tru a sn�hu. 

j) Podlahové konstrukce

Podlaha v rámci celého 1. NP je z drátkobetonu (samostatná PD). Na ni je pak ve 

dvoupodla�ní �ásti vytvo�en povrch z PVC krytiny nebo keramické dla�by. Ve 2. NP je 

podlaha z PVC nebo keramické dla�by. Podlahové konstrukce jsou ukon�eny li�tami. 

Skladby viz. výpis prvk�. 

k) Povrchy - vnit�ní

Plocha obvodových st�n má ji� finální úpravu vytvo�enou samostatnými panely. 

�B konstrukce je opat�ena vápenocementovou omítkou v�etn� výmalby v bé�ové barv�. 

Sádrokartonové p�í�ky jsou pak opat�eny st�rkovou úpravou sádrokartonových st�n v�. 

výmalby v bé�ové barv�. V umývárnách a WC je bílý keramický obklad st�n v 

p�edepsaném rozsahu. Vazníky jsou povrchov� upraveny nást�ikem, spoje jsou pak 

tmeleny. 
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l) Povrchy - vn�j�í

Ve�keré vn�j�í povrchy jsou vytvo�eny ji� povrchovou úpravou st�nových panel�, 

které jsou v barv� �ervené RAL 3020. 

m) Klempí�ské výrobky

Ve�keré klempí�ské výrobky - �laby, okapy, lemování, oplechování atd. bude 

provedeno z m�d�ného plechu tl. 0,6 mm. Oplechování st�e�ního a obvodového plá�t�

bude sou�ástí dodávky st�e�ní a obvodové konstrukce. 

n) Záme�nické výrobky

Jako záme�nické výrobky jsou navr�eny zábradlí schodi�t�, roho�e a kobercové 

zóny. 

o) Truhlá�ské výrobky

Jako truhlá�ské výrobky jsou navr�eny dve�ní prahy a vnit�ní dve�e. 

2.1.5 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Sou�ástí této stavby je i napojení na ulici Spojovací vedoucí soub��n� se 

stavebním pozemkem. In�enýrské sít� jsou vedeny od hypermarketu ALBERT, ov�em 

kanaliza�ní �ád je veden ve východní �ásti za hranicí pozemku. Napojení na elektrickou 

energii, vodovodní �ád bude provedeno od hypermarketu ALBERT a kanaliza�ní �ád a 

bude napojen ve východní �ásti staveni�t�. Ve�keré p�ípojky byly p�ipraveny ji� p�i 

kladení hlavních �ád� vyvedením a� na vlastní stavební pozemek. 

2.1.6�e�ení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �e�ení dopravy v 
klidu 

P�íjezd k objektu je zabezpe�en z nov� naplánovaných obslu�ných komunikací 

budovaného nákupního a zábavního centra. Hlavní sjezd není sou�ástí tohoto projektu. 

Nov� budou zbudovány zpevn�né plochy zabezpe�ující p�ístup k jednotlivým vstup�m 

do objektu, zpevn�né plochy parkovi�t� a chodníky obchodního domu. Hlavní okruhová 

komunikace není sou�ástí tohoto projektu. Po�et parkovacích míst je vypo�ten 

následovn�: Plocha prodejní 2 520 m2 (1 parkovací místo na 20 m2) = 126 parkovacích 

míst Z toho na 20 míst jedno stání pro zdravotn� posti�ené = 7 parkovacích míst pro 

ZTP. 

2.1.7 Vliv stavby na �ivotní prost�edí a �e�ení jeho ochrany 

Stavba obchodního domu nebude mít nep�íznivý vliv na �ivotní prost�edí. 

Ochrana �ivotního prost�edí se �ídí v rámci jednotlivých spole�ností ekologickým 

na�ízením (interní p�edpis pod ozna�ením), které stanovuje opat�ení, postupy a 

odpov�dnosti k zaji�t�ní ochrany �ivotního prost�edí v souladu s platnými zákony v 

oblasti nakládání s odpady, evidenci a likvidaci odpad�. 

Po dobu provád�ní stavebních prací v rámci tohoto pracovního p�edpisu je nutné 

dodr�ovat ustanovení zákona �. 244/1992 Sb. ve smyslu zm�n provedených zákonem �. 
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132/2000 Sb. o posuzování vlivu na �ivotní prost�edí a �init pot�ebná opat�ení ke 

sní�ení hluku, zejména je d�le�ité dbát na dodr�ování nejvy��ích p�ípustných hladin 

hluku stanovených hygienickými p�edpisy a na�ízením vlády �. 88/2004 Sb. 

Dal�í zákon upravující a vymezující mo�nosti provád�ní staveb je zákon �. 

86/2002 Sb. se zm�nami 221/2011 O ochran� ovzdu�í p�ed zne�i��ujícími látkami v 

jeho plném rozsahu, stejn� jako i ustanovení na�ízení vlády �. 88/2004 Sb. o ochran�

zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, která stanoví povinnosti stavebních 

firem p�i provád�ní staveb. 

Je nutné dbát na to, aby b�hem výstavby byl dodr�ován zákon �. 150/2011 Sb. o 

vodách, aby nedocházelo k nadm�rnému zne�i��ování povrchových vod a k ohro�ování 

kvality podzemních vod. 

Chrán�né porosty, území, objekty p�ípadn� ochranná pásma, budou p�ed vlivem 

stavebních prací o�et�eny uplatn�ním zásad zákonných a podzákonných norem o 

ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní zákona �. 114/1992 Sb.,o ochran� p�írody, 

vyhlá�ky �.105/97 Sb. 

B�hem stavebních prací ur�ených v rámci tohoto pracovního p�edpisu se musí 

dodr�ovat ustanovení zákon� a norem: 

o zákon 185/2001 Sb. o odpadech, se zm�nami 154/2010Sb. 

o vyhlá�ka �. 381/2001 Sb. Ministerstva �ivotního prost�edí, kterou se vydává 

katalog odpad� a stanoví dal�í seznamy odpad�

o vyhlá�ka �. 383/2001 Sb. Ministerstva �ivotního prost�edí, o podrobnostech 

nakládání s odpady 

Pou�itím popisované technologie nevznikají nebezpe�né odpady. 

2.1.8�e�ení bezbariérového u�ívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch 

a komunikací 

Napojení p�íjezdové komunikace na ve�ejnou komunikaci bude provedeno tak, 

aby nezp�sobilo p�evý�ení v�t�í ne� 20 cm. Celý objekt je �e�en jako bezbariérový. 

2.1.9 Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 

projektové dokumentace 

Byl proveden geologický a hydrogeologický pr�zkum, ve kterém byly zji�t�ny 

jednoduché základové podmínky tj. 1. geotechnická kategorie, lze tedy vycházet z 

tabulkových hodnot výpo�tové únosnosti zeminy. Úrove� m�lké podzemní vody je 

mimo dosah ovlivn�ní základ�. Byl proveden také radonový pr�zkum, na základ� n�ho� 

nebylo zji�t�no, �e zeminy v podlo�í m��eme charakterizovat jako málo propustné tj. 

zájmová oblast je s nízkým rizikem radonu. Výsledky byly za�azeny do projektové 

dokumentace. 



Obchodní d�m � stavebn� technologický projekt 

 - 21 - 

KVARTÉR, holocén, pleistocén: 

3 - deluviální, hlinito-pís�ité a� hlinito-

kamenité sedimenty, 

TERCIÉR, PALEOZOIKUM, ne�l. 

15 - porfyrická �ula s biotitem. 

Obr. 1 - Vý�ez z geologické mapy. [1] 

2.1.10 Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geotechnický referen�ní 
polohový a vý�kový systém 

Umíst�ní stavby bylo provedeno dle regulativ� v regula�ním plánu. Vyty�ení 

bude probíhat vzhledem ke dv�ma sm�rovým bod�m, kterými jsou rohové body parcely 

v severní �ásti parcely. 

2.1.11 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a in�enýrské objekty a 
technologické provozní prostory 

S01 Hlavní stavební objekt 

S02 P�ípojka kanalizace 

S03 P�ípojka vodovodní 

S04 P�ípojka elektrické energie 

S05 P�ípojka elektrické energie VN 

2.1.12 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba bude mít vliv na okolní pozemky a stavby hlavn� hlu�ností a pra�ností a 

zvý�ením nárok� na dopravu. P�ed výjezdem automobil� na ve�ejnou komunikaci 

budou kola �i�t�na, tak aby nedocházelo ke zne�i��ování komunikace. V míst� vjezd� a 

výjezd� budou osazeny dopravní zna�ky informující o provád�né stavb�. 

2.1.13 Zp�sob zaji�t�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i realizaci bude zaji�t�na zákonem �. 309/2006 Sb. 

a dále zákon �. 262/2006 Sb. (zákoník práce), na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. (umíst�ní 

bezpe�nostních zna�ek, signály), na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. (bezpe�ném provozu 

stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí), na�ízení vlády �. 495/2001 Sb. (O 

osobních ochranných pracovních prost�edcích), na�ízení vlády �.494/2001 Sb. (pracovní 

úrazy), na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. (pracovi�t� a pracovní prost�edí) - nahrazuje �ásti 

vyhlá�ky �. 48/1982 Sb., na�ízení vlády �. 406/2004 Sb., p�i výstavb� a následném 

provozu nutno dále dodr�ovat tyto p�edpisy: na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. (o 

bezpe�nosti práce na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky), 
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na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. (min. po�adavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveni�tích), zákon �. 309/2006 Sb. - po�adavky BOZP v pracovn�právních 

vztazích, p�i �innosti nebo poskytování slu�eb mimo pracovn�právní vztahy, dal�í úkoly 

zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveni�ti. 

2.2 Mechanická odolnost 

Není �e�eno v diplomové práci. 

2.3 Po�ární odolnost 

Objekt je �e�en v souladu s platnými po�árními p�edpisy � viz. samostatná zpráva 

po�árn� bezpe�nostního �e�ení stavby, která není �e�ena v této diplomové práci. 

2.4 Hygiena, ochrana zdraví a �ivotního prost�edí 

2.4.1 Vodní hospodá�ství 

Spla�kové a de��ové vody jsou svedeny oddílnou kanalizací do kanalizace. 

De��ové vody z parkovi�� budou p�ed�i�t�ny v odlu�ova�i ropných látek, který je 

sou�ástí projektu nákupního a zábavního centra. Pitná a po�ární voda je zaji�t�na z 

ve�ejného vodovodu. 

2.4.2 Odpadové hospodá�ství 

Po�adový kód druhu odpadu, název druhu odpadu dle kategorie �íslo dle katalogu 

odpovídajícího katalogu odpad� odpadu 

18 15 01 02 Plastové obaly O/N 

19 15 01 04 Kovové obaly O/N 

23 20 01 21 Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu� N 

24 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

25 15 01 06 Sm�sné obaly O 

26 15 01 07 Sklen�né obaly O 

27 15 02 03 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály, �istící tkaniny a ochranné 

od�vy neuvedené pod �íslem 15 02 02O 

28 20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 

2.4.3 Ochrana ovzdu�í 

Vytáp�ní objektu je zabezpe�eno individuálním teplovodním potrubím z TTS, 

které bude napojeno na areál nákupního centra. Ovzdu�í tak nebude nijak zne�i��ováno. 
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2.4.4 Ochrana p�írody a krajiny 

Stavba se nachází v zastav�né �ásti obchodní zóny v T�ebí�i na ulici Spojovací v 

blízkosti hypermarketu Albert. V míst� výstavby se nenachází vzrostlá zele�. Okolí 

stavby bude maximáln� zatravn�no a ozelen�no. 

2.4.5 Ochrana ZPF 

Stavba se nachází na parcele 1086/25. Plocha bude vyjmuta ze ZPF. 

2.5 Bezpe�nost p�i u�ívání 

Stavba je navr�ena tak, aby byla p�i u�ívání bezpe�ná. V halové �ásti musí být 

dodr�eny provozní �ády, tj. ochranné pom�cky, pracovní od�v, atd. 

2.6 Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce jsou navr�eny tak, aby spl�ovaly po�adavky a �init pot�ebná 

opat�ení ke sní�ení hluku, zejména je d�le�ité dbát na dodr�ování nejvy��ích 

p�ípustných hladin hluku stanovených hygienickými p�edpisy a na�ízením vlády �. 

88/2004 Sb. 

2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Objekt spl�uje dostate�nou úsporu energie a ochrany tepla dle �SN 73 0540/2011 

Tepelná ochrana budov. 

2.8 �e�ení p�ístupu a u�ívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace  

Objekt je navr�en jednopodla�ní, vstup do prodejny je ve stejné rovin� jako 

parkovi�t� pro automobily. Na parkovi�ti je vymezeno 6 míst pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Vstup na WC je �e�en bez prahu. 

2.9 Ochrana stavby p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího prost�edí  

Stavba není ovlivn�na �ádnými vn�j�ími �kodlivými vlivy. 

2.10 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je situována tak, aby odpovídala ú�elu vyhran�nému v územním plánování. 

Celý prostor stavebního pozemku je oplocen plotem o vý�ce 2 m. 

2.11 In�enýrské stavby a objekty 

Spla�kové a de��ové vody jsou svedeny oddílnou kanalizací do stávající 

kanalizace. De��ové vody z parkovi�� budou p�ed�i�t�ny v odlu�ova�i ropných látek, 

který je sou�ástí projektu nákupního a zábavního centra. Pitná a po�ární voda je 
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zaji�t�na z ve�ejného vodovodu. Výjezd z pozemk� z pozemku na ve�ejnou komunikaci 

je navr�en prost�ednictvím sjezdu. V nezastav�né �ásti pozemku bude provedena 

rekultivace ornice, která bude str�ena na �ásti pozemku p�ed zahájením výstavby. Po 

rekultivaci budou provedeny parkové úpravy spojené se zatravn�ním a výsadbou d�evin. 

2.12 Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

Na stavb� se nevyskytují �ádná technologická za�ízení. 
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3 PROJEKT UR�ENÉHO OBJEKTU ZA�ÍZENÍ 

STAVENI�T�

3.1 Identifikace stavby 

Název stavby: Obchodní d�m 
Stavebník: Ing. Josef Prajsner, Na Nivkách 304, 
 674 01 T�ebí�
Místo stavby: Ulice Spojovací, p. �. 1 086/25 
Katastrální ú�ad: �t�ít�� u T�ebí�e 
Charakter stavby: Novostavba 
Ú�el stavby: Z�ízení obchodního domu specializovaného 
 prodejem pot�eb pro d�m, zahradu a dílnu 
Stavební ú�ad: T�ebí�

Zastav�ná plocha: 4 958 m2

Obestav�ný prostor: 36 678 m3

3.2 �len�ní stavby na hlavní stavební objekty 

S01 Hlavní stavební objekt: 36 678 m3

S02 P�ípojka kanalizace: 50 m 

S03 P�ípojka vodovodní: 80 m 

S04 P�ípojka elektrické energie: 80 m 

S05 P�ípojka elektrické energie VN: 100 m 

S06 Oplocení: 8,5 m3

S07 Sadové úpravy: 400 m2

3.3 Popis za�ízení staveni�t�

Staveni�t� se nachází na parcele �. 1086/25. P�íjezd na staveni�t� a výjezd ze 

staveni�t� z ulice Spojovací a z hypermarketu Albert. Dopravní obslu�nost staveni�t� je 

dobrá, nachází se na okraji ji�ní �ásti m�sta T�ebí�. T�ebí� le�í v mírn� teplé oblasti s 

ob�asnými de�ti, v zim� s v�t�ím mno�stvím sn�hu sk=1,5 a� 2,25 kPa. Celý prostor 

stavebního pozemku je oplocen drát�ným pletivem s ocelovými sloupky o vý�ce 2 m, 

vjezdová brána uzamykatelná o �í�ce 3,5 m. Na hlavní komunikaci Spojovací je stavba 

ozna�ena zna�kou Pozor výjezd ze staveni�t�! U vjezdové brány je dopravní zna�ka 

omezující rychlost na staveni�ti. Komunikace na staveni�ti je ze zhutn�ného �t�rku. 

Zpevn�né plochy nacházející se v ji�ní �ásti staveni�t� tj. stavební bu�ky, sklady, 

parkovi�t� pro d�lníky, kontejnery, apod. jsou zhotoveny ze zhutn�né �t�rkodrti o frakci 

16 a� 32 mm o tlou��ce 200 mm. Zpevn�ná plocha pod skladovými kontejnery v 

pr�b�hu prací probíhajících na zast�e�ení je zhotovena ze silni�ních panel� o rozm�rech 
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3000 x 1000 x 150 mm. Na základ� hydrogeologického a geologického pr�zkumu byly 

zji�t�ny jednoduché základové podmínky tj. 1. geotechnická kategorie. Na základ�

radonového pr�zkumu bylo zji�t�no, �e oblast je s nízkým rizikem radonu. Stávající 

terén v místech obchodního domu je ve sklonu cca. 0,5 %. 

3.3.1 Za�ízení staveni�t� pro výkop �elezobetonových patek 

a) Popis staveni�t�

Na staveni�ti se nachází stavební bu�ky pro pracovníky a stavbyvedoucího, 

chemické záchody TOI TOI, sklady pro ulo�ení ná�adí, záchytná vana pro oplachování 

stroj� a za�ízení s lapa�em olej�, kontejner pro sm�sný odpad, parkovi�t� pro d�lníky, 

staveni�tní rozvad�� elekt�iny a v severní �ásti je vyzna�en prostor pro ulo�ení zeminy 

(deponie), která bude vyu�ita p�i záv�re�ních terénních úpravách. Komunikace na 

staveni�ti je zaji�t�na pro odvoz zeminy na deponii o �í�ce 3,5 m v severní �ásti objektu 

a v ji�ní �ásti je zaji�t�na komunikace obousm�rná o �í�ce 7,5 m.  

b) Popis �ízení prací na staveni�ti

Na staveni�ti se nachází dva traktorbagry JCB slou�ící pro hloubení výkop�

základových patek a dva nákladní automobily slou�ící pro odvoz výkopku. Na 

staveni�ti oba traktorbagry pracují sou�asn�, dle výkresu za�ízení staveni�t�. Výkopek 

je odvá�en pry� na p�edepsanou skládku nacházející se mimo staveni�t�. V pr�b�hu 

hloubení výkop� pro patky, je v ji� vykopaných výkopech provád�no zasypání 

�t�rkopískem a jeho zhutn�ní, pro podklad �elezobetonových patek. Pojezd traktorbagr�

je znázorn�n ve výkresu za�ízení staveni�t�. 

3.3.2 Za�ízení staveni�t� pro �elezobetonový skelet 

a) Popis staveni�t�

Staveni�t� je stejné jako v p�ípad� hloubení �elezobetonových patek, ov�em je 

dopln�no o kontejnery pro stavební odpad a o kontejner pro nebezpe�ný odpad. Dále se 

na staveni�ti nachází míchací centrum o rozm�rech 5 x 5 m obsahující zásobníkové silo 

s cementovou maltou a kontinuální mícha�kou. Komunikace na staveni�ti je 

obousm�rná o �í�ce 7,5 m. Voda je napojena z provizorní p�ípojky od hypermarketu 

Albert, takté� elekt�ina. 

b) Popis �ízení prací na staveni�ti

Na staveni�ti probíhá tzv. letmá montá� �elezobetonového skeletu, která probíhá 

za ú�asti dvou autoje�áb� TEREX DEMAG AC 55 City a dvou st�ídajících se kamion�

s náv�sem, které slou�í k zavá�ení staveni�t� skeletem. Materiál je hned odebírán a 

osazován do p�edepsané polohy dle projektové dokumentace. Nejprve budou osazeny 

�elezobetonové patky, poté sloupy, pr�vlaky, vazníky a vaznice. V pr�b�hu montá�e je 

k dispozici montá�ní plo�ina, slou�ící pro spojování prvk� a kontrolu provedení. 

Soub�h autoje�áb�, jejich poloha a pojezd je znázorn�n ve výkresu za�ízení staveni�t�. 
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V pr�b�hu soub�hu prací platí zvý�ená opatrnost v hlediska bezpe�nosti a ochran�

zdraví p�i práci (BOZP). 

3.3.3 Za�ízení staveni�t� pro ulo�ení drátkobetonu 

a) Popis staveni�t�

Staveni�t� je stejné jako u montá�e �elezobetonového skeletu, jen je odstran�no 

míchací centrum. 

b) Popis �ízení prací na staveni�ti

Na staveni�ti se nachází v�dy jeden autodomícháva�, který do p�ipraveného 

bedn�ní postupn� vylije sm�s, která je pak rozprost�ena a zhutn�na. Stavba je pr�b��n�

zavá�ena tak, aby nedo�lo k pracovním spárám. Proto je komunikace na staveni�ti 

obousm�rná o �í�ce 7,5 m. Pojezd autodomícháva�e je znázorn�n ve výkresu za�ízení 

staveni�t�. 

3.3.4 Za�ízení staveni�t� pro ulo�ení st�e�ních sv�tlík� a dokon�ení 2. NP 

a) Popis staveni�t�

Stejné jako u �elezobetonového skeletu. 

b) Popis �ízení prací na staveni�ti

Na staveni�ti probíhají práce na zast�e�ení prodejní haly a v �ásti personální, která 

je dvoupodla�ní probíhají práce na 2. NP tj. ukládání st�e�ních p�edepjatých panel�

SPIROLL. Na staveni�ti se nacházejí dva autoje�áby, jeden osazuje st�e�ní sv�tlíky, a 

druhý osazuje stropní panely, po skon�ení prací na 2. NP. Sv�tlíky a panely jsou 

dová�eny kamionem s náv�sem, ze kterých je materiál hned odebírán a osazován do 

p�edepsané polohy dle projektové dokumentace. P�esné schéma poloh autoje�áb� a 

jejich pojezd� je znázorn�no ve výkresu za�ízení staveni�t�. 

3.3.5 Za�ízení staveni�t� pro montá� st�e�ního plá�t� a betoná� 

a) Popis staveni�t�

Staveni�t� je stejné jako u �elezobetonového skeletu, jsou jen p�idány �ty�i 

skladové uzamykatelné kontejnery pro ulo�ení materiálu pot�ebného pro st�e�ní plá��

nap�. skelná vata, polystyren, fólie apod. 

b) Popis �ízení prací na staveni�ti

Na staveni�ti probíhají práce na zast�e�ení prodejní haly, tj. pomocí je�ábu jsou na 

betonové vaznice osazovány palety se st�e�ními plechy a upevn�ny pevn� k vaznicím 

proti pádu pomocí stahovacích lan. Na dvoupodla�ní �ásti probíhají práce na spádové 

vrstv� betonu, beton je na staveni�t� dodáván autodomícháva�em s �erpadlem. Po 

dokon�ení prací na dvoupodla�ní �ásti se pracovníci p�esunou na jednopodla�ní �ást tj. 

st�e�ní konstrukci. 
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3.3.6 Za�ízení staveni�t� pro dokon�ení st�e�ního plá�t�

a) Popis staveni�t�

Za�ízení staveni�t� stejné jako v p�edchozí fázi, jen je dopln�no ve východní �ásti 

za�ízení staveni�t� o dal�í �ty�i skladové uzamykatelné kontejnery pro uskladn�ní 

materiálu pot�ebného pro práce na st�e�ní konstrukci. 

b) Popis �ízení prací na staveni�ti

Na staveni�ti se nacházejí dva st�e�ní výtahy GEDA 200V slou�ící pro dopravu 

materiálu na st�e�ní konstrukci. B�hem montá�e budou st�e�ní výtahy p�emís�ovány dle 

výkresu za�ízení staveni�t�. 

3.3.7 Za�ízení staveni�t� pro montá� st�nových panel�

a) Popis staveni�t�

Staveni�t� je stejné jako v p�ípad� �elezobetonového skeletu. 

b) Popis �ízení prací na staveni�ti

Panely na staveni�t� dová�eny pomocí kamion� s náv�sem a z kamion� odebírány 

autoje�ábem TEREX DEMAG AC 55 City do projektované polohy. Montá� probíhá za 

provozu dvou autoje�áb� soub��n� dle výkresu za�ízení staveni�t�. 

3.3.8 Za�ízení staveni�t� pro sádrokartonové konstrukce 

a) Popis staveni�t�

Staveni�t� obdobné jako v p�ípad� �elezobetonového skeletu. Li�í se jen 

skládkami materiálu umíst�nými v budovaném objektu. V objektu musí být dokon�eny 

práce na osazování oken, aby byl objekt uzav�en. Materiál v objektu skladován na 

paletách dle výkresu za�ízení staveni�t�. 

b) Popis �ízení prací na staveni�ti

Materiál na staveni�t� dová�en kamionem, z kamionu je odebírán pomocí 

vysokozdvi�ného vozíku a dopravován na projektované místo dle výkresu za�ízení 

staveni�t�. Práce jsou organizovány od východní �ásti k západní dle výkresu za�ízení 

staveni�t�. 

3.3.9 Za�ízení staveni�t� pro pokládku dla�by a lina 

a) Popis staveni�t�

Staveni�t� podobné jako v p�ípad� sádrokartonových konstrukcí, materiál je op�t 

umíst�n v objektu na skládkách. Rozmíst�ní skládek uvnit� objektu je znázorn�no ve 

výkresu za�ízení staveni�t�. 

b) Popis �ízení prací na staveni�ti

Nejprve budou provedeny práce na pokládání dla�by a poté na pokládání linolea. 

Práce op�t organizovány od východní �ásti k západní dle výkresu za�ízení staveni�t�. 
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3.4 Návrh za�ízení 

Sociální za�ízení skladové kontejnery jsou navr�eny od firmy TOI TOI. Ve�keré 

za�ízení je pronajato. 

a) Kancelá�,�atna-pro d�lníky, mistry a stavbyvedoucího BK1

Specifikace: �í�ka 2,438 m    
 délka 6 m 
 elektrická p�ípojka 380 V/16 A 
 lze skládat i 3 kontejnery na sebe
Zvlá�tní vybavení: 1x elektrické topidlo 
 3x elektrická zásuvka 
 okna splastovými �aluziemi 
Zd�vodn�ní: �atny jsou pro d�lníky 

dostate�né a prostorné 
 výhodná cena pronájmu    

Obr. 2 - Stavební bu�ka BK1. [2] 

Obr. 3 - P�dorys stavební bu�ky BK1. [2] 

b) Skladový kontejner LK1

Specifikace: �í�ka 2,438 m   
 délka 6 m    
 vý�ka 2,8 m    
Zd�vodn�ní: dobré zabezpe�ení kontejneru    
     

Obr. 4 - Skladový kontejner LK1. [3] 
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Obr. 5 - P�dorys skladového kontejneru LK1 [3] 

c) Umývárna, WC SK1

Specifikace: �í�ka 2,438 m    
 délka 6 m 
 vý�ka 2,8 m 
Zvlá�tní vybavení: 2x elektrické topidlo 
 2x sprchový kout 
 3x umyvadlo 
 2x pisoár 
 2x toaleta 
 1x boiler s objemem 200l 
Zd�vodn�ní: dobré vybavení sociálním 

za�ízením 
 výhodná cena pronájmu    

Obr. 6 - Umývárna SK1. [4] 

Obr. 7 - Umývárna SK1. [4] 



Obchodní d�m � stavebn� technologický projekt 

 - 31 - 

d) Úkapová vana se sorp�ními materiály

Specifikace: vana je vypln�na hydrofobním sorp�ním pol�tá�em, dno vany 
je pat�eno otvory, pro odtok de��ové vody 
pod celou vanou je nepropustný 
hydrofobní koberec signalizující 
nasycení sorp�ního pol�tá�e 

 plastová 
 objem 30l 
 délka 770 mm 
 �í�ka 500 mm 
 vý�ka 110 mm 
 hmotnost 3 kg 
Zd�vodn�ní: dobré zku�enosti s tímto výrobkem 
 dobrá cena výrobku 
 odolává zna�nému mechanickému zatí�ení 

Obr. 8 - Okapová vana se sorp�ními materiály. [5] 

e) Záchytná vana bez ro�tu

Specifikace: plastová    
odolává kyselinám i louh�m    

lze ji pou�ít i v prost�edí s 
extrémním rizikem koroze    

 délka 1220 mm    
 �í�ka 575 mm    
 vý�ka 170 mm    
 hmotnost 4 kg    
Zd�vodn�ní: snadná manipulace s výrobkem    
 nízká hmotnost    

odolává zna�nému mechanickému 
zatí�ení   

Obr. 9 - Záchytná vana bez ro�tu. [6] 

f) Kontejner pro sm�sný a lehký stavební odpad

Specifikace: kovový    
 délka 3,5 m    
 �í�ka 2,1 m    
 vý�ka 1,5 m    

 celkový objem 9 m3    
 maximální nosnost 3 t    
Zd�vodn�ní: mo�nost instalace bo�nic pro zvý�ení objemu  

Obr. 10 - Kontejner pro sm�sný a lehký stavební odpad. [7] 
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g) Staveni�tní rozvad�� RS 1. 0. 2. 4 IP44

Specifikace: hmotnost 17 kg    
 zásuvka 1x 5k/32 A/400 V    
 zásuvky 2x 5k/16 A/400 V    
 Zásuvky 4x 5k/16 A/230 V    
 chráni� a hlavní vypína�    
Zd�vodn�ní: p�enosný zásuvkový rozvad��

vybavený chráni�i a jisti�i    

Obr. 11 - Staveni�tní rozvad��. [8] 

3.5 Návrh stroj�
a) Autoje�áb TEREX DEMAG AC55 City

Specifikace: maximální nosnost 55 t/3 m rádius   
 teleskopický výlo�ník 7,7 - 40 m   
 �pi�kový výlo�ník 7,3 - 13,8 m   
 úhly �pi�kového výlo�níku 0, 20, 35, 50 stup��  
 pohon kol a �iditelnost 6x6x6   
 provozní cestovní hmotnost 36 t   
 maximální protiváha 8,8 t   
Zd�vodn�ní: velikost autoje�ábu   
 dostate�ný dosah výlo�níku   
 vysoká nosnost   
 agilita   

Obr. 12 - Autoje�áb TEREX DEMAG AC55 City. [9] 
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Obr. 13 - Zat��ovací k�ivka autoje�ábu. [9] 

A - Nejvzdálen�j�í b�emeno - st�e�ní sv�tlík o hmotnosti 80 kg, ve vzdálenosti 32 m od 

je�ábu 

B - Nejvzdálen�j�í b�emeno - �b. sloup S10a o hmotnosti 2,1 t ve vzdálenosti 25 m od 

je�ábu 

C - Nejt���í b�emeno - �b. pr�vlak VK1 o hmotnosti 5,5 t ve vzdálenosti 10,5 m od 

je�ábu 
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Obr. 14 - Pracovní rozsah s nástavcem. [9] 
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Obr. 15 - Zat��ovací k�ivka. [9] 
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b) Traktorbagr JCB 4 CX ECO

Specifikace: dosah A = 5,53 m    
 dosah B = 7,88 m    
 dosah C = 6,54 m    
 dosah D = 3,75 m    
 dosah E = 7,16 m    
 dosah F = 6,26 m    
 dosah G = 4,73    
 dosah H = 1,16    
 celková p�epravní délka 7,53 m   
 celková p�epravní vý�ka 3,91 m   
 �í�ka lopaty 2,33 m    
 hmotnost 8,66 t    
 maximální výkon motoru 74,2 kW   
 maximální hloubka výkopu 5,88 m   

 maximální kapacita naklada�e 1,3 m3   
Zd�vodn�ní: dostate�ný hloubkový 

dosah    
 variabilní vyu�ití    

Obr. 16 - Pracovní dosah traktorbagru. [10] 
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c) Autodomícháva� Stetter, výrobní �ada Basic Line AM9C

Specifikace: vodní objem 9 m3    
 délka 6781/7291 mm    
 �í�ka 2400/2500 mm    
 pr�m�r bubnu 2300 mm    
 výsypná vý�ka 1084 mm    
Zd�vodn�ní: objem bubnu    
 spolehlivost voz�    

d) Autodomícháva� s �erpadlem SWING

Specifikace: �erpací jednotka BP 600 RK dopravní výkon 61 m3/h 
  maximální po�et zdvih� 3,2 
  dopravní válec 200 x 1000 mm 
  zdvihový objem 2 válce 62,8 l 
  násypka 260 l  
 výlo�ník KVM 24 dopravní potrubí 100/125 mm 

 horizontální dosah 19,6 m 
  vertikální dosah 23,75 m 
  po�et ramen 3  
  koncová hadice 125 x 3000 mm 
  úhel zdvihu 110°, rádius oto�e 365° 

 nástavba �erpadla s domícháva�em - 4,5 m3 betonu 

Obr. 17 - Autodomícháva� s �erpadlem SWING. [11] 

e) Stavební výtah GEDA 200V

Zd�vodn�ní: dosah �erpadla  
 kompaktnost 
 spolehlivost 
Specifikace: nosnost 200 kg  
 rychlost zdvihu 25 m/min  
 maximální vý�ka 60 m  
 napájení 230 V/16 A  
 rozm�r klece 124/83/110 cm  
 zastav�ná plocha 1,8 x 2,5 m  
Zd�vodn�ní: dostate�ný dopravník pro dopravu materiálu 

Obr. 18 - Stavební výtah GEDA 200V. [12] 
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Obr. 19 - Pracovní rozsah a rozm�ry autodomícháva�e s �erpadlem. [11] 
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f) Vibra�ní p�ch WACKER

Specifikace: pohon benzínový, dvoudobý motor   
 rozm�r 675 x 345 x 940 mm     
 velikost nástavce 280 x 330 mm   
 provozní hmotnost 59 kg    
 hmotnost zásilky 65 kg    
 p�chovací hloubka 51 cm    

 plo�ný výkon 301 m2/h    
Zd�vodn�ní: nízká hmotnost    
 odtlumené dr�adlo    

Obr. 20 - Vibra�ní p�ch WACKER. [13] 

g) Kamion DAF XF 105 s valníkovým náv�sem typ SPA 3/E-70-19,5 MEGA

Specifikace náv�su: u�ite�ná hmotnost 273,8 t  
 rozm�ry lo�ného prostoru 13,62 x 2,48 x 3 m 
 stahovatelná st�ech   
Specifikace kamionu: motor PCACAR MX o objemu 12,9 l 
 výkon 510 PS   
 EBS, ABS. VSR, Hillholder  
 kroutící moment 2500 Nm  
Zd�vodn�ní: stahovatelná st�echa náv�su  
 vysoká nosnost   
 spolehlivost   

Obr. 21 - Kamion DAF XF 105. [14] 

h) Nákladní terénní v�z VOLVO FM

Specifikace: motor vzn�tový o výkonu 400 PS   
 skláp�cí v�z   
 ABS   
 pohon 8x4   
 spl�uje EURO III   
Zd�vodn�ní: výkonný a spolehlivý v�z   
 vhodný do terénu   
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Obr. 22 - Volvo FM. [15] 

i) Vysokozdvi�ný vozík H � VD 20

Specifikace: nosnost 2000 kg    
 dieselový pohon    
 vylo�ení t��i�t� 500 mm    
 jmenovitý výkon 36,5 kW    
 polom�r otá�ení 2170 mm    
 celková délka 3583 mm    
 celková �í�ka 1150 mm    
 vý�ka p�i maximálním zdvihu 4030 mm   
Zd�vodn�ní: vhodný pro staveni�t�    
 velký rozsah rejdu    
 spolehlivost    

Obr. 23 � Vysokozdvi�ný vozík H-VD 20. [16] 
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j) Samohybná n��ková pracovní plo�ina GSTM 3384 RT

Specifikace: max. pracovní vý�ka 12,06 m    
 A - max. vý�ka podlahy = 10,76 m    
 B délka ko�e = 3,89 m    
 C - oboustranné roz�í�ení ko�e = 6,57 m   
 D - roz�í�ení ko�e p�ední = 1,52 m   
 E - roz�í�ení ko�e zadní = 1,22 m   
 F - �í�ka ko�e = 1,83 m    
 G - vý�ka slo�ené plo�iny 2,71 m   
 H - délka s jednostranným vylo�ením 3,94 m  
 I - �í�ka, standardní kola 2,29 m   
 J - rozvor 2,84 m    
 K - sv�tlost podvozku 0,36 m   
 nosnost pracovní plo�iny 1134 kg   
 náhon na v�echna kola    
 pohon LPG 56 kW    
 hmotnost 5482 kg    
Zd�vodn�ní: vhodný pro stanovené práce    
 mo�nost roz�í�ení plo�iny    

Obr. 24 - Samohybná n��ková plo�ina � parametry. [17] 

k) Ponorný vibrátor TREMIX VH 25

Specifikace: ponorný vibrátor pr�m�r hlavice 25 mm 
  délka hlavice 300 mm 
  hmotnost 2 kg  
 pohonná jednotka p�íkon 2,3 kW  
  jmenovitý proud 10 A 
  hmotnost 5 kg  
Zd�vodn�ní: malý pr�m�r hlavice    
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Obr. 25 - Ponorný vibrátor. [18] 

l) Teodolit PENTAX ETH - 420

Specifikace: hmotnost 4,7 kg    
 p�esnost 20�    
 odnímatelná trojno�ka    
 LCD displej    
 zv�t�ení dalekohledu 30x    
 �í�ka p�ístroje 168 mm    
 vý�ka p�ístroje 333 mm    
 délka p�ístroje 158 mm    
Zd�vodn�ní: dostate�ný pro provád�né práce na staveni�ti  

Obr. 26 - Teodolit PENTAX. [19] 

m) Stavební mícha�ka Lesha SM 185 S

Specifikace: hmotnost 101,5 kg   
 rozm�r 146 x 83 x 140 cm    
 p�íkon 1 kW    
 objem bubnu 180 l    
 max. objem suché sm�si 110 l    
 max. objem mokré sm�si 135 l   
Zd�vodn�ní: velký objem bubnu    
 dostate�ná pro stavební práce   

Obr. 27 - Stavební mícha�ka. [20] 

n) Svá�ecí investor GAMA 1500D PFC

Specifikace: napájení 230 V,   

 hmotnost 6,3 kg,    

 snadné zapálení oblouku.    

 bezpe�nostní napájení    

 úsporný re�im    
 omezení svá�ecí proudu p�i zkratu   
Zd�vodn�ní: digitální �ízení    
 snadná obsluha    

Obr. 28 - Svá�ecí investor. [21] 
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4 TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS PRO �B SKELET 

4.1 Obecné informace o stavb� a procesu 

4.1.1 Obecné informace o stavb�

Jedná se o novostavbu obchodního domu, který bude sou�ástí nákupního a 

zábavního centra. P�ední �ást obchodního domu s hlavním vstupem je dvoupodla�ní, 

ur�ena pro zázemí pracovník�. Ostatní prostory jsou jednopodla�ní a slou�í pro prodej 

zbo�í. Stavba se nachází na parcele �. 1086/25 o vým��e 10 194 m2. 

Stavební objekt bude proveden v kombinaci �elezobetonové konstrukce se 

sendvi�ovým oplá�t�ním. St�echa je rovn�� ze sendvi�ové konstrukce s povlakovou 

krytinou ALKORPLAN. Sv�tlá vý�ka místností je 3 a�,6m, sv�tlá vý�ka v hale je 4,5 m 

(po spodní úrove� nosník�). Vý�ka st�echy v p�ední �ásti haly je 9,15 m. Vý�kové 

osazení objekt� bude p�izp�sobeno vý�kám parkovi�t� a komunikací celého �e�eného 

území nákupního a obchodního centra. Úrove� +0,00 = cca 469 m n. m. B. p. v. 

Na základ� hydrogeologického a geologického pr�zkumu byly zji�t�ny 

jednoduché základové podmínky tj. 1. geotechnice kategorie (z hydrogeologického 

pr�zkumu nebyla zji�t�na podzemní voda a z geologického pr�zkumu byly zji�t�ny 

deluviální, hlinito-pís�ité a� hlinito-kamenité sedimenty). Na základ� radonového 

pr�zkumu bylo zji�t�no, �e oblast je s nízkým rizikem radonu. Stávající terén v místech 

obchodního domu je ve sklonu cca. 12 % 

Zastav�ná plocha: 4 958 m2

Obestav�ný prostor: 36 677 m3

4.1.2 Obecné informace o procesu 

Montá� �elezobetonového skeletu bude provedena letmou montá�í tj. dopravené 

dílce na staveni�t� jsou ihned montovány na projektované místo, pomocí dvou 

autoje�áb� DEMAG AC 55 CITY pro urychlení výstavby. Na staveni�ti se nenacházejí 

�ádné skládky materiálu. V projektu jsou navr�eny �b. prefabrikované patky z d�vodu 

urychlení stavebního procesu a omezení mokrého procesu p�i výstavb�. 

Nejprve budou osazeny prefabrikované patky, poté prefabrikované sloupy, 

pr�vlaky, ztu�idla, schodi�t�, st�e�ní vazníky a stropní panely Spiroll. Organizace p�i 

výstavb� montovaného skeletu je podrobn� rozkreslena ve výkresech za�ízení staveni�t�. 

4.1.3 Volba prefabrikovaných patek 
Výhody prefabrikovaných patek:

o rychlá výstavba objektu 

o omezení mokrého procesu na objektu 

o mo�nost realizace objektu i v zimním období 

o nenáro�ná manipulace 



Obchodní d�m � stavebn� technologický projekt 

 - 44 - 

o snadn�j�í kontroly 

Nevýhody prefabrikovaných patek:

o vy��í cena 

Prefabrikované patky byly zvoleny s ohledem na daný konstruk�ní systém, 

technologii a �asovou náro�nost objektu. Finan�ní rozdíl mezi prefabrikovanými a 

monolitickými patkami je zanedbatelný s ohledem na celkové po�adavky (minimalizace 

mokrého procesu, nejrychlej�í volba výstavby). 

4.2 P�evzetí stavby, p�ipravenost stavby a staveni�t�

4.2.1 P�evzetí stavby 

P�ed zahájením prací na stavebním objektu je nutné provést p�evzetí stavby a 

staveni�t� zvolené stavební firm� provád�jící montá� montovaného skeletu. 

Kontrolujeme p�edev�ím:

o Zda jsou provedeny a zkontrolovány ve�keré práce na procesu zemních prací dle 

KZP tj. výkopy pro �b. patky jsou dokon�ené, o�i�t�né hrany výkopu, dno 

výkopu je dostate�n� zhutn�no �t�rkopískovým podsypem o tl. 150 mm. 

o Výsledky p�ejímacích zkou�ek. 

o Doklad o únosnosti podsypu. 

o Na staveni�ti se nenacházejí �ádné dopravní prost�edky nepot�ebné pro 

provád�né práce na montovaném skeletu. 

o Údaje o umíst�ní nejmén� t�í vyty�ovacích zna�ek na staveni�ti pro kontrolu 

p�esnosti v pr�b�hu montá�e. 

Staveni�t� musí být: [22] 

o Volné, p�ístupné a prosté nárok� t�etích osob 

o Ve�ejné sít�, komunikace, potrubí nebo kabelové rozvody musí být vyzna�eny a 

stanoveny p�íslu�ná ochranná pásma 

o Staveni�t� musí být z�eteln� vyzna�eno 

O p�evzetí stavby a staveni�t� musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

Kontrola se provádí za p�ítomnosti montá�ní firmy, investora, firmy provád�jící zemní 

práce a hlavního stavbyvedoucího. 

4.2.2 P�ipravenost stavby 

P�ed zahájením prací musí provedeno:  

o Stavebn� technologický projekt v�etn� plánu BOZP. 

o Technologický p�edpis a postup obsahující (rozpis dílc� navazujících na 

technologické postupy montá�e, zp�sob jejich p�epravy a �asový plán; výrobna 

zálivkového betonu; kontroly a p�ejímky montá�ních pom�cek, za�ízení a 

p�ístroj�; slo�ení a kvalifikace pracovní �ety; opat�ení pro práci v zimním 

období; navr�ení a ov��ení je�ábu). 
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o Porovnání a kontrola projektové dokumentace s montá�ními výkresy a výpisy 

prefabrikát� pro celý objekt. 

4.2.3 P�ipravenost staveni�t�

Na staveni�ti se nachází stavební bu�ky pro pracovníky a stavbyvedoucího, 

chemické záchody TOI TOI, sklady pro ulo�ení ná�adí, záchytná vana pro oplachování 

stroj� a za�ízení s lapa�em olej�, kontejner pro sm�sný odpad, parkovi�t� pro d�lníky, 

staveni�tní rozvad�� elekt�iny a v severní �ásti je vyzna�en prostor pro ulo�ení zeminy 

(deponie), která bude vyu�ita p�i záv�re�ních terénních úpravách. Na staveni�ti se dále 

nacházejí kontejnery pro stavební odpad a o kontejner pro nebezpe�ný odpad. Dále se 

na staveni�ti nachází míchací centrum o rozm�rech 5 x 5 m obsahující zásobníkové silo 

s cementovou maltou a kontinuální mícha�kou. Voda je napojena z provizorní p�ípojky 

od hypermarketu Albert, takté� elekt�ina. 

Komunikace na staveni�ti je obousm�rná o �í�ce 7,5 m. P�íjezdová silnice na 

staveni�t� z ulice Spojovací je jednosm�rná o �í�ce 4,5 m, p�íjezdová uzamykatelná 

brána je v�ak o �í�ce 3,5 m. P�íjezdová komunikace ze sm�ru od hypermarketu je také 

jednosm�rná o �í�ce 3,5 m a s uzamykatelnou bránou. Celý prostor staveni�t� je oplocen 

drát�ným pletivem o vý�ce 2 m.Výkres za�ízení staveni�t� viz. P�íloha 1-2. 

4.3 Materiál, doprava a skladování 

4.3.1 Materiál 

Materiálem pro práce na montovaném skeletu jsou �elezobetonové prefabrikované 

prvky tj. patky, sloupy, pr�vlaky, ztu�idla, vazníky, schodi�t�, st�nové panely, stropní 

panely a spojovací materiál pot�ebný pro napojování styk� mezi prvky tj. zálivková 

malta, výztu�, d�ev�né klíny atd. 

Podrobný rozpis viz. Tab. 1. 

Tab. 1 - Výpis prvk� pro montovaný skelet 

OZNA�ENÍ 
NA 

VÝKRESE 
SCHÉMA / POPIS 

1.
N

P
 

2.
N

P
 

S
T
�

E
C

H
A

 

C
E

L
K

E
M

 

�elezobetonová patka 
P1 

ZZP 850x750x650mm 
69 0 0,0 69 ks 

Panel st�nový nezateplený 
N2 

NZD 4900x150x119mm 
7 0 0 7 ks 

Panel st�nový nezateplený 
N1 

NZD 4680x150x119mm 
4 0 0 4 ks 

Pr�vlak 300x800x14000mm 
VK1 

�B C25/30 XF3 
10 0 0 10 ks 
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Pr�vlak 300x1000x14000mm 
VK1a 

�B C25/30 XF3 
2 0 0 2 ks 

Pr�vlak 300x600x14000mm 
VK2,3 

�B C25/30 XF3 
2 0 0 2 ks 

Pr�vlak 1300x1600x7100mm 
VK4 

�B C25/30 XF3 
1 0 0 1 ks 

Pr�vlak 300x600x14000mm 
VK5 

�B C25/30 XF3 
1 0 0  1 ks 

Panel st�nový 4860x4700 
Z1 

Kingspan KS 1000FH tl. 200mm 
30 0 0 36 ks 

Panel st�nový 4900x4700 
Z2 

Kingspan KS 1000FH tl. 200mm 
2 0 0 2 ks 

Panel st�nový 5000x4700 
Z3 

Kingspan KS 1000FH tl. 200mm 
1 0 0 1 ks 

Panel st�nový 4800x4700 
Z4 

Kingspan KS 1000FH tl. 200mm 
1 0 0 1 ks 

Panel st�nový 3740x4700 
Z5 

Kingspan KS 1000FH tl. 200mm 
1 0 0 1 ks 

Z6 
Panel st�nový 3760x4700 
Kingspan KS 1000FH tl. 200mm 1 0 0 1 ks 

�elezobetonový vazník 
V1,3,4,5 

L=15m 
0 0 44 44 ks 

�elezobetonový vazník 
V2,6 

L=10m 
0 0 16 16 ks 

Cementová zálivková malta 
  

C20/25 frakce max.4mm 
        

Spojovací výztu� 
  

B500B 
        

  Tmel, pry�ové lo�isko         

Panel st�nový 
N3 

NZD 4630x150x1190mm 
5 0 0 5 ks 

Panel st�nový 
N4 

NZD 4670x150x1190mm 
5 0 0 5 ks 

Panel st�nový 
N10 

NZD 7150x150x1190mm 
10 0 0 10 ks 

Panel st�nový 
N11 

NZD 7180x150x1190mm 
5 0 0 5 ks 

Panel st�nový 
N12 

NZD 7140x150x1190mm 
5 0 0 5 ks 

Panel st�nový 
N13 

NZD 6940x150x1190mm 
5 0 0 5 ks 
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Panel st�nový 
N14 

NZD 6930x150x1190mm 
5 0 0 5 ks 

Panel st�nový 
N20 

NZD 7690x150x1190mm 
5 0 0 5 ks 

Stropní panel Spiroll 
P1 

délky 7640mm 
0 14 24 38 ks 

Stropní panel Spiroll 
P2 

délky 7400mm 
0 4 0 4 ks 

Stropní panel Spiroll 
P3,4,5,6,7 

délky 7640mm s vý�ezem 
0 4 0 4 ks 

Sloup �b. vnit�ní 
S1 

450x450x7350mm 
8 0 0 8 ks 

Sloup �b. vnit�ní 
S1a 

450x450x7350mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vnit�ní 
S2 

450x450x6900mm 
4 0 0 4 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S3 

450x450x7255mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S3a 

450x450x7255mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S4 

450x450x6805mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S5 

400x300x7050mm 
14 0 0 14 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S6 

400x300x6900mm 
14 0 0 14 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S7 

400x300x6950mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S8 

400x300x6805mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S10 

300x400x7105mm 
3 0 0 3 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S10a 

300x400x7105mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S11 

300x400x6955mm 
2 0 0 2 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S11a 

300x400x6955mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vnit�ní 
S12 

350x500x9565mm 
1 0 0 1 ks 
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S12a 
Sloup �b. vnit�ní 

350x500x9565mm 1 0 0  1 ks 

Sloup �b. vnit�ní 
S13 

350x400x9565mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vnit�ní 
S14 

350x500x9565mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S16 

350x400x9565mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S17 

350x500x9565mm 
2 0 0 2 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S17a 

350x500x9565mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S18 

350x400x9565mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S19 

350x500x10400mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S20 

350x500x10400mm 
1 0 0 1 ks 

S21 
Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
300x400x10400mm 1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S22 

400x300x10400mm 
1 0 0 1 ks 

Sloup �b. vn�j�í (obvodový) 
S23 

400x300x10400mm 
2 0 0 2 ks 

4.3.2 Doprava dílc�
a) Doprava primární

Doprava prefabrikát� je zaji�t�na od dodavatele Pozemní stavby T�ebí�, s. r. o. 

nacházející se na ulici Hrotovická v T�ebí�i vzdálené od staveni�t� p�ibli�n� 950 m. 

Doprava je zaji�t�na dv�ma kamiony DAF s náv�sem. 
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Obr. 29 - Schéma dopravních tras 

A � investi�ní objekt 

B � areál betonárky a prefy 

Písmena C a� F jsou trasy dovozu materiálu pro jiné technologické p�edpisy 

Betonárka nese odpov�dnost:

o Za dopravu z výrobny na staveni�t� v poloze, v ní� budou osazovány (mimo 

sloup�) na stavb�. 

o Odpov�dnost za správné ulo�ení dílc� na dopravní prost�edky. 

o Odpov�dnost za zaji�t�ní dílc� a bezpe�nou p�epravu. 

Zásobování staveni�t� prefabrikáty bude zaji�t�no dle Tab. 2. 

Tab. 2 - Zásobováni stavby pro �elezobetonový skelet. 

Název prvk� na korb� Po�et prvk� �.kamion

Patky P1 P1 - 8 ks 1 

Patky P1 P1 � 8 ks 2 

Patky P1 P1 � 8 ks 1 

Patky P1 P1 � 8 ks 2 

Patky P1 P1 � 8 ks 1 

Patky P1 P1 � 8 ks 2 

Patky P1 P1 � 8 ks 1 
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Patky P1 P1 � 8 ks 2 

Patky P1 P1 � 4 ks 2 

Sloup S8; S6; S16; S18 

1. �ada: S16 - 1 ks, S18 - 1 ks, S8 - 1 

ks, S6 - 3 ks; 2. �ada: S6 - 6 ks; 3. 

�ada: S6 - 1 ks 

1 

Sloup: S6; S12a; S17a; S14; 

S17; S11; S10; S3a; S14; 

S12; S6 

1. �ada: S17 - 1ks, S12 - 1 ks, S1 - 4 

ks; 2. �ada: S3a - 1 ks, S10 - 1 ks, S11 

- 1 ks, S17 - 1 ks, S14 - 1 ks, S17a - 

1ks; 3. �ada: S12a - 1 ks, S6 - 2 ks 

Sloup: S19, S20, S11, S2, 

S4, S10a, S11a, S15, S13 

1. �ada: S19 - 1 ks, S20 - 1 ks, S11 - 

1 ks, S2 - 3 ks; 2.�ada: S2 - 1 ks, S1 - 

2 ks, S4 - 1ks, S11a - 1 ks, S10a - 1 

ks; 3. �ada: S15 - 1 ks, S13 - 1 ks 

1 

Sloup: S5, S7, S10, S23, 

S22, S21, S1, S1a, S3 

1. �ada: S5 - 2 ks, S7 - 1 ks, S10 - 1 

ks, S23 - 2 ks; 2. �ada: S22 - 1 ks, 

S21 - 1 ks, S1 - 4 ks; 3. �ada: S1a - 1 

ks, S3 - 1 ks, S10 - 1ks 

1 

Sloup S5 
1. �ada: S5 - 6 ks; 2. �ada S5 - 6 ks; 3. 

�ada: S5 - 3 ks 
1 

Pr�vlak VK1, VK1a, VK2 VK1 - 3 ks; VK1a - 1 ks; VK2 - 1 ks 1 

Pr�vlak VK1, VK1a, VK3 VK1 -3 ks; VK1a - 1 ks;VK3 - 1 ks 2 

Pr�vlak VK1; VK4; VK5 VK1 - 4 ks; VK4 - 1 ks;VK5 - 1 ks 1 

Vazník V1; V5 V1 - 5 ks ;V5 - 5 ks 2 

Vazník V1; V5 V1 - 5 ks; V5 - 5 ks 1 

Vazník V1; V2; V3; V4; 

V5; V6 

V1 - 2 ks; V2 - 1 ks; V3 - 1 ks; V4 - 

1 ks 
2 

Vazník V1; V2 V1 - 5ks;V2 - 5ks 1 

Vazník V1; V2 V1 - 5 ks; V2 - 5 ks 2 

Vazník V1; V2 V1 - 3 ks; V2 - 3 ks 1 

Ulo�ení prvk� p�i p�eprav�:

o Nejvy��í po�et dílc� ulo�ených na sob� musí být takový, aby zatí�ení vyvozené 

vlo�kou na spodní vrstv� nep�ekro�ilo dovolené namáhání hmoty dílce v 

soust�edném tlaku a aby zatí�ení terénu pod podlo�kou nep�ekro�ilo dovolené 

namáhání p�dy. Podlo�ky mezi stropními dílci pokládáme v krajních 1/8 panel�

mají mít minimální tlou��ku 25 mm a musí se klást ve svislicích nad sebou. 

o Dílce mají být ukládány p�i p�eprav� pokud mo�no v poloze, v ní� budou 

osazovány na stavb� tj. (stropní panely nale�ato, st�nové panely a vazníky 
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nastojato, sloupy nale�ato). P�i skladování se musí zabránit posunutí, po�kození 

a statickému p�etí�ení dílc�. 

o Skladování pr�vlak�, schodi��ových trám� a pr�vlak� max. ve 4 vrstvách s 

proklady. 

o Sloupy ukládány 400/400 mm max. 4 vrstvy s proklady

o Stropních panely Spiroll ukládány max. 2,2 m tj. 7 vrstev 

o Ocelové schodi�t� se p�epravuje na boku 

b) Doprava sekundární:

o Dílce budou na staveni�t� dová�eny na nákladních automobilech a ihned 

montovány v ak�ním rádiu automobilových je�áb� DEMAG AC 55 CITY na 

projektované místo. 

o Dílce se odebírají sm�rem od kraj� do st�edu nákladního automobilu. Nejprve 

budou dopraveny a osazeny základové patky, poté sloupy a nakonec pr�vlaky, 

vazníky a vaznice. 

o Cementová malta pro stykování dílc� bude dovezena na staveni�t� nákladním 

automobilem v zásobníkovém sile ve vodorovné poloze, které bude pomocí 

autoje�ábu zvednuto a osazeno na projektované místo (viz.  Výkres za�ízení 

staveni�t�). 

o Zálivková malta se vyrábí v b��né mícha�ce o objemu 150 a� 250 l. Doba 

míchání jedné zám�si je minimáln� 3minuty, vyrobená malta musí být 

zpracována nejdéle do 60-ti min. 

o P�i vertikální p�eprav� na staveni�ti a pro montá� je nutno pou�ívat vahadla, 

která umo�ní posun t��i�t� tak, aby dílce byly zav��eny svisle a nep�ená�ely tak 

do spínacích táhel v �ádném p�ípad� vodorovné síly. 

Doprava a p�ejímání dílc�:

o P�ejímací kontrola se provádí u dílc� ur�ených k montá�i a provádí se na 

základ� údaj� uvedených v jejich výrobní dokumentaci pop�. v projektu stavby. 

o Zp�sob p�ejímky se dohodne mezi dodavatelem a odb�ratelem dílc�. 

o Pro kontrolu p�esnosti rozm�r� a tvaru stavebních dílc� platí �SN 73 0212-

5/1994 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 5: Kontrola 

p�esnosti stavebních díl�. 

o U ka�dého p�ejímaného dílce se kontroluje zna�ení dílc� dle �SN 72 3000/1987 

Výroba a kontrola betonových stavebních dílc�, Spole�ná ustanovení 

o P�i dodávce dílc� výrobce p�edkládá na základ� výsledk� kontrolních zkou�ek 

osv�d�ení o jakosti a kompletnosti dodávky a odb�ratel zaji��uje provedení 

p�ejímacích zkou�ek pro ov��ení jakosti dodávky (p�izve nap�. pracovníky 

akreditované zku�ebny). 
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4.4 Hlavní pracovní podmínky 

4.4.1 V�eobecné zásady a organizace 

o Je nutno dodr�et zásadu postupu montá�e z vn�j�ku ve sm�ru je�ábu, zabrání se 

tím zbyte�nému zvedání dílc� za jiné dílce, které zakrývají výhled je�ábníka. 

o Montá� se musí p�eru�it p�i takové síle v�tru, kdy montovaný dílec po ustálení 

vlivem v�tru má výkyv ± 50 mm na spodní hran�, kdy� síla v�tru ohro�uje 

stabilitu je�ábu (cca. síla v�tru do 12 m/s). 

o Dále se p�eru�í montá� za mlhy, která zt��uje práci tak, �e není vid�t jasn� obrys 

osob a montovaných dílc� mezi pracovi�t�m ve vý�ce a místem odb�ru panel�, 

na celé dráze dopravy apod. Dále za siln�j�ího nebo déle trvajícího de�t� nebo 

bou�ky. 

o Schodi��ová ramena se ihned po montá�i zajistí osazením provizorního nebo 

definitivního zábradlí. 

4.4.2 Zimní opat�ení 

o P�ístupové cesty a montá�ní místo musí být udr�ováno v bezpe�ném a sch�dném 

stavu �isté, bez sn�hu a námrazy. 

o Montá�ní práce je nutno provád�t za zvý�ené opatrnosti. 

o Montá�ní a vázací prost�edky a pom�cky nutno denn� kontrolovat, udr�ovat v 

�istot� a bez námrazk�. P�i mrazu v�t�ím ne� -10°C je nutno dbát sní�ené 

únosnosti vázacích prost�edk�. Podkladní malta musí být s p�ísadou pro pou�ití 

za mrazu, p�ípadn� pokud to projekt dovoluje, nahrazena pry�ovými pr�b��nými 

lo�isky. 

4.4.3 Zásady dle �SN 73 2480/1994 - Provád�ní a kontrola montovaných 

betonových konstrukcí 

o P�ed zav��ením dílce se musí zkontrolovat jeho stav, zna�ení na dílci, 

vy�nívající výztu�, pop�. jeho dal�í �ásti. 

o P�ed zdvihnutím je nutno dílec o�istit od ne�istot, sn�hu, námrazk�, atd. 

o Zav��ené dílce se zdvihají a dopravují k místu ulo�ení, a� po p�edchozím 

nadzvednutí o 200 a� 300 mm, kterým se prov��í správnost zav��ení a funkce 

vázacích prost�edk�. 

o Vázací prost�edky pro zdvihání dílc� je nutno se�ídit tak, aby se zajistilo 

rovnom�rné roznesení tíhy zav��eného b�emene na v�echny záv�sy a tím i na 

v�echny úchyty dílce. 

o Ka�dý dílec je nutno p�ed kone�ným spu�t�ním nejprve ustálit ve vý�ce asi 

300 mm nad místem osazení a po up�esn�ní polohy teprve osadit. 

o Dílce je nutno ponechat zav��ené na lan� je�ábu, a� do p�edb��ného zaji�t�ní 

jeho stability nebo do jeho ulo�ení, pop�. zakotvení. P�edb��né zaji�t�ní není 
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nutné u dílc�, je� jsou po osazení samy o sob� stabilní. Dílce, které nejsou samy 

o sob� stabilní, musí být spolehliv� zaji�t�ny a� do kone�ného zakotvení. 

o Dílce se musí p�ed zakotvením vyrovnat do kone�né polohy. 

o Dílce ukládané do malty nesmí b�hem tuhnutí a tvrdnutí malty dojít k posunutí 

dílce. Pokud by k tomu do�lo, je nutné dílec zdvihnout, p�vodní maltu odstranit, 

provést nové maltové lo�e a dílec znovu osadit. 

o Zálivky ve stycích se mohou provád�t a� po kontrole svar�. 

B�hem provád�né montá�e je nutné provád�t pr�b��né kontroly, mezikontroly a 

p�ejímky dle platných p�epis� a dle plánu kontrol a zkou�ek pro danou stavbu. 

P�i montá�i je nutno zejména:

o D�sledn� dodr�ovat p�edepsané technologické postupy. 

o Dokon�it kompletování ka�dé montované �ásti objektu, pop�. konstrukce tak, 

aby následné práce probíhali plynule. 

o Dodr�ovat �etnosti zkou�ek a odb�ru vzork� pro zkou�ky podle kontrolního 

zku�ebního plánu stavby. 

K docílení p�esné montá�e je nutná spolupráce s geodetem. 

Geodet je povinen:

o Udat a vyty�it p�í�nou i podélnou osu p�dorysu a postupn� je p�ená�et tak, aby 

montá�ní �eta mohla od t�chto os správn� zakládat a provád�t kontrolu. 

o Provád�t kontrolu excentricity smontovaných konstrukcí a rovnosti strop�. 

Výsledky m��ení musí být zapsány do stavebního deníku. P�ípadné zji�t�ní 

diference musí být ihned napraveny. 

Je nutno postupovat tak, aby byla zaji�t�na stabilita konstrukce a tuhost 

montovaných spoj� ve v�ech stádiích montá�e (stabilita montovaných konstrukcí p�i 

v�tru). 

4.4.4 Sva�ovací práce p�i montá�i 

o P�ed za�átkem sva�ovacích prací se musí zkontrolovat správnost osazení dílc� i 

stav a poloha spojovacích prost�edk� a �ástí dílc�, které se mají spojovat 

sva�ováním. 

o Spojovací ocelové prost�edky i spojované ocelové �ásti dílc� se musí 

bezprost�edn� p�ed sva�ováním pe�liv� o�et�it od betonu, rzi, sn�hu, námrazk� a 

jiných ne�istot. 

o Místo sva�ování musí být chrán�no p�ed nep�íznivými pov�trnostními vlivy. 

Sva�ování za teploty vzduchu ni��í ne� -10°C je zakázáno. 
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o Pro sva�ování prut� betoná�ské výztu�e platí �SN EN 1992-1-1/2006 Eurokód 2: 

Navrhování betonových konstrukcí - �ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby a dal�í p�íslu�né p�edpisy. Základní pojmy pro sva�ování kov�

jsou uvedeny v �SN EN 1011-1/2009 Sva�ování. Doporu�ení pro sva�ování 

kovových materiál� - �ást 1: V�eobecná sm�rnice pro obloukové sva�ování. 

o Svary se musí provád�t podle p�íslu�ných technologických p�edpis� a podle 

projektu. P�i stavebn� montá�ních pracích je povoleno pouze sva�ování tavného 

sva�ování elektrickým obloukem a sva�ování elektrickým obloukem do m�d�né 

formy nebo do ocelové �lábkové podlo�ky. 

4.4.5 Zálivková výztu� a zmonolitn�ní styk�

o Slo�ení betonové sm�si nebo malty pro zálivky styk� a vypln�ní spár v�etn�

konstruk�ního �e�ení styk� je dáno stavebním projektem. Pokud nejsou v 

projektu stanoveny pevnosti stykové malty, doporu�uje se volit takové slo�ení 

sm�si, aby styková malta dosáhla v odpovídajícím �ase shodných charakteristik 

jako betony dílc� v souladu s p�íslu�nými ustanoveními �SN EN 1992-1-

1/2006. Kontrola jakosti betonové malty pro zmonolit�ování styk� se provádí 

dle �SN EN 206-1/2001 - Beton - �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a 

shoda. 

o Vypln�ní prostoru mezi stykovými plochami a ve styku nebo spá�e betonovou 

sm�sí (maltou), musí být provedeno tak, aby bylo zabezpe�eno �ádné 

zmonolitn�ní styku. 

o P�ed vypln�ním styku maltou se musí styky �ádn� o�istit a dostate�n� navlh�it, 

aby tuhnoucí a tvrdnoucí cementové malt� neodnímaly vodu. 

o P�i vypl�ování spár cementovou maltou se musí dbát na �ádné vypln�ní a 

zhutn�ní. P�i vyrovnávání dílc� pomocí klínku se mohou tyto klínky pouze 

vysunout ze spáry. Po zatvrdnutí malty nebo betonu se musí klínky odstranit a 

maltového lo�e doplnit. 

o V zim� za nízkých teplot se smí maltování provád�t jen p�i takových opat�eních, 

která zabezpe�ují bezpe�ný nár�st krychelné pevnosti. Cementovou maltu nebo 

stykový beton je t�eba chránit p�ed zmrznutím, dokud nedosáhne 70 % kontrolní 

pevnosti odpovídající jeho t�íd�. 

o Zmonolitn�ní styk� a spár betonovou maltou, nebo jejich úprava t�snícími 

vlo�kami se smí provád�t teprve po kontrole p�esnosti osazení dílc�, pop�. jejich 

vyrovnání do po�adované polohy, po p�ejímce svar� a provedení protikorozní 

ochrany. 
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4.4.6 Základní podmínky pro provoz je�ábu a jejich obsluhu 

o Automobilový je�áb musí být situován s ohledem na dostate�ný a bezpe�ný 

dosah ramene, a dále na bezpe�né oto�ení je�ábu kolem objektu se zachováním 

vzdálenosti 0,5 m. 

o P�i montá�i musí být zam�stnanec, který �ídí pohyb b�emene (vaza�, vedoucí 

pracovní �ety, ojedin�le osazova�) a je�ábník vid�t b�emeno. Je zakázáno 

montovat dílce nebo je zvedat pomocí t�etí osoby, která by zprost�edkovala 

p�edání pokynu pro pohyb b�emene (mezi osazova�em nebo vedoucím �ety a 

je�ábníkem). 

o P�i montá�i se doporu�uje pou�ívat krátkovlnných vysíla�ek pro dorozum�ní 

mezi je�ábníkem a osazova�em. 

o Prost�edky k vázání, zav��ení a uchopení b�emen musí vyhovovat �SN ISO 

12 480-1/1999 Je�áby � Bezpe�né pou�ívání � �ást 1: V�eobecn�, a �SN 

27 0144/1993 Zdvihací za�ízení. Prost�edky pro vázání, zav��ení a uchopení 

b�emen, nebo musí být schváleny IBP. 

o V�echna zav��ená za�ízení pro montá� musí být vyzkou�ena, opat�ena 

eviden�ním �títkem s údajem nosnosti, o výrobci a daty výroby a s vyzna�ením 

vlastní váhy. P�ed pou�itím musí být schváleny je�ábovým technikem. Musí být 

p�esn� ur�ena na nást�nné tabuli a p�edpisy o provozu je�ábu a pou�ití vázacích 

prost�edk�. 

o Vázací prost�edky pro zvedání dílc� je nutné se�ídit tak, aby se zajistilo 

rovnom�rné rozlo�ení tíhy zav��eného b�emene na v�echny záv�sy a tím i na 

v�echna oka dílce. Úhel mezi lanem záv�su a rovinnou prvku, ve kterém je 

kolmo osazeno zav��ené oko musí být nejmén� 60 °. 

o Autoje�áb musí mít platnou revizní kontrolu. A je�ábník musí být platné 

oprávn�ní pro obsluhu autoje�ábu. 

4.4.7 Záv�sná za�ízení 

o P�i montá�i je nutné, aby vertikální dílce p�i osazování byly spu�t�ny ve svislé 

poloze, proto se pou�ívají p�i p�eprav� vahadla.

o Schodi��ová ramena se dopravují lanovým záv�sem o nestejné délce, jednoho 

páru lan v takové poloze, v jaké budou osazena.

o P�ed zav��ení se musí kontrolovat zna�ka dílce a jeho stav, zejména stav 

zvedacích ok.

o Zav��ené dílce se dopravují k místu ulo�ení a� po p�edchozím nadzvednutím 

200 a� 300 mm nad zem, kdy se prov��í správnost zav��ení a funkce vázacích 

prost�edk�.

o Vázací prost�edky pro zvedání dílc� je nutné se�ídit tak, aby se zajistilo 

rovnom�rné rozlo�ení tíhy zav��eného b�emene na v�echny záv�sy. 
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o P�i zdvihání dílc� nesmí docházet k trhavým pohyb�m, houpání a otá�ení. 

Panely se nesmí zdvihat �ikým tahem. 

4.5 Pracovní postup 

4.5.1 Osazení základových patek 

Základové patky se osazují pomocí je�ábu do vyhloubeného výkupu, vysypaného 

na dn� výkopu 150 mm vrstvou �t�rku o frakci 16 a� 32 mm. Vrstva �t�rku musí být 

zhutn�na pomocí vibra�ního p�chu. Patky se osazují po p�evzetí základové spáry 

geodetem, do vyty�eného osového k�í�e ve vyrovnávací a konsolida�ní vrstv� pomocí 

autoje�ábu Demag AC 55 CITY. 

4.5.2 Osazení sloup�

Sloup zvedáme za trn, který provlékneme montá�ním otvorem. Jakmile visí svisle 

nad místem, kde má být osazen, oto�íme jej do správné polohy vzhledem ke kování, 

konzolám aj. podrobnostem. Sloup osazujeme do kalichové základové patky v ní� je 

lo�e z cementové malty, zaklínujeme jej d�ev�nými klíny do st�n kalichu a vyrovnáme 

do polohy p�esn� svislé. Svislost kontrolujeme olovnicí a nivela�ním p�ístrojem. Sloup 

se pak zabetonuje v kalichu a to nadvakrát, tj. do klín� a do horní úrovn� kalichu. 

Zálivku �ádn� zhutníme Po celou dobu montá�e sloup� je sloup ji�t�n autoje�ábem. 

4.5.3 Osazení pr�vlak�

K montá�i pr�vlak� pou�íváme lanového záv�su p�im��ené nosnosti. V 

pr�vlacích jsou obvykle zabetonována oka, zvedáme je tedy dvojhá�kem. B�hem 

zvedání navád�jí montá�níci pr�vlak konopnými lany tak, aby se ustálil v poloze 

300 mm nad místem osazení. Pak montá�níci vystoupí na hydraulické plo�iny a ka�dý z 

jedné strany pr�vlaku osadí pr�vlak na trny vy�nívající ze sloup�. Po vyrovnání 

pr�vlak� do svislé polohy a do sm�ru sloupové �ady se sty�ná spára zalije a u krajních 

pr�vlak� se dobetonují �ela. Manipulace a osazení pr�vlak� se provád�jí za pomoci 

automobilové je�ábu. 

4.5.4 Osazení ocelového schodi�t�

Prvek se ukládá na pr�vlak nebo na st�nu, p�i�em� se na úlo�nou plochu polo�í 

pry�ová podlo�ka. Pomocí teodolitu zkontrolujeme polohu schodi�t�. Po zafixování se 

trny zalijí betonovou zálivkou. Manipulace a osazeni schodi�t� se provádí za pomoci 

autoje�ábu. 

4.5.5 Osazení st�e�ních vazník�

K montá�i st�e�ních vazník� pou�íváme lanového záv�su, který p�ipevníme na 

krajích vazníku. Abychom nedrtili beton vazník� a nepo�kozovali lana, podkládáme 
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záv�s zaobleným plechovým sedlem nebo pou�ijeme �epu ze silné ocelové kulatiny 

(100 mm a více), na který záv�s upevníme a zabezpe�íme proti sesmyknutí. Jakmile je 

vazník ustálen nad místem, kde má dosednout, vystoupí montá�níci na hydraulické 

plo�iny a osadí vazník na pr�vlak tak, aby se jeho osa kryla s modulovou osou a aby 

kotevní výztu� procházela okem vazníku. Lanový záv�s se uvolní ze zem�. Manipulace 

a osazení vazník� se provádí za pomoci autoje�ábu. 

4.5.6 Osazení stropních panel�

Dílce ukládáme do lo�e z cementové malty. Ulo�ení je 100 mm. Beton bok� spár 

se navlh�í, do spár se vlo�í zálivková výztu� pr�b��ná a osazuje se ve vý�ce podélné 

drá�ky - zámku. P�i zálivce se výztu� vý�kov� srovnává pomocí háku. Zálivková výztu� 

musí být kotvena do sousedních konstrukcí p�iva�ením k sousedním kotevním deskám. 

Zálivkový beton se vylévá z vhodné nádoby do spáry, p�i �em� se kontroluje vý�ka 

umíst�ní zálivkové výztu�e. Zhutn�ní zálivkového betonu se provede po malých úsecích 

plo�ným beranidlem (prknem tl. do 20 mm). K vypln�ní spár a vyrovnání drobných 

nerovností ve stycích sousedních panel� lze pou�ít pru�ný roztíratelný a brousitelný 

tmel a následn� aplikovat celoplo�nou úpravu nát�rem nebo st�rkou. Pro manipulaci s 

dílci Spiroll se pou�ívá samosvorných kle�tí zav��ených na vahadle je�ábu p�íslu�né 

nosnosti. 

Manipulace a osazení stropních panel� se provádí za pomoci autoje�ábu. 

4.6 Stroje, ná�adí a pom�cky BOZP 

4.6.1 Stroje 

Automobilový je�áb DEMAG AC 55 CITY maximální nosnost 55 t/3 m  rádius 

teleskopický výlo�ník 7,7 - 40 m 
pohon kol a �iditelnost 6x6x6 
provozní cestovní hmotnost 36 t 
maximální protiváha 8,8 t 

Kamion DAF XF105 u�ite�ná hmotnost 27,8 t 

rozm�ry lo�ného prostoru 13,62x2,48x3 m 
stahovatelná st�echa 

Teodolit hmotnost 4,7 kg 

p�esnost 20� 
odnímatelná trojno�ka 
LCD displej 



Obchodní d�m � stavebn� technologický projekt 

 - 58 - 

Ponorný vibrátor s hlavicí malého pr�m�ru pr�m�r hlavice 25mm 

délka hlavice 300 mm 

hmotnost 2,1 kg 

1400 ot/min 

Elektrická svá�e�ka s p�íslu�enstvím napájení 230 V 

hmotnost 6,3 kg 

snadné zapálení oblouku 

Mícha�ka objem bubnu 180 l 

hmotnost 101,5 kg 
p�íkon 1000 W 

Hydraulická plo�ina zdvih 1 500 � 3 500 mm 

nosnost 1 000 � 3 000 kg 
dvojitý n��kový mechanizmus 

4.6.2 Ná�adí 

Ocelová pá�idla: pro usazování prvk�
Japonky: pro rozvoz zálivkové malty 
Nab�ra�ky s dlouhou 
násadou: pro zálivku 
Jednoduchý �eb�ík: délky 4 m s gumovým obalem 
Kladiva: do 5 kg s dlouhou násadou 
Konopná lana: délky 10 a� 30 m 
Záv�sný p�epravník: a pro spojovací výztu� a drobný materiál 
Klíny: pro zaji�t�ní sloup� p�i montá�i 
Ocelové pásmo: délky 25m 
Zednické l�íce: pro nabírání malty 
Zednické nab�ra�ky: pro nabírání malty 
Propichovací ty�: pro zhutn�ní v míst� kde se nedá pou�ít vibrátor
Kbelík: pro nabírání malty, vody 
Lopata: pro b��né práce na staveni�ti 
Vahadlo: pro p�emíst�ní prvk� do p�edepsané polohy 

4.6.3 Pom�cky BOZP 

Pracovní rukavice: pro ochranu rukou 
Stavební p�ilba: pro ochranu hlavy proti pádu z vý�ky 
Pracovní boty: pro bezpe�ný pohyb po staveni�ti 
Pracovní reflexní vesta: pro viditelné ozna�ení pracovník� na staveni�ti 
Svá�e�ská kukla a rukavice: pro ochranu o�í a hlavy p�i svá�ení 
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Pracovní od�v: ochrana p�ed zne�i�t�ním 

4.7 Slo�ení pracovní �ety, kvalifikace a povinnosti �len� �ety 

Pracovníci provád�jící montá�ní práce musí být pro svou �innost v dobré fyzické 

kondici umo��ující práci ve vý�kách, odbornou zp�sobilost a musí být dokonale 

seznámeni s p�edepsanými technologickými postupy, podmínkami provád�ní, které jsou 

rozhodující pro kvalitu díla, a se zásadami v BOZP ve vztahu ke druhu dané montované 

konstrukce. Odborná zp�sobilost musí být dolo�ena p�íslu�nými zkou�kami (vaza�ská 

oprávn�ní, svá�e�ské pr�kazy apod.). Fyzické a psychické p�edpoklady se ov��ují u 

montá�ník� a je�ábník� 1x ro�n�. 

Obsluhu je�ábu mohou provád�t zam�stnanci, kte�í mají pro po�adovanou práci 

kvalifikaci. Související �SN stanoví podmínky pro získání odbornosti a kvalifika�ních 

pr�kaz� pro je�ábníky a vaza�e. 

Obsluhu je�ábu vázáním b�emen mohou vykonávat kvalifikovaní vaza�i, kte�í 

vlastní platný vaza�ský pr�kaz. P�edpisy pro vaza�e jsou uvedeny v související �SN. 

4.7.1 Slo�ení pracovní �ety 

Optimální a doporu�ené slo�ení montá�ní �ety podle sou�asných zku�eností je 8 

zam�stnanc�. P�esný rozpis slo�ení pracovní �ety je znázorn�n v Tab. 3. 

Tab. 3 - Slo�ení a kvalifikace pracovní �ety. 

NÁZEV T�ÍDA PO�ET KVALIFIKACE 

min. vzd�lání: maturita s p�tiletou praxí v 
oboru Vedoucí �ety 7 1 

platný vaza�ský pr�kaz 
Montá�ní 
osazova�

6 2 
vyu�ení v oboru 

Montá�ní 
zálivká�

5 2 
vyu�ení v oboru 

platný vaza�ský pr�kaz 
Vaza� 4 2 

vyu�en v oboru 

platný svá�e�ský pr�kaz 
Svá�e� 6 1 

vyu�en v oboru 

Je�ábník 6 1 platný je�ábnický pr�kaz 

Pomocný d�lník 4 2 základní vzd�lání, nebo vyu�ení v oboru 

4.7.2 Povinnosti jednotlivých �len� �ety 

Vedoucí �ety:

o Organizuje práci v �et�, zodpovídá za provád�ní práce podle technologických 

postup� v p�edepsané kvalit� p�i dodr�ování na�ízení BOZP. 
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o Ur�uje montá� jednotlivých dílc�, �ídí jejich dopravu a� po kone�né osazení. 

o Kontroluje svislost osazovaných dílc�, zaji�t�ní dílc�, kvalitu dílc�, kvalitu 

spoj�, svar�, správné ulo�ení výztu�e a provedení zálivek. 

o Ur�uje osazení ochranného zábradlí a hrazení. 

o Organizuje práce na staveni�ti, tak aby docházelo k plnému vyu�itý pracovní 

doby, zejména nap�. p�i poru�e je�ábu (nebo jiného za�ízení), za nep�íznivého 

po�así, apod. 

o Dorozumívá se s je�ábníkem a vaza�em p�edem smluvenými znameními p�i 

manipulaci se zav��enými prvky. Z tohoto d�vodu se po�aduje, aby m�l vedoucí 

�ety vaza�ský pr�kaz. 

Montá�níci - osazova�i:

o Zakládají a odepínají prefabrikované prvky na staveni�ti. P�i montá�i se zdr�ují 

v bezpe�né vzdálenosti od dopravovaných prvk� a p�ibli�ují se, a� kdy� se prvek 

ustálí nad místem ulo�ení. 

o P�i montá�i nosí na rukou prstové rukavice, obuv s gumovou rýhovanou 

podrá�kou, pracovní od�v bez vlajících �ástí, v�etn� ochranné p�ilby. 

o Zodpovídají za správné ulo�ení prvk� a dodr�ování technologických p�edpis� a 

detail� pro provád�ní spoj�. 

o Kontrolují p�i osazení ke konstrukci �ásti ji� smontované, prvek p�esn� a kolmo 

osadí a zajistí. 

o Podle pokyn� vedoucího �ety odepínají prvek ze záv�sných prost�edk�. 

o Zakládají zálivkovou výztu�. 

o P�emís�ují ochranné zábradlí a montá�ní pom�cky. 

o Vodící a jiná ob�asn� u�ívaná za�ízení k zaji�t�ní stability konstrukce nesnímají 

d�íve ne�, skon�ila bezpe�ná montá� prvk�. 

o Dle pracovních mo�ností pomohou na p�idru�ených pracích v objektu. 

Svá�e�:

o Provádí spojování prefabrikovaných prvk� podle dispozic p�edepsaných 

projektem montá�e. 

o Spoje sva�uje dle detailu styk� tak, aby provedené svary pln� vyhovovali 

konstruk�ním a statickým po�adavk�m. 

o P�i sva�ování vyu�ívá montá�ního �eb�íku, nebo montá�ní plo�iny a �ídí se 

p�edpisy o sva�ování. 

Montá�níci - zálivká�i:

o Vypl�ují v�echny spáry zálivkovou maltou mísenou v pom�ru dle p�edpisu 

projektu. 
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o Zakládají výztu� do stropních spár v profilu a vázání dle projektu a dbají na 

dodr�ování detail� stykových uzl� ve spolupráci se svá�e�em a po svá�ení 

provedou zálivku. 

o P�ená�ejí a osazují ochranné ohrazení, montá�ní p�ípravky a pe�ují o jejich 

správnou údr�bu. Za�i��ují spáry od p�etok� a upravují negativní vyjád�ení 

spáry. 

o Ukládají t�snící vlo�ky do sty�ných spár podle detailu a technologie. 

o P�ed zatvrdnutím malty vy�krábou p�ebyte�nou maltu ze spár a vy�istí 

pracovi�t�. 

Vaza�:

o Vlastní platný vaza�ský pr�kaz. Uvazuje dole na je�áb v�echny dílce a jiné 

výrobky a sou�asn� p�ipravuje maltu pro zálivky styk�. 

o Prohlí�í záv�sná oka, otvory kotevní armatury, desti�ky a o�is�uje je od ne�istot. 

Dutiny stropních panel� pokud nejsou zapln�ny ji� z panelárny, vypl�uje p�ed 

zdvihem prvk� ucpávkami tak, aby byly p�ipraveny pro zálivku (je t�eba 

zabránit zálivkové malt�, aby neunikala hluboko do panelových otvor� - max. 

15 cm). 

o Prvky zav��uje centricky za v�echna záv�sná oka a ve vý�ce cca. 20 cm p�ed 

definitivním zdvihem kontroluje bezpe�né uvázání. Teprve po ustálení 

zav��eného b�emena dává vaza� p�íkaz k pokra�ování zdvihu. Av�ak i dále 

sleduje zav��ené b�emeno a usm�r�uje p�ípadn� vodící lana, aby zdvih byl 

klidný a �ídí ho a� do doby, dokud �ízení nep�evezme n�který montá�ník na 

míst� ulo�ení. �ikmé zvednutí b�emene, pop�. jeho posouvání je nebezpe�né 

proto se nep�ipou�tí. Po prvním zdvihu prvku do vý�ky 20 cm je �asto pot�eba 

o�istit prvek od p�ípadných ne�istot, koroze apod. 

o Pe�uje o vázací prost�edky pro zvedání panel� a ostatních b�emen. 

o Vyrábí zku�ební krychle ze zálivkových malt. 

o P�i manipulaci se musí pou�ívat vahadlový záv�s, který vylu�uje �ikmé 

namáhání záv�sných ok. Pro zdvih nutno dále prvek zajistit tak, aby byla 

zabezpe�ena jeho doprava k místu montá�e v poloze, která odpovídá jeho 

umíst�ní v konstrukci. 

Ostatní �lenové montá�ní �ety musí byt rovn�� �koleni jako vaza�i, aby byl 

umo�n�n kdykoliv zástup. Vázání b�emen provád�jí v�ichni �lenové �ety v�etn�

svá�e��. 

Je�ábník:

o Vykonává svoji funkci v plném rozsahu, tj. prvky p�epravuje je�ábem k místu 

osazení v podélném sm�ru, tak aby p�í�ný p�ísun nad stavbou byl co nejkrat�í. 
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o Vlastní váhovou tabuli u prefabrikát� a zná ak�ní rádius a zat��ovací parametry 

je�ábu ve vztahu k dispozici staveni�t�. 

o V�echny prefabrikáty zvedá plynule bez posunu trhavého pohybu, houpání, 

otá�ení a p�í�ného rozkmitu. 

o Práci ihned p�eru�uje za silného v�tru (tj. více ne� 12 m/s), za ztí�ené 

viditelnosti, p�i mlze, p�i bou�ce ap. 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

4.8.1 Kontrola vstupní 

o U v�ech dílc� ur�ených k montá�i musí být provedena p�ejímací kontrola ve 

výrobn�, za ú�asti odb�ratele (není-li dohodnuto jinak). Ka�dý dílec musí být 

opat�en pr�vodním listem, který vydává odb�rateli dodavatel. 

o Pr�vodní list musí obsahovat potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, �e 

dílec odpovídá projektu, p�íslu�ným technickým normám a p�edpis�m, která 

stanovují po�adavky na vzhled, odchylky, zna�ení, manipulaci apod. 

o Na staveni�ti dochází také k p�ejímce dílc� a to od dopravce vedoucímu �ety. 

Kontroluje se hlavn� mno�ství dovezených prvk�, jejich ozna�ení, povrchy, 

hrany datum výroby a výstupní kontroly. Výsledek kontroly musí být 

zaznamenán do dodacího listu dopravce a do KZP stavby. 

o P�ejímací kontrola je provád�na v rozsahu stanoveném v Plánu kontrol a 

zkou�ek (KZP) pro danou stavbu, viz. Kapitola 11. 

Dílce se kontrolují podle:

o Úplné projektové dokumentace pro výrobu dílc�. 

o Technologie pro výrobu kompletizovaných dílc�. 

o P�ejímacích podmínek. 

P�i p�ejímce se u ka�dého dílce kontroluje:

o Zna�ka a série dílce. 

o Datum výroby. 

o Zna�ka výstupní kontroly. 

o Vn�j�í vzhled. 

o Kvalita povrchu a provedení. 

P�i p�ejímce se namátkov� kontroluje:

o Tvar a rozm�ry prvk�. 

o Dovolené odchylky. 

o Kvalita a správné umíst�ní kotevních �ástí. 

4.8.2 Kontrola meziopera�ní 

P�i montá�i dílc� je nutno pr�b��n� kontrolovat zejména:

o Shodnost polohy osazovaného dílce s polohou dle projektu. 
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o Hodnoty úchylek dle Tab. 4, 5, 6 

o Tlou��ku spár. 

o Správnost provedení styk� v�etn� svar�. 

Svary se kontrolují:

o Prohlídkou vzhledu svar�. 

o Navrtáním. 

o Dal�ími metodami, pokud jsou p�edepsány v KZP stavby. 

o Mezní úchylky rozm�r� a polohy svar� a p�ípustné vady jsou uvedeny v �SN 

73 2480/1994. 

o Po kontrole musí být v�echny svary, které nebudou zabetonovány o�i�t�ny a 

opat�eny protikorozní úpravou. 

P�i provád�ní kontroly styk� je nutno kontrolovat zejména:

o P�esnost provedení konstruk�ních spoj�, zapln�ní dutin ve stycích a spárách 

betonem. 

o Správnost ulo�ení výztu�e, pevnost a jiné vlastnosti beton� a malt. 

Hodnoty mezních úchylek pro p�esnost osazení dílc� pro b��né technologické 

postupy montá�e stanoví orienta�n� �SN 73 0210-1/1993 Geometrická p�esnost ve 

výstavb� - Podmínky provád�ní - �ást 1: P�esnost osazení (viz. Tab �. 4-6). Pro 

kontrolu p�esnosti geometrických parametr� (rozm�r�, tvaru, polohy) montovaných 

stavebních objekt� (v pr�b�hu montá�e i po dokon�ení stavby) platí �SN 73 0212-

3/1997, �SN EN 14 991/2008 - Betonové prefabrikáty - Základové prvky a �SN EN 

13 225/2005 - Betonové prefabrikáty - Ty�ové nosné prvky 
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Tab. 4 - Orienta�ní hodnoty mezních odchylek shody montá�ních zna�ek p�i osazení dílc� základ�. 
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Tab. 5 - Orienta�ní hodnoty mezních odchylek shody montá�ních zna�ek p�i osazení svislých nosných 

konstrukcí. 
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Tab. 6 - Pokra�ování hodnot pro osazení svislých nosných konstrukcí. 

4.8.3 Kontrola výstupní 

Montá�ní práce se p�ejímají po dosa�ení pevnosti stykových beton� a stykových 

malt stanovených v p�íslu�ných normách (�SN EN 1992-1-1/2006, �SN EN 206-

1/2001, �SN P ENV 13670-1/2001 apod.) 

P�i p�ejímce montá�ních prací a smontovaných objekt� se kontroluje zejména:

o Zda smontované konstrukce odpovídají projektu pop�. Smlouv� o dílo. 

o Kvalita montá�ních prací. 

o P�ipravenost smontované konstrukce k provád�ní následných prací. 

o Zda vlastnosti pou�itých beton�, malt, svar� odpovídají vlastnostem 

po�adovaným. 

o Dodr�ení mezních úchylek, zejména úchylek celých �ástí konstrukcí 

stanovených projektem nebo uvedených v �SN. 

o Ochrana kovových �ástí proti korozi. 

o Stav a vzhled dílc�. 

Zji��uje se zejména:

o Správnost osazení dílc� do maltového lo�e (eventueln� na pry�ové podlo�ky). 

o Zmonolitn�ní styk� a spár. 

o Dosa�ená pevnost beton� a malt. 

P�i p�ejímce smontované konstrukce musí dodavatel montá�ních prací p�edlo�it tyto 

doklady

o Osv�d�ení o jakosti a kompletnosti dodávek dílc� vydaná výrobcem dílc�. 

o Osv�d�ení o kvalit� materiál�, jich� bylo pou�ito p�i montá�i. 

o Výkresy konstrukcí s uvedenými mezními úchylkami od projektu. 
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o Zápisy o pr�b��né p�ejímce díl�ích smontovaných konstrukcí. 

o Zápisy o p�ejímce zakrytých konstrukcí a prací. 

o Zprávy (protokoly) o zkou�kách pr�kazních a kontrolních. 

o Jmenný seznam svá�e��, kte�í zhotovovali nosné svary s uvedením jejich 

zp�sobilosti. 

O ka�dé p�ejímce montá�ních prací a smontovaných konstrukcí musí být sepsán 

zápis do stavebního deníku. 

4.8.4�e�ení neshod 
Vady pou�ívaných materiál� � pou�ití nevyhovujících prvk�:

o Nedodr�ení p�edepsaných fyzikáln� mechanických vlastností (jako nap�. 

pevnostní parametry dílc� a stykových malt pop�. beton�, objemová hmotnost, 

konzistence apod.). 

o Nedodr�ení p�edepsaných rozm�rových tolerancí výrobk� a jejich následné 

zabudování do konstrukcí. 

o Výskyt vzhledových povrchových vad prefa dílc� (kaverny, �t�rková hnízda, 

nadm�rná pórovitost apod.) 

Vady vzniklé nesprávným provád�ním prací:

o Nedokonalá (nedostate�ná) p�ejímka podkladních a op�rných konstrukcí p�ed 

samotnou montá�í (únosnosti, pevnosti, zhutn�ní a rovinatost podklad�

stanovené v projektové dokumentaci eventueln�. �SN 73 2480/1994). 

o Vady (nep�esnosti) vyplývající z neprovedení �ádného vyty�ení a zm��ení 

osnovy p�ímek na vodorovné montá�ní rovin� a vyty�ení svislých rovin a 

vý�kových úrovní p�ed zahájením montá�e. 

o Nedokonalá úprava úlo�ných ploch panel� k zaji�t�ní jejich �ádného (plného) 

dosednutí. 

Vady vyplývající z nedodr�ení TP pro montá� tj. zejména:

o Neodpovídající p�eprava a skladování dílc� (skladování a p�eprava v jiné poloze 

ne� budou dílce zabudovány do konstrukce, nevhodné podep�ení, nedostate�né 

zaji�t�ní proti po�kození, statickému p�etí�ení). 

o Osazování dílc� neo�i�t�ných od ne�istot. 

o Nevhodné statické rozmíst�ní vázacích prost�edk� tj. v rozporu s výrobní 

dokumentací. 

o Neulo�ení dílce p�edepsaným zp�sobem tj. do maltového lo�e nebo na pry�ové 

podlo�ky eventueln� lo�iska. 

o Nerespektování nutnosti opat�ení za zvlá�tních klimatických podmínek tj. p�i 

provád�ní montá�í za nízkých teplot zejména p�i zmonolit�ování spár a styk� a 

provád�ní svar� (p�i mrholení de�ti sn�hu). 

o Zabudování vadných mechanicky nebo jinak po�kozených prvk�, pou�ití prvk�

s nadm�rnými odchylkami. 
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Vady spo�ívající v nedodr�ení p�esnosti montá�e:

o Neshodnost polohy osazovaných prvk� s polohou dle projektové dokumentace, 

tj. mezních odchylek stanovených projektovou dokumentací. 

o Nedodr�ení tlou��ky spár. 

o Nep�ijatelné vady svar� (�SN 73 2480/1994). 

o Neprovedení �ádní antikorozní ochrany ocelových �ástí (svar�), které nebudou 

chrán�ny proti korozi betonem nebo maltou. 

o Trhliny v montovaných konstrukcích zp�sobené zejména nadm�rným 

dotvarováním p�ed�asn� osazených prvk�, nebo nedostate�n� únosným 

podkladem. 

�e�ení vad:

o O pou�ití dílc�, které nevyhov�ly p�ejímacím podmínkám, se výrobce musí 

dohodnout s odb�ratelem. 

o Zji�t�né vady p�i vstupní a meziopera�ní kontrole se musí co nejd�íve odstranit. 

o V p�ípad� neshody zji�t�né p�i výstupní kontrole nesmí být zahájeny a� do 

odstran�ní navazující práce. 

o O odstran�ní vad se musí provést zápis do stavebního deníku. 

4.9 Bezpe�nost práce, po�ární ochrana, ekologie 

4.9.1 Bezpe�nost práce 

o P�ed zahájením montá�ních prací musí být v�ichni zú�astn�ní zam�stnanci 

prokazateln� seznámeni s tímto technologickým postupem nebo s pracovním 

postupem. 

o Na po�átku prací prob�hne bezpe�nostní �kolení v�ech pracovník�, kte�í se 

budou podílet na montá�ních pracích. 

o �kolení musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále p�íslu�ná 

ustanovení zákoníku práce �.262/2006Sb; na�ízení vlády �.591/2006Sb. O 

bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveni�tích; a na�ízení vlády �.362/2005Sb. O bli��ích po�adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z 

vý�ky nebo do hloubky. 

o P�i provád�ní montá�ních prací, musí v�ichni zam�stnanci, v�etn� zam�stnanc�

subdodavatel� pou�ívat ochranné p�ilby. 

o Vedoucí pracovi�t� rozhodne, p�i jaké �innosti p�ilby nemusí být pou�ívány a s 

tímto prokazateln� seznámí v�echny zam�stnance. 

Na�ízení vlády �.591/2006Sb. O bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích
§2 (1) Zhotovitel p�i uspo�ádání staveni�t� dbá, aby byly dodr�eny po�adavky na 

pracovi�t� stanovené zvlá�tním právním p�edpisem a aby staveni�t�
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vyhovovalo obecným po�adavk�m na výstavbu podle zvlá�tního právního 

p�edpisu a dal�ím po�adavk�m na staveni�t� stanoveným v p�íloze �. 1 k 

tomuto na�ízení; je-li pro staveni�t� zpracován plán bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci na staveni�ti (dále jen "plán"), uspo�ádá zhotovitel staveni�t� v 

souladu s plánem a ve lh�tách v n�m uvedených. 

§2 (2) Zhotovitel vymezí pracovi�t� pro výkon jednotlivých prací a �inností; p�itom 

postupuje podle zvlá�tních právních p�edpis� upravujících podmínky ochrany 

zdraví zam�stnanc� p�i práci. 

§2 (3) Za uspo�ádání staveni�t�, pop�ípad� vymezeného pracovi�t�, podle odstavc� 1 

a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveni�t�, pop�ípad� pracovi�t�, 

p�edáno a který je p�evzal. V zápise o p�edání a p�evzetí se uvedou v�echny 

známé skute�nosti, je� jsou významné z hlediska zaji�t�ní bezpe�nosti a 

ochrany zdraví fyzických osob zdr�ujících se na staveni�ti, pop�ípad�

pracovi�ti. 

§3 Zhotovitel zajistí, aby: a), b), f), h). 

§4 Jestli�e po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 

montá�ních prací nebo p�i udr�ovacích pracích, není mo�no zajistit, aby práce 

byly provád�ny na pracovi�tích, která spl�ují po�adavky zvlá�tního právního 

p�edpisu, a jestli�e p�i jejich provád�ní nebo b�hem p�ístupu na pracovi�t�

hrozí nebezpe�í pádu fyzických osob nebo p�edm�t� z vý�ky nebo do hloubky, 

zajistí zhotovitel bezpe�né provád�ní t�chto prací, jako� i bezpe�ný p�ístup na 

pracovi�t� v souladu s po�adavky zvlá�tního právního p�edpisu. 

§5 Nále�itosti oznámení o zahájení prací p�i realizaci stavby, které je zadavatel 

stavby povinen doru�it oblastnímu inspektorátu práce, stanoví p�íloha �. 4 k 

tomuto na�ízení. 

§6 Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvý�enému ohro�ení �ivota nebo 

po�kození zdraví, pro jejich� provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán, 

stanoví p�íloha �. 5 k tomuto na�ízení. 

P�íloha �. 1 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Dal�í po�adavky na staveni�t�:

I. Po�adavky na zaji�t�ní staveni�t�:  

1 a), c), d); 2 a� 8 

II. Za�ízení pro rozvod energie: 

 1 a� 3 

III. Po�adavky na venkovní pracovi�t� na staveni�ti 

 1 a), b), c); 2 a� 8 

P�íloha �. 2 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Bli��í minimální po�adavky na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i provozu a pou�ívání stroj� a ná�adí na staveni�ti:

I. Obecné po�adavky na obsluhu stroj�

1 a� 5 

III. Mícha�ky 
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1 a� 6 

V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

1 a� 2 

IX. Vibrátory 

1 a� 2 

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�eru�ení a ukon�ení práce 

1 a� 5 

XV. P�eprava stroj�

1 a� 8 

P�íloha �. 3 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Po�adavky na organizaci práce a pracovní 

postupy:

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1, 2, 3, 4, 9, 15, 16 

IX. Montá�ní práce 

1 a� 15 

XIII. Sva�ování a nah�ívání �ivic v tavných nádobách 

1 a� 3, 6 

P�íloha �. 4 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Nále�itosti oznámení i zahájení prací:

1 a� 12 

Na�ízení vlády �.362/2005Sb. O bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky
§3 (1) Zam�stnavatel p�ijímá technická a organiza�ní opat�ení k zabrán�ní pádu 

zam�stnanc� z vý�ky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí, nebo k 

jejich bezpe�nému zachycení (dále jen ,,ochrana proti pádu�) a zaji�t�ní jejich 

provád�ní: b) 

§3 (2) Ochranu proti pádu zaji��uje zam�stnavatel p�ednostn� pomocí prost�edk�

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, nap�íklad 

ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná le�ení, ohrazení nebo sít�

stavební konstrukce, nap�íklad le�ení nebo pracovní plo�iny. 

§3 (3) Prost�edky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prost�edky 

proti pádu, se pou�ijí v p�ípad�, kdy povaha práce vylu�uje pou�ití prost�edk�

kolektivní ochrany nebo není-li pou�ití prost�edk� kolektivní ochrany s 

ohledem na povahu, p�edpokládaný rozsah a dobu trvání práce a po�et 

dot�ených zam�stnanc� ú�elné nebo s ohledem na bezpe�nost zam�stnance 

dostate�né. 

§3 (4) Ochranu proti pádu není nutné provád�t 

a), c) 
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§3 (7) Práce ve vý�kách nesmí být provád�na, jestli�e nep�íznivá pov�trnostní situace, 

s ohledem na pou�itou ochranu proti pádu, m��e ohrozit bezpe�nost a zdraví 

zam�stnanc�. 

§3 (8) P�i práci ve vý�kách a nad volnou hloubkou vykonávané osamocené nebo 

samostatn� musí být zam�stnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 

zam�stnanci na pracovi�ti nebo pro dorozumívání s vedoucím zam�stnancem. 

Zam�stnanec vykonávající práci uvedenou ve v�t� první musí být pou�en o 

povinnosti p�eru�it práci, pokud v ní nem��e pokra�ovat bezpe�ným zp�sobem 

a o p�eru�ení práce musí neprodlen� informovat vedoucího zam�stnance, 

pop�ípad� zam�stnavatele. 

§4 Dal�í po�adavky na zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je 

zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci ve vý�kách a nad volnou hloubkou, a 

na bezpe�ný provoz a pou�ívání technických za�ízení poskytovaných 

zam�stnanc�m pro práci ve vý�kách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v 

p�íloze k tomuto na�ízení. 

P�íloha k na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. Dal�í po�adavky na zp�sob organizace práce a

pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajisti p�i práci ve vý�kách a nad 

volnou hloubkou, a na bezpe�ný provoz a pou�ívání technických za�ízení 

poskytovaných zam�stnanc�m pro práci ve vý�kách a nad volnou hloubkou:

I. Zaji�t�ní proti pádu technickou konstrukcí 

1, 2, 3, 5 

II. Zaji�t�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

1; 3 a), b) 

III. Pou�ívání �eb�ík�

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

IV. Zaji�t�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

1, 2, 3 

V. Zaji�t�ní pod místem práce ve vý�kách a v jeho okolí 

1; 2 d); 

IX. P�eru�ení práce ve vý�kách 

a), b), c), d) 

XI. �kolení zam�stnanc�

Podrobn�j�í po�adavky pro bezpe�nost práce �e�í Plán BOZP. 

4.9.2 Po�ární ochrana 

P�i montá�ních pracích je dodavatel povinen dodr�ovat ve�keré právní a ostatní 

p�edpisy související s po�ární ochranou tak, jak to po�aduje zákon �. 133/1985 Sb. O 

po�ární ochran� v platném zn�ní se zm�nami 281/2009Sb.; provád�cí vyhlá�ka 

ministerstva vnitra �. 246/2001 Sb. o po�ární prevenci. A vyhlá�ka �.23/2008Sb. O 
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technických podmínkách po�ární ochrany staveb, se zm�nami 268/2011Sb. Zvý�ení 

pozornosti vy�aduje �innost v blízkosti ostatních objekt� a v zastav�ném území. 

Ve�keré práce musí odpov�dný zam�stnanec �ídit tak, aby jeho pod�ízení 

nevytvá�eli zbyte�ná po�ární nebezpe�í, tzn. p�edev�ím vylou�it v maximální mo�né 

mí�e ve�keré �innosti vy�adující pou�ití otev�eného ohn� a bude ze svých pracovi��

pr�b��n� odstra�ovat odpadový materiál (zejména ho�lavý). Pálení odpadových a 

jiných materiál� (v�etn� klestí a odstra�ování k�ovin, trávy, obalových materiál� apod.) 

na otev�eném ohni�ti je p�ísn� zakázáno. 

U svá�e�ských prací musí odpov�dný zam�stnanec zajistit dodr�ování ustanovení 

p�íslu�ných norem a to zejména �SN 05 0601/1993 v celém rozsahu s d�razem na 

�lánek 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda se nejedná o práce se zvý�eným nebezpe�ím, 

�lánek 3.6.2.1 - v p�ípad� zvý�eného nebezpe�í sva�ovat pouze na písemný p�íkaz po 

provedení v n�m uvedených dopl�ujících bezpe�nostních opat�ení. 

U sva�ování a �ezání plamenem musí odpov�dný zam�stnanec zajistit dodr�ování 

�SN 05 0610/1993 v plném rozsahu (nap�. zaji�t�ní stability lahví), �SN 05 0630/1993, 

p�i skladování ho�lavých kapalin p�íslu�ná ustanovení vyhlá�ky �. 48/1982 Sb. 

P�i vzniku po�áru jsou v�ichni zam�stnanci povinni postupovat dle po�árních 

poplachových sm�rnic, které musí být vyv��eny na p�ístupném míst�. 

4.9.3 Ekologie 

Ochrana �ivotního prost�edí se �ídí v rámci jednotlivých spole�ností ekologickým 

na�ízením (interní p�edpis pod ozna�ením), které stanovuje opat�ení, postupy a 

odpov�dnosti k zaji�t�ní ochrany �ivotního prost�edí v souladu s platnými zákony 

v oblasti nakládání s odpady, evidenci a likvidaci odpad�. 

Po dobu provád�ní stavebních prací v rámci tohoto pracovního p�edpisu je nutné 

dodr�ovat ustanovení zákona �. 244 / 1992 Sb. ve smyslu zm�n provedených zákonem �. 

132/2000 Sb. o posuzování vlivu na �ivotní prost�edí a �init pot�ebná opat�ení ke 

sní�ení hluku, zejména je d�le�ité dbát na dodr�ování nejvy��ích p�ípustných hladin 

hluku stanovených hygienickými p�edpisy a na�ízením vlády �. 88/2004 Sb. 

Dal�í zákon upravující a vymezující mo�nosti provád�ní staveb je zákon �. 

86/2002 Sb. se zm�nami 221/2011 O ochran� ovzdu�í p�ed zne�i��ujícími látkami v 

jeho plném rozsahu, stejn� jako i ustanovení na�ízení vlády �. 88/2004 Sb. o ochran�

zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, která stanoví povinnosti stavebních 

firem p�i provád�ní staveb. 

Je nutné dbát na to, aby b�hem výstavby byl dodr�ován zákon �. 150/2011 Sb. o 

vodách, aby nedocházelo k nadm�rnému zne�i��ování povrchových vod a k ohro�ování 

kvality podzemních vod. 

Chrán�né porosty, území, objekty p�ípadn� ochranná pásma, budou p�ed vlivem 

stavebních prací o�et�eny uplatn�ním zásad zákonných a podzákonných norem o 
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ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní zákona �. 114/1992 Sb.,o ochran� p�írody, 

vyhlá�ky �.105/1997. 

B�hem stavebních prací ur�ených v rámci tohoto pracovního p�edpisu se musí 

dodr�ovat ustanovení zákon� a norem: 

o zákon 185/2001 Sb. o odpadech, se zm�nami 154/2010 Sb. 

o vyhlá�ka �. 381/2001 Ministerstva �ivotního prost�edí, kterou se vydává katalog 

odpad� a stanoví dal�í seznamy odpad�

o vyhlá�ka �. 383/2001 Ministerstva �ivotního prost�edí, o podrobnostech 

nakládání s odpady 

Pou�itím popisované technologie nevznikají nebezpe�né odpady. 

Tab. 7 - Odpad na staveni�ti. 

�ÍSLO ODPADU NÁZEV ODPADU ZP	SOB LIKVIDACE 

17 01 01 Beton 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru, 
poté odvezen na 
odpovídající skládku na 
recyklaci 

17 02 01 D�evo 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

17 04 05 �elezo a ocel 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru, 
poté odvezen na 
odpovídající skládku na 
recyklaci 

17 09 04 Sm�sný stavební odpad 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

15 02 02 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní 
materiály, �istící tkaniny a 
ochranné od�vy zne�i�t�né 
nebezpe�nými odpady 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

03 01 05 D�evo, od�ezky, hobliny, 
piliny 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
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  poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

Komunální odpad od d�lník� bude shroma�
ován v p�ipraveném kontejneru, 

který bude ozna�en a vyvá�en v�dy p�i plném zapln�ní objednanou firmou. 

Na staveni�ti se nachází jediný nebezpe�ný odpad a to absorp�ní materiál 

nacházející se ve vanách zachycující úniky nafty a olej� ze stroj�. 
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5 TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS PRO ZAST�E�ENÍ 

5.1 Obecné informace o stavb� a procesu 

5.1.1 Obecné informace o stavb�

Jedná se o novostavbu obchodního domu, který bude sou�ástí nákupního a 

zábavního centra. P�ední �ást obchodního domu s hlavním vstupem je dvoupodla�ní, 

ur�ena pro zázemí pracovník�. Ostatní prostory jsou jednopodla�ní a slou�í pro prodej 

zbo�í. Stavba se nachází na parcele �. 1086/25 o vým��e 10 194 m2. 

Stavební objekt bude proveden v kombinaci �elezobetonové konstrukce se 

sendvi�ovým oplá�t�ním. St�echa je rovn�� ze sendvi�ové konstrukce s povlakovou 

krytinou ALKORPLAN. Sv�tlá vý�ka místností je 3 a� 3,6 m, sv�tlá vý�ka v hale je 

4,5 m (po spodní úrove� nosník�). Vý�ka st�echy v p�ední �ásti haly je 9,15 m. Vý�kové 

osazení objekt� bude p�izp�sobeno vý�kám parkovi�t� a komunikací celého �e�eného 

území nákupního a obchodního centra. Úrove� +0,00 = cca 469 m n. m. B. p. v. 

Na základ� hydrogeologického a geologického pr�zkumu byly zji�t�ny 

jednoduché základové podmínky tj. 1. geotechnická kategorie. Na základ� radonového 

pr�zkumu bylo zji�t�no, �e oblast je s nízkým rizikem radonu. Stávající terén v místech 

obchodního domu je ve sklonu cca. 12 % 

Zastav�ná plocha: 4 958 m2

Obestav�ný prostor: 36 677 m3

5.1.2 Obecné informace o procesu   

Stavební objekt bude proveden v kombinaci �elezobetonové konstrukce se 

sendvi�ovým oplá�t�ním. Konstrukce st�echy nad prodejní halou v zateplené �ásti je 

tvo�ena pomocí trapézových plech�, které jsou ulo�eny na �B vaznice. Tlou��ka 

tepelné izolace je celkem 200 mm. St�e�ní krytinu tvo�í hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm. 

Sklon st�echy je 3 %. 

Konstrukce st�echy nad nezateplenou �ástí prodejní haly je tvo�ena pomocí 

trapézových plech�, které jsou ulo�eny na �elezobetonové vaznice. Tlou��ka tepelné 

izolace je celkem 40 mm. St�e�ní krytinu tvo�í hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm. Sklon 

st�echy je 3 %. 

St�echa nad dvoupodla�ní �ástí má za nosnou vrstvu stropní panely Spiroll, na 

kterých je vytvo�ena spádová vrstva z lehkého betonu tl.40 a� 200 mm. Tepelná izolace 

je tl. 180 mm a st�e�ní krytinu tvo�í hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm, ob� jsou kotveny 

spole�n� do stropních panel�. Okraj st�echy je ukon�en speciálním profilem pro 

zpevn�ní okraje. Sklon st�echy je 2 %. 
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5.2 P�evzetí stavby, p�ipravenost stavby a staveni�t�

5.2.1 P�evzetí stavby 

P�ed zahájením prací na stavebním objektu je nutné provést p�evzetí stavby a 

staveni�t� zvolené stavební firm� provád�jící montá�  zast�e�ení. 

Kontrolujeme p�edev�ím:

o Zda jsou provedeny a zkontrolovány ve�keré práce na procesu montá�e 

�elezobetonové skeletu dle KZP tj. ve�keré prvky prefabrikovaného skeletu jsou 

zabudovány v tolerancích dle KZP a jsou dostate�n� únosné pro práce na 

zast�e�ení stavby. 

o Výsledky p�ejímacích zkou�ek. 

o Doklad o únosnosti skeletu. 

o Na staveni�ti se nenacházejí �ádné dopravní prost�edky nepot�ebné pro 

provád�né prací na zast�e�ení stavby. 

o Údaje o umíst�ní nejmén� t�í vyty�ovacích zna�ek na staveni�ti pro kontrolu 

p�esnosti v pr�b�hu montá�e. 

Staveni�t� musí být: [22] 

o Volné, p�ístupné a prosté nárok� t�etích osob 

o Ve�ejné sít�, komunikace, potrubí nebo kabelové rozvody musí být vyzna�eny a 

stanoveny p�íslu�ná ochranná pásma 

Staveni�t� musí být z�eteln� vyzna�eno 

O p�evzetí stavby a staveni�t� musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

Kontrola se provádí za p�ítomnosti montá�ní firmy, investora, firmy provád�jící práce 

montovaného skeletu a hlavního stavbyvedoucího. 

5.2.2 P�ipravenost stavby 

P�ed zahájením prací na zast�e�ení obchodního domu musí být provedeny ve�keré 

práce na �elezobetonovém skeletu obchodní �ásti, v�etn� ulo�ení �elezobetonových 

vaznic a dále musí být provedena v celém objektu drátkobetonová podlaha, která bude 

postupn� zrát do po�adované pevnosti a lze na ni vcházet a� po prvních 5�ti dnech od 

vylití a zpracování. Drátkobetonová podlaha musí být v tzv. toleranci tj. ± 2 cm. 

5.2.3P�ipravenost staveni�t�

P�íjezd ke staveni�ti bude zaji�t�n od obchodního domu Hyper Albert a z ulice 

Spojovací navazující na ve�ejnou komunikaci v obchodní zón�. Vjezd na staveni�t� je 

zabezpe�en vjezdovou uzamykatelnou bránou, která je na jedno pruhové komunikaci o 

�í�ce 4,15 m. Celý prostor staveni�t� je oplocen drát�ným pletivem s ocelovými sloupky 

o vý�ce 2 m. Výkres za�ízení staveni�t� viz. p�íloha. 1-4 a� 1-6 
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Staveni�t� je vybaveno stavebními bu�kami pro stavbyvedoucího, mistry, d�lníky 

a hygienické za�ízení (sprchy a WC). Dále se na staveni�ti nachází havarijní souprava, 

která má vyspádovanou betonovou podlahu a lapa�em olej�. Na staveni�ti se nachází 

také kontejnery na staveni�tní odpad, nebezpe�ný odpad a na sm�sný odpad. Jsou zde i 

uzamykatelné skladové kontejnery pro skladování stroj� a materiál� pot�ebných pro 

práce na zast�e�ení stavby a pro práce na 2. NP. 

Staveni�tní p�ípojky budou obecn� provedeny odbo�kami z p�ípojek obchodního 

domu. Provizorní p�ípojka vody bude provedena odbo�kou na potrubí pat�ící firm�

Hyper Albert a bude mít vlastní vodom�r. Elektrický proud bude na staveni�t� dodáván 

transformátorem. 

5.2.4Klimatické podmínky 

Montá�ní práce tj. osazování st�e�ních sv�tlík� se nesmí provád�t za silného v�tru, 

de�t�, mlhy ani sn�hu z d�vodu bezpe�nosti a ochrany zdraví pracovník�. 

Hydroizolace Alkorplan se nesmí provád�t p�i teplotách ni��ích ne� 5°C stejn� tak 

jako výroba zálivkové malty pro stykování panel�. Rovn�� tyto práce se nesmí provád�t 

za de�t�, sn�hu, silného v�tru a mlhy. 

5.3 Materiál, doprava a skladování 

5.3.1 Materiál 

Obchodní d�m se skládá ze t�í r�zných skladeb st�e�ních konstrukcí. 

Skladba S1 se nachází nad prodejní �ástí a je zateplená. 

Skladba S1 se skládá z t�chto vrstev:

o Hydroizola�ní fólie kotvená spole�n� s tepelnou izolací do trapézových plech� -  

ALKORPLAN 35 176 s PES výztu�nou vlo�kou tl. 1,5 mm. 

o Separa�ní vrstva � FILTEK V � geotextilie ze skelných vláken. 

o Tepelná izolace � desky z EPS 100S Stabil tl. 140 mm. 

o Tepelná izolace z tu�ených minerálních vláken ve dvou vrstvách ORSIL T a S tl. 

60 mm. 

o DEKSEPAR � fólie z nízkohustotního polyetylenu. 

o Nosná spádová vrstva z trapézového plechu TR 150/250 tl. 1 mm na betonových 

vaznicích tl. 150 mm. 

Skladba S2 se nachází nad �ástí dvoupodla�ní ur�enou pro zázemí zam�stnanc� a pro 

administrativní slu�by. 

Skladba S2 se skládá z t�chto vrstev:

o Hydroizola�ní fólie kotvená spole�n� s tepelnou izolací do trapézových plech� � 

ALKORPLAN 35 176 s PES výztu�nou vlo�kou tl. 1,5 mm. 

o Separa�ní vrstva - FILTEK V � geotextilie ze skelných vláken. 

o Tepelná izolace - desky z EPS 100S Stabil tl. 180 mm. 
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o Parot�sná zábrana - asfaltový modifikovaný pás SBS tl. 4 mm. 

o Spádová vrstva (2 %) - lehký beton tl. 40 a� 200 mm. 

o Nosná vrstva - stropní panely tl. 265 mm. 

Skladba S3 se nachází v prodejní �ásti, je nezateplená. 

Skladba S3 se skládá z t�chto vrstev:

o Hydroizola�ní fólie kotvená spole�n� s tepelnou izolací do trapézových plech� � 

ALKORPLAN 35 176 s PES výztu�nou vlo�kou tl. 1,5 mm. 

o Tepelná izolace z tu�ených minerálních vláken ORSIL T tl. 40 mm. 

o DEKSEPAR � fólie z nízkohustotního polyetylenu. 

o Nosná spádová vrstva z trapézového plechu TR 150/250 tl. 1 mm na betonových 

vaznicích. 

V Tab. 8 je zobrazeno p�esné mno�ství materiálu pot�ebného pro práce na zast�e�ení 

objektu. 

Tab. 8 - Materiály pot�ebné pro zast�e�ení objektu. 

ZAST�E�ENÍ 

OZNA�ENÍ 
NA 

VÝKRESE 
SCHÉMA / POPIS 

1.
N

P
 

2.
N

P
 

S
T
�

E
C

H
A

 

C
E

L
K

E
M

 

Profil trapézový pozinkovaný 
  

STP 150/280x1mm 
0 0 2928,0 2328m2

Vyrovnávací beton výpl�ový 
  

B20 
0 0 30 30m3

Fólie Alkorplan tl. 1,2 mm 
  

  
0 0 4412 4412m2

St�e�ní ka�ír EPS 100S 
  

St PYEG200S4 tl.140mm 
0 0 2145 2145m2

Izolace tepelná  
  

2 x 80 mm Orsil 
0 0 8236 8236m2

Nát�r Super Kleber 
  

pro lepení tepelné izolace 
      4118m2

KLEMPÍ�SKÉ VÝROBKY 

OZNA�ENÍ 
NA 

VÝKRESE 
SCHÉMA / POPIS 

1.
N

P
 

2.
N

P
 

S
T
�

E
C

H
A

 

C
E

L
K

E
M

 

K1 
Okapní �lab p�lkulatý JS 125, plech m�d tl. 
0,6 mm  

0 0 30,4 m 30,4 m

Okapní svod JS 110, plech m�d tl. 0,6 mm 
K2 R� 330 v�. kotvení pásoviny do panelu po 1,5 

m 

0 0 5 m 5 m 
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5.3.2 Doprava a skladování 

Dovoz stropních panel� na staveni�t� bude zaji�t�n nákladním automobilem. 

Panely budou ulo�eny na d�ev�ných podkladech. Z nákladního automobilu budou ihned 

montovány na místo ulo�ení pomocí autoje�ábu Demag AC 55 City. 

 Doprava trapézových plech� bude op�t nákladním automobilem.Trapézové 

plechy budou ulo�eny na paletách, z nákladního automobilu budou pomocí autoje�ábu 

Demag AC 55 City palety p�eneseny na betonové vaznice a upevn�ny pomocí 

stahovacích pás� proti sesunutí. 

Izola�ní materiály (minerální pls�, modifikované pásy, geotextilie, polystyrén EPS) 

budou postupn� dová�eny na staveni�t� dle pot�eby a montá�ní provázanosti. 

Skladovány budou v uzav�ených a uzamykatelných skladových kontejnerech. 

Dovoz st�e�ních sv�tlík� na staveni�t� pomocí kamionu a rovn�� bude ihned 

provedena montá� na místo ulo�ení pomocí autoje�ábu Demag AC 55 City. 

5.4 Pracovní postup 

5.4.1 Ulo�ení st�e�ních sv�tlík�

o St�e�ní sv�tlíky dopraveny do p�edepsané polohy pomocí autoje�ábu DEMAG 

CITY. 

o Nanést pruh t�snícího tmelu, nebo osadit t�snící profil na vodorovnou plochu 

hydroizolace, která je ukon�ena na horní plo�e obruby slou�ící pro osazení 

sv�tlíku. 

o Osadit odvodový kotvící profil sv�tlíku a p�ikotvit ho do nosné obruby. 

o Zkontrolovat t�snost mezi obvodovým kotvícím profilem sv�tlíku a 

hydroizolací. 

o Osadit nosné obloukové profily a p�ichytit pomocí samo�ezných �roub� do 

obvodového kotvícího profilu sv�tlíku. Maximální osová vzdálenost nosných 

obloukových profil� je 1 055 mm. 

o Nalepit na nosné obloukové profily samolepící t�sn�ní.
o Osadit v�trací k�ídla, pop�ípad� klapky SOZ za�ízení. 

o Osadit polykarbonátové (PC) desky. Dilata�ní mezera mezi deskami je 

minimáln� 8 mm. 

o PC desky se formátují v�etn� ochranné fólie. Tato fólie se odstraní p�ed 

osazením do sv�tlíku. 

o Kom�rky v PC deskách uzav�ít samolepící hliníkovou páskou.
o PC desky p�ikotvit k nosným obloukovým profil�m pomocí krycích hliníkových 

li�t. Kotvení provést pomocí samo�ezných �roub� s t�snící EPDM podlo�kou. 

Maximální vzdálenost kotvících �roub� je 350 mm. 

o Pod konce krycích hliníkových li�t osadit obvodový lemovací profil. 
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o Osadit �ela sv�tlík� na samolepící t�snící profil. 

o Dolní okraj �ela sv�tlíku vyztu�it hliníkovým U profilem. 

o Dle normy �SN EN 1873/rok Prefabrikované p�íslu�enství pro st�e�ní krytiny - 

Bodové plastové st�e�ní sv�tlíky - Specifikace výrobku a zku�ební metody 

kontroluje práce p�i osazování a montá�i sv�tlík�. 

5.4.2 Práce na skladb� S1 

a) Ulo�ení trapézových plech�:

o Trapézové plechy budou odebírány p�ímo ze st�echy na obchodním domu. 

o Plechy budou opatrn� p�ená�eny na místo montá�e, tak aby nedo�lo k jejich 

poni�ení. 

o Trapézové plechy se k betonovým vaznicím p�ipojují samo�eznými �rouby do 

betonu s t�snící hlavou. 

o �rouby se p�ipev�ují v ka�dé druhé vln�, v p�ípad� spoj� se v míst� spoje 

p�ipev�uje ka�dá vlna. 

o Plechy se do sebe navzájem zacvakají, kontroluje se v�dy jen rovnost ulo�ení a 

poté p�i�roubujeme. 

b) Ulo�ení fólie DEKSEPAR:

o Fólie se pokládá na trapézové plechy pro zamezení difúze vodní páry do 

konstrukce. 

o Fólie se pokládá s p�esahem min. 100 mm. 

o Spojuje se oboustrann� spojují lepící butylkau�ukovou páskou DEKTAPE S1. 

o Fólie musí být napnutá, tvo�í-li prohnutá místa nebude plnit po�adovanou funkci. 

o Dále musí být dodr�ena t�snost spoj� a napojení na dal�í ohrani�ující a 

prostupující stavební konstrukce nap�. st�e�ní sv�tlíky. 

o Pro za�ezání fólie se pou�ívá n��. 

c) Tepelná izolace ORSIL T a ORSIL S:

o Ulo�ení tepelné izolace ORSIL T je provedeno ve dvou vrstvách. 

o Desky se kladou na sraz. 

o Desky se pokládají kolmo na vlny trapézového plechu a jednotlivé �ady se 

p�ekrývají na vazbu. 

o První vrstva je tvo�ena deskami ORSIL T a druhá je tvo�ena deskami ORSIL S. 

o P�ípadné úpravy rozm�r� desek se provádí pomocí no�e a rovné lat�. 

o Tepelná izolace nesmí promoknout, proto ji p�i ka�dém ukon�ení prací musíme 

zakrývat ochrannou fólií. 

d) Izolace z EPS s ka�írovanými vlákny:

o Izolace se klade na izolaci ORSIL T opat�enou nát�rem ATS. 



Obchodní d�m � stavebn� technologický projekt 

 - 81 - 

o Desky jsou po stranách opat�eny p�esahy asfaltových pás�, je� zabezpe�ují 

jejich jednoduché propojení. 

o Tepelná izolace nesmí promoknout, proto ji p�i ka�dém ukon�ení prací musíme 

zakrývat ochrannou fólií. 

e) Ulo�ení geotextilie FILTEK:

o Geotextilie se voln� pokládá na tepelnou izolaci. 

o P�esah spoj� fólie je 80 a� 100 mm. 

o Doporu�uje se p�esah bodov� sva�it. 

o Textilie se horkovzdu�ným p�ístrojem lehce nataví a p�imá�kne. 

f) ALKORPLAN 35 176 [23]

Pokládka:

o U mechanicky kotveného systému na profilovaný plech se musí zajistit 

rovnom�rné rozná�ení síly sání v�tru do podkladní konstrukce. 

o Fólie se klade na tepelnou izolaci kolmo na sm�r vlnitému plechu, tak aby do 

ka�dé vlny pod spojem fólií byla umíst�na jedna kotva. 

o P�i návrhu po�tu kotevních prvk� je nutné zohlednit vzdálenost vln plechu. 

o Kotevní prvky by nem�ly být umíst�ny ve vzdálenosti men�í ne� 20 mm od 

okraje plechu, 

o P�i pokládce postupujeme tak, aby bylo zamezeno p�ípadnému zate�ení vody do 

skladby st�echy. Proto postupujeme od okraje st�echy a pr�b��n� opracováváme 

detaily, tj. obloukové sv�tlíky, atika, ukon�ení u okapu apod. 

o V p�ípad� prací v místech sv�tlík� vynecháme otvor a po montá�i sv�tlík�

dod�láme tento detail. 

o Fólii pokládáme s p�esahem minimáln� 100 mm (na fólii je vyzna�en potiskem). 

o P�esah je v podélném i p�í�ném sm�ru stejný 100 mm, takté� �í�ka svaru je 

30 mm. 

Ukon�ení hydroizolace:

o P�i ukon�ování hydroizolace na profilech ze spojovacího plechu je nutné spoj 

plech� p�eklenout tak, aby nemohlo dojít k po�kození fólie v d�sledku 

objemových zm�n plechu. 

o Nejprve se plech p�elepí samolepící páskou (Al páska). 

o Z fólie ALKORPLAN se p�ipraví p�í�ez �iroký 200 mm, kterým se p�ekryje spoj 

a po krajích se fólie k plechu p�iva�í. 

o P�í�ez musí zakrývat celý spoj plech�. 

o Na takto p�ipravený ukon�ovací prvek je mo�no dv�ma svary napojit 

hydroizolaci z plochy. 
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o Prvním svarem je hydroizolace napojena na okraj profilu, druhým svarem je 

hydroizolace zpravidla ukon�ena v plo�e prvku, nejmén� v�ak 50 mm od 

prvního svaru. 

o  �í�ka jednotlivých svar� by m�la být minimáln� 30 mm. 

Obr. 30 - Detail zakon�ení fólie u okapnice. [23]

Realizace na svislých plochách:

o Fólie musí být v�dy na v�ech svislých �ástech st�echy vyvedena do vý�ky 

minimáln� 150 mm nad povrch st�echy, tak aby byla nad úrovní hydroizolace. 

o Jedná o atiku, p�echod ukon�ení u zdi a st�e�ních sv�tlík�. 

o Opracování svislých �ástí konstrukce se �e�í v�dy samostatným p�í�ezem fólie, 

minimalizuje se tak mno�ství svar� a usnad�uje se tak pracnost p�i realizaci 

detail�. 

o Hydroizolace z plochy se zpravidla p�i p�echodu na svislou konstrukci upevní 

koutovou li�tou. 
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Obr. 31 - Detail ukon�ení okapnice. [23] 

Obr. 32 - Detail napojení svislé a vodorovné plochy. [23] 
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�e�ení prostup�:

Nap�. kruhový prostup konstrukcí se provede následovn�:

o Fólie se polo�í tak, aby co nejt�sn�ji procházela kolem prostupu. 

o Svislá �ást prostupu se obalí fólií do vý�e min. 150 mm a sva�í se svislým 

svarem. 

o P�ipraví se man�eta z nevyztu�ené fólie na detaily, ve které se vyst�ihne otvor o 

velikosti 2/3 pr��ezu prostupu. 

o Vyst�i�ený otvor musí být bez ot�ep� a zub�, aby p�i navlékání tvarovky na 

trubku nedo�lo k roztr�ení fólie. 

o Man�eta se nah�eje horkovzdu�ným sva�ovacím p�ístrojem kolem otvoru a� 

zm�kne, tak �e je ji mo�né navléknout na prostup. 

o Po vychladnutí man�eta pevn� obepne prostup. 

o Man�eta se p�iva�í ji� k polo�ené hydroizolaci. 

o Styk mezi man�etou a svislou �ástí prostupu se horkovzdu�n� sva�í 

o Horní �ást fólie obepínající prostup se sev�e ocelovým páskem a zatmelí PU 

tmelem. Je-li prostupující trubka z PVC, je mo�né s ní fólii p�ímo horkovzdu�n�

sva�it. 

o Hydroizolace v míst� prostupu musí být p�ikotvena min. t�emi kotvami. 

g) V�trací komínky:

o V�trací komínky jsou opat�eny dostate�n� �irokou p�írubou pro ukotvení k 
podkladu. 

o Po tomto ukotvení se horkovzdu�n� spojí s polo�enými pásy, �í�ka svaru musí 
být minimáln� 30 mm. 

Skladba S1 a S3 jsou podobné, skladba S3 má pouze mén� tepelné izolace, ale jinak je 
postup prací úpln� stejný. 

5.4.3 Práce na skladb� S2 
a) Spádová vrstva:

o Beton na staveni�t� dovezen autodomícháva�em s �erpadlem SCHWING FBP26. 

o Sm�s se bude lít do p�ipraveného bedn�ní na stropní panely. 

o Sm�s se bude rozhrnovat pomocí kovových hrábí. 

o Vyspádování je provedeno pomocí p�ipravených podlo�ek, kdy se bude beton 

rozhrnovat a strhávat d�ev�nou latí na úrove� podlo�ek. 

o Provádíme pravidelné dilata�ní celky po polích 2 x 2 m. 

o Beton se v�dy musí dostate�n� zhutnit pomocí lehkého mechanického vibrátoru. 

o Po celou dobu tvrdnutí se musí beton o�et�ovat proti silnému v�tru, de�ti, slunci, 

posta�í zakrytí fólií. 

o Dle po�así beton dostate�n� vlh�íme pro dodr�ení hydratace, beton lehce 

kropíme, nevlh�íme pod proudem, aby nedo�lo k vyplavení �ástic. 
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o P�i teplotách ni��ích ne� 0°C je nutné beton zah�ívat nap�. zakrytím a 

proteplování pomocí agregátu. 

b) Parot�sná zábrana z SBS:

o Pás SBS natavujeme a� na zatvrdlý beton o vlhkosti 6 %. 

o Nejprve se beton nat�e v celé plo�e penetra�ním nát�rem pomocí �t�tky. 

o Natavování hydroizola�ní pás� se provádí pomocí ru�ního plynového ho�áku. 

o P�i natavování je role asfaltového pásu rovnom�rn� rozvinuta, nah�átí krycí 

asfaltové vrstvy má být intenzivní, ale co mo�ná nejkrat�í, aby se nepo�kodila 

nosná vlo�ka. 

o Pásy se kladou jedním sm�rem a na vazbu tak, aby �elní spoje byly vyst�ídány a 

styk bo�ního a �elního spoje m�l tvar T. Pásy se kladou s p�esahem 70 mm v 

podélném spoji a 100 a� 120 mm v �elním spoji. Spoj musí být dokonale 

p�itavený, �eho� d�kazem je výlitek asfaltu vyteklý z p�esahu pásu. 

Ostatní navazující práce tj. osazení tepelné izolace, separa�ní vrstvy a hydroizola�ní 

vrstvy, je ji� obsa�eno v kapitole 5.4.2 Práce na skladb� S1 v kapitole c) a� f). 

5.4.4 Oplechování atiky a ulo�ení klempí�ských prvk�
a) Osazení hák�, �lab�, kotlík� a �el:

o Do OSB desky vy�ízneme otvory hluboké 20 mm, �iroké 20 mm, pro ulo�ení 

st�e�ních hák�. 

o P�ed montá�í v�ech hák� nejprve ohneme pomocí ru�ní ohýba�ky 6 hák�, 4 

krajní háky a 2 prost�ední háky. 

o Prost�ední háky osazujeme do takové úrovn�, aby nám voda z krytiny stékala do 

�labu. 

o Háky p�ipevníme pomocí ocelových h�ebík� do p�edvrtaných otvor�. 

o Po osazení prost�edních hák� p�ivá�eme na prost�ední hák provázek a 

natáhneme ho podél okraje st�echy do úrovn� krajního háku, provázek dáme do 

sklonu dle projektové dokumentace a pak jej osadíme stejným zp�sobem jako 

prost�ední háky. 

o Ostatní háky osazujeme dle nata�eného provázku. Takto osazujeme v�echny 

háky. 

o Po osazení st�e�ních hák� si p�ipevníme letováním pomocí pájky a cínu na �laby 

�ela. 

o Letování �el se provede na krajích okapu a uprost�ed. 

o Letování provádíme p�ilo�ením �ela k �labu a mírným poklepem ho vsadíme do 

�labu, poté lehce ohneme hrany pomocí falcovacích kle�tí. 

o Klempí�skou pájku nah�ejeme, místo spoje pot�eme kyselinou pro lep�í pájení, 

po dostate�ném nah�átí lze provést letování. 
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o Nejprve si �ela tzv. nabodujeme, tj. v místech ohyb� a v polovin� �ela bodov�

naletujeme cín, poté m��eme pokra�ovat v letování celého spoje �ela, letování 

musí být provedeno po celém obvod� �ela. 

o Po dokon�ení letování v míst� kotlíku obkreslíme na �lab otvor kotlíku a pomocí 

klempí�ských n��ek vyst�íhneme otvor pro kotlík. 

o Kotlík se na �lab osazuje zespodu �labu a jeho konce se pouze ohnou pomocí 

falcovacích kle�tí do �labu. 

o Po osazení kotlík� osazujeme postupn� �lab do hák�. Osazení provádíme 

vsazením �labu do háku, upevn�ní �labu pomocí ohnutí zápatek na st�e�ním 

háku. 

o Napojení �lab� se provádí stejným zp�sobem jako letování �el. 

b) Oplechování sv�tlík� a okapnice:

o Plechování sv�tlík� se osazuje pomocí p�íchytek. Nejprve se osazuje zadní díl 

plechování, poté bo�ní díly a nakonec p�ední díl.  

o Jednotlivé díly plechování se pomocí falcovacích kle�tí propojí ve falcích. 

o Okapnice se osazuje na OSB desku a p�ipev�uje se pomocí plechových 

p�íchytek za la�. 

o Napojení okapnic falcováním. 

c) Osazení objímek, svod� a kolen:

o Objímky osazujeme p�ibli�n� po metru vtloukáním hrotu objímky do zdiva. 

o Po vtlu�ení objímek do zdiva osazujeme do kotlíku koleno vsunutím do výtoku 

kolena. 

o P�ed vsunutím kolena se výtok kolena trochu ohne sm�rem dovnit�, pro lep�í 

vsazení svodu. 

o Svody napojujeme stejn� jako kotlík a koleno. 

o P�i montá�i svod� postupn� upev�uje svody objímkami. 

o Nakonec svodu se osazuje výtokové koleno, zp�sob osazení viz. p�edchozí. 

5.5 Stroje, ná�adí a pom�cky BOZP 

5.5.1 Stroje 

Automobilový je�áb DEMAG AC 55 CITY maximální nosnost 55 t/3 m  rádius 

teleskopický výlo�ník 7,7 - 40 m 
pohon kol a �iditelnost 6x6x6 
provozní cestovní hmotnost 36 t 
maximální protiváha 8,8 t 
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Kamion DAF XF105  U�ite�ná hmotnost 27,8 t 

rozm�ry lo�ného prostoru 13,62x2,48x3 m 
stahovatelná st�echa 

Teodolit hmotnost 4,7 kg 

p�esnost 20� 
odnímatelná trojno�ka 
LCD displej 

Autodomícháva� s �erpadlem SWING  �erpací jednotka BP 600 RK 

dopravní výkon 61 m3/h 
dopravní válec 200 x 1000 mm 
násypka 260 l 
výlo�ník KVM 24  
dopravní potrubí 100/125 mm 
horizontální dosah 19,6 m 
vertikální dosah 23,75 m 
po�et ramen 3 
koncová hadice 125 x 3000 mm 
nástavba �erpadla s domícháva�em - 
mno�ství betonu 4,5 m3

Stavební výtah GEDA 200 nosnost 200 kg 

rychlost zdvihu 25 m/min 
maximální vý�ka 60 m 
napájení 230 V/16A 
rozm�r klece 124 x 83 x 110 cm
zastav�ná plocha 1,8 x 2,5 m 

Vibra�ní li�ta motor �ty�dobý Honda GX35 

  délka 180 mm 

  ovládán 3 m ty�í 
li�ta délka li�ty 2,4 m 

  pohon MCD � 4 

Svá�e�ka LEISTER TRIAC topný výkon 1 600 W 

napájení 230 V/16A 
hmotnost 1kg 
regulace teploty v rozmezí 20 a� 600 °C 

Svá�e�ka LEISTER VARIMAT nap�tí 230/400 V 

hmotnost 35 kg 
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rychlost 0,7 � 12 mm/min 
délka 640 mm 
�í�ka 430 mm 
vý�ka 330 mm 

Ponorný vibrátor s hlavicí malého pr�m�ru pr�m�r hlavice 25mm 

délka hlavice 300 mm 
hmotnost 2,1 kg 
1400 ot/min 

Elektrická svá�e�ka OMICRON napájení 230 V 

hmotnost 6,3 kg 
snadné zapálení oblouku 
bezpe�nostní napájení 
úsporný re�im 
omezení svá�ecí proudu p�i zkratu 

5.5.2 Ná�adí 

Tryska �í�ky 20 a 40 mm 
Alkorplan: 

nástavec k sva�ovacímu p�ístroji pro sva�ování 
fólie Alkorplan, 

Mosazný kartá�: pro montá� fólie Alkorplan, 

Silikonový p�ítla�ný vále�ek 
�í�ky 40 mm: 

pro montá� fólie Alkorplan, 

Izolatérský n�� s rovnou a 
há�kovou �epelí: 

pro za�íznutí fólie Alkorplan, 

Ocelová jehla s jedním 
zahnutým koncem: 

pro kontrolu svar�, 

N��ky, n��ky na plech: pro st�íhání plech�, a jiných materiál�, 
Metr, pásmo, �n�rovadla, 
libela: 

pomocné pom�cky pro práce na zast�e�ení, 

Falcovací kle�t�: pro ohýbání oplechování na zast�e�ení, 

Pájka klempí�ská: pro spojení klempí�ských prvk�, 

Konopná lana dl. 10 a� 30 m: pro p�epravu dílc�, 

Jednoduchý �eb�ík dl. 4 m s 
gumovým obalem: 

pro výstup na st�e�ní konstrukci, 

Propichovací ty�, d�ev�ná la�: pro zhutn�ní betonu. 

5.5.3 Pom�cky BOZP 

Pracovní rukavice: pro ochranu rukou, 
Stavební p�ilba: pro ochranu hlavy proti pádu z vý�ky, 
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Pracovní boty: pro bezpe�ný pohyb po staveni�ti, 
Pracovní reflexní vesta: pro viditelné ozna�ení pracovník� na staveni�ti, 
Svá�e�ská kukla a rukavice: pro ochranu o�í a hlavy p�i svá�ení 
Pracovní od�v: ochrana p�ed zne�i�t�ním. 

5.6 Slo�ení pracovní �ety, kvalifikace a povinnosti �len� �ety 

Pracovníci provád�jící montá�ní práce musí být pro svou �innost v dobré fyzické 

kondici umo��ující práci ve vý�kách, odbornou zp�sobilost a musí být dokonale 

seznámeni s p�edepsanými technologickými postupy, podmínkami provád�ní, které jsou 

rozhodující pro kvalitu díla, a se zásadami v BOZP ve vztahu ke druhu dané montované 

konstrukce. Odborná zp�sobilost musí být dolo�ena p�íslu�nými zkou�kami (vaza�ská 

oprávn�ní, svá�e�ské pr�kazy apod.). Fyzické a psychické p�edpoklady se ov��ují u 

montá�ník� a je�ábník� 1x ro�n�. 

Obsluhu je�ábu mohou provád�t zam�stnanci, kte�í mají pro po�adovanou práci 

kvalifikaci. Související �SN stanoví podmínky pro získání odbornosti a kvalifika�ních 

pr�kaz� pro je�ábníky a vaza�e. 

Obsluhu je�ábu vázáním b�emen mohou vykonávat kvalifikovaní vaza�i, kte�í 

vlastní platný vaza�ský pr�kaz. P�edpisy pro vaza�e jsou uvedeny v související �SN. 

Tab. 9 - Slo�ení pracovní �ety pro práce na zast�e�ení. 

NÁZEV T�ÍDA PO�ET KVALIFIKACE 

min. vzd�lání: maturita s p�tiletou 
praxí v oboru, Vedoucí pracovní �ety 7 1 

platný vaza�ský pr�kaz 

Montá�ní osazova� 6 2 vyu�ení v oboru 

Vaza� 4 2 vyu�ení v oboru, platný vaza�ský 
pr�kaz 

Je�ábník 6 1 platný je�ábnický pr�kaz, praxe v 
oboru min. 2 roky 

Klempí� 6 1 vyu�en v oboru, praxe v oboru 
min. 2 roky 

Izolatér 5 2 praxe v oboru min. 2 roky 

Pokrýva� 6 2 vyu�en v oboru, praxe v oboru 
min. 2 roky 

Betoná� 6 1 vyu�en v oboru, praxe v oboru 
min. 2 roky 

Pomocný d�lník 4 2 základní vzd�lání, nebo vyu�ení v 
oboru 
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5.6.1 Povinnosti jednotlivých �len� �ety 
Vedoucí pracovní �ety:

o Organizuje práci v �et�, zodpovídá za provád�ní práce podle technologických 

postup� v p�edepsané kvalit� p�i dodr�ování na�ízení BOZP. 

o Ur�uje montá� jednotlivých dílc�, �ídí jejich dopravu a� po kone�né osazení. 

o Kontroluje svislost osazovaných dílc�, zaji�t�ní dílc�, kvalitu dílc�, kvalitu 

napojení. 

o Ur�uje osazení ochranného zábradlí a hrazení. 

o Vhodn� zapojuje p�idru�ené práce, která �eta v pr�b�hu montá�e provádí, aby 

zajistila lep�í vyu�ití pracovní doby, zejména p�i p�ípadné poru�e je�ábu, 

�patném p�esunu dílc� nebo za nep�íznivého po�así. 

o Vedoucí �ety se p�i manipulaci se zav��enými prvky dorozumívá s vaza�em i 

je�ábníkem smluvenými znameními. Po�aduje se, aby m�l i vaza�ský pr�kaz. 

Montá�níci � osazova�i:

o Zakládají a odepínají dílce na montá�ním pracovi�ti. P�i montá�i se zdr�ují v 

bezpe�né vzdálenosti od dopravovaných prvk� a p�ibli�ují se, a� kdy� se panel 

ustálí nad místem ulo�ení. P�i montá�i nosí na rukou prstové rukavice, obuv s 

gumovou rýhovanou podrá�kou, p�ilehlý pracovní oblek bez vlajících �ástí, 

v�etn� ochranné p�ilby. 

o Zodpovídají za správné ulo�ení t�snících li�t a dodr�ování technologických 

postup� a detail� pro provád�ní napojení na konstrukci. 

o Kontrolují p�i osazení ke konstrukci �ásti ji� smontované, prvek p�esn� a kolmo 

osadí a zajistí. 

o Podle pokyn� vedoucího �ety odepínají prvek ze záv�sných prost�edk�. 

o P�emís�ují ochranné zábradlí a montá�ní pom�cky. 

o Vodící a jiná ob�asn� u�ívaná za�ízení k zaji�t�ní stability konstrukce se 

nesjímají d�íve ne� skon�ila bezpe�ná montá� prvk�. 

Vaza�:

o Vlastní platný vaza�ský pr�kaz. Uvazuje dole na je�áb v�echny výrobky. 

o Prohlí�í záv�sná oka, otvory kotevní armatury, desti�ky a o�is�uje je od ne�istot. 

o Prvky zav��uje centricky za v�echna záv�sná oka a ve vý�ce cca 20 cm p�ed 

definitivním zdvihem kontroluje bezpe�né uvázání. Teprve po ustálení 

zav��eného b�emena dává vaza� p�íkaz k pokra�ování zdvihu. Av�ak i dále 

sleduje zav��ené b�emeno a usm�r�uje p�ípadn� vodící lana, aby zdvih byl 

klidný a �ídí ho a� do doby, dokud �ízení nep�evezme n�který montá�ník v 

podla�í. �ikmé zvednutí b�emene, pop�. jeho posouvání je nebezpe�né proto se 

nep�ipou�tí. 

o Pe�uje o vázací prost�edky pro zvedání materiál�. 
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o Pro manipulaci se musí pou�ívat vahadlový záv�s, který vylu�uje �ikmé 

namáhání záv�sných ok. Pro zdvih nutno dále prvek zajistit tak, aby byla 

zabezpe�ena jeho doprava k místu  montá�e v poloze, která odpovídá jeho 

umíst�ní v konstrukci. 

Je�ábník:

o Vykonává svoji funkci v plném rozsahu podle souvisejících �SN. 

o Vlastní platný je�ábnický pr�kaz. 

o Dbá pokyn� p�edáka i vaza�e. 

o Prvky dopravuje je�ábem k místu osazení v podélném sm�ru mimo p�dorys 

objektu tak, aby p�í�ný p�ísun nad stavbu byl co nejkrat�í. 

o Vlastní váhovou tabuli u materiál� a zná ak�ní rádius a zat��ovací parametry 

je�ábu ve vztahu k dispozici staveni�t�. 

o V�echny materiály zvedá plynule bez posunu trhavého pohybu, houpání, otá�ení 

a p�í�ného rozkmitu. 

o Práci ihned p�eru�uje za silného v�tru (tj. více ne� 12 m/s), za zatí�ení 

viditelnosti. p�i mlze, p�i bou�ce ap. 

5.7 Jakost a kontrola kvality 

5.7.1 Kontrola vstupní 

o U v�ech dílc� ur�ených k montá�i musí být provedena p�ejímací kontrola. 

Ka�dý dílec musí být opat�en pr�vodním listem, který vydává odb�rateli 

dodavatel. 

o Pr�vodní list musí obsahovat potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, �e 

dílec odpovídá projektu, p�íslu�ným technickým normám a p�edpis�m, která 

stanovují po�adavky na vzhled, odchylky, zna�ení, manipulaci apod. 

o Na staveni�ti dochází také k p�ejímce dílc� a to od dopravce vedoucímu �ety. 

Kontroluje se hlavn� mno�ství dovezených prvk�, jejich ozna�ení, povrchy, 

hrany, datum výroby a výstupní kontroly. Výsledek kontroly musí být 

zaznamenán do dodacího listu dopravce a do KZP stavby. 

o P�ejímací kontrola je provád�na v rozsahu stanoveném v Plánu kontrol a 

zkou�ek (KZP). 

5.7.2 Kontrola meziopera�ní 

P�i montá�i materiál� je nutno pr�b��n� kontrolovat zejména:

o shodnost polohy osazovaných materiál� s polohou podle projektu, 

o hodnoty úchylek (doporu�ené orienta�ní hodnoty mezních odchylek, tlou��ku 

spár), 
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o kontrola ulo�ení st�e�ních sv�tlík� (zda je pou�ito dostate�né mno�ství kotvících 

prvk�, jejich rozmíst�ní; funk�nost st�e�ních sv�tlík�, zda nedochází k zatékání 

vody, otevíravost sv�tlík�), 

o správnost provedení styk� tj. (dodr�ení p�ekrytí fólie v p�í�ném a podélném 

sm�ru; kontrola neporu�enosti fólií; kontrola ulo�ení, zda je fólie ulo�ena 

správnou stranou), 

o kontrola dodr�ení p�edepsané skladby, hlavn� druh a tlou��ka tepelné izolace. 

P�i provád�ní kontroly styk� je nutno kontrolovat zejména:

o v�eobecn� � p�esnost provedení konstruk�ních spoj�, ur�itý po�et �roub�, 

ut�sn�ní fólií, provázanost tepelné izolace, apod., 

o u betonových styk� - správnost vyspádování betonu, dodr�ení dilata�ních spár. 

o u spádové vrstvy kontrolujeme: spádování spádové vrstvy (provedení 

projektovaný sklon), 

o zpracování betonu (dostate�né zhutn�ní pomocí vibrátoru), 

o dodr�ení dilata�ních celk� (rozm�ry, velikost dilata�ních spár, vypln�ní spár). 

5.7.3 Kontrola výstupní 

Práce se p�ejímají po dokon�ení ve�kerých prací provád�ných na zast�e�ení 

obchodního domu v�etn� dokon�ování detail�. 

P�i p�ejímce prací na zast�e�ení se kontroluje zejména:

o zda provedená konstrukce odpovídá projektu pop�. Smlouv� o dílo, 

o kvalita provedených prací, 

o schopnost pln�ní funkce dané konstrukce, zkou�ky t�snosti, 

o zda vlastnosti pou�itého lehkého betonu, a svary odpovídají po�adovaným 

vlastnostem, 

o dodr�ení mezních úchylek, zejména úchylek celých �ástí konstrukcí 

stanovených projektem nebo uvedených v �SN, 

o stav a vzhled provedených prací, hlavn� na pohledových �ástech tj. trapézové 

plechy a hydroizolace. 

Zji��uje se zejména:

o správnost osazení st�e�ních sv�tlík� do st�e�ní konstrukce, 

o jakost svar�, 

o dosa�ená pevnost betonu. 

P�i p�ejímce smontované konstrukce musí dodavatel prací na zast�e�ení p�edlo�it tyto 

doklady:

o osv�d�ení o jakosti a kompletnosti dodávek materiál� vydaná výrobcem 

materiál�, 
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o osv�d�ení o kvalit� materiál�, jich� bylo pou�ito p�i pracích na zast�e�ení, 

o výkresy konstrukcí s uvedenými mezními úchylkami od projektu, 

o zápisy o pr�b��né p�ejímce díl�ích smontovaných konstrukcí, 

o zápisy o p�ejímce zakrytých konstrukcí a prací, 

o zprávy (protokoly) o zkou�kách pr�kazních a kontrolních. 

O ka�dé p�ejímce provedených prací a smontovaných konstrukcí musí být sepsán zápis. 

5.7.4 �e�ení neshod 

Vady pou�ívaných materiál� � pou�ití nevyhovujících prvk�:

o nedodr�ení p�edepsaných fyzikáln� mechanických vlastností materiál�, 
o nedodr�ení p�edepsaných rozm�rových tolerancí výrobk� a jejich následné 

zabudování do konstrukcí, 
o výskyt vzhledových povrchových vad materiál�. 

Vady vzniklé nesprávným provád�ním prací: 

o nedokonalá (nedostate�ná) p�ejímka podkladních konstrukcí p�ed samotnou 

montá�í (únosnosti, pevnosti, a rovnost podklad� stanovené v projektové 

dokumentaci eventueln�), 

o nedokonalá úprava úlo�ných ploch panel� k zaji�t�ní jejich �ádného (plného) 

dosednutí. 

Vady vyplývající z nedodr�ení TP pro montá� tj. zejména: 

o neodpovídající p�eprava a skladování materiál� (nedostate�né zaji�t�ní proti 
po�kození, statickému p�etí�ení a pronikání vody), 

o osazování materiál� neo�i�t�ných od ne�istot, 
o nevhodné statické rozmíst�ní vázacích prost�edk� tj. v rozporu s výrobní 

dokumentací, 
o neulo�ení materiálu pop�. dílce p�edepsaným zp�sobem, 
o nerespektování nutnosti opat�ení za zvlá�tních klimatických podmínek tj. p�i 

provád�ní betonování za nízkých teplot, izolování za nízkých teplot, nezakrytí 
odkryté tepelné izolace, 

o zabudování vadných � mechanicky nebo jinak po�kozených prvk�, pou�ití prvk�
s nadm�rnými odchylkami. 

Vady spo�ívající v nedodr�ení p�esnosti montá�e:
o shodnosti polohy osazovaných dílc� s polohou dle projektové dokumentace tj. 

mezních odchylek stanovených projektovou dokumentací, 

o nesprávné zaizolování dílce tj. �patné napojení s nosnou konstrukcí. 

O pou�ití dílc� a materiál�, které nevyhov�ly p�ejímacím podmínkám se výrobce 

musí dohodnout s odb�ratelem. Zji�t�né neshody p�i vstupní a meziopera�ní kontrole se 
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musí co nejd�íve odstranit. V p�ípad� neshody zji�t�né p�i výstupní kontrole nesmí být 

zahájeny a� do odstran�ní navazující práce. 

O odstran�ní vad se musí provést zápis do stavebního deníku. 

5.8 Bezpe�nost práce, po�ární ochrana, ekologie 

5.8.1 Bezpe�nost práce 

o P�ed zahájením montá�ních prací musí být v�ichni zú�astn�ní zam�stnanci 

prokazateln� seznámeni s tímto technologickým postupem nebo s pracovním 

postupem. 

o Na po�átku prací prob�hne bezpe�nostní �kolení v�ech pracovník�, kte�í se 

budou podílet na montá�ních pracích. 

o �kolení musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále p�íslu�ná 

ustanovení zákoníku práce �.262/2006Sb; na�ízení vlády �.591/2006Sb. O 

bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveni�tích; a na�ízení vlády �.362/2005Sb. O bli��ích po�adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z 

vý�ky nebo do hloubky. 

o P�i provád�ní montá�ních prací, musí v�ichni zam�stnanci, v�etn� zam�stnanc�

subdodavatel� pou�ívat ochranné p�ilby. 

o Vedoucí pracovi�t� rozhodne, p�i jaké �innosti p�ilby nemusí být pou�ívány a s 

tímto prokazateln� seznámí v�echny zam�stnance. 

Na�ízení vlády �.591/2006Sb. O bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích

§2 (1) Zhotovitel p�i uspo�ádání staveni�t� dbá, aby byly dodr�eny po�adavky na 

pracovi�t� stanovené zvlá�tním právním p�edpisem a aby staveni�t�

vyhovovalo obecným po�adavk�m na výstavbu podle zvlá�tního právního 

p�edpisu a dal�ím po�adavk�m na staveni�t� stanoveným v p�íloze �. 1 k 

tomuto na�ízení; je-li pro staveni�t� zpracován plán bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci na staveni�ti (dále jen "plán"), uspo�ádá zhotovitel staveni�t� v 

souladu s plánem a ve lh�tách v n�m uvedených. 

§2 (2) Zhotovitel vymezí pracovi�t� pro výkon jednotlivých prací a �inností; p�itom 

postupuje podle zvlá�tních právních p�edpis� upravujících podmínky ochrany 

zdraví zam�stnanc� p�i práci. 

§2 (3) Za uspo�ádání staveni�t�, pop�ípad� vymezeného pracovi�t�, podle odstavc� 1 

a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveni�t�, pop�ípad� pracovi�t�, 

p�edáno a který je p�evzal. V zápise o p�edání a p�evzetí se uvedou v�echny 

známé skute�nosti, je� jsou významné z hlediska zaji�t�ní bezpe�nosti a 

ochrany zdraví fyzických osob zdr�ujících se na staveni�ti, pop�ípad�

pracovi�ti. 
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§3 Zhotovitel zajistí, aby: a), b), f), h). 

§4 Jestli�e po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 

montá�ních prací nebo p�i udr�ovacích pracích, není mo�no zajistit, aby práce 

byly provád�ny na pracovi�tích, která spl�ují po�adavky zvlá�tního právního 

p�edpisu, a jestli�e p�i jejich provád�ní nebo b�hem p�ístupu na pracovi�t�

hrozí nebezpe�í pádu fyzických osob nebo p�edm�t� z vý�ky nebo do hloubky, 

zajistí zhotovitel bezpe�né provád�ní t�chto prací, jako� i bezpe�ný p�ístup na 

pracovi�t� v souladu s po�adavky zvlá�tního právního p�edpisu. 

§5 Nále�itosti oznámení o zahájení prací p�i realizaci stavby, které je zadavatel 

stavby povinen doru�it oblastnímu inspektorátu práce, stanoví p�íloha �. 4 k 

tomuto na�ízení. 

§6 Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvý�enému ohro�ení �ivota nebo 

po�kození zdraví, pro jejich� provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán, 

stanoví p�íloha �. 5 k tomuto na�ízení. 

P�íloha �. 1 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Dal�í po�adavky na staveni�t�:

II.  Po�adavky na zaji�t�ní staveni�t�:  

1 a), c), d); 2 a� 8 

II.         Za�ízení pro rozvod energie: 

  1 a� 3 

III. Po�adavky na venkovní pracovi�t� na staveni�ti 

  1 a), b), c); 2 a� 8 

P�íloha �. 2 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Bli��í minimální po�adavky na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i provozu a pou�ívání stroj� a ná�adí na staveni�ti:

II. Obecné po�adavky na obsluhu stroj�

1 a� 5 

V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

1 

VI. �erpadla sm�si a strojní omíta�ky 

1, 2, 3, 7a) a� c), 8, 10, 11, 12, 13 

IX. Vibrátory 

1,2 

XI. Stavební elektrické vrátky 

1 a� 7, 8 a) a� m), 9 a) a� c), 10 

XIV. 1 a� 5 

P�íloha �. 3 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Po�adavky na organizaci práce a pracovní 

postupy:

II. Skladování a manipulace s materiálem 

1, 2, 3, 4, 9, 15, 16 

IX. Betoná�ské práce a práce související 
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1. Bedn�ní 

1, 3, 4 

2. P�eprava a ukládání betonové sm�si 

1, 3, 4 

3. Odbed�ování 

1 a� 4 

IX. Montá�ní práce 

1 a� 15 

XIII. Sva�ování a nah�ívání �ivic v tavných nádobách 

1 a� 3, 6 

P�íloha �. 4 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Nále�itosti oznámení i zahájení prací

1 a� 12 

Na�ízení vlády �.362/2005Sb. O bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky

§3 (1) Zam�stnavatel p�ijímá technická a organiza�ní opat�ení k zabrán�ní pádu 

zam�stnanc� z vý�ky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí, nebo k 

jejich bezpe�nému zachycení (dále jen ,,ochrana proti pádu�) a zaji�t�ní jejich 

provád�ní: b) 

§3 (2) Ochranu proti pádu zaji��uje zam�stnavatel p�ednostn� pomocí prost�edk�

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, nap�íklad 

ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná le�ení, ohrazení nebo sít�

stavební konstrukce, nap�íklad le�ení nebo pracovní plo�iny. 

§3 (3) Prost�edky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prost�edky 

proti pádu, se pou�ijí v p�ípad�, kdy povaha práce vylu�uje pou�ití prost�edk�

kolektivní ochrany nebo není-li pou�ití prost�edk� kolektivní ochrany s 

ohledem na povahu, p�edpokládaný rozsah a dobu trvání práce a po�et 

dot�ených zam�stnanc� ú�elné nebo s ohledem na bezpe�nost zam�stnance 

dostate�né. 

§3 (4) Ochranu proti pádu není nutné provád�t 

a), c) 

§3 (7) Práce ve vý�kách nesmí být provád�na, jestli�e nep�íznivá pov�trnostní situace, 

s ohledem na pou�itou ochranu proti pádu, m��e ohrozit bezpe�nost a zdraví 

zam�stnanc�. 

§3 (8) P�i práci ve vý�kách a nad volnou hloubkou vykonávané osamocené nebo 

samostatn� musí být zam�stnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 

zam�stnanci na pracovi�ti nebo pro dorozumívání s vedoucím zam�stnancem. 

Zam�stnanec vykonávající práci uvedenou ve v�t� první musí být pou�en o 

povinnosti p�eru�it práci, pokud v ní nem��e pokra�ovat bezpe�ným zp�sobem 
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a o p�eru�ení práce musí neprodlen� informovat vedoucího zam�stnance, 

pop�ípad� zam�stnavatele. 

§4 Dal�í po�adavky na zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je 

zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci ve vý�kách a nad volnou hloubkou, a 

na bezpe�ný provoz a pou�ívání technických za�ízení poskytovaných 

zam�stnanc�m pro práci ve vý�kách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v 

p�íloze k tomuto na�ízení. 

P�íloha k na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. Dal�í po�adavky na zp�sob organizace práce a 

pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajisti p�i práci ve vý�kách a nad 

volnou hloubkou, a na bezpe�ný provoz a pou�ívání technických za�ízení 

poskytovaných zam�stnanc�m pro práci ve vý�kách a nad volnou hloubkou:

I. Zaji�t�ní proti pádu technickou konstrukcí 

1, 2, 3, 5 

II. Zaji�t�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

1; 3 a), b) 

III. Pou�ívání �eb�ík�

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

IV. Zaji�t�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

1, 2, 3 

V. Zaji�t�ní pod místem práce ve vý�kách a v jeho okolí 

1; 2 d); 

X. P�eru�ení práce ve vý�kách 

a), b), c), d) 

XI. �kolení zam�stnanc�

Podrobn�j�í po�adavky pro bezpe�nost práce �e�í Plán BOZP. 

5.8.2 Po�ární ochrana 

P�i montá�ních pracích je dodavatel povinen dodr�ovat ve�keré právní a ostatní 

p�edpisy související s po�ární ochranou tak, jak to po�aduje zákon �. 133/1985 Sb. O 

po�ární ochran� v platném zn�ní se zm�nami 281/2009Sb.; provád�cí vyhlá�ka 

ministerstva vnitra �. 246/2001 Sb. o po�ární prevenci. A vyhlá�ka �.23/2008Sb. O 

technických podmínkách po�ární ochrany staveb, se zm�nami 268/2011Sb. Zvý�ení 

pozornosti vy�aduje �innost v blízkosti ostatních objekt� a v zastav�ném území. 

Ve�keré práce musí odpov�dný zam�stnanec �ídit tak, aby jeho pod�ízení 

nevytvá�eli zbyte�ná po�ární nebezpe�í, tzn. p�edev�ím vylou�it v maximální mo�né 

mí�e ve�keré �innosti vy�adující pou�ití otev�eného ohn� a bude ze svých pracovi��

pr�b��n� odstra�ovat odpadový materiál (zejména ho�lavý). Pálení odpadových a 

jiných materiál� (v�etn� klestí a odstra�ování k�ovin, trávy, obalových materiál� apod.) 

na otev�eném ohni�ti je p�ísn� zakázáno. 
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U svá�e�ských prací musí odpov�dný zam�stnanec zajistit dodr�ování ustanovení 

p�íslu�ných norem a to zejména �SN 05 0601/1993 v celém rozsahu s d�razem na 

�lánek 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda se nejedná o práce se zvý�eným nebezpe�ím, 

�lánek 3.6.2.1 - v p�ípad� zvý�eného nebezpe�í sva�ovat pouze na písemný p�íkaz po 

provedení v n�m uvedených dopl�ujících bezpe�nostních opat�ení. 

U sva�ování a �ezání plamenem musí odpov�dný zam�stnanec zajistit dodr�ování 

�SN 05 0610 v plném rozsahu (nap�. zaji�t�ní stability lahví), �SN 05 0630/1993, p�i 

skladování ho�lavých kapalin p�íslu�ná ustanovení vyhlá�ky �. 48/1982 Sb. 

P�i vzniku po�áru jsou v�ichni zam�stnanci povinni postupovat dle po�árních 

poplachových sm�rnic, které musí být vyv��eny na p�ístupném míst�. 

5.8.3 Ekologie 

Ochrana �ivotního prost�edí se �ídí v rámci jednotlivých spole�ností ekologickým 

na�ízením (interní p�edpis pod ozna�ením), které stanovuje opat�ení, postupy a 

odpov�dnosti k zaji�t�ní ochrany �ivotního prost�edí v souladu s platnými zákony v 

oblasti nakládání s odpady, evidenci a likvidaci odpad�. 

Po dobu provád�ní stavebních prací v rámci tohoto pracovního p�edpisu je nutné 

dodr�ovat ustanovení zákona �. 244/1992 Sb. ve smyslu zm�n provedených zákonem �. 

132/2000 Sb. o posuzování vlivu na �ivotní prost�edí a �init pot�ebná opat�ení ke 

sní�ení hluku, zejména je d�le�ité dbát na dodr�ování nejvy��ích p�ípustných hladin 

hluku stanovených hygienickými p�edpisy a na�ízením vlády �. 88/2004 Sb. 

Dal�í zákon upravující a vymezující mo�nosti provád�ní staveb je zákon �. 

86/2002 Sb. se zm�nami 221/2011 O ochran� ovzdu�í p�ed zne�i��ujícími látkami v 

jeho plném rozsahu, stejn� jako i ustanovení na�ízení vlády �. 88/2004 Sb. o ochran�

zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, která stanoví povinnosti stavebních 

firem p�i provád�ní staveb. 

Je nutné dbát na to, aby b�hem výstavby byl dodr�ován zákon �. 150/2011 Sb. o 

vodách, aby nedocházelo k nadm�rnému zne�i��ování povrchových vod a k ohro�ování 

kvality podzemních vod. 

Chrán�né porosty, území, objekty p�ípadn� ochranná pásma, budou p�ed vlivem 

stavebních prací o�et�eny uplatn�ním zásad zákonných a podzákonných norem o 

ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní zákona �. 114/1992 Sb.,o ochran� p�írody, 

vyhlá�ky �.105/1997. 

B�hem stavebních prací ur�ených v rámci tohoto pracovního p�edpisu se musí 

dodr�ovat ustanovení zákon� a norem: 

o zákon 185/2001 Sb. o odpadech, se zm�nami 154/2010Sb. 

o vyhlá�ka �. 381/2001 Ministerstva �ivotního prost�edí, kterou se vydává katalog 

odpad� a stanoví dal�í seznamy odpad�

o vyhlá�ka �. 383/2001 Ministerstva �ivotního prost�edí, o podrobnostech 

nakládání s odpady 
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Tab. 10 - Odpad na staveni�ti. 

�ÍSLO ODPADU NÁZEV ODPADU ZP	SOB LIKVIDACE 

17 01 01 Beton 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru, 
poté odvezen na 
odpovídající skládku na 
recyklaci 

17 09 04 Sm�sný stavební odpad 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

15 02 02 

Absop�ní �inidla, filtra�ní 
materiály, �istící tkaniny a 
ochranné od�vy zne�i�t�né 
nebezpe�nými odpady 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

17 01 01 Beton (�erstvý výplach) 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

17 06 04 Izola�ní materiály 

Odpad odná�en do 
ozna�eného kontejneru a 
poté odvezen na 
p�edepsanou skládku 

Komunální odpad od d�lník� bude shroma�
ován v p�ipraveném kontejneru, 

který bude ozna�en a vyvá�en v�dy p�i plném zapln�ní objednanou firmou. 

Na staveni�ti se nachází jediný nebezpe�ný odpad a to absorp�ní materiál 

nacházející se ve vanách zachycující úniky nafty a olej� ze stroj�. 
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6 PLÁN BEZPE�NOSTI, OCHRANA A ZDRAVÍ 

PRACOVNÍK� P�I PRÁCI 

6.1 Úvod 

6.1.1 Funkce plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti (dále jen �plán�) 

stanovuje bli��í po�adavky pro zaji�t�ní bezpe�né a zdraví neohro�ující práce, a z nich 

vyplívající povinnosti vytvá�et pracovní podmínky, které umo��ují bezpe�ný výkon 

�inností p�i realizaci stavby. 

Plán �e�í rizika,  jejich� p�sobení m��e mít vá�né d�sledky na zdraví pracovník�

vykonávajících práci na daném staveni�ti. 

B��ná rizika vztahující se k jednotlivým provád�ným pracem a profesím, které 

jsou pro tyto práce typické, jsou sou�ástí prevence rizik jednotlivých zam�stnavatel�

(dodavatel�) a jejich povinností je tyto rizika hodnotit a p�ijímat pro n� opat�ení � 

nap�íklad pracovní pokyny, OOPP, atd. 

6.1.2 Základní údaje o stavb�

Název stavby Obchodní d�m 
Místo stavby Ulice Spojovací, T�ebí�
Okres  T�ebí�
Katastrální ú�ad St�ít�� 
Stavební ú�ad St�ít�� 
Charakter stavby Novostavba 
Investor Ing. Josef Prajsner, Na Nivkách 304, 674 01 T�ebí�
Projektant Ing. Hladil 
Zhotovitel Lobstav, spol.  s.r.o. 
Koordinátor Ing. Bed�ich Zavadil 

6.1.3 Ú�el vydání 

Plán je zpracován pro ú�el vydání stavebního povolení a musí být b�hem 

provád�ní stavby aktualizován. 

6.1.4 Odpov�dnost a pravomoci na úseku BOZP 

Pé�e o bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci a zlep�ování pracovních podmínek je 

nedílnou sou�ástí plánování a �ízení stavební výroby. BOZP je jednou z prvo�adých 

povinností vedoucích pracovník� zhotovitele na v�ech stupních �ízení v rozsahu 

pracovních �inností. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zam�stnanc�  

s plánem BOZP. 

Pracovníci na staveni�ti jsou povinni �ídit se pokyny: 
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o vedoucích zam�stnanc�,  

o koordinátora BOZP, 

o osob zaji��ujících technický dozor investora a dal�ích osob investora 

zastupujících. 

Koordinátor p�i realizaci stavby, dle zákona �. 309/2006 Sb., je na stavb� osoba 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (dále jen �koordinátor�). 

V�echny osoby na staveni�ti, jsou povinny: 

o �ídit se pokyny koordinátora a dbát jeho na�ízení, 

o ú�astnit se kontrolních dn� BOZP, pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány, 

o ú�astnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem 

vyzvány, 

o spolupracovat na odstra�ování zji�t�ných závad v oblasti BOZP. 

1) P�sobnost koordinátora b�hem realizace stavby:

a) Koordinátor koordinuje spolupráci zhotovitel�, nebo osob jimi pov��ených p�i 

p�íjímání opat�ení k zaji�t�ní BOZP se z�etelem na povahu stavby a na v�eobecné 

zásady prevence rizik a �innosti provád�né na staveni�ti sou�asn�, pop�ípad� v 

t�sné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabra�ovat pracovním 

úraz�m a p�edcházet vzniku nemoci z povolání. 

b) Koordinátor b�hem realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dn� k 

dodr�ování Plánu BOZP za ú�asti zhotovitel� nebo osob jimi pov��ených a 

organizuje jejich konání. 

Na kontrolním dnu koordinátor:

o Dává podn�ty a doporu�uje technická �e�ení nebo organiza�ní opat�ení z 

hlediska zaji�t�ní bezpe�ného a zdraví neohro�ujícího pracovního prost�edí, 

o informuje v�echny dot�ené zhotovitele stavby o bezpe�nostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveni�ti b�hem postupu prací a navrhuje k nim 

preventivní opat�ení, 

o prokazateln� seznamuje se zji�t�nými nedostatky a navrhovanými opat�eními 

za uplynulé období, 

o koordinátor vyhotovuje písemné záznamy o projednávaných zále�itostech v 

rámci kontrolních dn�, tzv. Zápis z kontrolního dne. 

c) Koordinátor provádí pravidelné kontroly staveni�t�, v rámci kterých sleduje 

zabezpe�ení obvodu staveni�t�, v�etn� vstup� a vjezd� na staveni�t� s cílem 

zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám, zda jsou provád�né práce na 

staveni�ti v souladu s po�adavky na BOZP v rámci Plánu BOZP.

d) Koordinátor provádí o zji�t�ných závadách zápisy do Stavebního deníku. Dále 

zapisuje údaje o tom, zda a jakým zp�sobem byly tyto nedostatky odstran�ny. 

e) Koordinátor vede o ve�keré své �innosti a zji�t�ných skute�nostech písemné 

záznamy - deník koordinátora��
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f) V p�ípad�, �e nejsou závady ve stanoveném prvním termínu odstran�ny 

vyhotovuje koordinátor písemnou urgenci realizace nápravného opat�ení - 

urgentní list koordinátora. V tomto záznamu po dohod� s p�íslu�nou odpov�dnou 

osobou stanoví druhý  termín realizace nápravného opat�ení, av�ak bude ji� 

neprodlen� informovat investora o nespln�ní opat�ení. 

g) Koordinátor spolupracuje p�i stanovení �asu pot�ebného k bezpe�nému provád�ní 

jednotlivých �inností spolupracuje se zástupci zam�stnanc� pro oblast BOZP a s 

p�íslu�nými organizacemi, pop�ípad� s fyzickou osobou provád�jící technický 

dozor stavebníka. 

h) Zú�ast�uje se kontrolní prohlídky stavby, k ní� byl p�izván stavebním ú�adem. 

i) Ve�keré záznamy dokumentující �innost koordinátora uvedené v p�edcházejících 

odstavcích jsou rovn�� závazné. Jedná se o: 

o Deník koordinátora, 

o urgentní list koordinátora, 

o zápis kontrolního dne. 

2) Povinnosti zadavatele stavebních prací:

a) Budou-li na staveni�ti p�sobit zam�stnanci více ne� jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen ur�it pot�ebný po�et koordinátor� bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci na staveni�ti (dále jen �koordinátor�) s p�ihlédnutím k rozsahu a 

slo�itosti díla a jeho náro�nosti na koordinaci ve fázi p�ípravy a ve fázi jeho 

realizace. �innosti koordinátora p�i p�íprav� díla a p�i jeho realizaci mohou být 

vykonávány touté� osobou. 

b) Ur�í-li zadavatel stavby více koordinátor�, kte�í p�sobí p�i p�íprav� nebo realizaci 

stavby sou�asn�, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 

c)� Zadavatel stavby je povinen p�edat koordinátorovi ve�keré podklady a informace 

pro jeho �innost, v�etn� informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho 

v�domím zdr�ovat na staveni�ti, poskytovat mu pot�ebnou sou�innost a zavázat 

v�echny zhotovitele stavby, pop�ípad� jiné osoby k sou�innosti s koordinátorem 

po celou dobu p�ípravy a realizace stavby. 

d) V p�ípadech, kdy p�i realizaci stavby:

o celková p�edpokládaná doba trvání prací a �inností je del�í ne� 30 pracovních 

dn�, ve kterých budou vykonávány práce a �innosti a bude na nich pracovat 

sou�asn� více ne� 20 fyzických osob po dobu del�í ne� jeden pracovní den, 

nebo 

o celkový plánovaný objem prací a �inností b�hem realizace díla p�esáhne 500 

pracovních dn�. V p�epo�tu na jednu fyzickou osobu,� je zadavatel stavby 

povinen doru�it Oznámení o zahájeni prací (dále jen �oznámení�), jeho� 

nále�itosti stanoví p�íloha �. 4 na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., oblastnímu 
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inspektorátu práce (OIP), nejpozd�ji do 8 dn� p�ed p�edáním staveni�t�

zhotoviteli. 

e) Oznámení m��e být doru�eno v listinné nebo elektronické podob�. Dojde-li k 

podstatným zm�nám údaj� obsa�ených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbyte�ného odkladu jeho aktualizaci. 

f) Stejnopis Oznámení musí být vyv��en na viditelném míst� u vstupu na staveni�t�

po celou dobu provád�ní stavby a� do ukon�ení prací a p�edání stavby 

stavebníkovi k u�ívání. Rozsáhlé stavby mohou být ozna�eny jiným vhodným 

zp�sobem, nap�. tabulí s uvedením pot�ebných údaj�. Uvedené údaje mohou být 

sou�ástí ��ítku nebo tabule umís�ované na staveni�ti nebo na stavb�. 

6.1.5 Zaji�t�ní BOZP na staveni�ti 

Ka�dý pracovník, který se podílí na p�íprav�, organizaci, �ízení a provád�ní 

stavebních prací, musí mít pot�ebné znalosti k zaji�t�ní bezpe�nosti práce. Zhotovitel 

stavebních prací je povinen v�echny tyto pracovníky vy�kolit, nebo zajistit jejich 

vy�kolení z p�edpis� k zaji�t�ní bezpe�nosti práce a na technických za�ízeních, pop�. 

prakticky zau�it, a to v rozsahu pot�ebném pro výkon jejich práce. Sou�asn� je jeho 

povinností ov��ovat jejich znalosti. 

Ka�dý zhotovitel musí informovat zhotovitele stavby i koordinátora BOZP o 

v�ech okolnostech znemo��ujících dodr�ení plánu. 

Ka�dý zhotovitel je mimo jiné povinen dle �l. 16 písm. a) zákona 309/2006 Sb. 

Nejpozd�ji do 8 dn� p�ed zahájením prací na staveni�ti dolo�it, �e informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících p�i pracovních nebo technologických postupech, 

které zvolil. 

Koordinátor BOZP poté informuje dot�ené zhotovitele stavby, podle �l. 18 zákona 

309/2006 Sb., O bezpe�nostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveni�ti 

b�hem postupu prací. Rovn�� seznámí dot�ené zhotovitele s plánem BOZP. V�ichni 

zhotovitelé poté seznámí v�echny své pracovníky s t�mito riziky a s plánem BOZP. 

Poru�ení �l. 16 zákona 309/2006 Sb. ze strany zhotovitele stavby, je pova�ováno 

za hrubé poru�ení na úseku BOZP na stavb� a za nedostate�né poskytnutí sou�innosti a 

podklad� koordinátorovi BOZP. 

1) Povinnosti kladené na odpov�dné osoby, vedoucí zam�stnance stavby 

(stavbyvedoucí a mistry):

o Seznámit v�echny pracovníky a osoby, které se s jeho v�domím vyskytují na 

staveni�ti s plánem BOZP, 

o prokazateln� seznámit v�echny pracovníky a osoby s riziky na pracovi�ti, 

technickými nebo pracovními postupy, 

o vybavit v�echny pracovníky a osoby pot�ebnými OOPP p�ed nástupem na stavbu. 

o spolupracovat s koordinátorem BOZP p�i zaji�t�ní BOZP na staveni�ti, 

poskytnout mu sou�innost (plnit jeho doporu�ení), 
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o oznamovat koordinátorovi BOZP pracovní úraz a ka�dou mimo�ádnou událost, 

o vést evidenci pracovník� a osob od jejich nástupu na staveni�t� a� po opu�t�ní 

staveni�t�, 

o p�eru�it práce p�i nebezpe�í vzniku havárie, mimo�ádné události, p�i hrozícím 

vzniku pracovního úrazu do doby, ne� bude nebezpe�í odstran�no, 

o zau�it pracovníky k bezpe�nému provád�ní prací v pot�ebném rozsahu, vybavit 

pracovníky vhodným a bezpe�ným ná�adím, nástroji, pom�ckami, 

o kontrolovat dodr�ení BOZP na staveni�ti, 

o plnit v�echny po�adavky a na�ízení stanovené právními nebo ostatními p�edpisy 

(kontrola pa�ení, kontrolu zábran, zábradlí, kontrola po�adavk� bezpe�nosti 

práce p�i provád�ní prací ve vý�kách a nad volnou hloubkou, atd.). 

2) Obecné povinnosti kladené na zam�stnance stavby z hlediska bezpe�nosti práce: 

o P�i zji�t�ní nedostatk� v oblasti BOZP, které zam�stnanec nem��e sám odstranit 

- informovat o nich neodkladn� nad�ízeného, 

o pou�ívat p�i práci ochranná za�ízení a p�edepsané osobní ochranné pracovní 

prost�edky, 

o dodr�ovat protipo�ární opat�ení (p�i sva�ování, p�i práci s otev�eným ohn�m 

nebo tam, kde dochází k odletu �havých pilin, mít na pracovi�ti dostate�ný po�et 

hasících p�ístroj�), 

o neprovád�t práce, pro n�� nejsou pou�eni ani vy�koleni, zejména práce, které 

vy�adují zvlá�tní odbornou kvalifikaci (svá�e�, je�ábník, vaza�, aj.), 

o dodr�ovat po�ádek na pracovi�tích a komunikacích na stavb�, 

o ka�dý úraz si dát �ádn� o�et�it, ihned jej hlásit nejblí�e nad�ízenému a zaevidovat 

ho, 

o po�ínat si p�i práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovník�, 

dodr�ovat p�edpisy o BOZP a p�edepsané pracovní postupy, 

o osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveni�t� od 

odpov�dného pracovníka, se nesmí v t�chto prostorách pohybovat ani zdr�ovat, 

o v�ichni pracovníci jsou p�i zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít 

k náhodnému pádu p�edm�t�, 

o za�ízení, v nich� se pou�ívají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 

nebezpe�né látky, musí být umíst�na tak, aby p�i úniku látky nedo�lo k ohro�ení 

bezpe�nosti a zdraví pracovník�, 

o dodr�ovat po�adavky bezpe�nostního zna�ení ozna�ující riziková místa a 

vymezující bezpe�nostní vzdálenosti, 

o p�i práci v noci bude staveni�t� �ádn� osv�tleno. Zvý�ená pozornost bude z 

hlediska osv�tlení v�nována míst�m se zvý�eným rizikem. 
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o p�ed zahájením opravy, údr�by nebo �i�t�ní za�ízení, musí být toto za�ízení 

odstaveno a zabezpe�eno podle bezpe�nostních p�edpis�. Toto za�ízení musí být 

opat�eno výstrahou se zákazem spou�t�ní, 

o strojní za�ízení nesmí být uvád�no do �innosti v p�ípad� poruchy. P�ed 

spou�t�ním za�ízení se obsluha musí p�esv�d�it, zda toto za�ízení nevykazuje 

zjevné vady nebo po�kození. 

3) Pohyb zam�stnanc� a osob na staveni�ti

Pohyb pracovník� musí být �e�en tak, aby byly dodr�eny pot�ebné �í�ky a vý�ky 

pr�chozích profil�. 

6.1.6 Zakázané �innosti 

o Odstra�ovat nebo po�kozovat bezpe�nostní prost�edky, kterými se rozumí 

osobní ochranné pracovní prost�edky, bezpe�nostní a informa�ní tabulky, jako� i 

ostatní technická vybavení, p�ispívající k prevenci mimo�ádné události na 

staveni�ti, 

o provád�t opravy a údr�bu za�ízení bez pou�ití p�edepsaných osobních 

ochranných pracovních prost�edk�, 

o pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, 

o kou�ení je povoleno pouze na místech k tomuto ú�elu vyhrazených!, 

o p�i práci na za�ízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpe�nostní místa na 

za�ízení nebo pod kryty, dokud není za�ízení odstaveno a �ádn� zaji�t�no proti 

náhodnému spu�t�ní, 

o umís�ovat a skladovat p�edm�ty v pr�chozích cestách, 

o skladovat nebo p�emís�ovat p�edm�ty bez p�edchozího zaji�t�ní proti pádu. 

V p�ípad�, �e bude n�která z prácí provád�na jiným zp�sobem, ne� je uvedeno  

v technologickém postupu, musí doty�ný zhotovitel p�ed zahájením prací tuto zm�nu 

projednat s koordinátorem BOZP. 

6.1.7 Doporu�ená spole�ná ustanovení 

1) Práce, p�i kterých hrozí pád z vý�ky nebo do volné hloubky

P�i t�chto pracích je nutné dodr�et následující opat�ení: 

o Zaji�t�ní osob proti pádu kolektivní ochranou (technickou konstrukcí, 

le�ením, zábradlím, sítí, atd.) nebo zdvihací plo�inou, 

o pokud budou pou�ity prost�edky osobního zaji�t�ní, musí být zpracovány 

technologický a pracovní postup, kde budou p�esn� ur�eny místa kotvení. 

S tímto postupem budou pracovníci prokazateln� seznámeni, 

o zaji�t�ní volných okraj� zábradlím, zábranou, sítí, 

o pod pracovním místem bude vymezen nebezpe�ný prostor zábradlím, 

zábranou nebo dozorem, 
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o dal�í opat�ení dle Na�ízení vlády 362/2005 Sb. 

2) Práce spojené s montá�í a demontá�í t��kých konstruk�ních stavebních díl�

kovových, betonových a d�ev�ných

P�i t�chto pracích je nutné dodr�et následující opat�ení: 

o Pro je�áby, pohyblivé pracovní plo�iny a ostatní zdvihací za�ízení musí být 

zpracovány systémy bezpe�né práce podle �SN ISO 12480-1/1999, 

o je t�eba dbát v maximální mí�e v�ech p�edpis� bezpe�nosti práce. 

o pracovníci musí mít p�íslu�né kvalifikace (vaza�), 

o musí být zpracován technologický postup, podle kterého budou práce probíhat a 

se kterým budou pracovníci prokazateln� seznámeni. Tento technologický 

postup musí být p�edlo�en koordinátorovi ke schválení, 

o musí být vymezen nebezpe�ný prostor, do kterého nebude mít nikdo p�ístup, 

o musí být zaji�t�n dostate�ný po�et osob, které budou provád�t dal�í �innosti 

spojené s manipulací s t��kým b�emenem, 

o pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, podle druhu konkrétní 

�innosti, 

o musí být dodr�ovány v�echny p�edpisy týkající se BOZP. 

3) P�izp�sobení �asu pot�ebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skute�ného postupu prací

P�izp�sobení �asu pot�ebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skute�ného postupu prací bude p�edm�tem pravidelných porad na základ� nov�

p�íchozích technologických postup� jednotlivých zhotovitel�. Zápisy z t�chto porad 

budou sou�ástí tohoto plánu a budou pova�ována za aktualizaci plánu. 

4) P�edcházení rizik�m vzájemného p�sobení �inností provázených na staveni�ti 

nebo v jeho t�sné blízkosti

P�edcházení rizik�m vzájemného p�sobení �inností provázených na staveni�ti 

nebo v jeho t�sné blízkosti, je ú�elem tohoto plánu a úkolem v�ech vedoucích 

zam�stnanc� spolupracujících s koordinátorem. Dle zákoníku práce je nutné vzájemné 

seznámení se s riziky mezi zhotoviteli. Kontrolu dodr�ování BOZP provádí rovn�� 

osoba odborn� zp�sobilá v prevenci rizik (dle �l. 9 zák. �. 309/2006 Sb.) zhotovitele. 

Nebudou provád�ny práce v ohro�eném prostoru kolem zemních stroj�. 

Pro vymezení ohro�ených prostor� bude pou�ita výstra�ná páska ve vý�ce 1,1 m, 

v p�ípad� �innosti p�esahující délku sm�ny bude tato páska nahrazena dvou-ty�ovým 

zábradlím. 
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5) Vedení evidence p�ítomnosti osob

Ka�dý zhotovitel musí vést podle �l. 3 zákona 309/2006 Sb. vlastní evidenci o 

p�ítomnosti v�ech zam�stnanc� a dal�ích fyzických osob, v�etn� vymezení jejich 

právního postavení (nap�. zam�stnanec, OSV�) na �ásti staveni�t�, která mu byla 

p�edána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a 

koordinátorovi BOZP. 

Denní evidence o p�ítomnosti v�ech zam�stnanc� musí být vedena podle vyhl. C. 

499/2006 Sb., p�íloha �. 5, písm. B ve stavebním deníku. 

P�i vedení denní evidence o p�ítomnosti v�ech zam�stnanc� je nutné vzít v úvahu, 

�e OSV�, která nikoho nezam�stnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v 

rozsahu povinností pro zam�stnavatele a není proto povinen tuto evidenci vést (nemá 

vlastní pracovi�t�, ale je na pracovi�ti zhotovitele - zam�stnavatele, na jeho� pracovi�ti 

se pohybuje). 

6) Vymezení pracovi�t� pro výkon jednotlivých prací a �inností

Pro jednotlivé �innosti vymezí pracovi�t� vedoucí zam�stnanec zhotovitele, který 

bude V postavení objednatele v��i zhotoviteli, kterému bude pracovi�t� vymezovat. 

Vymezení pracovi�t� bude p�esn� popsáno v zápisu o p�edání a p�evzetí pracovi�t�. 

7) Zaji�t�ní staveni�t�, ozna�ení hranic staveni�t�:

o Po dobu provád�ní prací na stavb� budou v�ichni vedoucí zam�stnanci povinni 

vykázat cizí osoby ze staveni�t�, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveni�ti. 

o p�ístupy a p�íjezdy budou ozna�eny tabulkami se zákazem vstupu a vjezdu 

nepovolaných osob, 

o zadavatel zajistí seznámení v�ech osob vstupujících na staveni�t� o výskytu 

dopravních prost�edk� a omezení pohybu osob na nezbytn� nutnou míru. 

8) Prozatímní vedení energií:

o V�echna elektrická vedení musí být chrán�na proti mechanickému po�kození, 

o v místech k�í�ení komunikací musí být vedení energií vyv��eno do plastových 

úchyt� p�ipevn�ných na sloupech nebo st�nách, 

o hlavní vypína� musí být umíst�n tak, aby byl snadno p�ístupný, musí být 

ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né manipulaci a s jeho umíst�ním musí 

být seznámeny v�echny osoby zdr�ující se na staveni�ti. 

9) Sva�ování a nah�ívání �ivic v tavných nádobách:

o P�i nah�ívání �ivic v tavných nádobách, v�etn� natavování izola�ních materiál�, 

zhotovitel zajistí dodr�ení podmínek po�ární bezpe�nosti dle vyhl. 87/2000 Sb., 

o opat�ení k ochran� proti popálení p�i práci se �ivicemi stanoví zhotovitel v 

technologickém postupu, 
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o v p�ípad� akutního ohro�ení osoby nadýcháním, pot�ísn�ním, po�itím, následuje 

okam�ité poskytnutí první pomoci, 

o dal�í opat�ení - viz. Zákon �. 356/2003 Sb, NV 591/2006 Sb.,vyhl. 87/2000 sb. 

10) Opat�ení k minimalizaci negativních vliv�

V�echny osoby na staveni�ti musí být vybaveny reflexní vestou a ochrannou 

p�ilbou s logem firmy, vhodnou obuví a od�vem, p�ípadn� dal�ími odpovídajícími 

OOPP k dané �innosti. 

11) Vliv stavby na �ivotní prost�edí

Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby nedocházelo v pr�b�hu provád�ní 

stavebních prací k zne�i��ování �ivotního prost�edí ropnými látkami nebo jinými 

ne�istotami. 

6.1.8 Po�adavky na práce se stroji a mechanizmy na zemní a stavební práce 

o Pou�ívat pouze stroje a strojní za�ízení, které svojí konstrukcí, technickým 

stavem a provozem neohro�ují bezpe�nost osob p�i práci, a to jen k �innostem, 

pro které jsou ur�eny, 

o pov��ovat obsluhou stroj� a za�ízení jen ty pracovníky, kte�í mají odbornou, 

zdravotní a psychickou zp�sobilost, 

o vydat pokyny pro obsluhu a údr�bu stroje, v nich� musí být ur�eny povinnosti 

obsluhy, p�ed zahájením, v pr�b�hu a po dokon�ení �inností, dále zp�sob a 

provád�ní údr�by, zakázané úkony a �innosti p�i provozu stroje, 

o pro �innost a zp�sob obsluhy jsou rozhodující v�dy návody výrobc�, ze kterých 

by se m�lo vycházet p�i posuzování rizik. 

6.1.9 Seznam dokumentace 

V kancelá�i stavby musí být po celou dobu výstavby k dispozici: 

o Stavební povolení, 

o stavební a montá�ní deníky zhotovitel� a deník koordinátora BOZP, 

o aktuální evidence zam�stnanc�, 

o doklad o pro�kolení zam�stnanc� z bezpe�nosti práce, 

o doklady o kvalifikaci, zp�sobilosti pracovník� zejména u �inností: vaza�, svá�e�, 

le�ená�, je�ábník, strojník, 

o doklady provozovaných stroj� a za�ízení (pr�vodní dokumentace, provozní 

dokumentace, návody k obsluze apod.), 

o systém bezpe�né práce je�ábu, 

o revizní zprávy, 

o vyhodnocená rizika (p�edaná ostatním zhotovitel�m a koordinátorovi) - pro 

provád�né �innosti, 
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o kniha úraz�, 

o zápisy o p�edání staveni�t�, 

o platná, trvale aktualizovaná projektová dokumentace stavby, 

o doklady o díl�ích kontrolách a zkou�kách provedených b�hem stavby, 

o po�ární poplachové sm�rnice, havarijní a evakua�ní plán, 

o zápisy z kontrolních dn� stavby. 

! Na staveni�ti musí být prost�edky pro poskytnutí první pomoci! 

6.1.10 �kolení BOZP 

Zhotovitel zodpovídá, �e p�i realizaci vlastních prací budou provád�t zam�stnanci:

o s �ádnou kvalifikací tj. s platným �kolením BOZP a profesním �kolením, 

o kte�í jsou pro výkon práce zdravotn� zp�sobilí a jsou prokazateln� seznámeni s 

p�íslu�nými p�edpisy BOZP a jejich znalosti byly ov��eny. 

Pro práce vy�adující zvlá�tní odborné kvalifikace (vaza�, svá�e�, je�ábník, 

vyhrazená technická za�ízení aj.) zodpovídá zhotovitel, �e pracovníci mají platné 

pr�kazy nebo osv�d�ení. 

Zam�stnanci absolvují p�ed zapo�etím prací na stavb� �kolení BOZP, se zam��ením 

na rizika vyskytujících se na stavb� a s plánem BOZP. Ú�elem je seznámit pracovníky s 

místními podmínkami. Vstupní �kolení nenahrazuje ro�ní periodické �kolení BOZP. 

6.1.11 Záv�re�né ustanovení 

Platnost tohoto plánu se vztahuje pouze na tuto stavbu. Tímto plánem jsou 

povinni se p�im��en� �ídit i zam�stnanci jiných organizací, pracuji-li v prostoru stavby 

nebo na jejích za�ízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpov�dným vedoucím 

zam�stnancem pov��eni k výkonu �innosti. 

V Tab. 11 a� 13. jsou zobrazena rizika, která mohou nastat p�i pracích na 

obchodním dom�. 
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Tab. 11 - Rizika k plánu BOZP - �ást 1. 

Tab. 12 - Rizika k plánu BOZP - �ást 2. 
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Tab. 13 - Rizika k plánu BOZP - �ást 3. 
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7 NÁVOD NA U�ÍVÁNÍ STAVBY 
Tento návod obsahuje závazná pravidla u�ívání stavby po jejím dokon�ení pro 

u�ivatele nového obchodního domu v T�ebí�i. 

7.1 Obecné zásady u�ívání nemovitosti 

Hlavním konstruk�ní prvkem stavby je �elezobetonový skelet s obvodovými 

st�novými sendvi�ovými panely, které budou po ur�ité �asové dob� technicky 

poznamenány. Platí obecné zákonitosti stavební fyziky, tepelné techniky a akustiky, 

po�ární bezpe�nosti a celé �ady disciplín technických v�d souvisejících s výstavbou, p�i 

jejich� respektování vznikají základní p�edpoklady dlouhodobé správné funkce 

nemovitosti a naopak p�i jejich poru�ování k jejímu celkovému nebo díl�ímu 

znehodnocování. K t�mto obecným zásadám pova�ujeme za nutné upozornit na 

nejzáva�n�j�í skute�nosti. 

7.1.1 Sedání a dotvarování stavby 

Ka�dá stavba v závislosti na základových pom�rech, vlivem své hmotnosti 

prochází procesem sedání. Velikost sedání m��e být od n�kolika milimetr� a� k 

n�kolika centimetr�m. Vy��í hodnoty sedání nastanou zcela výjime�n� a to zpravidla 

p�i nedokonalém pr�zkumu základových pom�r�, nevhodném staveni�ti, 

nekvalifikovan� zpracovaném projektu a kombinaci t�chto vliv�. 

P�i rovnom�rnosti základových pom�r� a správném návrhu stavby dojde zpravidla 

k rovnom�rnému sedání stavby jako celku, které se prakticky nijak nep�ízniv� neprojeví. 

P�i nerovnom�rnosti základových pom�r� a komplikovaných �e�eních staveb se 

�adou technických opat�ení sna�í v�dy projektant a zhotovitel stavby rovnom�rnost 

sedání navodit. P�evá�ný podíl sedání stavby se odehrává v pr�b�hu zhotovení hrubé 

stavby. Pouze men�í podíl se odehrává po jejím dokon�ení. I minimální pohyby stavby 

vlivem sedání se mohou projevit nap�.: vlasovými trhlinkami v omítkách. Tyto trhlinky 

se zpravidla poda�í natrvalo odstranit p�i prvním následném malování. Vlasové trhliny, 

vzniklé z d�vodu vysychání konstrukcí, tepelné dilatace a smr��ování materiál�, stejn�

jako vlasové trhliny, vzniklé sedáním a dotvarováním stavby v po�áte�ních 2-3 letech 

u�ívání nemovitosti jsou zcela p�irozeným jevem a nemohou být tudí� p�edm�tem 

uplat�ování reklamací. 

7.1.2 Vlhkost 

Stavba byla zhotovena klasickými stavebními technologiemi, p�i nich� se do 

konstrukce vná�í vysoké mno�ství vody (zám�sová voda do zálivkové malty, betonové 

mazaniny a pot�ry, samonivela�ní st�rky, lepidla a voda pou�itá k o�et�ování 

tuhnoucích sm�sí atd.). Zbytková vlhkost, která v dokon�ené nemovitosti je v okam�iku 
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p�edání a po�átku u�ívání, je zpravidla vy��í ne� dlouhodob� stabilizována. Je proto 

nutné proces stabilizace zkrátit a dosáhne se p�edev�ím: 

o Intenzivním v�tráním, p�i �em� je ú�inn�j�í opakované krátkodobé v�trání 

plným otev�ením oken, ne� dlouhodobé s malou ú�inností v�trání �t�rbinami, 

o mírným zvý�ením teploty vytáp�ní v prvním zimním období o 1-2° C oproti 

standardu vytáp�ní v p�í�tích zimních obdobích, 

o vylou�ením zastavování velkých ploch obvodových zdí velkoplo�ným za�ízením, 

o postavením nábytkových díl� k obvodovým st�nám s mezerou mezi st�nou a 

zády nábytkových díl� min. 50 mm s mo�ností cirkulace vzduchu v této meze�e, 

postavením nábytku nejlépe na nohy nikoli na sokly,

o vylou�ením situování velkoplo�ných dekorativních p�edm�t� na obvodových 

st�nách, 

o neprovád�t speciální (um�lecké, barevné apod.) nást�nné malby, vy�kat s jejich 

provedením a� po dotvarování stavby cca po 2-3 letech. Zhotovitel nenese 

odpov�dnost za p�ípadné �kody na takovýchto malbách provedených u�ivatelem 

stavby v pr�b�hu prvních dvou let po p�edání stavby, jeliko� st�ny musejí 

vysychat a �erstvé omítky stráví první malbu. 

Vysokým mno�stvím vzdu�né vlhkosti m��e dojít ke vzniku plísní a deformacím 

zabudovaných d�ev�ných komponent�. �áste�né zavlhnutí vedoucí a� ke vzniku plísní 

m��e vzniknout rovn�� u nábytkových sestav t�sn� instalovaných na zdi. Tento jev 

nebude uznán jako záru�ní závada. 

Stavba se dosu�uje i v zimním období, proto je vhodné v zimním období opakovat 

cyklus krátkodobého v�trání pro eliminování zbytkové vlhkosti novostaveb.

Vysychání zabudovaných stavebních materiál� a� do ustáleného stavu se m��e 

p�irozen� projevit vznikem drobných prasklinek na st�nách a v místech spoj� konstrukcí, 

tento jev postupem �asu zanikne. 

7.1.3 Tepelné dilatace a smr��ování materiálu 

Ka�dý stavební materiál m�ní sv�j objem v závislosti na zm�nách teplot. U 

n�kterých stavebních materiál�, jako jsou: betonové konstrukce, tj. spádové betony a 

podlahy se navíc projevuje tzv. smr��ování, co� je zmen�ení objemu vlivem nabývání 

pevnosti po vyrobení a ustálení vlhkosti. K eliminování záva�ných nep�íznivých vliv�

na statickou bezpe�nost a kvalitu staveb se v konstrukcích navrhují dilata�ní spáry. 

Eliminovat v�echny vlivy ze zm�n objem� stavebních materiál� vlivem zm�n teplot 

prakticky nelze. Stavební konstrukce se chovají zcela p�irozen� a mnohdy si vytvo�í v 

nejslab�ím �lánku dilata�ní spáru p�irozenou cestou. Samovoln� vznikající dilata�ní 

spára, která nemá vliv na statickou bezpe�nost díla, není závadou. Pokud vadí p�i 

u�ívání z provozních nebo estetických hledisek, je ji mo�no bu�, cílen� p�iznat, nebo ji 

p�ekrýt vhodným konstruk�ním prvkem. V �ádném p�ípad� nelze o�ekávat, �e 

samovoln� vzniklou dilata�ní spáru m��eme trvale zlikvidovat vypln�ním této spáry 
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pevným materiálem. Jsme p�esv�d�eni o tom, �e nemovitost, kterou jste p�evzali, byla z 

tohoto pohledu navr�ena a zhotovena správn�. 

7.2 Konkrétní zásady u�ívání objektu 

7.2.1 Nosné konstrukce a prvky 

Hlavní nosné konstrukce se skládají z t�chto materiál�:

o Základy stavby jsou zhotoveny ze �elezobetonových prefabrikovaných 

základových patek. 

o Celá stavba je �e�ena rámovým systémem �elezobetonového prefabrikovaného 

skeletu tj. sloupy, pr�vlaky, vazníky a vaznice. 

o �ást pro zam�stnance je dvoupodla�ní. Stropní konstrukce v této �ásti je 

zhotovena za stropních panel� Spiroll. 

o St�e�ní konstrukce ve dvoupodla�ní �ásti je zhotovena ze stropních panel�

Spiroll, spádové vrstvy z lehkého betonu, parot�sné zábrany, tepelné izolace, 

separa�ní vrstvy a hydroizola�ní fólií ALKORPLAN. 

o Prodejní �ást je nezateplena se skladbou st�e�ní konstrukce: trapézový plech TR 

150/250, fólie DEKSEPAR, tepelné izolace ORSIL T tl. 40 mm, hydroizola�ní 

fólie ALKORPLAN. 

o Zateplená �ást je podobného slo�ení obohacena o siln�j�í vrstvu ORSIL T a 

polystyrenu EPS s výztu�nou vlo�kou. 

P�edpokládané závady a mo�né zásahy do konstrukcí:

o Vzhledem k charakteru stavby nosné konstrukce je mo�né o�ekávat v n�kolika 

nejbli��ích letech dosednutí stavby a vzniku vlasových trhlinek v 

sádrokartonové konstrukci tj. p�í�ky, podlahy. Tyto trhlinky se opraví 

p�est�rkováním p�i dal�ím malování. 

o Drobné zásahy do svislých nosných konstrukcí lze provád�t a� po ov��ení 

umíst�ní rozvod� instalací. I po tomto ov��ení podle výkresové dokumentace je 

nutné postupovat obez�etn� s ohledem na mo�nost naru�ení nap�.: rozvod�

elektrických instalací.  

o Do vodorovných nosných konstrukcí, strop� a schodi��, jsou zásahy nep�ípustné.  

o P�i osazování stropních hák� pro zav��ení svítidel je nutné pou�ívat p�íslu�né 

hmo�dinky osazené do vyvrtaných otvor� v betonu. 

7.2.2 Opat�ení proti vlhkosti 

Vzhledem k technologickému postupu výstavby, tj. mokrou cestou je mo�nost 

výskytu a projevení se tzv. zabudované vlhkosti, která se m��e projevovat navlhnutím 

sádrokartonových konstrukcí a tím k jejich rozpadu.
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Odstran�ní vlhkosti:

o Vlhkost lze odstranit intenzivním vytáp�ním a dostate�ným v�tráním.  

o pravidelné v�trání je bezpodmíne�n� nutné zvlá�t� v místnostech s vy��ím 

vlhkostním zatí�ením nap�. WC, 

o hliníková okna jsou tém�� vzduchot�sná, a proto odpa�ovaná vlhkost m��e mít 

vliv na vznik plísní a tím m��e ohro�ovat nábytek, který je v t�sné blízkosti st�n 

nebo je na st�nách zav��en, 

o je nutné také pou�ívat mikroventilaci pro dodr�ení pr�vdu�nosti v místnosti. 

Zp�sob v�trání:

o Pravideln� a �asto, av�ak krátce a intenzivn�, 

o p�i v�trání nesmí dojít k ochlazení vnit�ních povrch�!, 

o WC musí být odv�tráváno nucen�. 

Rosení nebo kondenzaci nelze pova�ovat za vadu, ale za d�sledek momentálních 

podmínek v interiéru nebo nesprávné u�ívání místnosti. 

7.2.3 Vnit�ní nenosné konstrukce a prvky 

1) Montované konstrukce - sádrokartonové

Vnit�ní sádrokartonové konstrukce mají jiné vlastnosti ne� b��né zdivo z hlediska 

únosnosti. 

Z tohoto d�vodu je nutné dodr�ovat tyto zásady:

o Na sádrokartonové konstrukce nelze zat��ovat hmotn�j�í p�edm�ty, 

o p�i pou�ití hmo�dinek, musí být pou�ity speciální hmo�dinky do sádrokartonu, 

proto�e b��né hmo�dinky pro zdivo se v sádrokartonu �asem uvol�ují, 

o p�i ka�dém zásahu do p�í�ek je nutné si ov��it umíst�ní rozvod� elektroinstalací 

a vodoinstalací podle výkres�, p�ípadn� pomocí vyhledávacího p�ístroje, 

o je nutné seznámit u�ivatele s faktem, �e v míst� styku dojde k trhlinám vlivem 

dotvarování konstrukce. 

2) Schodi�t�, chodby

Povrchy pou�ité v obchodním dom�:

o Podlahy v objektu jsou �e�eny z keramické dla�by, rovn�� schodi��ové stupn�, 

které jsou ocelové, oblo�eny keramickou dla�bou, 

o technická místnost je �e�ena betonovou mazaninou s nát�rem SADURIT, 

o v hlavní hale je pouze drátko-betonová podlaha, 

o ostatní místnosti jsou �e�eny linoleem. 

Údr�ba povrch�:

o Ve�keré uvedené podlahy vy�adují pravidelnou údr�bu tradi�ními �istícími 

prost�edky v rozsahu návodu výrobce t�chto prost�edk�, 

o mo�no pou�ívat vodu se saponátem, 
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o je nep�ípustné pou�ití louh� nebo kyselin. 

3) Dve�e:

o V objektu jsou osazeny dve�e z r�zných materiál� a r�zných konstrukcí. 

o Provedení dve�í je dáno jejich umíst�ním a ú�elem. 

o Vn�j�í dve�e do objektu jsou hliníkové. Vnit�ní dve�e jsou d�ev�ná 

Údr�ba konstrukcí:

o D�ev�né dve�e vy�adují minimální údr�bu (nát�ry). 

o Povrch dve�í, zárubní i kování je mo�no �istit jemným, suchým nebo vlhkým 

had�íkem. Pou�ívat lze i vodu s p�ím�sí saponátu. 

o V �ádném p�ípad� není vhodné pou�ívat chemické prost�edky, organická 

rozpou�t�dla nebo abrazivní p�ím�si. 

o Povrchová úprava nesmí p�ijít do styku s ostrými a tvrdými p�edm�ty, které ji 

mohou po�kodit. 

o V p�ípad� nutnosti sta�í 1 x ro�n� namazat záv�sy a st�elku zámku vhodným 

mazacím prost�edkem. 

o U bezpe�nostních vlo�ek FAB p�i pou�ívání dodate�n� vyrobených klí�� m��e 

dojít k po�kození této vlo�ky. 

Údr�ba protipo�árních dve�í:

o U dve�í s po�ární odolností je nutné minimáln� 1 x za t�i m�síce kontrolovat zda 

nebyl str�en nebo po�kozen expanzní pásek. 

o Pro zaji�t�ní bezvadné �innosti protipo�árních uzáv�r� je t�eba 1x ro�n� provést 

kontrolu provozuschopnosti a celistvosti po�árních dve�í, zda mají volný chod v 

záv�sech, zda nejsou záv�sy, zámek, kování uvoln�ny a �e st�elka zapadá do 

zámku. 

o Zp��ovací po�ární páska je umíst�na po obvodu dve�í a pokud nedojde k jejímu 

po�kození nevy�aduje �ádnou speciální údr�bu. 

o Z bezpe�nostních d�vod� nesmí být blokována funkce samozavíra�e ani jinak 

omezováno samozavírání dve�í. 

o V p�ípad�, �e zárubn� dve�í jsou opat�eny obvodovým t�sn�ním, m��e toto 

t�sn�ní zpo�átku ztí�it zavírání k�ídel. Tento jev by m�l po dotvarování t�sn�ní 

pominout. 

Posuzování p�ípadných reklama�ních vad: 

o Závady konstrukce se �ídí normou �SN EN 1529/2001 Vzhled, odstín, kvalita 

laku, provedení rámování, zasklení apod. dve�í a zárubní se posuzuje ze 

vzdálenosti 1,5 m p�i b��ném osv�tlení.  

o U kování se záruka vztahuje na funk�nost kování a skryté vady povrchu. U 

dýhovaných dve�í je pou�ito výhradn� p�írodních materiál�, proto je povolena 

barevná odli�nost i kombinovaná skladba. Tyto rozdíly nejsou vadou zbo�í, ale 

d�kazem pravosti. 
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4) Okna a st�e�ní sv�tlíky

Údr�ba oken:

o Okna z hliníkových profil� jsou konstrukcí vy�adující drobnou údr�bu, krom�

b��ného �i�t�ní a se�ízení po 3 letech, vy�adují ochranný nát�r. 

o Pouze u pohyblivých �ástí kování se doporu�uje 1 x ro�n� jejich promazání � 

pou�ít je mo�no technickou vazelínu a silikonový olej. 

o Údr�ba skel, rám�, vn�j�ích i vnit�ních parapet� se provádí vodou s b��nými 

saponátovými prost�edky. 

o P�i �i�t�ní a u�ívání je nutno dbát na to, aby hliníkové profily nebyly 

mechanicky po�kozeny - oprava po�kozených povrch� profil� zcela úsp��n�

není mo�ná. 

o P�i údr�b� je nutné dbát pokyn� výrobce. 

o Po ur�ité dob� u�ívání je v n�kterých p�ípadech nutné se�ídit kování, kterým se 

upraví p�ípadn� sv��ování okenních a dve�ních k�ídel. Se�ízení oken se provádí 

nastavením kování (viz. p�ilo�ený návod dodavatele hliníkových výrobk�, v 

p�ípad� nutnosti p�ivolat odborníka). 

o U vnit�ních parapet� se vyvarujte del�ímu p�sobení stojící vody, mohlo by dojít 

k nabobtnání, k odlupování uzavírací fólie nebo nelepených kraj�. Rovn�� voda 

srá�ející se na oknech p�i nedostate�ném v�trání, m��e p�i dlouhodob�j�ím 

p�sobení po�kodit vnit�ní parapety. 

o P�i otevírání oken postupujeme s citem a zabra�ujeme nará�ení k�ídel do st�n a 

ost�ní, v opa�ném p�ípad� dojde k jejich po�kození �i vyvrácení. 

o V p�ípad� neodborné montá�e (zásah do konstrukce �i materiálu oken) okenních 

�aluzií zaniká záruka na okna. 

Údr�ba st�e�ních sv�tlík� [24]: 

o St�e�ní sv�tlíky vy�adují pravidelné kontroly (revize na st�e�ní sv�tlíky) 

provozuschopnost, dále se kontroluje vizuáln� tj. kontrola ut�sn�ní výpln� a 

upevn�ní v�ech konstrukcí vzhledem k umíst�ní na st�e�e a trvalému p�sobení 

nep�íznivých klimatických vliv�. 

o Revize provádí odborná firma. 

7.2.4 Povrchy 

1) St�ny a stropy:

o St�ny a stropy jsou opat�eny sádrokartonovou konstrukcí a malí�ským nát�rem. 

o V koupelnách a místnostech WC jsou na st�nách keramické obklady. 

Údr�ba sádrokartonových konstrukcí:

o Doporu�ujeme provést po 3 letech u�ívání provést v místech vlasových trhlinek 

p�etmelení a p�emalování sádrokartonové konstrukce ve dvou vrstvách malby, 

pro lep�í krytí nát�ru. Zacelí se tak vlasové trhliny vzniklé dotvarováním stavby. 
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o Zde lze ji� provád�t r�zné dekorativní malby musí to v�ak být speciální malby 

na sádrokartonové konstrukce. 

Údr�ba ocelových konstrukcí:

o Nát�ry ocelových konstrukcí b��nými nát�rovými hmotami. 

o V sou�asném trendu se dává p�ednost nát�rovým hmotám vodou �editelných. 

o P�i údr�b� a obnov� nát�r� je mo�no postupovat standardními postupy dle 

návod� výrobc�. 

Údr�ba keramických obklad�:

o �istí se ur�enými �istícími prost�edky v rozsahu návodu výrobce. 

o K �i�t�ní dla�eb a obklad� je nep�ípustné pou�ívat kyseliny nebo louhy. 

o Vlivem teplotních zm�n p�sobících na keramický obklad v koupeln�

(horká/studená voda) m��e docházet ke vzniku trhlinek ve spárování obkladu a 

dla�by). Tato místa je nutno pravideln� kontrolovat a ut�s�ovat (sanitární 

silikonový tmel), p�i dodr�ení t�chto zásad Vám budou keramické dla�dice a 

obklady slou�it po velmi dlouhou dobu. 

2) Podlahy

Údr�ba keramických podlah:

o �istit 1 x týdn� b��ným zp�sobem (zamést, umýt vlhkým hadrem). 

o P�i malbách a opravách nát�r� je nutné dla�bu p�im��en� zakrýt, aby nedo�lo k 

zne�i�t�ní barvami. 

o Dla�ba se nenapou�tí �ádným voskem ani nát�rem. 

Údr�ba linoleových podlah:

o �istit 1x týdn� nebo podle pot�eby b��ným zp�sobem, 

o p�i pou�ití �istících prost�edk� postupovat dle návodu výrobce uvedených 

podlahovin a návodu na �istícím prost�edku. 

7.2.5 Vytáp�ní 

Zp�soby vytáp�ní místností v objektu:

o Velké prodejní plochy jsou vytáp�ny individuálními teplovodními spot�ebi�i. 

o Specializované prodejny, sociální zázemí a kancelá�e jsou vytáp�ny 

teplovodními radiátory. 

o Oh�ev topné vody je zabezpe�en individuálním teplovodním systémem TTS. 

o Oh�ev teplé u�itkové vody je elektrický nebo vým�níkem. 

Je nutné provád�t povinné revize min. 1x ro�n� za topnou sezónu. Revize provádí v�dy 

specializovaný servis. 

7.2.6 Za�izovací p�edm�ty 

Za�izovací p�edm�ty se nachází pouze v umývárnách a WC. 

Údr�ba za�izovacích p�edm�t�:
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o Ve�keré za�izovací p�edm�ty zdravotn� technických instalací nevy�adují jinou 

ne� b��nou údr�bu �i�t�ním, p�i n�m� ale zásadn� nepou�ívat p�ípravky, které 

jsou p�ipraveny na bázi mechanického �i�t�ní � �istící pískové p�ípravky, 

p�ípravky s p�ím�sí �istících písk� apod. 

o P�ípravky s p�ím�semi tekutých chemických látek rozpou�t�jících mastnoty, 

usazeniny a soli za�izovacím p�edm�t�m ne�kodí. 

o V po�átku u�ívání stavby se v novém potrubním systému mohou vyskytovat v 

men�í mí�e ne�istoty, které zaná�ejí filtry na výtokových bateriích a trysky ve 

splachovacích nádr�kách. V p�ípad�, �e se projeví sní�ená intenzita p�ítok� vody, 

p�ekontrolujte nejprve �istotu t�chto díl�. 

o Min. 1x ro�n� je nutné pro�istit umyvadlové, d�ezové a vanové sifony a 

odstranit z nich zbytky mýdel, vlas�, usazenin apod., propláchnout je �istícím 

prost�edkem na plastové odpady. 

o Zanesení filtr� a sifon� a jejich �i�t�ní je nutno chápat jako b��nou údr�bu. 

o Min. 1x ro�n� provést kontrolu armatur a ostatního vybavení a p�ípadn� zji�t�né 

závady nechat odborn� opravit. 

o P�i údr�b� a �i�t�ní sprchových vani�ek se nesmí pou�ívat agresivní �istící 

prost�edky, které mohou po�kodit povrchovou úpravu. 

7.2.7 Kanalizace 

Provedení kanalizace:

o Le�atá kanalizace je provedena z plastových trubek a je ulo�ena v zemi pod 

úrovni podlahy v 1. NP. 

o V technické místnosti v 1. NP je instalována revizní �achta s �istícím kusem, 

prost�ednictvím této �achty a �istících kus� na jednotlivých stupa�kách je mo�no 

kanalizaci �istit. 

�i�t�ní kanalizace se provádí pomocí �istících kus�, které jsou osazeny na potrubí v 

1. NP. 

7.2.8 Elektroinstalace 

P�ipojení stavby je provedeno p�es p�ípojkové sk�ín� osazené ve venkovní fasád�. 

Hlavní vypína� je osazen v p�ízemí. 

!!!Ve�keré zásahy do elektroinstalace m��e provád�t pouze odborný pracovník s 

p�íslu�nou kvalifikací!!! 

7.2.9 Zast�e�ení 

o Ka�doro�n� se musí provád�t �ist�ní okap� od usazenin a napadaného listí, aby 

byl zaru�en odtok de��ové vody. �i�t�ní provádí specializovaná firma. 

o Ka�doro�n� provedena revize st�e�ní krytiny, zda nedo�lo k mechanickému 

poru�ení, v p�ípad� poruchy zavolat odbornou firmu. 
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V Tab. 11 a� 13 je znázorn�na orienta�ní �ivotnost funk�ních díl� stavby obchodního 

domu. 

Tab. 14 - Orienta�ní �ivotnost funk�ních díl�, konstruk�ních prvk� - �ást 1. 
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Tab. 15 - Orienta�ní �ivotnost funk�ních díl�, konstruk�ních prvk� - �ást 2. 
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Tab. 16 - Orienta�ní �ivotnost funk�ních díl� a konstruk�ních prvk� - �ást 3. 
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Obr. 33 - Náklady na opravu konstrukcí v �ase. 
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8 SMLOUVA O DÍLO 
Je uzav�ena v souladu s ustanovením §536 a následujícího zákona �.513/1991 

Sb. ,obchodní zákoník ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�

8.1 Smluvní strany 

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL 
Jméno a p�íjmení: Ing. Josef Prajsner Firma: PST - pozemní stavby T�ebí�
Ulice: Na Nivkách 304 Ulice: Hrotovická 
M�sto: 674 01 M�sto: 674 01 
  
Dále jen ,,objednatel" Dále jen ,,zhotovitel" 

uzavírají na základ� vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo.

8.2 �lánek I - P�edm�t smlouvy 

P�edm�tem této smlouvy je zhotovení novostavby Obchodního domu v T�ebí�i na 

ulici Spojovací, (dále jen díla) na parcele �íslo 1086/25. Pozemek je v majetku 

objednatele, na katastrálním ú�adu je veden jako stavební parcela. K pozemku je 

napojena polní cesta o �í�ce 4,5 m. Charakter stavby odpovídá ú�elu vyhrazenému této 

oblasti v územním plánu. Na parcelách nejsou �ádné stávající objekty. 

8.2.1 Specifikace díla 

Základy jsou navr�eny jako prefabrikované �elezobetonové patky z betonu 

C20/25. Svislé nosné konstrukce tvo�í hlavní nosnou konstrukci �elezobetonového 

halového skeletu systému patka - sloup - vazník - vaznice v hlavní prodejní hale a patka 

- sloup � pr�vlak -  stropní panel  ve dvoupodla�ní �ásti. Pro ztu�ení celého objektu jsou 

provedeny �B ztu�idla v hlavách sloup�. Obvodové konstrukce jsou provedeny ze 

st�nových zateplených panel� kladených vertikáln�. Pouze �ást haly ur�ená pro stavbu - 

dv�r, stavbu - zahrada a volnou plochu je z nezateplených panel� kladených rovn�� 

vertikáln�. Stropní konstrukce nad 1. NP a 2. NP dvoupodla�ní �ásti  je tvo�ena 

stejnými prvky a to stropními panely Spiroll ulo�enými na pr�vlacích.  

Svislé d�lící konstrukce jsou provedeny ze sádrokartonových p�í�ek tlou��ky 75, 

100 a 150 mm a to jednodu�e nebo dvojit� oplá�t�né. P�í�ky v sociálních za�ízeních 

budou mít desky impregnované proti vlhkosti. Konstrukce st�echy nad prodejní halou v 

zateplené �ásti je tvo�ena pomocí trapézových plech�, které jsou ulo�eny na �B vaznice. 

Tlou��ka tepelné izolace je celkem 200 mm. St�e�ní krytinu tvo�í hydroizolace PVC 

ALKORPLAN tl.1,5 mm. Sklon st�echy je 3 %. Konstrukce st�echy nad nezateplenou 

�ástí prodejní haly je tvo�ena pomocí trapézových plech�, které jsou ulo�eny na �B 

vaznice. Tlou��ka tepelné izolace je celkem 40 mm. St�e�ní krytinu tvo�í hydroizolace 

PVC ALKORPLAN tl.1,5 mm. Sklon st�echy je 3 %. St�echa nad dvoupodla�ní �ástí 
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má za nosnou vrstvu stropní panely, na kterých je vytvo�ena spádová vrstva z lehkého 

betonu tl. 40 a� 200 mm. Tepelná izolace je tl. 180 mm a st�e�ní krytinu tvo�í 

hydroizolace PVC ALKORPLAN tl. 1,5 mm, ob� jsou kotveny spole�n� do stropních 

panel�. Okraj st�echy je ukon�en speciálním profilem pro zpevn�ní okraje. Sklon 

st�echy je 2 %. Schodi�t� v dvoupodla�ní �ásti je ocelové samonosné, stupn� budou 

kamenné. Stropy budou betonové nebo ocelové sva�ované a oblo�ené. SDK podhledy 1 

x GKF 15 mm na samonosné ocelové konstrukci jsou umíst�ny v 1. NP dvoupodla�ní 

�ásti a v sociálních za�ízeních v hlavní hale. Podlaha v rámci celého 1. NP je z 

drátokobetonu (samostatná PD). Na ni je pak ve dvoupodla�ní �ásti vytvo�en povrch z 

PVC krytiny nebo keramické dla�by. Ve 2. NP je podlaha z PVC nebo keramické 

dla�by. Ve�keré klempí�ské výrobky - �laby, okapy, lemování, oplechování atd. bude 

provedeno z m�d�ného plechu tl. 0,6 mm. �B konstrukce je opat�ena 

vápenocementovou omítkou v�etn� výmalby. 

8.2.2 Statistické údaje 

Zastav�ná plocha: 4 958 m2 

Obestav�ný prostor: 3 6678 m3 

P�epo�et dle THU: 73 493 273,00K�

Po�et hal:1 

Plochy bytových prostor:0 m2 

Plocha nebytových prostor: 5224 m2 

8.3 �lánek II - Doba pln�ní 

1) Zhotovitel se zavazuje na základ� této smlouvy provést dílo v dob� od 

04.03.2013 do 23.08.2013. 

2) Smluvní strany se dohodly, �e dílo bude provedeno v t�chto etapách:

a) P�íprava území od 04.03.2013 do 08.03.2013 

b) Zemní práce do 29.03.2013 

c) �elezobetonový skelet do 29.04.2013 

d) Podlahy + schodi�t� do 03.05.2013 

e) Zast�e�ení do 14.06.2013 

f) Dokon�ovací práce vnit�ní a vn�j�í do 06.08.2013 

g) Dokon�ovací terénní úpravy do 23.08.2013 

3) Zahájení díla je podmín�no p�edáním kompletní projektové dokumentace 

objednatelem zhotoviteli, o �em� bude proveden záznam. 

4) Pokud nebude projektová dokumentace p�edána objednatelem v dohodnutém 

termínu, prodlu�uje se doba zahájení díla o stejný po�et dní, o který se 
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objednatel opozdí s p�edáním projektové dokumentace a tím se zárove�

prodlu�uje termín vyhotovení díla. 

5) Za pozdní p�edání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli si strany 

dohodly smluvní pokutu ve vý�i 1 500 K� za den. 

8.4 �lánek III - Cena za dílo 

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy �inní: 

73 493 273,00 K� bez DPH 

14 698 646,00 DPH 

Celkem s DPH 88 191 919,00 K�

8.5 �lánek IV � Platební podmínky 

1) Cena za provedení díla bude hrazena faktura�n� a to v�dy ke konci kalendá�ního 

m�síce a to za vyhotovené práce dle projektu, které budou zkontrolovány 

stavebním dozorem investora a kalkulovány z rozpo�tá�ského programu. 

Splatnost faktur je 12 dní ode dne p�edání faktury objednateli, pokud bude 

faktura obsahovat ve�keré smluvené údaje: Iniciály zhotovitele, dodavatele, 

faktura�ní �ástka i s rozepsáním prací, �íslo ú�tu zhotovitele, datum vystavení 

faktury, datum splatnosti. 

2) Ve�keré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je 

zhotovitel povinen neprodlen� oznámit objednateli. 

3) Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto �lánku mohou být 

zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako 

oprávn�né. Na úhradu náklad� za prodlení díla nad rámec této smlouvy nemá 

zhotovitel právo vyjma p�ípadu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne 

se je zhotoviteli uhradit. 

4) Za nespln�ní termínu pln�ní dle �l. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve 

vý�i 100 000 K� za ka�dý zapo�atý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na 

ú�et objednatele do 10ti dn� ode dne uplatn�ní sankce. 

5) Za prodlení s úhradou splátek ceny za prodlení díla zaplatí objednatel zhotoviteli 

na jeho ú�et sankci ve vý�i 0,5 % dlu�né �ástky, a to za ka�dý i zapo�atý den 

prodlení. Sankci zaplatí objednatel na ú�et zhotovitele do 10ti dn� ode dne 

uplatn�ní sankce. 
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8.6 �lánek V - Záru�ní doba 

1) Na p�edm�t této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záru�ní dobu v délce 

60ti m�síc�. 

2) Záru�ní doba probíhá dnem podpisu o záznamu spln�ní, p�edání a p�evzetí díla. 

3) Vady díla bude objednatel v pr�b�hu záru�ní doby reklamovat písemn� na 

adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatn� odstraní reklamovanou vadu v míst�

objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstra�ování vady se prodlu�uje 

záru�ní doba. 

4) P�ípadné neodstranitelné vady, které budou bránit u�ívání p�edm�tu smlouvy, 

nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným pln�ním. 

8.7 �lánek VI - Ostatní ujednání 

1) Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni odpovídající po�adavk�m odborných 

p�edpis� a ve sjednaném termínu. 

2) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v dob� trvání 60ti m�síc� ode dne p�edání. 

Objednatel má v této dob� nárok na odstran�ní dodate�n� zji�t�ných vad a 

nedod�lk� na náklady zhotovitele do 30ti dn� od jejich písemného nahlá�ení. 

3) Ve�keré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatel� mající p�íslu�nou kvalifikaci. 

4) Zhotovitel je povinen p�i realizaci díla dodr�ovat platné zákony a jejich 

provád�cí p�edpisy a dal�í obecn� závazné p�edpisy, které se týkají jeho �inností. 

Pokud poru�ením t�chto p�edpis� vznikne jakákoliv �koda, nese ve�keré vzniklé 

náklady zhotovitel. 

5) Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukon�ení realizace projektu 

poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu a pln�ním 

monitorovacích ukazatel� zam�stnanc�m, nebo zmocn�nc�m pov��ených 

orgán� (CRR; MMR; Ministerstva financí, Nejvy��ího kontrolního ú�adu, 

p�íslu�ného finan�ního ú�adu a dal�ích oprávn�ných orgán� státní správy). Je 

povinen vytvo�it vý�e uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim p�i provád�ní kontroly 

sou�innost. 
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8.8 �lánek VII - P�edání a p�evzetí díla 

Zhotovitel je povinen písemn� oznámit nejpozd�ji 10 dn� p�edem, kdy bude dílo 

p�ipraveno k p�edání. Objednatel je pak povinen nejpozd�ji do 5ti dn� od termínu 

stanoveného zhotovitelem dílo p�evzít pokud je dílo bez vad a nedod�lk�, které by 

nedovolili u�ívání stavby v plném rozsahu. 

8.9 �lánek VIII - Sou�innost  

1) Objednatel p�edá zhotoviteli následující podklady:

a) Aktuální katastrální mapy (DKM, KMD) a jiné mapové podklady v 

digitální podob�. 

b) Existující územn� plánovací dokumentaci a územn� plánovací podklady 

v�ech obcí ve správním obvodu ORP. 

c)

2) V�echna data a informace získané od poskytovatel�, které po�izovatel získal. 

3) Jednotný datový model pro po�ízení územn� analytických podklad� obcí s 

roz�í�enou p�sobností a územn� analytických podklad� kraje Vyso�ina. Ve�keré 

práce budou provád�ny v sou�innosti s po�izovatelem ÚAP - budou pr�b��n�

konzultovány a budou provád�ny kontrolní dny (minimáln� 3 po dobu realizace 

díla). 

8.10 �lánek IX - Zm�na smlouvy 

1) Tuto smlouvu lze m�nit pouze písemným oboustrann� potvrzeným ujednáním 

výslovn� nazvaným �Dodatek ke smlouv�� a o�íslovaným podle po�adových 

�ísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za zm�nu smlouvy nepova�ují. K platnosti 

dodatk� této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

2) Zhotovitel a objednatel mají právo od smlouvy odstoupit na základ� podstatného 

poru�ení smlouvy o dílo. Za podstatné poru�ení smlouvy o dílo ze strany 

zhotovitele se pova�uje nepln�ní dohodnutých �asových termín�. 

3) Objednatel je oprávn�n bez souhlasu zhotovitele p�evést svoje práva a 

povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávn�n 

p�evést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem objednatele. 
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13 PLÁN EMS 

13.1 V�eobecné �innosti 
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13.2 �innosti s významnými environmentálními aspekty závodu 
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14 ZÁV�R 
Cílem diplomové práce bylo zvolit nejvhodn�j�í technologii pro výstavbu objektu 

obchodního domu v T�ebí�i a spole�n� s tím finan�ní, �asovou, bezpe�nostní a 

kontrolní náro�nost objektu. 

Bylo zpracováno: 

o Výkresy za�ízení staveni�t� pro hloubení patek, letmou montá� 

�elezobetonového skeletu, montá�e zast�e�ení a dokon�ovací, dále pr�kaz je�ábu 

a koordina�ní situace. 

o Finan�ní plán stavby, polo�kový rozpo�et v�etn� výpisu prvk�. 

o Podrobný �asový plán. 

o Bilanci zdroj� na dva m�síce. 

o Technická zpráva ZS a souhrnná technická zpráva pro danou problematiku. 

o Plán BOZP s mo�ným výskytem rizik. 

o KZP pro montá� �elezobetonového skeletu a kanalizace. 

o Technologické p�edpisy pro montá� �elezobetonového skeletu a zast�e�ení. 

o Smlouva o dílo, návod na u�ívání stavby s �ivotností pou�itých materiál� a 

zhodnocením náklad� na objekt v dal�ích letech. 

o Plán EMS 

Pro montá� �elezobetonové skeletu byla zvolena metoda letmé montá�e z d�vodu 

urychlení montá�e, omezení mokrého procesu na objektu a omezení skládek v dob�

procesu výstavby skeletu. 

B�hem výstavby nejsou p�ekro�eny hlukové limity, ani nedochází k zne�i��ování 

�ivotního prost�edí, z bezpe�nostního hlediska se jedná o b��nou stavbu bez speciálních 

po�adavk� na bezpe�nost práce. Z hlediska ekologického jsou na staveni�ti navr�eny 

kontejnery na komunální odpad a staveni�tní odpad. 

Výsledkem diplomové práce je zhodnocení objektu na �ástku 88 191 919,00 K� s 

DPH a doba výstavby je odhadována p�ibli�n� na 4m�síce od zahájení výstavby. 
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