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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt Areálu Triangl 

v Uherském Hradišti. Součástí práce je technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu, technická zpráva zařízení staveniště spolu s výkresy zařízení staveniště, 
technologický předpis pro proces provádění monolitických konstrukcí, k tomu 
příslušející kontrolní a zkušební plán, dále návrh strojní sestavy, technická zpráva 
širších dopravních vztahů včetně výkresů, položkový rozpočet, propočet dle THU a 
časový plán stavby. Je zde také řešena smlouva o dílo, návod na užívání stavby a 
posouzení dvou variant jeřábů z ekonomického hlediska. Rovněž jsou v práci kapitoly 
zabývající se bezpečností při práci a ochrana životního prostředí. 

Konkrétněji se práce zabývá jedním z hlavních stavebních objektů, tedy 
objektem SO10 – Objekt A. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolit o pěti 
nadzemních podlažích. Práce je zaměřena především na hrubou stavbu. 
 
Klíčová slova 

Zařízení staveniště, železobetonový monolit, kontrolní a zkušební plán, 
technologický předpis, piloty, strojní sestava, položkový rozpočet, propočet dle THU, 
harmonogram, BOZP, environmentální plán, autojeřáb, věžový jeřáb, smlouva o dílo, 
návod na užívání, dopravní vztahy.  
  
  
Abstract 

The subject of this thesis is a construction technology project Areal triangle in 
the town of. The work includes a technical report on the structural and technological 
project technical report construction site along with drawings of building equipment, 
technological prescription for the implementation process of monolithic structures, 
being associated inspection and test plan, as well as draft mechanical assemblies, 
technical report broader transport relations, including drawings, itemized budget 
calculation according THU and the timetable for construction. It also dealt with contract 
work, instructions for use of the building and assess two variants of cranes in economic 
terms. Also at work are chapters dealing with safety at work and environmental 
protection. 
More specifically, the work deals with one of the main buildings, namely the object 
SO10 - Building A. The construction is a reinforced concrete monolith on five floors. 
The work is mainly focused on the shell construction. 
  
Keywords 

Building equipment, concrete monolith, inspection and test plan, technological 
prescription, pilots, mechanical assembly, itemized budget, according THU calculation, 
schedule, health and safety, environment plan, crane, tower crane, work contract, 
instructions for use, transport links.
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Úvod 
 Má diplomová práce popisuje stavebně technologické řešení Areálu Triangl 
v Uherském Hradišti. Práce je zaměřená na jeden z hlavních stavebních objektů tedy Objekt 
A, který je určen pro komerční a administrativní využití.  
 Náplní mé práce je především příprava provedení etapy hrubé stavby řešeného 
objektu. Součástí tedy bude návrh zařízení staveniště nejen pro etapu hrubé stavby, ale i pro 
dokončovací práce. Rovněž budou řešeny spotřeby staveništních energií. Dále bude v práci 
zpracován technologický předpis pro provádění monolitických konstrukcí, neboť nosný 
systém objektu je železobetonový monolitický skelet. K tomuto předpisu bude zpracován 
kontrolní a zkušební plán. Samostatnou kapitolu bude tvořit návrh strojní sestavy pro danou 
technologickou etapu. V jedné z kapitol bude řešen zvedací mechanismus a budou 
porovnávány dvě možné varianty z ekonomického hlediska. V práci je také věnován prostor 
pro řešení jak širších dopravních vztahů, tak i vztahů v blízkosti staveniště. Součástí práce 
budou také položkové rozpočty pro hrubou stavbu daného objektu a pro přípravu území. 
Kromě těchto rozpočtů bude zpracován také propočet celé stavby podle THU. Důležitou 
kapitolou bude časový harmonogram a finanční a časový objektový plán.  
 Při zpracování této práce budou využívány také programy pro rozpočtování jako 
Build Power S, pro tvorbu časových plánů Contec a další. 
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 1.1  Základní informace o stavbě 
 1.1.1  Identifikační údaje stavby 
Název:    Areál TRIANGL 
Umístění:   Uherské Hradiště, roh ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad 
Katastrální území:  Uherské Hradiště 
Parcely pro výstavbu: p.č. 679, 1528/1, 1435/1, 671/3, 653/4, 289/8, 1435/2, 

1528/2, 788/25 
Charakter:    novostavba 
Investor:    SILO INVEST s.r.o. 
           Březová 1012 
         Dobřichovice 252 29 
Zpracovatel dokumentace: GG Archico s.r.o. 
         Zelené náměstí 1291 
         Uherské Hradiště 686 01 
Dodavatel:    bude určen na základě výběrového řízení 
 
 1.1.2  Členění na stavební objekty 
SO 01  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 02   Demolice a příprava území 
SO 04  Areálová kanalizace, přípojky 
SO 05  Přípojka vodovodu 
SO 06  Areálový rozvod vody 
SO 07  Veřejné osvětlení 
SO 08  Připojení VN 
SO 09  Trafostanice 
SO 10  Objekt A 
SO 11  Objekt B 
SO 12  Objekt S 
SO 13  Terasa 
SO 14  Zahradní úpravy 
SO 15  Pozemní požární nádrž 
SO 16  Areálový rozvod NN 
 
 1.1.3  Statistické údaje 
Předpokládané rozpočtové náklady:  126 000 000 Kč bez DPH 
 
SO 10 – Objekt A – Komerční prostory 
  Obestavěný prostor:   4 654, 00 m³ 
  Zastavěná plocha:    308,00 m² 
  Podlahová plocha – komerční:  1 057,00 m² 
  Podlahová plocha – chodby:  127,00 m² 
  Podlahová plocha – park. Stání:  62,00 m² 
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SO 11 – Objekt B – Komerční prostory 
  Obestavěný prostor:   5 611, 50 m³ 
  Zastavěná plocha:    348,26 m² 
  Podlahová plocha – komerční:  971,00 m² 
  Podlahová plocha – chodby:  140,00 m² 
  Podlahová plocha – park. Stání:  14,50 m² 
 
SO 12 – Objekt S – Komerční prostory + byty 
  Obestavěný prostor:   7 850, 00 m³ 
  Zastavěná plocha:    400,70 m² 
  Podlahová plocha – komerční:  1 100,00 m² 
  Podlahová plocha – terasa:  54,00 m² 
  Podlahová plocha – technické podlaží: 62,00 m² 
  Podlahová plocha – chodby:  160,80 m² 
  Podlahová plocha – byty:   1392,6 m² 
 
SO 13 – Terasa 
  Obestavěný prostor:   2 325,3 m³ 
  Zastavěná plocha:    594,7 m² 
 
 Zastavěná plocha celkově:   1651,66 m² 
Obestavěný prostor celkově:  13 375,8 m³  
 

 Obr. č. 1 Stavební objekty [1] 
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 1.1.4  Popis hlavních stavebních objektů SO 10, SO 11, SO 12 
Urbanisticko – architektonické řešení stavby: 

 SO 10 - Objekt A: 
     Jedná se o novostavbu pětipodlažní budovy s půdorysnými rozměry cca 17 x 23 

m. První dvě podlaží jsou určena ke komerčním účelům. Zbývající tři podlaží budou 
sloužit pro administrativní účely (kanceláře).  

     Přízemí a první nadzemní podlaží objektu je navrženo s atypickým půdorysným 
tvarem, který kopíruje hranice pozemku a umožňuje kontrastní hmotové členění 
zdůrazňující polohu objektu na rohu přilehlých komunikací.  

      Svým umístěním na rohu ulic Stojanovy a Jiřího z Poděbrad bude tento objekt 
nejvíce viditelným prvkem celého areálu. Budova z velké části zakryje objekt bývalého 
sila. Zastřešení plochou střechou a moderní ztvárnění objektu bude tvořit přiměřený 
kontrast se stávající zástavbou určenou k bydlení a rovněž bude znakem pro rozdílnou 
funkci objektu. 

 
  SO 11 - Objekt B: 

    Novostavba čtyřpodlažního objektu o rozměrech cca 12 x 27,5 m. Funkční 
členění je totožné s objektem A, čili první dvě nadzemní podlaží komerční a další dvě 
podlaží budou pro kancelářskou činnost. Stavební řešení objektu předpokládá možnost 
využívat poslední patra také pro ordinace lékařů, což by odpovídalo charakteru 
multifunkčního objektu. 
      Tvar objektu je jednoduchý, jehož účelem je zdůraznit objekt A. Obdobně jako u 
předchozího objektu, je i zde navržena plochá střecha. 
 
SO 12 - Objekt S (bývalé silo): 
      Přestavěný objekt sila tvoří osmipodlažní budovu multifunkčního charakteru. 
První dvě podlaží jsou určena ke komerci, 3. - 6. NP pro administrativní účely a dvě 
poslední podlaží budou sloužit pro bydlení.  
      Z hlediska stavebního bude zachováno první patro nižší části sila a samotná 
sýpka. Nižší část bude nastavená o další dvě podlaží, a to díky základům 
naddimenzovaným na velké zatížení. Vyšší část bude rozšířená na severní stranu o 
terasy a prosklené obývací pokoje. Rovněž bude k této části přistaveno komunikační 
jádro s výtahem a schodištěm. 
 
     Materiály fasád jsou barevné omítky a kovový obklad. Dlažby a stěny terasy a 
nevytápěných prostor jsou z železobetonu v přírodním odstínu. 
     Mezi objekty a částečně i pod nimi jsou parkovací stání, některá z nich jsou 
krytá terasou. Terasa tvoří spojnici všech tří objektů. 
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 1.2  Konstrukční řešení hlavních stavebních objektů SO10, SO11, 
 SO12 

 1.2.1  Základové konstrukce 
      Objekty A a B jsou založeny plošně na železobetonových základových pasech, 
které jsou podporovány pilotami v délce 9 m. Objekt S je založen na železobetonových 
základových patkách a pasech. Základy nadstavené části budou zesíleny pomocí 
ocelových profilů a rozšířeny betonáží dle SV. 
 
 1.2.2  Svislé a vodorovné konstrukce 
      ,,Nosnou konstrukci objektu A tvoří železobetonový skelet. Sloupy jsou rozměru 
400 x 400 mm. Stropní desky nad 1-4. NP jsou v tloušťce 200 mm. Stropní deska nad 
posledním 5. NP je v tl. 180 mm. Výtahová šachta je železobetonová tl. 300 mm. 
Schodiště dvoukřídlé železobetonové, rameno šířky 1250 mm, tl. desky 160 mm.  
     Obvodové zdivo je tvořeno keramickými tvárnicemi tl. 300 mm. 
     Příčky jsou navrženy zděné z keramických tvarovek na MC10. Prodejní plochy a 
kanceláře jsou odděleny hliníkovými stěnami zaskleny izolačním dvojsklem.‘‘ [2] 
 
     Objekt B má rovněž nosnou konstrukci ze železobetonového skeletu. ,,Sloupy 
jsou rozměru 400 x 300 mm, 300 x 600 mm a stropní desky jsou tl. 300, 250 mm. 
Schodiště dvoukřídlové železobetonové, rameno šířky 1200 mm, tl. desky 175 mm. 
Obvodové zdivo tvořeno z keramických tvárnic tl. 300 mm.  
     Příčky jsou navrženy zděné z keramických tvarovek na MC10.‘‘ [2] 
 
  ,,Věže sýpky budou zazdívány z CPP na MC10. Zdivo obvodové 8.NP bude 
vyzděno z keramických akustických tvarovek. Nové stropy do stávají věže a přistavěné 
části 5-8.NP budou provedeny z ocel. profilů, trapézového plechu s nadbetonávkou 
tl.100, 133mm, sloupy ocelové. Balkóny budou ocelové. 

Přístavba schodiště bude zděná z tvarovek keramických, výtahová šachta 
železobetonová tl. 300mm. Schodiště dvouramenné železobetonové, rameno šířky 
1250mm, tl. desky 160mm. Schodiště je dle požárního řešení chráněnou únikovou 
cestou. Nižší část budovy je železobetonový monolitický skelet - sloupy 300/300mm, 
stropní bezprůvlaková deska tl.200mm s obvodovým průvlakem. Obvodové zdivo 
tl.300mm z keramických tvarovek.  
 Příčky jsou navrženy v 1.- 4.NP zděné z keramických tvarovek na MC10. V 5.-
8.NP pórobetonové nebo sádrokartonové se zvukovou minerální izolací. Vnitřní 
prosklené příčky jsou navrženy hliníkové. Školící místnosti v 1.NP jsou odděleny 
posuvnou stěnou‘‘ [2] 
 
 1.2.3  Výplně otvorů 
     ,,V objektu A, B a S jsou okna navržena hliníková s izolačním dvojsklem. Vstupní 
dveře, výkladce a zasklené stěny jsou rovněž z hliníkových profilů zasklené izolačním 
dvojsklem. Vnitřní dveře dřevěné do kartáčované nerezové zárubně. V objektu S v 5.-
8.NP jsou navrženy dřevěné dveře do dř. obložkové zárubně.‘‘ [2] 
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 1.2.4  Střešní konstrukce 
     ,,U objektu A je střecha plochá jednoplášťová s povlakovou izolací. Tepelná 
izolace je ze spádových klínů. Tl. tepelné izolace je min.200mm. Odvod dešťové vody do 
vnitřních vpustí, napojené na kanalizaci.  Na střechu je přístup ze schodiště nejvyššího 
podlaží střešním výlezem.‘‘ [2] 
 
     Objekt B je rovněž zastřešen jednoplášťovou střechou s povlakovou střešní 
izolací. ,,Tepelná izolace je ze spádových klínů ve 2 % sklonu. Tl. tepelné izolace je 
min.160mm. Odvod dešťové vody do vnitřních vpustí, napojené na kanalizaci. Na střeše 
budou osazena vzduchotechnická zařízení, tyto budou na ocelových konstrukcích.‘‘ [2] 
 
     U objektu S je střecha plochá jednoplášťová, hydroizolace PVC-P. ,,Tepelná 
izolace ze spádových klínů EPS + EPS minimální tloušťky 160mm. Odvod dešťové vody 
do vnitřních vpustí, napojené na kanalizaci. Části střechy jsou navrženy pochůzí z 
dřevoplastových desek. Na střeše nad 4.NP a 8.NP budou osazena vzduchotechnická 
zařízení, tyto budou na ocelových konstrukcích. Na základě měření hluku bude zařízení 
akusticky izolováno vzhledem k 5. až 8.NP.‘‘ [2] 
 

 1.3  Údaje o zastavěnosti území a dosavadním využití 
     Staveniště se nachází v zastavěné centrální části města Uherské Hradiště, na ulici 
Stojanova, která je součástí ochranného pásma Městské památkové zóny. Jedná se o 
původní areál sila z roku 1932. V současné době areál patří společnosti SILO INVEST 
s.r.o., Březová 1012, Dobřichovice, 252 29 a je bez využití. Vlastní areál je od 
komunikace v ulici Stojanova odsazen pásem zeleně a oplocením. Před objektem sila je 
od ulice Stojanova (východní strana) stávající asfaltová plocha sloužící k přístupu k 
nákladní rampě. Ze západní strany je přilehlé nově zbudované veřejné parkoviště. Ze 
severní strany přiléhá objekt České správy sociálního zabezpečení. Na jižní straně 
areálu je přízemní objekt bývalého ZZN. 
 

 1.4  Situace stavby a napojení na dopravní a technickou  
infrastrukturu 

 1.4.1  Situace stavby a napojení na dopravní infrastrukturu 
      Lokalita určená k výstavbě areálu je situována v blízkosti centra města Uherské 
Hradiště (Zlínský kraj) na křižovatce ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad. Zároveň leží 
na významné trase z centra města k nemocnici a v blízkosti je rovněž železniční 
nádraží.  
     Lokalita je nejlépe příjezdná z místní komunikace III/ 05013, která navazuje na 
silnici I/50. Přístup na samotné pozemky se pak nachází na ul. Stojanova, kde se 
využije současného vjezdu. 
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 1.4.2  Napojení na technickou infrastrukturu 
     Stávající areál je napojen na inženýrské sítě města přípojkou vody, kanalizace, 
zemního plynu, NN a VN. Stávající kanalizace a přípojka vody budou z důvodu velmi 
špatného stavu obnaženy, zaslepeny a zbudovány nové.   
 
      Nová přípojka jednotné kanalizace DN 200 a DN 300 budou zaústěny do 
stávající kanalizace DN 300. První přípojka DN 200 bude napojena do stáv. revizní 
kanalizační šachty Š568 na stoce AV 24 PVC DN 300 na rohu ulice Stojanova a Jiřího z 
Poděbrad. Druhá přípojka DN 300 bude napojena do stáv. jednotné kanalizace STOKA 
"AV - 23" Hobas DN 300 v ulici Stojanova.  
 
     Navrhovaný areál, bude zásobován pitnou vodou vodovodní přípojkou DN 50, 
která se napojí na vodovodní řad DN 80. Areálový rozvod vody bude realizován 
kompletně nový.  
 
     Areálový rozvod NN bude veden z rozvaděče nově zbudované vestavěné 
trafostanice 2x630kVA. Objekty budou napojeny samostatnými vývody 2xAYKY 
3x240, které budou ukončeny v rozpojovacích skříních na objektech. Tyto rozvody 
budou vedeny ve zpevněné ploše krytého parkoviště. Napojení na rozvod VN bude 
řešen kabelovou smyčkou VN z kabelového distribučního rozvodu VN 37i. 

 
 1.5  Vliv stavby na životní prostředí 
     Při provádění stavebních prací je třeba omezovat prašnost v okolí stavby, 
například skrápěním vozovky. Všechna auta, případně stroje vyjíždějící na veřejnou 
komunikaci musí být kontrolována a řádně očištěna. Rovněž je nutné bránit znečištění 
okolní zeminy ropnými látkami. V takovém případě je třeba zeminu odebrat 
předepsaným způsobem a předat k odborné likvidaci. Výstavbou dojde ke zhoršení 
životního prostředí zvýšením prašnosti a hluku. Odpady vzniklé během výstavby budou 
tříděny do kontejnerů a recyklovány, nebo odvezeny na skládku. Nakládání s odpady se 
řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
 

 1.6  Zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví pracovníků 
      Je nezbytné, aby všichni pracovníci byli proškoleni o bezpečnosti a ochraně 
zdraví, seznámeni s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Rovněž musí být seznámeni s konkrétním 
technologickým postupem a sledem činností. Specializované práce mohou vykonávat 
pouze osoby k tomu oprávněné a způsobilé. 
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 1.7  Popis částí stavebně technologického objektu 
 1.7.1  Technická zpráva zařízení staveniště 
      V úvodu kapitoly práce je popsáno staveniště ve stávajícím stavu, tedy před 
započetím realizace stavby. Je zde zmíněno jeho umístění, dosavadní využití plochy a 
také existence inženýrských sítí. Rovněž jsou zde zmíněny přípojky, které budou 
realizovány nově (trvale), přípojky, které budou nové, ale dočasné a tedy využívané pro 
potřeby staveniště. Také zde bude popsáno napojení těchto dočasných přípojek. Příloha 
B.3  Spotřeby energií obsahu výpočet spotřeby staveništní elektrické energie a vody 
v nejvíce zatěžovaném období. Jsou zde také zmíněny staveništní komunikace, jejich 
řešení, napojení na dopravní infrastrukturu a případné bezpečnostní opatření. Jsou zde 
podrobně popsány jednotlivé prostory na staveništi k různým fázím výstavby. 
Jmenovitě se jedná o prostory pro uskladnění materiálu, horizontální a vertikální 
dopravu a zázemí pro pracovníky. Rovněž jsou zde řešeny opatření a zajištění 
staveniště z hlediska bezpečnosti, likvidace odpadů. Situační výkresy zařízení 
staveniště se nachází v příloze B.1 Situace zařízení staveniště pro etapu hrubé 
stavby a v příloze B.2 Situace zařízení staveniště pro dokončovací práce. 
 
 1.7.2  Technologický předpis provádění železobetonových konstrukcí 
     Zpracovaný technologický předpis je zaměřen na realizaci monolitických 
železobetonových konstrukcí objektu A, konkrétně na provádění stropů a sloupů. V této 
kapitole je popsáno následující: 

▪  Obecné informace 

▪  Příprava a převzetí staveniště  

▪  Obecné pracovní podmínky 

▪  Materiály, doprava, skladování 

▪  Personální obsazení 

▪  Stroje, nářadí, pomůcky 

▪  Pracovní postupy (sloupy, stropy) 

▪  Jakost a kontrola 

▪  BOZP 

▪  Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
   
 1.7.3  Kontrolní a zkušební plán 
    Tato kapitola navazuje na předchozí technologický předpis. Obsahuje tedy 
vypracovaný kontrolní a zkušební plán pro železobetonové monolitické konstrukce. V 
příloze B.10 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce je zpracována 
tabulka obsahující jednotlivé kontrolní činnosti, související dokumenty, osoby 
zodpovědné za konkrétní činnost, způsob, množství a výsledky těchto kontrol a 
samozřejmě data provedení s podpisem. Rovněž je součástí přílohy odkazy na použité 
příslušné normy. 
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 1.7.4  Širší dopravní vztahy 
     Kapitola 7. Technická zpráva širších dopravních vztahů řeší kritické body na 
trase, kterou musí překonat vrtná souprava na podvalníku na místo stavby. Vzhledem 
k celkové hmotnosti soupravy se jedná o zvláštní užívání pozemních komunikací, 
součástí této technické zprávy jsou tedy také předpisy, kterými je třeba se v dané situaci 
řídit. V příloze B.13 Situace širších dopravních vztahů jsou znázorněny důležité 
dopravní trasy, čili doprava betonu, výztuže, zdícího materiálu a také vrtné soupravy. 
V kapitole jsou také zmíněna opatření týkající se dopravy v blízkosti staveniště, což je 
názorně vyznačeno v příloze č. B.14 Dopravní situace v blízkosti staveniště. 
 
 1.7.5  Návrh strojní sestavy 
    V kapitole 5. Návrh strojní sestavy jsou popsány veškeré stroje, zařízení, 
mechanizace a nářadí, které budou zapotřebí při výstavbě řešeného objektu. Jsou zde 
také popsány technické údaje všech těchto zařízení. V příloze B.4 Průkazy jeřábů jsou 
zatěžující křivky použitého zvedacího mechanismu včetně hodnocených břemen. 
 
 1.7.6  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
     V této kapitole č. 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zpracována 
bezpečnosti a ochrana zdraví během práce na stavbě a pohybu na staveništi. Vše bylo 
zpracováno dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a druhým závazným předpisem bylo nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Součástí této kapitoly je 
tabulka, s vypsanými možnými riziky a návrhem opatření k etapě hrubé stavby. 
 
 1.7.7  Environmentální plán 
      V první části kapitoly č. 11. Environmentální plán je popsána jak související 
legislativa, tak obecné informace o působení realizace stavby na životní prostředí. 
Obsahem druhé části jsou pak tabulky s výčtem vzniklých odpadů během výstavby a 
zatříděním dle Katalogu odpadů. Závěrem této kapitoly jsou zmíněny významné vlivy 
vzniklé na staveništi a způsob eliminování negativních účinků životní prostředí. 
 
 1.7.8  Návod na užívání stavby  
     Obsahem kapitoly č. 9. Návod na užívání stavby je návod, jak nemovitost 
udržovat a užívat, a to jak z hlediska obecného, tak i pro konkrétní stavební konstrukce 
a stavební prvky. Kromě samotného návodu je součástí také tabulka s životností a 
četností oprav jednotlivých funkčních dílů. 
 
 1.7.9  Návrh smlouvy o dílo 
    Kapitola š. 8 Návrh smlouvy o dílo obsahuje podmínky, povinnosti a závazky 
mezi dvěma smluvními stranami, tedy zhotovitelem stavby a objednatelem. 
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 1.7.10  Propočet stavby dle THU 
     Součástí práce je také cenový propočet stavebních objektů podle technicko - 
hospodářských ukazatelů. Tento propočet tvoří přílohu B.7 Propočet stavby dle THU. 
 
 1.7.11  Položkový rozpočet 
     V příloze B.5 Položkový rozpočet pro etapu hrubé stavby a B.6 Položkový 
rozpočet pro přípravu území jsou zpracovány rozpočty pro dané technologické etapy 
objektu A včetně výkazu výměr. K tomuto rozpočtu jsou vytvořeny limitky, které tvoří 
přílohy B.15 Limitky materiálů, profesí a strojů. Tento rozpočet byl zpracován v 
programu BUILD Power S. 
 
 1.7.12  Časový harmonogram 
     Přílohou B.9 Časový harmonogram pro etapu hrubé stavby je přesný časový 
harmonogram řešený pro danou fázi výstavby stavebního objektu A a je zpracován v 
programu CONTEC. Rovněž bylo v závislosti na tomto časovém plánu v daném 
programu zpracována příloha B.16 Histogram pracovníků. 
 
 1.7.13  Časový a finanční objektový plán stavby 
     Tato příloha B.8 Časový a finanční objektový plán je zpracována pro všechny 
stavební objekty nacházející se v řešeném areálu. Je zde znázorněn průběh celkové 
výstavby s čerpáním finančních prostředků. Tento časový a finanční plán byl zpracován 
dle THU. 
 
 1.7.14  Speciální zadání  
    Kapitola 6. Porovnání věžového jeřábu a autojeřábu z hlediska finančního 
řeší dva zvedací mechanismy, věžový jeřáb a autojeřáb, u kterých byly porovnány 
finanční náklady na jejich provoz na dobu realizace hrubé stavby.  
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 2.1  Základní informace o stavbě 
 2.1.1   Identifikační údaje stavby 
Název:    Areál TRIANGL 
Umístění:   Uherské Hradiště, roh ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad 
Katastrální území:  Uherské Hradiště 
Parcely pro výstavbu: p.č. 679, 1528/1, 1435/1, 671/3, 653/4, 289/8, 1435/2, 
        1528/2, 788/25 
Charakter:    novostavba 
Investor:    SILO INVEST s.r.o. 
           Březová 1012 
         Dobřichovice 252 29 
Zpracovatel dokumentace: GG Archico s.r.o. 
         Zelené náměstí 1291 
         Uherské Hradiště 686 01 
Dodavatel:    bude určen na základě výběrového řízení 
 

 2.2  Charakteristika staveniště 
     Staveniště se nachází v zastavěné centrální části města Uherské Hradiště, na ulici 
Stojanova, která je součástí ochranného pásma Městské památkové zóny. Zájmové 
území je situováno na parcele č. 679, 1528/1, 1435/1, 671/3, 653/4, 289/8, 1435/2, 
1528/2, 788/25. Terén je poměrně rovinatý bez výrazného převýšení. Stavební pozemky 
jsou dostupné z východní strany z ulice Stojanova. Vlastní areál je od komunikace v 
ulici Stojanova odsazen pásem zeleně a oplocením. Před objektem sila je od ulice 
Stojanova (východní strana) stávající asfaltová plocha sloužící k přístupu k nákladní 
rampě. Ze západní strany je přilehlé nově zbudované veřejné parkoviště. Ze severní 
strany přiléhá objekt České správy sociálního zabezpečení. Na jižní straně areálu je 
přízemní objekt bývalého ZZN, který je rovněž určen k odstranění. 
  V areálu jsou stávající inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, elektřina), které 
však budou z důvodu zdevastovaného stavu zaslepeny a budou zřízeny přípojky nové. 
Inženýrské sítě, ke kterým budou provedeny přípojky, jsou zde dobře dostupné. Nachází 
se převážně pod místní komunikací. Některé staveništní přípojky budou napojeny na 
tyto nově zbudované, tedy kanalizace bude napojena na areálovou kanalizační šachtu Š5 
v severní části staveniště, elektřina bude vedena ze staveništního rozvaděče zřízeného u 
stávajícího sloupu NN umístěného v severovýchodní části areálu a vodovod bude 
napojen na novou vodoměrnou šachtu na východě staveniště. 
  Staveniště bude oploceno mobilním oplocením z plotových dílců výšky 2,0 m. 
Pro provozní a sociální účely budou na staveništi umístěny obytné a sanitární 
kontejnery. Rovněž zde budou umístěny kontejnery na skladování a k zabezpečení 
ochrany staveniště dvě vrátnice, přičemž k jedné z nich bude umístěno mobilní WC. 
Obytné a sanitární kontejnery (včetně kontejneru sloužícího jako kancelář 
stavbyvedoucího) budou umístěny na severní části staveniště na zpevněné ploše. Také 
bude na zpevněných plochách umístěn skladovací kontejner a obě vrátnice. Tyto plochy 
budou zpevněny silničními panely uloženými do štěrkodrtě. Rovněž budou štěrkodrtí 
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zpevněny komunikace na staveništi a v pozdější fázi bude sloužit jako podkladní vrstva 
pro budoucí parkovací stání a budoucí areálové komunikace. Rozmístění zpevněných 
ploch je zřetelné v situaci zařízení staveniště. 

 
 2.3  Objekty zařízení staveniště 
 2.3.1  Provozní 
 2.3.1.1  Skládky 
     Ve fázi realizace hrubé stavby budou na staveništi k dispozici skladovací plochy 
umístěné na půdorysu příslušného objektu a vždy v příslušném podlaží. Bude zde 
možno složit zdící materiál (palety s tvarovkami Porotherm), dále výztuž a bednění.  
Tyto materiály však budou dováženy vždy fázově pro dané podlaží a to v den 
zabudování do konstrukce (v případě bednění v den montáže). Dojde tím k úspoře času 
z hlediska využití mechanizace a také vzhledem k omezeným skladovacím prostorům. 
Skladovací plochy jsou zpevněné a daný skladovací materiál bude případně zakryt. 
Drobný materiál, suché směsi, nářadí a pracovní pomůcky bude skladován ve 
skladovacím kontejneru. 
     Během realizace dokončovacích prací bude potřebný materiál skladován rovněž 
v jednotlivých podlažích dle možností. Jedná se především o materiál pro provedení 
fasády včetně zateplení, tedy minerální vatu, polystyren a fasádní panely. Před 
budovami budou umístěna sila pro suché směsi spolu s míchacím centrem. 
 
Plochy nutné ke skladování v dobu největšího vytížení: 
Objekt A – SO10: 
Palety se zdícím materiálem: 146,01 m² – plocha zdícího materiálu na 1.NP,  
        146,01x16 = 2337 ks tvarovek => 2337/80 = 29 ks palet
         => skladovací plocha pro palety tvárnic je 34,8 m² 
 
Objekt B – SO11: 
Palety se zdícím materiálem: 120,84 m² - plocha zdícího materiálu na 1.NP;  
        120,84 x 16 = 1934 ks tvarovek => 1934/80 = 25 ks palet 
        => skladovací  plocha pro palety tvárnic je 29,5 m² 
 
Objekt S – SO12: 
Palety se zdícím materiálem: 62,94 m² -  plocha zdícího materiálu na 1.NP;  
        62,94 x 16 = 1007 ks tvarovek => 1007/80 = 13 ks palet 
        => skladovací  plocha pro palety tvárnic je 14,85 m² 
 
 2.3.1.2  Sklady 
     Jako uzamykatelný sklad pro ruční nářadí, pracovní a ochranné pomůcky, 
drobný materiál a případně suché maltové směsi bude sloužit skladový kontejner LC 
20. Kontejnery svou konstrukcí zajistí bezpečné skladování z hlediska odcizení a také 
uskladněné prvky chrání před účinky povětrnostních vlivů. Dopravu a umístění na 
staveniště zajistí dodavatel kontejnerů. 
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Technické parametry kontejneru LC 20: 
• ,,vnější rozměry : 6058 x 2 438 x 2 591 mm 

• rám: svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných profilů tl. 3 
mm, 8 ks rohů z materiálu o tl. 6 mm, kapsy pro vysokozdvižný vozík nebo jeřáb 

• podlaha: potažené dýhované desky z vrstveného dřeva o tl. 20Mm, vodovzdorné, 
utěsnění elastickou těsnící hmotou 

• střecha: okapnice na předním střešním nosníku, krytí je samonosným příčně 
profilovaným plechem tl. 1,2 ,mm 

• rohové sloupy: ocelový profil, přední sloupy tl. 3 mm, zadní tl. 2 mm 

• stěny: svislý profilovaný plech tl. 1,2 mm, 4 otvory nucené ventilace umístěné pod 
rámem střechy 

• dveře: dvoukřídlé dveře z oboustranně pozinkovaných plechů, se speciálním 
gumovým těsněním okolo celých křídel, obložení horizontálním plechem tl. 1,2 
mm, uzamykání speciálním mechanismem z pozinkované trubky a držáků 

• lakování: ekologický kombinovaný lakovací systém odolný proti povětrnosti, krycí 
lak je z kvalitního práškového lakování na bázi polyesteru 

• elektroinstalace: zapuštěné vnější napojení CEE zásuvka, napětí 230 V/400 V, 2x 
zásuvky, 1x silnoproudá zásuvka, 1 ks jednoduché svítidlo 36 W podélné ve 
středu, vypínač s vyšším krytím proti vodě v oblasti dveří‘‘ [3] 

Obr. č. 2 Skladovací kontejner LC20 [3] 
 
 2.3.1.3  Oplocení 
    Staveniště bude po obvodu oploceno mobilním oplocením z plotových dílců 
výšky 2,0 m. Tyto dílce mají rozměry 3,5 x 2,0 m a jsou osazeny do betonových patek a 
spojeny spojovacím prvkem. Výplet je tvořen z pozinkované svařované sítě. Oplocení 
bude opatřeno dvěma dvoukřídlými pozinkovanými bránami. Brána na severní části 
bude sloužit pro vjezd a bude mít šířku 6 m, na jižní straně staveniště je situována druhá 
brána šíře 5 m umožňující výjezd, brány budou uzamykatelné.  
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Obr. č. 3 Mobilní oplocení [4] 
 

    Obr. č. 4 Spojovací prvek [4]   Obr. č. 5 Betonová patka [4] 
 

 2.3.1.4  Staveništní komunikace 
     Areál staveniště je průjezdný, staveništní komunikace bude provedena z hutněné 
šterkodrtě tl. min. 200 mm. Jelikož je v místě staveništní komunikace projektem 
navržena zpevněná plocha a parkoviště, je možné tuto štěrkodrť využít poté jako 
podkladní vrstvu stavebních objektů. Je však nutné, aby byl tento materiál vyčištěn od 
hlíny a případných jiných nečistot a především aby byly provedeny zkoušky zhutnění. 
 
 2.3.2  Výrobní 
 2.3.2.1  Úprava výztuže 
     Výztuž bude skladována na příslušných skladovacích plochách, čili na 
prostorách budoucích objektů, kde bude také probíhat její úprava a spojování prvků. K 
tomuto účelu poslouží blízká přípojka elektrické energie. 
 
 2.3.2.2  Úprava bednění 
      Úprava bednění a předmontážní přípravy je možné rovněž provádět na místě 
budoucí stavby vždy v příslušném podlaží. V blízkosti je přivedena přípojka vody, tudíž 
je možné provést případné čištění bednících dílců. 
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 2.3.2.3  Míchací centrum 
     V míchacím centru se nachází zásobníkové silo obsahující zdící maltu (ve fázi 
dokončovacích prací bude v silech směs pro omítky), které spolu se směšovacím 
čerpadlem a hadicemi dopraví danou směs do požadovaného podlaží. Míchací centrum 
je zajištěno pro všechny tři hlavní objekty, je zde zajištěno napojení na zdroj elektrické 
energie a trvalý přívod vody.  
  
 2.3.3  Sociálně správní 
 2.3.3.1  Kanceláře 
     Pro potřeby vedení stavby bude na staveništi v severní části (blízko vjezdu na 
staveniště) umístěn obytný kontejner TP 6, který bude sloužit jako kancelář 
stavbyvedoucího. Kontejner bude umístěn na zpevněné ploše. Dopravu na staveniště 
zajistí dodavatel kontejnerů. 
 
Technické parametry kontejneru TP 6: 

• ,,rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm (vnitřní výška 2500 mm) 

• rám: 3 mm za studena válcované svařované ocelové profily, kapsy pro 
vysokozdvižný vozík nebo jeřáb 

• podlaha: izolace tvořena minerální vatou tl. 60 mm, dole 0,6-0,7 mm tl. 
pozinkovaný plech, PE folie; dále 20 mm dřevotřískové plotny, podlahová 
krytina PVC 

• střecha: krytina 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem, 
izolace tvořena minerální vatou tl. 100 mm, PE folie, vnitřní opláštění stropu 
dřevotřísková deska tl. 10 mm oboustranně laminovaná  

• rohové sloupky: za studena válcované ocelové profily tl. 3 mm S 235 

• stěnové prvky: nosné rámy z dřevěných hranolů, 10 mm oboustranně foliovaná 
dřevotříska, venkovní opláštění z profilovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 – 
0,75 mm lakovaného, izolace z minerální vaty tl. 50 mm 

• dveře: venkovní jednokřídlé s ocelovou zárubní, dveřní křídlo z ocelového 
pozinkovaného plechu (875/1970 mm s cylindrickou vložkou), vnitřní dveře 
dýhované dřevěné s oštinovou výplní (850-650/1970 mm) 

• okna: PVC okno 2 ks 900/1200 mm s izolovaným prosklením, otočné, výklopné, 
venkovní plastová roleta 

• elektroinstalace: CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A/5-
pólová, 1 ks rozvaděč na omítku jednořadý, 1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
, 1 ks automatický jistič LS 10 A (světla),16 A (zásuvky), 2 ks zásuvky, 1 ks 
zásuvka pro topení 2 kW , 1 ks vypínač světla 2 ks dvojzářivka s krytem a 2 
trubicemi 2 x 36 W 

• topení: vytápění přes elektrické radiátory 

• lakování: dvousložkové laky v odstínech modré a šedé‘‘ [5] 
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Obr. č. 6 Obytný kontejner TP 6 [5] 
 
 2.3.3.2  Sociální zařízení 
     Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, dále dle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zaměstnanců při práci je dáno: 

• WC: 2 sedadla a 2 mušle na 11 – 50 zaměstnanců   

• Sprchy: 1 sprcha na 15 osob  

• Umyvadla: 1 umyvadlo na 10 zaměstnanců  
 

Hygienické zázemí bude zajištěno sanitárním kontejnerem SAN 2. Tento 
kontejner obsahuje 2 x sprchu, 4 x umyvadlo, 2 x WC, 2 x pisoár.  
 
Technické parametry kontejneru: 

• ,,rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm (vnitřní výška 2500 mm) 

• rám: 3 mm za studena válcované svařované ocelové profily, kapsy pro 
vysokozdvižný vozík nebo jeřáb 

• podlaha: izolace tvořena minerální vatou tl. 60 mm, dole 0,6-0,7 mm tl. 
pozinkovaný plech, PE folie; dále 20 mm dřevotřískové plotny, podlahová 
krytina PVC, u těchto kontejnerů svařovaná jako vana (PVC vytaženo 100 mm 
na stěnu)  

• střecha: krytina 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem, 
izolace tvořena minerální vatou tl. 100 mm, PE folie, vnitřní opláštění stropu 
dřevotřísková deska tl. 10 mm oboustraně laminovaná  

• rohové sloupky: za studena válcované ocelové profily tl. 3 mm S 235 

• stěnové prvky: nosné rámy z dřevěných hranolů, 10 mm oboustranně foliovaná 
dřevotříska, venkovní opláštění z profilovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 – 
0,75 mm lakovaného, izolace z minerální vaty tl. 50 mm 

• dveře: venkovní jednokřídlé s ocelovou zárubní, dveřní křídlo z ocelového 
pozinkovaného plechu (875/1970 mm s cylindrickou vložkou), vnitřní dveře 
dýhované dřevěné s oštinovou výplní (850-650/1970 mm) 

• okna: PVC okno 3 ks 600/600 mm s izolovaným prosklením, výklopné, matné sklo 

• vodoinstalace: standardní provedení z PVC, přívod PVC ½, ¾ nebo 1, příprava 
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teplé vody přes průtokový ohřívač 5 l, odvodnění přes 110 mm trubky 

• elektroinstalace: CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A/5-
pólová, 1 ks rozvaděč na omítku jednořadý, 1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
, 1 ks automatický jistič LS 10 A (světla), 16 A (zásuvky), 2 ks zásuvky, 1 ks 
zásuvka pro topení 2 kW, 1 ks vypínač světla 2 ks dvojzářivka s krytem a 2 
trubicemi 2 x 36 W 

• topení: vytápění přes elektrické radiátory  

• lakování: dvousložkové laky v odstínech modré a šedé‘‘ [5] 

Obr. č. 7 Sanitární kontejner SAN 2 [5] 
 

 2.3.3.3  Šatny 
     Šatny pro pracovníky budou zajištěny obytnými kontejnery AB 6. Tyto 
kontejnery budou umístěny na zpevněné ploše a situovány rovněž v severní části 
staveniště. Jedná se o typově stejné kontejnery, jako jsou použité pro kanceláře, tudíž 
mají stejné technické parametry. Ubytování pracovníků se neuvažuje. Předpisem 
stanovená plocha na jednoho zaměstnance je 1,25 m² šatny, v areálu jsou navrženy 4 
obytné buňky určené k těmto účelům, tudíž je tento požadavek splněn. 

Obr. č. 8 Obytný kontejner AB 6 [5] 

 
 2.4  Zdroje pro stavbu 
     K funkčnímu zařízení staveniště patří rozvody elektrické energie, kanalizace a 
rozvody vody. Přípojky zařízení staveniště budou napojeny z nově budovaných 
přípojek pro stavbu daných objektů. Elektrická energie bude dočasně napojena ze 
staveništního rozvaděče napojeného ze sloupu NN vedle Objektu B. Tato dočasná 
přípojka bude využívána pro zásobování kontejnerů, strojů a osvětlení staveniště. 
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Přípojky budou vedeny částečně v zemi a v místech, kde by mohlo dojít k jejich 
poškození, budou chráněny chráničkou. Vodovodní přípojky budou vedeny z nové 
vodoměrné šachty těsně za hranicí pozemku ve východní části. Vodou je potřeba 
zásobit sanitární kontejner a rovněž míchací centrum. Sanitární kontejner je také 
napojen na kanalizaci, a to přes nově zbudovanou šachtu Š5. Zákres napojení sítí je ve 
výkresu situace staveniště. 
     V příloze B.3 Spotřeby energií je vypočteno potřebné množství elektrické 
energie a vody pro zařízení staveniště. 
 

 2.5  Budování a likvidace zařízení staveniště 
 2.5.1  Budování 
      Podle potřeby staveniště budou zbudovány zpevněné plochy, tedy hlavní 
staveništní komunikace, plochy sloužící k umístění obytných, sanitárních a 
skladovacích kontejnerů a plochy pro umístění kontejnerů na odpad. 
       Z odstavce výše je známo, že na staveništi se budou nacházet kontejnery 
skladovací, sanitární a obytné, z nichž 4 budou sloužit jako šatny pracovníků a jeden 
jako kancelář stavbyvedoucího. K těmto kontejnerům bude přivedena přípojka 
elektrické energie, ke kontejneru sanitárnímu také přípojky vody a kanalizace. Vyjma 
těchto, budou u vjezdu a výjezdu umístěny také dvě vrátnice, přičemž k jedné z nich se 
vzhledem ke vzdálenosti sanitárního kontejneru umístí mobilní WC.  
      Kontejnery na odpad vzniklý realizací stavby (stavební suť, železo, dřevo, …) 
budou umístěny před každým hlavním objektem (Objekt A, B, S), pro odpad komunální 
budou umístěny v severní části staveniště. Plochy, na které se umístí kontejnery, budou 
zpevněny štěrkodrtí. 
      Staveništní rozvaděč s elektroměrem bude umístěn u stávající sloupu NN 
v severovýchodní části vedle Objektu B. Vodoměr bude v nové vodoměrné šachtě za 
východní hranicí pozemku. 
      Staveniště bude po obvodu oploceno mobilním plotovým oplocením výšky 2,0 
m. Budou zde umístěny dvě brány, vjezdová brána bude šířky 6 m a výjezdová pak šíře 
5 m. 
 
 2.5.2  Likvidace 
     Po dokončení stavby budou skladovací, obytné a sanitární kontejnery, včetně 
vrátnice a mobilního WC, odstraněny. Zpevněné plochy vyznačené ve výkrese situace 
zařízení staveniště nebudou prozatím likvidovány, ale provedou se zkoušky zhutnění, 
štěrkodrť se pročistí a v případě, že by byly vhodné jako podkladní vrstva pro budoucí 
parkoviště, budou ponechány na staveništi k dalšímu využití. Rovněž budou 
likvidovány staveništní přípojky elektrické energie, vody a kanalizace. Odstraní se sila 
na suchou směs. V závěru likvidace staveniště se provede demontáž oplocení pozemků 
investora. 
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 2.6  Koncepce vertikální dopravy 
    Pro vertikální dopravu na staveništi bude využíván stacionární věžový jeřáb 
Liebherr 71 EC-B5 s efektivně využitým akčním rádiusem pokrývajícím celou plochu 
staveniště. Je zakázána manipulace s břemeny prostřednictvím jeřábu mimo plochy 
staveniště a dále nad obytnými, skladovacími a sanitárními kontejnery a také nad 
vrátnicí a mobilním WC. Využití tohoto jeřábu bude především pro manipulaci s 
výztuží, bedněním (přemístění do jednotlivých podlaží, ukládání do konstrukce) a 
paletami se zdícím materiálem.  
  Dalším mechanismem využívaným pro vertikální dopravu bude autočerpadlo 
Schwing S 42 SX, kterým bude dopravována betonová směs do stropních konstrukcí a 
sloupů v jednotlivých podlažích. 
   Ostatní případné stroje využívané pro vertikální dopravu jsou popsány v kapitole 5. 
Návrh strojní sestavy. 
 

 2.7  Značení a zabezpečení staveniště 
     Zabezpečení staveniště bude zajištěno dočasným oplocením výšky 2,0 m. Brány 
u vjezdu a výjezdu budou opatřeny zámky, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. 
Na oplocení bude dále umístěno značení varující před vstupem těchto nepovolaných 
osob a také před možností úrazu. Rovněž budou vyvěšeny informace o tom, kdo danou 
stavbu provádí.  

Obr. č. 9 Značení upozorňující na staveniště [6] 
 
      U vjezdu i výjezdu ze staveniště bude umístěna vrátnice pro kontrolu 
vjíždějících i odjíždějících vozidel a pro zajištění ostrahy v nočních hodinách.  
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Technické parametry vrátnice: 
• ,,Rozměry: 1,980 m/ 1,980 m, výška 2,600 m 

• Elektrická přípojka 380 V/32 A 

• Vybavení: 1 x elektrické topidlo‘‘[4] 
 

 
         
        

          
           Obr. č. 11 Půdorys vrátnice [4] 

 
     K vrátnici u výjezdu bude umístěno mobilní toaleta TOI TOI s půdorysnými 
rozměry 1,200 m / 1,200 m a výškou 2,300 m. 
     Z hlediska zamezení krádeží na staveništi bude v nočních hodinách staveniště 
osvětleno halogenovými lampami.  
     Není třeba uzavírat přilehlé komunikace kvůli vjezdům a výjezdům ze 
staveniště. Na ulici Jiřího z Poděbrad a ulici Stojanova budou umístěny značky s 
upozorněním na výjezd vozidel ze stavby. 
 

 2.8  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
    V průběhu výstavby stavebních objektů a provádění stavebních prací musí být 
dodrženy tyto ustanovení: 

• Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., O bližších požadavcích na ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

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

• Vyhlášku ČUBP č. 213/1991 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízeni při 
 provozu, údržbě a opravách vozidel 

• ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanoveni pro sváření kovů 
 
 Před začátkem provádění stavebních činnosti absolvují všichni pracovníci 
školení o bezpečnosti práce. Rovněž budou povinni při práci používat osobni ochranné 
pomůcky dle vyhlášky MPSV č. 204/1994. 
 
 2.9  Vliv na životní prostředí 
     V průběhu celé realizace stavby a provádění prací na ní bude zajištěn úklid 
staveniště a jeho okolí. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo ke znečištění komunikací 
a zvýšení prašnosti v okolí staveniště. Na staveništi je rovněž zakázáno vymývání 
autodomíchávače kvůli znečištění. 
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Po celou dobu zde budou umístěny: 

• kontejnery na komunální odpad 

• kontejner na stavební odpad (objem 3 m³) 

• kontejnery na plasty, papír, kovy, dřevo 
 
   V případě, že bude zapotřebí kontejnery s odpady vyvézt, postará se o to 
specializovaná firma. Veškeré odpady, které vzniknou prací subdodavatelů, budou 
těmito subdodavateli odstraněny. Tato úmluva bude potvrzena zápisem ve smlouvě. 
 

 

 
 
 
 

       
 

 
Obr. č. 12 Kontejnery na odpad [7] 
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 3.1  Obecné Informace  
 3.1.1  Identifikační údaje o stavbě  
Stavba:   Rekonverze budovy sila Uh. Hradiště 
Investor:  SILO INVEST s.r.o., Březová 1012, Dobřichovice 252 29 
Místo stavby:  katastr. území Uherské Hradiště, p.č. 679, 1528/1, 1435/1, 671/3 
653/40, 
   289/8, 1435/2, 1528/2, 788/25 
Projektant:  GG Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, Uh. Hradiště 
Charakter stavby:  novostavba, stavební úpravy 
Dodavatel:   bude určen na základě výběrového řízení 
Projektant:   GG Archico s.r.o. 
   Adresa: Zelené náměstí 1291 
   686 01 Uh. Hradiště 
Technická kontrola:  Ing. Jan Rýpal 
   Adresa: Nádražní 55 
   696 85 Moravský Písek 
 
 3.1.2  Obecná charakteristika objektu 
 Nově navržený objekt ,,A ,,je pětipodlažní o rozměrech cca 17 x 23 m. První a 
druhé podlaží je určeno pro komerci (kuchyně, jídelna a konferenční sál). Poslední tři 
patra jsou určena pro administrativní činnost (kanceláře). V přízemí a prvním patře 
objektu je navržen atypický půdorysný tvar, který kopíruje hranice pozemku a 
umožňuje kontrastní hmotové členění zdůrazňující polohu objektu na rohu přilehlých 
komunikací. Jeho umístění je na křižovatce ulic Stojanovy a Jiřího z Poděbrad. Hmota 
do velké míry zakryje bývalé silo.  
 Obestavěný prostor objektu 3 858,50 m³, zastavěná plocha je 271,50 m². Objekt 
je založen na základových pasech, které jsou podpírány 9 m pilotami. Nosná konstrukce 
je železobetonový skelet (sloupy 400x400 mm, stropní deska 1.-4. NP tl. 200 mm, 5.NP 
tl. 180 mm). V objektu se nachází dvoukřídlé železobetonové schodiště. Výplňové 
obvodové zdivo je z keramických tvárnic tl. 300 mm. Příčky jsou tvořeny keramickými 
tvarovkami různých tlouštěk. Prodejny a kanceláře jsou děleny hliníkovými stěnami s 
izolačním dvojsklem. Stejně tak jsou provedeny výplně otvorů. Objekt bude napojen na 
inženýrské sítě. Rovněž jsou zde provedeny elektroinstalace, ZTI, ÚV a VZT. Povrch 
podlah je převážně tvořen keramickou dlažbou, v jídelně pak vinylovou podlahou. 
Vnitřní omítky budou štukové. Objekt bude zateplen minerální vatou tl. 140 mm a 
opláštěn pozinkovanými panely. Zastřešení je plochou jednoplášťovou střechou s 
povlakovou izolací. V objektu se rovněž nachází osobní i nákladní výtah. 
 
 3.1.3   Obecná charakteristika procesu  
 Předpis se týká provádění monolitických železobetonových nosných konstrukcí 
objektu A v 1.NP , tedy stropních konstrukcí a sloupů. Sloupy jsou čtvercového 
půdorysu a rozměrů 400/400 mm, 400/300 mm a 300/300 mm, stropy mají tloušťku 200 
mm. Stropní deska je na okraji zesílena žebrem. Všechny prvky jsou provedeny z 
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betonu C 25/30 - XC1 a výztuž je třídy 10 505. 
 Svislé konstrukce, tedy sloupy, se budou provádět po dokončení základové 
desky. Stropy pak budou realizovány po dokončení nosných konstrukcí 1.NP. V první 
fázi je u obou konstrukcí (vodorovných i svislých) nezbytná montáž systémového 
bednění PERI-MULTIFLEX a PERI – QUATTRO. 
 Vzhledem k půdorysným rozměrům a výsledkům analýzy (viz příloha B.12 
Analýza bednění) bude stropní konstrukce zabedněna na jeden zátah. Do bednění bude 
uložena výztuž, která se následně zmonolitní betonem.  

   
 3.2  Připravenost  
 3.2.1  Připravenost stavby  
 Před započetím provádění svislých konstrukcí (sloupů) je nutné, aby byla 
provedena základová deska. Ta musí mít požadovanou rovinnost a musí být čistá. 
Rovněž je potřeba, aby byla správně připravena vyčnívající výztuž, jejíž délka by měla 
být provedena s tolerancí ±20 mm. V místě sloupů bude provedena hydroizolace z folie 
Fatrafol 803. 
  Na stavbě musí být před realizací monolitických stropů provedeny nosné prvky 
železobetonového skeletu (sloupy), čili nosné prvky do úrovně příslušné stropní 
konstrukce (1.NP). Ocelové trny vyčnívající z železobetonových sloupů budou 
odpovídat požadované délce, která je min 800 mm, a požadované kvalitě. Vše bude 
zaznamenáno do stavebního deníku.  
 
 3.2.2  Předání a připravenost staveniště  
 Mezi vedoucími pracovních čet proběhne předání a převzetí pracoviště. Před 
tím, než bude pracoviště předané, je zapotřebí řádná kontrola předchozích prací. O 
tomto předání a převzetí bude proveden rovněž zápis do stavebního deníku. 
 Na pozemek opatřený oplocením 2,0 m vysokým a určený k výstavbě objektu je 
přístup ze stávající komunikace z ul. Stojanovy. Vjezd na staveniště bude opatřen 
bezpečnostním značením. Komunikace na staveništi budou zpevněné a nebude tedy 
problém pro pohyb nákladních automobilů a stavební techniky. Elektrická přípojka pro 
zařízení staveniště bude zajištěna ze staveništního rozvaděče. Rozvaděč bude zřízen u 
stávajícího sloupu NN. Pro potřeby stavby bude voda zajištěna z nově realizované 
vodoměrné šachty. Napojení na kanalizaci bude provedeno do šachty Š5 nové areálové 
kanalizační přípojky. Dále se zde nachází pět obytných kontejnerů, jeden slouží jako 
kancelář stavbyvedoucího a další čtyři jako šatny pro pracovníky. Na staveništi se také 
nachází u vjezdu a výjezdu dvě vrátnice. Také je zde jeden sanitární a jeden skladovací 
kontejner, který bude využíván pro skladování drobného spotřebního materiálu a nářadí. 
Další skladovací prostory nejsou třeba, všechen materiál bude dovezen v den realizace 
dané konstrukce. Případná dočasná skládka bednění před jeho montáží bude umístěna 
na půdorysu daného objektu A. Toto místo bude vyvýšené, odvodněné a kryté. 
Z důvodu zajištění bezpečnosti bude staveniště osvětleno halogenovými svítidly. 
 Před zahájením prací je nutné, aby všichni pracovníci prošli školením o BOZP a 
svým podpisem potvrdili znalost těchto předpisů. Tyto podpisy musí být po celou dobu 
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uloženy spolu se stavebním deníkem. Všichni pracovníci musí také prokázat platné 
licence, certifikáty, řidičské průkazy a případně jiné oprávnění umožňující jim 
vykonávání daných prací. 
 

 3.3  Pracovní podmínky  
 Přístup na pozemek je z přilehlé asfaltové komunikace z ul. Stojanova. Dodávka 
elektřiny je zajištěna napojením na staveništní rozvaděč u stávajícího sloupu NN, 
dodávka vody nově zbudovanou vodovodní přípojkou vedoucí z nové vodoměrné 
šachty. Odvod splaškových vod je zajištěn napojením na novou kanalizační šachtu Š5. 
Předpokládá se, že stavba bude probíhat v denních hodinách, a proto není nutné umělé 
osvětlení pracoviště. Po zbudování bednění bude zahájena betonáž. Ta by měla být 
přerušena v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, a to především v případě 
silného větru nebo silného deště (hrozí vyplavování částic z betonové směsi). Vzhledem 
k tomu že daný proces bude prováděn spíše v letním období, je nutné při vysokých 
teplotách (nad 25°) beton kropit vodou nebo chránit speciálním nátěrem zamezujícím 
odpařování vody z konstrukce. 
 

 3.4  Materiál, doprava a skladování  
 3.4.1  Materiál pro vodorovné konstrukce - stropy 1.NP 
Beton C25/30, XC1 – Cl 0,20 - Dmax 16, S3- 63,85 m³  
Distanční prvky FRANK KOMBI 563 ks 
Distanční žebříky UTH 239 ks 
Výztuž KARI síť – KH-20, rozměry 3x2 m, 21 ks 
Výztuž KARI síť – KH-20, rozměry 1,5x2 m, 8 ks 
Odbedňovací přípravek Peri Clean – 1 l 
Vázací drát tl. 2 mm – 25 kg/balení 
Hřebíky 80 mm 3 balení po 500 ks  
 

Výkaz výměr pro betonářskou výztuž stropů 1.NP– ocel 10505(R) 

Průměr [mm] Délka [m] Počet kusů Průměr [mm] Délka [m] Počet kusů 

  R14 5,7 150 R10 1,7 8 

R10 4,6 31 R10 2,6 8 

R10 3,6 49 R10 2,5 63 

R10 6,0 168 R10 3,0 34 

R14 3,6 96 R10 2,15 8 

R8 1,5 303 R10 1,85 8 

R12 2,55 77 R10 1,9 8 

R8 4,0 64 R8 1,7 18 

R10 5,5 37 R8 1,0 9 

R14 3,0 3 R10 1,75 22 

R10 2,7 8 R10 2,15 38 

R14 5,5 35 R14 4,7 3 



28 
 

R8 1,65 301 R8 1,64 280 

R14 6,6 6 R14 6,0 13 

R10 6,6 16 R10 6,0 16 

R14 3,0 15 R10 2,5 6 

R14 1,8 8 R10 3,0 10 

R10 4,7 20 R20 3,5 13 

R20 4,7 7 R20 6,6 4 

R14 7,0 3 R14 1,75 2 

R20 5,5 7    

Celková hmotnost 4606,707 kg 
Tab. č. 1 Výkaz výměr betonářské výztuže pro stropní konstrukci 1.NP 

 

Výkaz výměr pro bednění Peri Multiplex 1.NP 
Materiál Množství Materiál Množství 

Nosníky VT 20 délky 1,450 m 6 Průvlakový rám UZ 40 822 
Nosníky VT 20 délky 2,150 m 25 Děrovaný profil UZ 80 411 
Nosníky VT 20 délky 2,450 m 42 Nosník GT 24 délky 3 m 74 
Nosníky VT 20 délky 2,650 m 2 Nosník GT 24 délky 1,8 m 4 
Nosníky VT 20 délky 2,900 m 10 Nosník GT 24 délky 1,5 m 4 
Nosníky VT 20 délky 3,300 m 7 Nosník GT 24 délky 2,7 m 10 
Nosníky VT 20 délky 3,600 m 44 Dřevěná deska 0,02x0,4x4 m 44 
Nosníky VT 20 délky 3,900 m 7 Dřevěná deska 0,02x0,3x4 m 8 
Nosníky VT 20 délky 4,500 m 2 Dřevěná deska 0,02x0,25x4 m 26 

Nosníky VT 20 délky 5,900 m 11   
Dřevěný nosník 80x200x750 1   

Dřevěný nosník 80x200x1 000 2   

Dřevěný nosník 80x200x1 200 3   

Dřevěný nosník 80x200x1 800 1   

Dřevěný nosník 80x200x2 000 1   

Bednící deska 625x2 500 260   

Stojka PEP 20-350 160   

Přímá hlava 74   
Křížová hlava 74   
Trojnožka 74   
Sloupek 105 62   
Řezivo na zábradlí –  
desky 30x140x2 000 mm 

(68,543/2)
*3=103 ks 

  

Tab. č. 2 Výpis prvků bednění pro stropní konstrukci 1.NP 
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 3.4.2  Materiál pro svislé konstrukce – sloupy 1.NP 
Beton C25/30, XC1 – Cl 0,20 - Dmax 16, S3- 7,66 m³  
Vázací drát tl. 2 mm – 25 kg/balení 
Odbedňovací přípravek Peri Clean – 1 l  
Plastové ochranné kryty SKA proti poranění osob – SKA 6-18 N - balení/250 ks 
Plastové ochranné kryty SKA proti poranění osob – SKA 16-32 N – balení/250 ks 
 

Výkaz výměr pro betonářskou výztuž sloupů 1.NP – ocel 10505(R) 

Průměr [mm] Délka [m] Počet kusů Průměr [mm] Délka [m] Počet kusů 

R20 4,3 83 R20 3,3 2 

R8 1,6 32 R14 4 28 

R8 1,4 150 R8 1,35 15 

R8 1,2 96 R8 1,45 17 

R12 4,2 72 R20 8 24 

R10 2,45 68  

R10 2,2 20 

R8 2,75 7 

R8 1,1 24 

R10 1 52 

R8 0,65 104 

Celková hmotnost 2157,465 kg 
Tab. č. 3 Výkaz výměr betonářské výztuže sloupů 1.NP 

 

Výkaz výměr pro bednění Peri Quattro 1.NP 

Materiál Množství 
Quattro rám QES 275 72 

Základní deska QB 72 

Sloupové spony QA 72 

Matice DIN M20 144 
Jeřábové závěsy 72 

Přepravní kolečka 72 

Betonářská plošina kompletní 18 

Stabilizátory 54 
Žebřík kompletní 18 

Tab. č. 4 Výpis prvků bednění sloupů 1.NP 
 

 3.4.3   Doprava  
 3.4.3.1  Primární  
 Dopravu výztuže na stavbu zajistí firma Výztuž CZ s.r.o. se sídlem a 
provozovnou v Tlumačově, ul. Jiráskova, a to vlastním vozidlem Renault Mascott s 
valníkem o délce 6 m. Výztuž bude dovážena vždy v den ukládání do bednění. 
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Systémové stropní i sloupové bednění bude na staveniště dopraveno nákladním 
automobilem TATRA T158. Dovoz zajistí stavbyvedoucí z půjčovny Tufír s.r.o. s 
provozovnou v Kunovicích, ul. Na Drahách. Bednění bude dovezeno v den montáže. 
Beton bude dovezen na staveniště z betonárny Zapa beton s.r.o. sídlící ve Starém Městě 
u UH, na ul. Pod cukrovarem, autodomíchávačem Stetter C3 Basic Line  AM 9C.  
 

 3.4.3.2   Sekundární  
 Bednění bude na stavbě vyskladněno pomocí věžového jeřábu Liebherr 71 EC-
B5 Fr.tronic. Manipulace s výztuží bude zajištěna rovněž pomocí tohoto jeřábu. Beton 
pak bude do konstrukcí dopravován pomocí autočerpadla Schwing S 42 SX.   
 
 3.4.4   Skladování  
 Bednění bude dovezeno v den montáže, v případě potřeby skladování bude 
uloženo na základové desce daného objektu, a bude uloženo na paletách a dostatečně 
kryté plachtou, nebo přístřeškem. Výztuž bude zabudována v den přivezení na 
staveniště, proto není nutné jejich uskladnění. Spotřební drobný materiál bude umístěn 
ve skladovém kontejneru LC20 a postupně v průběhu stavby bude dle potřeby 
doplňován stavbyvedoucím.  
 

 3.5  Technologický postup 
 3.5.1  Sloupy 
 3.5.1.1  Uložení výztuže 

  V prvním kroku při realizaci nosných železobetonových sloupů je uložení a 
připevnění výztuže sloupu. Je zapotřebí, aby bylo přesně a viditelně vyznačené umístění 
sloupů. Výztuž bude tvořena již hotovým armokošem, který je zapotřebí uvázat na 
přesahující trny patek pomocí vázacího drátu. Během připevňování musí být vyrovnán 
do svislé polohy pomocí vodováhy. Výztuž musí být zbavena nečistot a případně 
mastnoty.  
 
 3.5.1.2  Bednění  
  Po připevnění výztuže následuje montáž bednění sloupů. Bednění bude 
provedeno z bednícího systému Peri Quattro. Pracovníci na místě sestaví bednění ze 4 
panelů, betonářské plošiny, žebříku a pojezdových koleček, jednotlivé dílce opatří 
odbedňovacím nátěrem Peri Clean. Dále bude sestavený kus bednění uložen na místo 
budoucího sloupu pomocí věžového jeřábu. Bednící kus bude za pomoci pojezdových 
koleček a táhla přesně osazen kolem armatury. Poté se uzavřou rámy sloupu a bednění 
se zajistí pomocí sloupových spon. Pracovníci použitím klínů zafixují bednění v 
požadované poloze a provede se demontáž pojezdových koleček. Je však potřeba dávat 
pozor, aby nedošlo během betonáže k vyražení klínů. 
 
 3.5.1.3  Betonáž 
   Provádění betonáže sloupů bude za pomocí autočerpadla Schwing S 42 SX  . 
Bude zajištěna výška shozu do 1,5 m, tato hodnota nesmí být překročena. Je důležité, 
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aby byl beton do konstrukce ukládán postupně po vrstvách tl. 300 mm. Tyto vrstvy se 
musí postupně hutnit pomocí ponorného vibrátoru. Další vrstvu je možné ukládat pouze 
na zhutněnou plochu. Při hutnění každé nové vrstvy musí být zhutňováno alespoň 100 
mm předchozí vrstvy. Hutnění by mělo probíhat tak dlouho, dokud nezačne vystupovat 
na povrchu cementové mléko. Ponor jehly vibrátoru musí být rychlý, její vytažení však 
pomalé, aby tím došlo k vytlačení co největšího množství vzduchu. Při vibrování nesmí 
dojít ke kontaktu vibrátoru a výztuže.  Průběh betonáže by měl být plynulý a nemělo by 
docházet k delšímu přerušení činnosti. Zhutněný beton nesmí být vystaven nárazům 
nebo otřesům. 
 
 3.5.1.4  Odbednění 
   Odbednění může proběhnout poté, co beton nabyde dostatečné pevnosti, tj. min. 
70% konečné pevnosti. Pevnost betonu je zjišťována tvrdoměrnou metodou pomocí 
Schmidtova kladívka. Odbednění bude konzultováno se statikem. Demontáž poté 
probíhá tak, že se osadí pojezdová kolečka, poté se odjistí sloupové spony a odklopí se 
první dva rámy bednění. Je však potřeba je zajistit čepy. Poté se zavěsí na jeřábové 
závěsy a přemístí se na určenou plochu. Během manipulace se sloupovým bedněním je 
však nutné zajistit prvky tak, aby nedošlo k zaklapnutí nebo otevírání. Není potřeba 
bednění úplně demontovat před dalším použitím, stačí ho pouze umýt a aplikovat na něj 
odbedňovací přípravek, poté je možné ho opakovaně použít na další sloupy. 

Obr. č. 13 Sloupové bednění Peri Quattro [8] 
 

 3.5.2  Stropní konstrukce 
 3.5.2.1  Montáž bednění  
 Bednění bude montováno podle výkresu bednění příslušící dané stropní 
konstrukci. Rovněž bude provedena montáž bednění průvlaků. Pro tyto prvky bude 
rovněž použito systémového bednění Peri. 
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a) Bednění čel: 
1. Bude potřeba zajistit ochranu proti pádu. Budou tedy využity otvory po kotvení  
    stěnových bednících dílců TRIO k uchycení sloupků 105, pomocí kterých budou  
    snadno zabedněna čela desky. Součástí sloupků 105 je zábradlí pro bezpečnou práci.  
    Dovolená vzdálenost sloupků pro tloušťku desky 200 mm je dle montážního návodu  
    1100mm. 
 
b) Bednění plochy:  
1. Matice se na stojce stočí tak, aby nad ní byl ponechán volný závit asi 15 cm. Vnitřní   
    stojka se vysune tak, aby bylo přibližně dosaženo požadované celkové délky stojky.     
    Vysunutí se zajistí řádným zasunutím čepu do otvoru vnitřní stojky. Vytočením      
    matice s integrovaným klínem se nastaví přesná délka stojky. Na stojku se nasadí    
    křížová hlava.  
2. Stojky s křížovými hlavami (rozmístěnými v základním rastru pod konci primárních  
    nosník) musí být opatřeny trojnožkou. Trojnožka zajišťuje především svislost stojky,  
    ale přenáší i horizontální zatížení vzniklé během bednění stropů.  
3. Stojky s křížovými hlavami je nutné přesně půdorysně umístit v předepsaném rastru. 
4. Do křížových hlav se osadí primární nosníky. Křížová hlava bezpečně zajišťuje jeden  
    nebo dva nosníky proti překlopení.  
5. Na primární nosníky se osadí sekundární nosníky.  

Obr. č. 14 Montáž stropního bednění [9] 
 

6. Na sekundární nosníky se provede pokládka bednících desek. Aby se zabránilo  
    sklopení sekundárních nosníků, je nutné styk bednících desek a nosníků zajistit  
    hřebíky.  
7. Provede se nivelace horního povrchu a stojky se pomocí matic s integrovaným  
    klínem výškově doladí. Je třeba dbát na to, aby klín byl v bednící poloze – čep  
    zajišťující horní stojku, musí na obou stranách řádně dosedat na širší část klínu.  
8. Horní povrch překližky se ošetří odbedňovacím nátěrem.  
9. Na mezilehlé stojky nasadíme přímé hlavy a stojkami podepřeme po daných        
    vzdálenostech primární nosníky.  
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Obr. č. 15 Montáž stropního bednění [9] 

 
 3.5.2.2  Uložení výztuže do bednění  
 Zajištění vzdálenosti výztuže a krytí bude pomocí distančních prvků KOMBI s 
plastovou lištou. Krytí výztuže je 25 mm. Poloha horní výztuže bude zajištěna pomocí 
distančních žebříků UTH. Nesmí dojít k nedodržení krytí horní výztuže, z toho důvodu 
se v hustě vyztužených místech provede nadbetonování na požadovanou tloušťku krycí 
vrstvy, pokud je to možné. Do bednění bude pak výztuž uložena dle projektové 
dokumentace a vyškolenými pracovníky – železáři. Betonářská výztuž musí mít čistý 
povrch bez mastnot, nečistot apod. Nečistoty, které by mohly způsobit snížení 
soudržnosti s betonem, musí být odstraněny. Vzájemné spojení výztuže bude provedeno 
pomocí vázacího drátu a svařováním. Budou dodrženy kotevní délky dle výkresů 
výztuže. 
 
 3.5.2.3   Betonáž  
 Těsně před betonáží se provede řádná kontrola provedení bednění. Především 
musí být odstraněny nečistoty a netěsnost. Dále musí být překontrolována poloha, 
množství a spojení výztuže. Poté je možné zahájit betonáž. Betonáž stropní konstrukce 
bude probíhat ukládáním betonové směsi z autočerpadla Schwing S 42 SX.  Směs nesmí 
být ukládána z výšky větší než 1,5 m. Celková výška stropní konstrukce je 200 mm. 
Veškeré stávající prvky je nutné navlhčit. Uložená směs bude ihned hutněna dvojitou 
vibrační lištou Wacker Neuson a ponorným vibrátorem Wacker M 2000, je třeba provést 
řádné hutnění. Dilatační spáry budou provedeny pomocí gumových dilatačních pásů.  
 

 3.5.2.4   Technologická přestávka a ošetřování betonu 
 Po dokončení betonáže stropní konstrukce je nutná technologická přestávka 4 
dny (dle výpočtu v příloze B.11 Analýza bednění). Je nutné udržovat beton vlhký. Při 
teplotách nad 25°C je nutné provádět kropení povrchu betonu i několikrát denně. 
Případně se může aplikovat speciální ochranný nátěr zabraňující odpaření vody 
z konstrukce. 
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 3.5.2.5   Odbednění  
 Po dokončení betonáže a dodržení technologické přestávky může dojít 
k částečnému odbednění. Stojky ponecháme i po odbednění po dobu 30 dní. 
Odbedňovat můžeme, jakmile strop dosáhne dostatečné pevnosti, tj. min. 70% konečné 
pevnosti (70% z Rb28d ). Provedeme tedy kontrolní zkoušku Smithovým tvrdoměrem. 
Nejprve odebereme stojky mezilehlé úderem kladiva do odbedňovacího klínu matice, 
tím se stojky odtíží (stojka poklesne o 5 mm). Dále matici stočíme, čímž poklesne 
stojka a je možno ji odebrat. Poté pomocí klínu odtížíme stojky základního rastru a 
matice se stočí cca o 40 mm, čímž se vytvoří prostor pro sklopení sekundárních 
nosníků. Po sklopení je možné odebrat sekundární nosníky, ponechají se pouze ty 
primární. Bednící desky se odeberou. Odeberou se zbývající sekundární a všechny 
primární nosníky. Současně s odbedněním bude konstrukce podpírána stojkami. 
Obvykle se rozmísťují v rastru 3x3 m. Stojky, křížové hlavy a trojnožky se složí do 
přepravních palet. Bednící desky se očistí a provede se jejich ošetření odbedňovacím  
přípravkem z obou ploch a všech hran. 

Obr. č. 16 Demontáž stropního bednění [9] 
 

 3.6  Personální složení  
Stroje může obsluhovat jen proškolená obsluha s danými oprávněními.  

Výčet pracovníků:  
1 vedoucí čety – betonář  

- vzdělání SOU, min. výuční list, praxe v oboru 10 let 
- zodpovídá za bezpečnost pracovníků při práci, koriguje práce a činnosti, 

odpovídá za kvalitu provedení, stanovuje a hlídá postup montáže dle montážního 
plánu, kontroluje důležité parametry jednotlivých kroků 

2 tesaři 
- vzdělání SOU, výuční list, praxe v oboru 3 roky 
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- výstavba bednění 
2 železáři  

- vzdělání SOU, výuční list, průkaz na svařování ZE 1- svařování elektrickým 
obloukem v ochranné atmosféře CO 2 

- ukládání a vázání armatur věnce a stropní konstrukce 
1 betonář 

- vzdělání SOU, výuční list, praxe v oboru 3 roky 
- ukládání betonové směsi, hutnění, ošetřování betonu 

2 dělníci na pomocné práce 
- není podmíněné min. vzdělání, nutné všechny náležitá školení a poučení pro 

provádění daných prací 
- vykonávají pomocné práce na stavbě, zajišťují stavbu lešení, montáž bednění 

1 řidič autodomíchávače 
- řidičské oprávnění sk. C, průkaz strojníka a profesní průkaz 

1 obsluha autočerpadla 
- řidičské oprávnění sk. C, průkaz strojníka a profesní průkaz 

1 obsluha věžového jeřábu 
- řidičské oprávnění sk. C, průkaz strojníka a profesní průkaz 

 
 Všichni pracovníci zúčastnění na výstavbě musí být řádně proškoleni a 
seznámeni s technologickými postupy a BOZP. 
 

 3.7  Stroje, nářadí a speciální pomůcky BOZP  
 3.7.1   Stroje  

- Nákladní automobil Tatra T158 
- Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 9C 
- Autočerpadlo Schwing S 42 SX 
- Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B5 Fr.tronic 
- Vibrační lišta Wacker Neuson 
- Přímočará pila Bosch GST 150 BCE 
- Nivelační přístroj Dewalt DW096PK   
- Ohýbačka ocelových prutů 
- Ponorný vibrátor Wacker M 2000 
- Svářecí zařízení Telmig 150/1 

 

 3.7.2  Nářadí  
- Lopata: 3ks 
- Ocelové hrábě: 3ks 
- Tesařské kladivo: 2ks 
- Vodováha laťová: 1ks 
- Vodováha hadicová: 1ks 
- Kleště štípací kombinační: 2ks 
- Metr skládací 2m: 1 ks 
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- Metr svinovasí 5m: 1ks 
- Svinovací pásmo 25m: 1ks 

 
 3.7.3  Pomocné konstrukce  

- Pojízdné lešení řady ProTec 5 ks 
 

 3.7.4  Ochranné pomůcky  
 Je nutné, aby měli pracovníci pracovní oděv, ochranné rukavice, dále plastové 
ochranné přilby a ochranné brýle. Rovněž by měli mít k dispozici reflexní vesty a 
postroj s lanem pro zabezpečení proti pádu. 

Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 9 C a autočerpadlo Schwing S 42 
SX jsou majetkem betonárny ZAPA beton s.r.o. Staré Město u UH a ručí za jejich 
funkčnost. Věžový jeřáb je majetkem firmy Liebherr s.r.o. Brno, čili za jeho technický 
stav zodpovídá daná firma. Ostatní stroje, nářadí a ochranné pomůcky jsou majetkem 
stavební firmy. Jejich dodání zajistí stavbyvedoucí a ručí za jejich funkčnost.  
 

 3.8  Jakost a kontrola kvality  
   V následující kapitole jsou pouze stručně shrnuty kontroly jakosti. Detailnější 
popis kontrol je v následující kapitole 4. Kontrolní a zkušební plán pro monolitické 
konstrukce. 

 
 3.8.1  Kontrola vstupní  
 Ke vstupní kontrole patří také kontrola projektové dokumentace, 
technologického předpisu a případně dalších dokumentů a dokladů pracovníků. Dále se 
provede kontrola staveniště (oplocení, uzamykatelné vjezdy, přípojná místa elektrické 
energie, vody, aj.). Stavbyvedoucí musí zkontrolovat před zahájením prací činnosti, 
které již mají být hotové. Před započetím prací na sloupech provede kontrolu rovinnosti 
podkladu, dále výztuž vyčnívající z patek a její délku (odchylka ±20mm). Zkontroluje 
svislost (odchylka ±2mm na 2m) nivelační latí nebo svinovacím metrem. Budou 
kontrolovány také ocelové trny z železobetonových sloupů, jejichž přesah bude min. 
800 mm. Kontroly budou provedeny měřením a vizuálně.  
 
 3.8.2  Kontrola mezioperační  
 Stavbyvedoucí provede kontrolu údajů v dodacím listě- pevnostní třídy betonu, 
konzistence, zrnitost, pak odebere 3 vzorky – krychle, pro interní potřebu firmy. Dále 
zkontroluje bednící prvky, jejich počet a stav. Nutná je i kontrola množství, druhu a 
stavu výztuže. Zkontroluje se montáž bednění, tzn. rozmístění a rozteče stojek a nosníků 
a tuhost a stabilitu bednění. Dále je nutná kontrola rovinnosti zabedněné plochy (±2mm 
na 2m). Provede se kontrola impregnace desek odbedňovacím prostředkem – vizuálně. 
Zkontroluje se uložení výztuže, především krycí vrstva výztuže, stykování při překrytí 
výztuže a stupeň koroze výztuže. Výztuž zkontroluje statik a provede zápis do 
stavebního deníku. Při betonáži pak kontrola výšky ukládání betonové směsi a její řádné 
hutnění. Vše se zaznamenává do stavebního deníku. 
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 3.8.3  Kontrola výstupní  
 Výstupní kontrolu provede stavbyvedoucí, za přítomnosti zástupce investora. U 
stropních konstrukcí se provede kontrola spodního a horního povrchu betonu (± 2mm na 
2m). Dále pak kontrola vodorovnosti na celé ploše vodováhou (±1cm na 10m). 
Zkontroluje se hutnění (přítomnost hnízd), skutečná světlá výška v porovnání s 
projektovou dokumentací (±1cm ) a tloušťka stropu (+1cm, -0cm). U sloupů bude 
rovněž provedena kontrola rovinnosti a kontrola svislosti. U obou konstrukcí se provede 
nedestruktivní zkouška pevnosti Schmidtovým tvrdoměrem. Rovněž budou provedeny 
laboratorní zkoušky na zkušebních krychlích z odebraných vzorků. Výsledky 
provedených kontrol budou zaznamenány včetně nedostatků do stavebního deníku.  
 

 3.9  Bezpečnost práce při provádění stavebních prací  
Nutností je, aby všichni pracovníci byli před zahájením prací seznámeni 

s bezpečnostními předpisy práce na staveništi. Všichni pracovníci jsou také povinni 
používat dané osobní ochranné pracovní prostředky. Každý z pracovníků je povinen 
poskytnout rychlou pomoc v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. U vstupu 
do každé staveništní buňky jsou vyvěšena důležitá telefonní čísla (rychlá lékařská 
pomoc, hasičský záchranný sbor, atd.). 
 Hlavním prováděcím předpisem pro bezpečnost práce na staveništi je nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zmíněné nařízení vlády znázorňuje prováděcí předpis 
k zákonu č. 309/2006 Sb., jímž se pak řídí další požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při pracovněprávních vztazích a také při činnostech a službách mimo 
tyto vztahy. Dále je důležité dodržovat prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
  
 Podrobněji je daná problematika řešena v kapitole 10. Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci. 

 

 3.10   Enviroment 
Při realizaci železobetonových monolitických konstrukcí je zapotřebí 

minimalizovat působení činnosti na životní prostředí. Problémy mohou být především 
prašnost, hlučnost, znečištění komunikací a poškození soukromého či veřejného 
majetku.  

Podrobněji je ochrana životního prostředí během výstavby řešena v kapitole 11. 
Environmentální plán. 

 

 3.11   Nakládání s odpady 
Odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby a během jejího provozu 

budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech. Tento zákon stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 
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nakládání s nimi v souladu s dodržováním ochrany životního prostředí, ochrany zdraví 
člověka a trvale udržitelného rozvoje. Také se uplatňují pravidla vyhlášky č. 383/2001 
Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.  

Nakládání s odpady je více rozebráno v kapitole 11. Environmentální plán. 
 

 3.12  Shrnutí analýzy bednění 
  Byla provedena analýza bednění (příloha B.11 Analýza bednění ), při níž byla 
vypočítána délka technologické přestávky pro provedení stropní desky. Bylo také 
provedeno porovnání, jestli by nebylo výhodnější použít vyšší třídu betonu, čímž by 
došlo ke zkrácení doby odbednění. Rovněž bylo zhodnoceno, zda bude vhodné zabednit 
100 % plochy, nebo provádět konstrukci po částech. 
 

ZABEDNĚNO [%] FINANČNÍ NÁKLADY [Kč] 

100 327 989,00 

50 415 794,00 

33 540 149,00 

Tab. č. 5 Shrnutí analýzy bednění 
 
 Doba odbednění dle výpočtu vychází 4 dny. Půdorysná plocha stropní 
konstrukce určená k zabednění není příliš velkých rozměrů, tudíž je dle výsledků 
analýzy bednění, z hlediska finančních nákladů, nejvýhodnější zabednit celou plochu 
zároveň. 
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 4.1  Vstupní kontroly 
 4.1.1  Kontrola projektové dokumentace a příslušných dokladů 
     Kontrola bude provedena před započetím prací a jednorázově. Během této 
kontroly stavbyvedoucí za účasti technického dozoru investora zkontrolují platnost, 
správnost a také úplnost projektové dokumentace, dále výkresy a především situační 
výkres, kde musí být znázorněny inženýrské sítě. Po celou dobu realizace stavby je 
nutné, aby byla projektová dokumentace uložena na stavbě a kdykoliv k dispozici. Je 
zapotřebí, aby se provedla také kontrola technologického předpisu, zda jeho zpracování 
vychází z dokumentace stavby a zda jsou součástí všechny potřebné informace pro 
provedení daných konstrukcí. Rovněž musí překontrolovat doklady jako list vlastnictví, 
vydání a platnost územního rozhodnutí a stavebního povolení, také založení stavebního 
deníku, zpracování časového plánu prací a dodržení podmínek nutných pro ochranu 
životního prostředí včetně nakládání s odpady. Poté, co se uskuteční všechny zmíněné 
kontroly, je nutné vše zaznamenat do stavebního deníku. 
 
 4.1.2  Kontrola připravenosti staveniště 
     Připravenost staveniště se kontrolovat vizuálně a měřením. Tuto kontrolu 
provede stavbyvedoucí a technický dozor investora (TDI). Kontrolují zejména oplocení 
staveniště (minimální výška 1,8 m), dále vjezdy na staveniště (včetně označení 
výstražnými a bezpečnostními značkami), vyvěšené upozornění na nebezpečí úrazu, 
viditelně umístěné stavební povolení a zajištění proti vstupu nepovolaných osob. Také 
se zkontrolují funkční staveništní prostory (zařízení staveniště), čili umístění 
staveništních buněk, přípojná místa elektrické energie, vody a kanalizace pro staveništní 
provoz, umístění staveništních buněk a hygienického zázemí pro pracovníky. Závěrem 
se provede zápis do stavebního deníku. 
 
 4.1.3  Kontrola klimatických podmínek 
     Stavbyvedoucí při příchodu na staveniště (případně i před zahájením prací) 
provádí kontrolu klimatických podmínek, a to vizuálně a měřením. Klimatické 
podmínky musí být v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. 
Každý den jsou zjištěné hodnoty (teplota vzduchu a oblačnost) zaznamenány do 
stavebního deníku. 
     Práce na monolitických železobetonových konstrukcích nebudou prováděny při 
krupobití, nebo za deštivého počasí, důvodem je zhoršení pracovních podmínek, dále 
také nadměrné znečišťování strojů, nákladních automobilů a v závislosti na tom také 
znečištění komunikace při výjezdu automobilů ze staveniště. Rovněž by při prudkém 
dešti mohlo dojít k vyplavování částic z betonové směsi. V případě, že teplota překročí 
25°C, je nutné zajistit příslušné ošetřování betonu. 
 
 4.1.4  Kontrola provedení předchozích prací (základové konstrukce) 
  Stavbyvedoucí, TDI a geodet zkontrolují práce, které již musí být dokončeny, 
čili základové konstrukce. Musí být kontrolována rovinatost betonové konstrukce, ta 
musí být od své osy v rozmezí ±25 mm půdorysně a ±20 mm výškově. Rohy základů 
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zaměří geodet. Stavbyvedoucí zkontroluje vizuálně povrch betonu základových 
konstrukcí, nesmí na něm být výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda. Také 
kontroluje celistvost. Provede se také zkouška pevnosti betonu, provede ji statik spolu 
se stavbyvedoucím. Zkouška se provádí tvrdoměrem na pravidelné síti bodů od sebe 
vzdálených 25 mm. Pevnost se stanoví z kalibračního vztahu dle odskoku od 
konstrukce. Provede se také kontrola vyčnívající výztuže, její směr, délka s tolerancí 
±20 mm, počet kusů a její průměr. Je nutné také zjistit únosnost podkladu vzhledem k 
používání bednění. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
 
 4.1.5  Kontrola dodaného materiálu (beton, výztuž) 
  Kontroly materiálů provádí stavbyvedoucí. Při každé dodávce materiálu je 
potřeba kontrolovat jeho kvalitu, shodu s dodacím listem, atesty, certifikáty a prohlášení 
o shodě. U dodávky výztuže musí být zkontrolovány délky a průměry prutů, označení 
identifikačními štítky, množství výztuže, správnost ohybů a také čistotu jejich povrchu. 
Také je zapotřebí kontrolovat případné poškození a deformace. Dodávka betonu se 
neobejde bez kontroly vlastností garantovaných výrobcem (pevnostní třída, stupeň vlivu 
prostředí, konzistence, obsah chloridů, maximální zrno kameniva, druh cementu, 
existence a případné množství přísad a příměsí, čas naložení betonu a čas příjezdu na 
stavbu). Doba dopravy betonu z betonárny na stavbu je asi 10 minut.  Čerstvá betonová 
směs by měla mít teplotu cca +5 °C až +30 °C.  Je potřeba kontrolovat také stejnorodost 
betonu a to vizuálně. Při každé dodávce betonové směsi je nutné provést zkoušku 
sednutí kužele (možno provést i jiné zkoušky). Touto zkouškou se ověří stupeň 
konzistence. Zkouška vychází z normy ČSN EN 12350 – 2. Postup provádění této 
zkoušky je následující: 

• navlhčení podkladní desky 

• ve třech vrstvách, postupně hutněných 25 vpichy tyčí, se naplní forma 

• po zhutnění poslední vrstvy se forma odstraní  

• změří se sednutí betonového kužele, výška sednutí určí konzistenci betonu 
 
 Rovněž se provádí tvorba zkušebních těles (krychle s délkou hrany 150 mm) pro 
ověření pevnosti betonu (po 28 dnech). Výsledky kontrol budou opět zaznamenány do 
stavebního deníku. 

Obr. č. 17 Zkouška sednutí kužele [10] 
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 4.1.6  Kontrola dodaného bednění  
     Stavbyvedoucí má za úkol při dovozu bednění překontrolovat rozměry, počet 
kusů bednění a také spojovacích prvků. Rovněž kontroluje rovinnost těchto prvků, 
jejich čistotu, a zda nejsou poškozené. Je také potřeba zjistit, zda se dodané prvky 
shodují s objednacím listem a dodacím dokladem. Kromě prvků samotných je zapotřebí 
zkontrolovat také odbedňovací přípravky. Kontrola je zapsána do stavebního deníku. 
 

 4.1.7  Kontrola skladování materiálu 
     Tuto kontrolu provádí opět stavbyvedoucí a kontroluje, jestli materiál nebyl 
během přepravy poškozen a zda bude na staveništi správně uložen. Je zapotřebí, aby 
bednění bylo uloženo na odvodněné a zpevněné ploše, jinak by mohlo dojít k jeho 
poškození, dále stavbyvedoucí dohlíží na uskladnění výztuže, nutno uložit na 
zpevněnou odvodněnou plochu na prokládky po 1 m (nesmí být uložena na zemině). V 
případě potřeby je nutno výztuž chránit proti povětrnostním vlivům (např. zatíženou 
plachtou). Skládky těchto materiálů jsou popsány v technické zprávě zařízení staveniště 
a zakresleny v příslušném výkrese. Po těchto kontrolách provede stavbyvedoucí zápis 
do stavebního deníku. 
 
 4.1.8  Kontrola pracovníků 
    Tato kontrola spočívá v tom, že stavbyvedoucí zkontroluje obeznámení 
pracovníků s postupem prací, plánem BOZP a absolvování školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci (pracovníci potvrdí svým podpisem). Dále se kontroluje 
požadované vzdělání a oprávnění k výkonu daných prací. Pracovník proto musí mít k 
dispozici patřičná oprávnění (řidičský průkaz, svářečský průkaz, certifikáty aj.), kterými 
prokáže svou způsobilost. Vše se zapíše do stavebního deníku. 
 
 4.1.9  Kontrola pracovních strojů a pomůcek 
     Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí, pravidelně kontroluje technický stav strojů 
za asistence strojníka nebo řidiče. Je zapotřebí kontrolovat množství provozních 
kapalin, promazávání součástek stroje, dále musí zkontrolovat, zda nejsou stroje 
poškozené a mají funkční výstražná zařízení. Stroje, které jsou určené ke zdvihu 
materiálů, musí mít překontrolovány i zdvíhací mechanismus, lana a háky. Vždy po 
ukončení prací je nutné, aby strojník (řidič) kontroloval stabilitu, uzamčení a zabrzdění 
stroje. Rovněž musí být stroje opatřeny nádobami na zachycení kapalin v případě jejich 
úniku. Čistota stroje se musí kontrolovat hlavně při výjezdu ze staveniště. Pomůcky je 
zapotřebí kontrolovat z hlediska čistoty, funkčnosti, nepoškozenosti a také zda jsou 
uloženy v uzamykatelných skladech. Opět se provede zápis o kontrolách do stavebního 
deníku. 
 

 4.2   Mezioperační kontroly 
 4.2.1  Kontrola použití ochranných pomůcek 
    Je potřeba aby stavbyvedoucí pravidelně prováděl kontroly užívání 
bezpečnostních pomůcek a dodržování dalších pravidel bezpečnosti. K ochranným 
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pomůckám, které musí každý pracovník mít vždy, patří ochranná přilba, reflexní vesta, 
pevná pracovní obuv a samozřejmě pracovní rukavice. V případě provádění betonových 
konstrukcí budou pravděpodobně pracovat také se svářečskými agregáty, tudíž se musí 
bezpodmínečně kontrolovat také používání svářečské kukly a svářečských rukavic. 
 
 4.2.2  Kontrola uložení armatury 
    Kontroluje se správnost osazení výztuže v konstrukci (dle projektové 
dokumentace), tuto kontrolu prování stavbyvedoucí, statik a technický dozor investora. 
Během provádění kontroly výztuže je třeba se zaměřit především na její rovinnost a také 
čistotu prutů, díky které je zajištěna soudržnost s betonem. Armatura musí být zbavena 
nečistot, olejů, odmaštěna a nesmí na ní být stopy po korozi. Nejdůležitějšími parametry 
při kontrole výztuže jsou její druh, průměr, délky a uložení ve správné poloze na daném 
místě v konstrukci. Také se kontrolují hotové spoje výztuže, uložení distančních prvků 
(zajištění požadovaného krytí výztuže) a zda je výztuž zajištěna proti posunu nebo 
jinému pohybu při provádění betonáže. Jestliže není statikem jinak dáno, jsou možné 

odchylky os stykované výztuže, a to ±5 mm (pouze však v případě průměru výztuže do 

40 mm). Je potřeba kontrolovat, zda je vyčnívající výztuž (po provedení betonáže) krytá 
ochrannými prvky pro zamezení poranění pracovníků. O této kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 
 4.2.3  Kontrola bednění 
     Tato kontrola spočívá v pravidelné kontrole průběhu výstavby bednění (bednící 
dílce, stojky, zajištění vzpěr, osazení jednotlivých částí, rovinnost, svislost, celistvost). 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a to měřením a také vizuálně. Každý bednící dílec musí 
být neporušený, čistý a opatřený odbedňovacím přípravkem. Po dokončení výstavby 
musí být bednění zajištěno proti jakémukoliv posunu či překlopení, rovněž je důležité, 
aby bylo pevné a nepropustné. Správně musí být zabedněny také prostupy a otvory. U 

odskoku jednotlivých dílců jsou povoleny malé odchylky, a to ±5 mm a od svislice ± 

8 mm. Během celé výstavby bednění je třeba dodržovat parametry a informace dané 
projektovou dokumentací a rovněž technickým listem. V této fázi výstavby je také 
potřeba dodržovat bezpečnostní pokyny a pravidla pro práci ve výškách a předejít tak 
možným úrazům pracovníků. Z toho důvodu budou po obvodu konstrukcí zřízeny 
betonářské plošiny (jsou součástí bednění). Průběh kontrol se zaznamená do stavebního 
deníku. 
 
 4.2.4  Kontrola průběhu betonáže a hutnění 
    Stavbyvedoucí musí u betonáže kontrolovat teplotu, ta by měla být do 25°C, 
v případě vyšších teplot by bylo nutné zajistit speciální ošetřování. Každá dodávka BS 
musí být kontrolována dle bodu 2.4 Kontrola dodaného materiálu. Během provádění 
betonáže se pak kontroluje rovnoměrnost ukládání betonové směsi ve vrstvách, dále 
dodržení předepsané výšky ukládání (nesmí přesáhnout 1,5 m) a také zda již nezačal u 
betonové směsi proces tuhnutí (v takovém případě nesmí lití probíhat). Jestliže nastanou 
větší časové prodlevy mezi betonáží jednotlivých vrstev, je nutné, aby byla přiznána 
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pracovní spára. Tato prodleva se uvažuje cca 2 hodiny. V tomto případě je pak možné 
další betonáž provádět až po 18 hodinách. V průběhu provádění betonáže je potřeba 
kontrolovat provádění pracovních a dilatačních spár a jejich soulad s projektovou 
dokumentací. Spára se pak musí před další betonáží řádně očistit a poté navlhčit. Během 
provádění hutnění ponorným vibrátorem se kontrolují vpichy vibrátoru, ty musí být 
v maximální vzdálenosti 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru- 
Hloubka zhutňované vrstvy pak musí být maximálně 1,3 násobek délky účinné hlavice 
vibrátoru. Hutnění by se mělo provádět po vrstvách cca 300 mm, zároveň by však měla 
být vibrátorem zhutněna i spodní (již hutněná) vrstva do hloubky cca 100-150 mm. 
Během vpichů nesmí dojít ke kontaktu vibrátoru a výztuže. Po provedení těchto kontrol 
se vše zapíše do stavebního deníku 
 
 4.2.5  Kontrola ošetřování betonu  
     Stavbyvedoucí musí zajistit, aby výsledný beton měl požadovanou pevnost a 
trvanlivost. Toho se dosáhne tak, že bezprostředně po dokončení betonáže konstrukcí 
bude kontrolovat ošetřování betonu. Způsob ošetřování vychází z klimatických a 
povětrnostních podmínek. Zamezit vypařování vody z povrchu betonu a také rychlému 
vysušování je možné zakrytím například navlhčenou geotextilií, nebo speciální fólií. Je 
zapotřebí kontrolovat kropení povrchu betonu o teplotě maximálně 10 °C vyšší, než je 
teplota povrchu betonu. Tyto kontroly provádí stavbyvedoucí. Beton by se měl ošetřovat 
minimálně 12 hodin od počátku tvrdnutí. V případě deště je nutné beton chránit 
přikrytím plachtou. Provede se zápis do stavebního deníku.  
 
 4.2.6  Kontrola průběhu odbedňování 
     Před tím, než proběhne odbednění betonové konstrukce, musí stavbyvedoucí 
provést kontrolu pevnosti betonu. Tato kontrola bude provedena pomocí Schmidtova 
kladívka a za přítomnosti statika, který dále zhodnotí a určí dobu, za kterou bude možné 
provést odbednění konstrukce. Z následujícího vztahu lze určit délku doby odbednění 

při 20°C:  Rbd   = Rb28d  * (0,28+0,5 log d)    
kde  

Rbd ………. pevnost betonu v tlaku za ,,dʽʽ dnů tvrdnutí za normových podmínek v MPa 

Rb28d…….. pevnost betonu v tlaku za 28 dnů tvrdnutí za normových podmínek v MPa 

d………... počet dnů pevnosti  
 
    Dalším užívaným vztahem, ze kterého se určí pevnost betonu v tlaku při 
nižší/vyšší teplotě prostředí pomocí faktoru zrání dle Saula, je: 

        f = (t+10)*d  
kde  
f  ……. faktor zrání 
t ……...průměrná teplota (průměr teplot naměřených v 7, 13 a 21 hodin v daném 

ročním období a lokalitě stavby) 
d …......dny 



45 
 

     Po uplynutí stanovené technologické přestávky se provede odbednění 
konstrukce. Během této činnosti je zapotřebí kontrolovat, zda nedochází 
k mechanickému porušení konstrukce, nebo poškození povrchu betonu. Poté se opět 
provede zápis do stavebního deníku. 
 

 4.3  Mezioperační kontroly 
 4.3.1  Kontrola geometrické přesnosti 
      Po dokončení každé konstrukce se musí provést kontrola geometrické přesnosti 
každé její části, a to jak vizuálně, tak i měřením. Tuto kontrolu provádí  
stavbyvedoucí a výsledky měření by měly být v souladu s projektovou dokumentací. 
Další kontroly jsou stejné jako u vstupních kontrol, je tedy rovněž potřeba 
překontrolovat výztuž, která přečnívá, dále její průměr, počet. 
     Místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou vzdálenost 2,0 m. Odchylky 
se stanovují pomocí 2 m latě. Lať musí být minimálně 100 mm od hrany měřené plochy, 
při každém kladu latě se provede 5 měření posuvným měřítkem po 0,5 m a zjistí se 
maximální a minimální vzdálenost mezi měřeným povrchem a spodním lícem latě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 18 Měření místní rovinnosti konstrukce [11] 
 
    U sloupů je zapotřebí provést kontrolu svislosti na 2 m lati. Jsou povoleny 
následující odchylky: 

• pro výšku prvku h ≤ 10 m je dovolená odchylka od osy ± 15 mm nebo h/400 
(uvažuje se větší z hodnot) 

• pro výšku prvku h > 10 m je dovolená odchylka od osy ± 25 mm nebo h/600 
(uvažuje se větší z hodnot)  
 

  Svislost stěn se měří v průsečících čtvercové sítě s délkou hrany maximálně 3,0 
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m a minimálně 0,5 m. Tato síť musí být odsazená od hrany 100 mm a rovnoběžná 
s krajem konstrukce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 19 Měření svislosti konstrukcí [11] 

 
    Při kontrole rovinnosti vodorovných konstrukcí se využívá pro měření stavební 
laser. Opět se provádí kontrola v průsečících čtvercové sítě s odstupem 100 mm od 
hrany a délkou strany čtverce 0,5 m – 3,0 m.  
 
    Všechny kontroly a měření budou zaznamenány do stavebního deníku. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. č. 20 Měření rovinnosti vodorovných konstrukcí [11] 
 

 4.4  Kontrola dokončeného skeletu 
 Závěrečnou kontrolu dokončeného skeletu provede stavbyvedoucí spolu 
s technickým dozorem investora. Kontroluje se celkové provedení konstrukcí.  Je nutné 
zkontrolovat pevnost betonu jak přímo na místě, a to metodou nedestruktivní zkoušky 
Schmidtovým kladívkem (tvrdoměrem), tak v laboratoři na zkušebních tělesech 
(krychlích) o délce hrany 150 mm. Tyto krychle jsou zhotoveny ze vzorku betonu 
dodaného na stavbu v den betonáže. Kromě pevnosti je na daných zkušebních tělesech 
prováděna také zkouška vodotěsnosti betonové konstrukce, která probíhá tak, že jsou 
tělesa vystavena po dobu cca 72 hodin tlaku vody 500 kPa (± 50 kPa) a jestliže je po 
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uplynutí této doby průměrná hloubka průsaku méně než 20 mm a maximální hloubka 
jednotlivých průsaků méně než 50 mm, pak je beton vodotěsný. Na zkušebních 
krychlích probíhají zkoušky po 28 dnech ode dne odebrání vzorku na stavbě. 
  Vyjma kontrol vlastností betonu, se provádí také kontroly vizuální, kdy se 
kontroluje povrch betonu, provedení spár po bednění, výskyt trhlin, kvalita zhutnění 
betonu, hnízda kameniva nebo případně odhalená výztuž. Po dokončení všech kontrol 
se průběh a výsledky zaznamenají do stavebního deníku. 
 

 4.5   Seznam zkratek 
SV – stavbyvedoucí 
PROJ – projektant 
GEO – geodet 
S – statik 
TDI – technický dozor investora 
PD – projektová dokumentace 
TP – technologický předpis 
TZ – technická zpráva 
DL – dodací list 
 



48 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 

 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 

5 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO HRUBOU 
STAVBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. KLÁRA CHAMRÁDOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2016 



49 
 

 5.1  Nákladná automobil TATRA T158– sklápěč 
  Nákladní automobil TATRA 
T158 bude  využívám především v době 
zemních prací v období 04-05/2016 
k odvozu vytěžené zeminy. Jeho velkou 
výhodou je poměrně velká třístranně 
sklopná korba. Pro efektivní využití 
rypadla bez prostojů bude zapotřebí x 
nákladních automobilů.  Tento automobil 
bude možné využívat případně i pro 
dovoz bednících prvků, zdícího 
materiálu, výztuže aj.   
          Obr. č. 21 Nákladní automobil Tatra T 158 [12] 

 
Technické parametry: 

• ,,Užitné zatížení:  19 750 kg 

• Pohon:    6x6 plně pohonné vozidlo 

• Motor:    PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW 

• Převodovka:   ZF 16S 2230 TO 

• Kabina:   krátká, 2 sedadla, klimatizace, nezávislé topení 

• Max. přípustná hmotnost: 30 000 kg 

• Max. pohon:   85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

• Nástavba:   třístranně sklopná korba, objem 10 m³‘‘ [12] 
 
Rozměry vozidla: 

• ,,Celková délka stroje  7355 mm 

• Celková šířka stroje  2 500 mm 

• Celková výška stroje  3 375 mm 

• Rozvor    3 440 mm 

• Rozvor kol zadní nápravy 1 320 mm‘‘ [12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 22 Schéma rozměrů nákladního vozidla TATRA T158 [12] 
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Výpočet ideálního počtu nákladních automobilů: 
Vstupní informace 

Objem zeminy k odvozu 184,20 m³ 
Nakypření 15 % 
Objem zeminy včetně nakypření 211,83 m³ 
Vzdálenost skládky 12,7 km 
Manipulace nákladního automobilu na staveništi 100 m 
Průměrná rychlost naloženého nákladního automobilu 65 km/hod 
Průměrná rychlost prázdného nákladního automobilu 80 km/hod 
Užitné zatížení nákladního automobilu 19 750 kg 
Objem korby nákladního automobilu 10 m³ 
Objem lopaty rypadla 0,29 
Výkon rypadla 33,88 m³/hod 

Tab. č. 6 Výpočet ideálního počtu nákladních automobilů 
 

Doba naložení rypadlem: 

 
 

 doba manipulace a přistavení vozidla – cca 60 sekund 
 

Doba trvání cesty na skládku: 

 
 

Doba trvání cesty ze skládky: 

 
 

Doba trvání jednoho cyklu odvozu: 

 
 

 doba vykládky – cca 60 sekund 
 
Výkonnost nákladního automobilu: 

 
 

Počet nákladních automobilů: 

 



51 
 

 5.2  Vrtná souprava velkoprůměrových pilot BAUER BG 12H 
  Tato vrtná souprava bude využívána pro vrtání pilot Ø 600 mm a Ø 900 mm. 
Piloty budou délky 9 m. Vrtná souprava bude využívána pro práci v období 05/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. č. 23 Rozměry vrtné soupravy BSUER BG 12H [13] 
 
 
Technické parametry: 

• ,,Maximální zdvih  11 400 mm 

• Točivý moment  125 kNm  
• Hlavní naviják: 

 Průměr lana   20 mm 

 Délka lana   50 mm 

 Max. traťová rychlost 70 m/min 

• Pomocný naviják: 
Průměr lana   16 mm 

Délka lana   35 mm 

Max. traťová rychlost 30 m/min 
• Max. rychlost při jízdě      7 km/hod 

• Maximální průměr vrtu 1 200 mm 

• Standardní hloubka vrtání 18,3 m 

• Maximální hloubka vrtání  40 m 

• Motor    200 kW 

• Hydraulický výkon  115 kW 

• Hydraulický tlak  300 bar 

• Provozní hmotnost  41 t 
• Celková výška   16,2 m 

• Max. sklon: 
  Vzad/vpřed/boční           15°/5°/± 4°‘‘ [13]   
            Obr. č. 24 Rozměry vrtné soupravy [13] 
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 5.3  Rýpadlo – nakladač Caterpillar 434 F 
   Rýpadlo nakladač Caterpillar bude využíván pro zemní práce, tedy pro 
hloubkové těžení jámy a rýh, kdy bude využívána především hloubková lopata. 
Nakladač bude sloužit především pro přemístění a nakládku zeminy.  Rýpadlo bude 
využíváno především v době 04-05/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 25 Rozměry rypadla Caterpillar 434 F [14] 
 
Technické parametry: 

• ,,Výkon motoru   74,5 kW 

• Objem lopaty nakladače  1,03 m³ 
• Objem lopaty rýpadla   0,08 – 0,29 m³ 
• Max. hloubka    5,6 m 

• Provozní hmotnost   8,9-10,7 t‘‘ [14] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 26 Dosah rypadla Caterpillar 434 Fr [14] 
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Důležité rozměry stroje: 
1. ,,Celková jízda pro jízdu po komunikacích  5 744 mm 
2. Celková přepravní výška, standardní násada 3 779 mm 
3. Výška v horní části kabiny    2 897 mm 
4. Výška v horní části výfukového komínku  2 744 mm 
5. Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky 2 705 mm 
6. Rozvor kol 2WD/AWD    2 200 mm 
7. Úhel vyklápění při plném zdvihu   46° 
8. Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu  38° 
9. Hloubkový dosah     61 mm 
10. Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty 
  v poloze převážení     1 471 mm 
11. Maximální provozní výška    4 394 mm 
12. Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm  4 235 mm 
13. Stabilizační opěry (celková šířka)   2 352 mm‘‘ [14] 
 

Výpočet produktivity rypadla: 
Vstupní údaje 

Objemová hmotnost zeminy 1 880 kg/m³ 
Využití rypadla 50 min/hod 
Hmotnost rypadla 10,7 t 
Objem lopaty rypadla 0,29 m³ 
Doba teoretického pracovního cyklu 18 s 
Prodloužení pracovního cyklu + 5 s 

Tab. č. 7 Výpočet produktivity rypadla 

Teoretická výkonnost: 

 
 
Provozní výkonnost: 

 
 

 opravné koeficienty: 
  koeficient plnění 

 koeficient kvalifikace obsluhy (stupeň kvalifikace – dobrá 
obsluha) 

  koeficient úhlu otáčení (úhel otáčení 180°) 
 koeficient opotřebení lopaty rypadla (stupeň opotřebení – 

průměrné opotřebení) 
 koeficient poměru objemu lopaty a objemu korby odvozního 

vozidla (poměr objemu – ) 
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 5.4  Smykem řízený nakladač Caterpillar 246 C 
  Tento smykem řízený nakladač bude využíván pro svou dobrou 
manévrovatelnost pro obsypy provedených základových konstrukcí, dále pro terénní 
úpravy a případně pro manipulaci s materiálem. Stroj bude nejvíce využíván v období 
05/2016 a dále dle potřeby. 

Obr. č. 27 Rozměry nakladače Caterpillar 246 C [14] 
 
Technické parametry: 

• ,,Výkon motoru   54 kW 

• Jmenovitá nosnost   975 kg 

• Statické sklopné zatížení  1 950 kg 

• Objem lopaty    0,4 m³ 
• Provozní hmotnost   3 348 kg‘‘ [14] 

 

Důležité rozměry stroje: 
1. ,,Rozvor kol    1 240 mm 
2. Délka bez lopaty   2 951 mm 
3. Délka s lopatou   3 692 mm 
4. Výška k vršku kabiny   2 083 mm 
5. Max. celková výška   3 998 mm 
6. Max. zdvih lžíce   3 122 mm 

14. Šířka přes pneumatiky  1 676 mm 
  16. Poloměr otáčení bez lžíce  1 650 mm 
  17. Poloměr otáčení včetně lžíce  2 433 mm‘‘ [14] 

 
 
 
 
 



55 
 

 5.5  Tahač DAF CF 510 MX-13 
 Tahač bude využíván k dopravě vrtné 
soupravy na místo staveniště a následně po 
dokončení práce této soupravy k jejímu 
odvozu. Období, kdy bude tahač potřebný je 
05/2016. 
 

 
 

               
             Obr. č. 28 Tahač DAF CF 510 MX – 13 [15] 

 
Technické parametry: 

• ,,Maximální výkon motoru:   375 kW 

• Celková hmotnost vozidla:   26 000 kg 

• Maximální zatížení přední nápravy:  8 000 kg 

• Maximální zatížení zadní nápravy:  19 800 kg‘‘ [15] 
 
 

Obr. č. 29 Rozměry tahače DAF CF 510 MX – 13 [15] 
 
Rozměry tahače: 

• ,,VA - převis kabiny od osy přední nápravy    1 370 mm 

• WN - rozvor kol zadní nápravy     1 400 mm 

• WB – rozvor        3 900 mm 

• HV – výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy 1 030mm 

• SB – vzdálenost os kol v příčném směru    1 820 mm 

• TB – celková šířka vozidla      2 490 mm 

• CE – délka od konce kabiny po konec zadního převisu  4 820 mm 

• CH – výška kabiny       2 680 mm 

•  AE – zadní převis       1 650 mm 

• HA – výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy 1 070 mm 

• TL – celková délka       6 670 mm‘‘   
          [15] 



56 
 

Hmotnost podvozku: 
,,Přední podvozek  3 221 kg    
Zadní podvozek  16 153 kg    
Celkem   17 455 kg‘‘ [15]  
     
Nosnost podvozku: 
,,Přední podvozek  4 779 kg 
Zadní podvozek  3 647 kg 
Celkem   8 426 kg ‘‘ [15] 
 
 

 5.6  Podvalník GOLDHOFER STZ – L 5 AF 2 
 Tento podvalník bude napojen na tahač DAF CF 510 MX-13 a spolu budou 
sloužit pro dopravu vrtné soupravy BAUER BG12 H. Doba využití je 05/2016. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 30 Podvalník GOLDHOFER STZ – L 5 AF 2 [16] 
 
Technické parametry: (při 80 km/hod) 

• ,,Celková hmotnost návěsu   76 000 kg 

• Zatížení točnice    20 000 kg 

• Zatížení náprav    5 x 11 200 kg 

• Pohotovostní hmotnost cca   17 600 kg 

• Nosnost cca     58 400 kg‘‘ [16] 
Rozměry podvalníku: 

• ,,Labutí krk     3 500 x 2 480 mm 

• Spojovací výška točnice v zatíž. stavu 1 305 mm 

• Protočení labutího krku vpředu/vzadu 1 300/2 400 mm 

•  Ložná plocha za labutím krkem (DxŠ) 8 600 x 2 750 mm 

• Teleskopický o 5 600 mm až na  14 200 mm 

• Ložná výška v zatěžovacím stavu  915 mm 

• Rozvor náprav    4 x 1 360 mm‘‘ [16] 
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 5.7  Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE AM 9 C 
  Autodomíchávač bude využíván v období 05-09/2016 Jeho funkce bude doprava 
čerstvého betonu z betonárny na staveniště. Pro zajištění optimálního průběhu prací 
bude zapotřebí 3 strojů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 31 Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE AM 9C [17] 
 
Technické parametry bubnu: 

• ,,Jmenovitý objem   9 m³ 

• Geometrický objem   15 810 l 

• Vodorys    10 390 l 

• Stupeň plnění    56,9 % 

• Sklon bubnu    11,2 ° 

• Otáčky bubnu    0-12/14 U/min 

• Hmotnost nástavby   4 550 kg‘‘ [17] 
  

Rozměry bubnu: 
• ,,Průměr bubnu    2 300 mm    
• Výška násypky    2 474 mm   
• Výsypná výška    1 089 mm 
• Průjezdná výška   2 534 mm‘‘ [17] 

 
Technické parametry podvozku: 

• ,,Celková šířka    2 490 mm 

• Celková délka    8 975 mm 

• Celková výška naloženého  3 057 mm 

• Celková výška nenaloženého  3 121 mm 

• Výkon motoru    294 kW 

• Celková hmotnost vozidla  34 000 kg 

• Celková provozní hmotnost  9 345 kg 

• Zatížení přední/zadní nápravy 15 000/21 000 kg‘‘ [17]  
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 5.8  Autočerpadlo SCHWING S 42 SX 
 Dané autočerpadlo bude spolu s autodomíchávačem využíváno při provádění 
monolitických konstrukcí. Autočerpadlem SCHWING S 42 SX bude dopravována 
betonová směs do bednění budoucích konstrukcí.  Využití v období 05-08/2016. 

Obr. č. 32 Autočerpadlo SCHWING S 42 SX  [17] 
 
Technické parametry výložníku: 

• ,,Výškový dosah výložníku    41 800 mm 

• Délkový dosah výložníku    38 100 mm 

• Počet ramen      4 ks 

• Šířka zapatkování vpředu     8 300 mm 

• Šířka zapatkování vzadu    8 300‘‘ [17] 
 

Technické parametry čerpací jednotky: 
• ,,Pohon čerpací jednotky    636 l/min 

• Dopravní válec     250 x 2 000 mm 

•  Hydraulický válec     120/80  mm 

• Dopravované množství    161 m³/hod 

• Počet zdvihů      27/min 

• Tlak betonu max.     85 bar‘‘ [17] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 33 Rozměry autočerpadlo SCHWING S 42 SX  [17] 
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Obr. č. 34 Pracovní rozsah autočerpadla SCHWING S 42 SX [17] 
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 5.9  Věžový jeřáb LIEBHERR 71EC-B5 FR.tronic 
Věžový jeřáb Liebherr bude používán k dopravě materiálu do jednotlivých pater, 

tedy k dopravě palet se zdícím materiálem, výztuže, bednění atd. Bude tedy využíván 
především v etapě hrubé výstavby, čili v období 05-09/2016. V příloze B.4 Průkazy 
jeřábů se nachází zátěžová křivka s různými břemeny.  Dopravu věžového jeřábu na 
staveniště zajistí dodavatelská firma. 

 
 

Obr. č. 35 Rozměry věžového jeřábu Liebherr 71 EC-B5 Fr.tronic s horní otočí [18] 
 
Technické parametry: 

• ,,Maximální výška háku    45 400 mm 

• Výška zvolená pro danou stavbu   37 800 mm 

• Maximální nosnost     5 000 kg 

• Lanové dráhy      2 

• Maximální dosah háku    50 000 mm 

• Dosah zvolený pro danou stavbu   40 000 mm 

• Nosnost při maximálním poloměru   1 000 kg 

• Výkon při zvedání     24 kW 

• Otočný výkon      5,0 kW 

• Výkon pojezdu kočky     3,0 kW‘‘ [18] 
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Obr. č. 36 Nosnosti jeřábu v závislosti na délce výložníku [18] 
  
 

 5.10  Autojeřáb LIEBHERR  1070-4.2 
 Využití autojeřábu LIEBHERR 1070-4.2 na stavbě bude pro montáž a po 
dokončení stavby také pro demontáž věžového jeřábu 71 EC-B5. Nejtěžší břemeno (díl 
jeřábu) bude zvedáno do výšky cca 37,8 m. Hmotnost tohoto břemene je cca 4 100 kg. 
Využití daného jeřábu bude v období 05/2016. V příloze B.4 Průkazy jeřábů je 
zobrazena zatěžovací křivka s vyznačeným břemenem.  
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Obr. č. 37 Rozměry autojeřábu LIEBHERR 1070-4.2 [18] 
 

 
Obr. č. 38 Půdorysné rozměry podvozku autojeřábu LIEBHERR 1070-4.2 [18] 

 
Technické parametry: 

• ,,Maximální nosnost    70 t na poloměru 2,5 m 
• Maximální výška zdvihu   68 m 
• Teleskopický výložník    11 m – 50 m   
• Příhradová špička    9,5 m – 16 m 
• Pojezdový/jeřábový motor   Turbo-diesel 270 kW   
•  Pohon      8 x 6 x 8 
• Maximální rychlost    80 km/hod 
• Provozní hmotnost    48 t 
• Celkem protizávaží    14,5 t‘‘ [18] 
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 5.11  Nákladní automobil MAN 12.220 s nosičem kontejnerů 
 Toto nákladní vozidlo je určeno k dovozu a odvozu kontejnerů na odpad. 
Především se bude jednat o odpad stavební. Bude využíván po celou dobu výstavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 39 Nákladní automobil MAN [19] 
 
Technické parametry vozu: 

• ,,Výkon motoru    162 kW 

• Maximální hmotnost    11 990 kg 

• Nosnost     7 000 kg‘‘ [19] 
 
Technické parametry jednoramenného teleskopického nosiče: 

• ,,Nosnost     7 000 kg 

• Rozměry d/š/v     4 000/1 140(1 600)/1 300 mm 

• Výška háku     1 000 (900) mm 

• Hmotnost     850 kg 

• Rychlost naložení/vyložení   60 s/ 70 s‘‘ [19] 
 
 

 5.12  Kontejner na stavební odpad  
 Kontejner je určen pro sběr stavebního odpadu. Bude vyvážen pomocí 
nákladního automobilu MAN s kontejnerovým nosičem. Bude využíván po celou dobu 
realizace. Kontejner má objem 3 m³. 

     
    

  
 
 
 
 

Obr. č. 40 Kontejner na stavební odpad [7] 
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 5.13  Stavební výtah NOV 1000 D 
 Stavební výtah bude užíván pro dopravu materiálů a osob do nadzemních 
podlaží. Na stavbě bude k dispozici především v době dokončovacích prací. 

 
  Technické parametry: 

• ,,Nosnost      1000 kg/ 12 osob 

• Rychlost      28 m/ min 

• Max. výška      100 m 

• Elektromotory      2 x 5,5 kW‘‘ [20] 
 
   Rozměry klece: 

• ,,Vstupní  1 215/1 950 mm 

• Výstupní 1 215/1 900 mm‘‘ [20] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  Obr. č. 41 Stavební výtah NOV 1000 D [20] 
 

 

 5.14  Vibrační válec AMMANN ARW 65 
 Využití vibračního válce AMMANN 
bude zejména při hutnění zeminy během 
provádění násypů.  
 
Technické parametry:  

• ,,Provozní hmotnost 720 kg 

• Pracovní šíře  650 mm 

• Odstředivá síla 18 kN 

• Frekvence  65 Hz 

• Motor   Hatz 1B40 

• Výkon motoru  6,1 kW‘‘ [21] 
  Obr. č. 42 Vibrační válec AMMANN ARW 65 [21] 
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 5.15  Vibrační deska obousměrná AMMANN APR 3020 
 Tato vibrační deska AMMANN APR 3020 
bude sloužit převážně k dokončovacím terénním 
úpravám, hutnění zásypů a těžko dostupných míst. 
Rovněž bude využívána pro hutnění dlažby. 

 
 Technické parametry:  

• ,,Provozní hmotnost 205 kg 

• Pracovní šíře  700 mm 

• Odstředivá síla 30 kN 

• Frekvence  90 Hz 

• Motor   Honda GX270 

• Výkon motoru  6,6 kW‘‘ [21] 
     Obr. č. 43 Vibrační deska AMMANN APR 3020 [21] 
 

 

 5.16  Vibrační lišta WACKER NEUSON P 35A SBW10F 
 Vibrační lišta WACKER NEUSON se 
bude využívat pro hutnění vodorovných 
betonových konstrukcí, tedy základové desky, 
stropních konstrukcí.  
 
Technické parametry:  

• ,,Hmotnost  9,5 kg 

• Pracovní šíře  165 mm 

• Pracovní délka 3 000 mm 

• Motor   Honda 1,2 kW 

• Zdvihový objem 35,8 m³‘‘ [22]   
    Obr. č. 44 Vibrační lišta WACKER NEUSON [22] 
     

 

 5.17  Vibrační pěch AMMANN ACR 68 
 Daný vibrační pěch je možné využívat pro hutnění 
v tvrdších podmínkách, například ve výkopech.  
 
Technické parametry:      

• ,,Provozní hmotnost 68 kg    

• Pracovní šíře  280 mm 

• Odstředivá síla 13 kN 

• Frekvence úderů 680/min 

• Motor   Honda GXR 120 

• Výkon Motoru  2,7 kW‘‘ [21] 
         Obr. č. 45 Vibrační pěch AMMANN ACR 68 [21] 
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 5.18  Zásobníkové silo M-TEC a směšovací čerpadlo EMP 
 Zásobníkové silo bude sloužit k uskladnění 
suché maltové a poté omítkové směsi. Spolu 
se směšovacím čerpadlem bude sloužit ke zpracování 
a dopravě dané směsi na požadované místo a do 
příslušného podlaží.  
 
Technické parametry sila:      

• ,,Objem  18,5 m³  

• Celková výška  6 610 mm 

• Průměr  2 400 mm 

• Max.provozní tlak 0-6 bar‘‘ [23] 
  

Technické parametry čerpadla: 
• ,,Dopravované množství 13-47 l/min  

• Dopravní vzdálenost   80 m 

• Dopravní výška  30 m    Obr. č. 46 Silo M-TEC, čerpadlo EMP[23] 
• Podávací tlak   40 bar 

• Hnací motory dopr. části 4 kW, 400 V, 50 Hz 

• Směšovací a čerpací část 7,5 kW, 400 V, 50 Hz 

• Motor komůrkového kola 0,75 kW, 400 V, 50 Hz 

• Zásob. stlač. vzduchem 0,9 kW, cca 250 l/min, 4 bar 

• Elektrická přípojka  400 V, 50 Hz, 3 fáze 

• Vodní čerpadlo  0,75 kW, cca 60 l/mi, 8 bar 

• Hmotnost   cca 360 kg 

• Rozměry   cca 2 200 x 850 x 1 800 mm 

• Nutná výpustní výška sila 1 300 mm‘‘ [23] 
 

 

 5.19  Paletový vozík PROMA PVR-95 P 
 Paletový vozík bude využíván pro přemístění 
palet se zdícím materiálem v jednotlivých podlažích. 
 

Technické parametry: 
• ,,Max. nosnost   2 t  

• Výška zdvihu   120 mm 

• Nejnižší výška vidlice  75 mm 

• Ložná plocha   330 mm 

• Délka vidlice   1 145 mm 

• Celková výška   1 160 mm          
• Hmotnost   59 kg‘‘ [24]        

     Obr. č. 47 Paletový vozík PROMA PVR-95 P [24] 
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 5.20  Ponorný vibrátor WACKER M 2000 
 Ponorný vibrátor bude požíván pro hutnění betonu například ve schodišťových 
konstrukcích, tedy ve špatně dostupných místech betonových konstrukcí. 
Technické parametry: 

• ,,Hmotnost   5,9 kg  

• Výkon    1,5 kW 

• Pohon elektrický  230 V      
• Délka ohebné hřídele  5 000 mm 

• Průměr vibrační hlavice 50 mm 

• Počet otáček   17 500/min ‘‘ 
[22] 
    Obr. č. 48 Ponorný vibrátor WACKER M 2000 [22] 
   
              

 5.21  Svářecí agregát TELMIG 150/1 
 Využití svářecího agregátu je uvažováno pro 

  spojování výztuže betonových konstrukcí  
Technické parametry: 

• ,,Napětí   230 V/ 50 Hz  

• Napětí naprázdno max. 31 V 

• Počet proudových rozsahů 4      
• Příkon max.   3,7 kW 

• Příkon 60 %   1,4 kW 

• Průměr svařovacího drátu 0,6-0,8 mm 

• Rozsah regulace  30-145 A ‘‘ [25] 
            Obr. č. 49 Svářecí agregát TELMIG 150/1[25] 

 
 

 5.22    Vysokotlaký čistič Karcher K 5.700+T250 
 Bude sloužit k čištění bednění a jiného 
materiálu, pomůcek nebo strojů. 
Technické parametry: 

• ,,Tlak    20 - 140 bar  
• Průtok max.   460 l/hod     
• Příkon    2,1 kW 

• Max. teplota přív. vody 40 ° 

• Hmotnost bez příslušenství 14,5 kg‘‘ [26] 
 
      
       Obr. č. 50 Vysokotlaký čistič Karcher K 5.700 [26] 
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 5.23  Úhlová bruska METABO WX 2200-230 
Technické parametry: 

• ,,Průměr kotouče 230 mm 

• Volnoběžné otáčky 6 600 ot/min 

• Příkon   2 200 W 

• Hmotnost  5,8 kg‘‘ [25] 
   

  
       
       Obr. č. 51 Úhlová bruska METABO WX 2200-230 [25] 

 
 
 5.24  Přímočará pila BOSCH GST 150 BCE 
Technické parametry: 

• ,,Hloubka řezu ve dřevě 150 mm 

• Hloubka řezu v hliníku 20 mm 

• Hmotnost bez kabelu   2,7 kg 

• Výška zdvihu   26 mm 
• Jmenovitý příkon  780 W 
• Počet volnoběžných zdvihů 500-3 100/min‘‘  

               [27] 

 
        
           Obr. č. 52 Přímočará pila BOSCH GST 150 BCE [27] 
 
 
 5.25  Řetězová pila BOSCH AKE 30 LI Aku 
Technické parametry: 

• ,,Délka lišty   30 cm 

• Rychlost řetězu  8 m/s 

• Tloušťka článků řetězu 1,1 mm 

• Hmotnost   5,2 kg 
• Napětí článku   36 V 
• Nabíjení akumulátoru  1,5 hod‘‘ [27] 

             Obr. č. 53 Řetězová pila BOSCH AKE 30 LI Aku [27] 
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 5.26  Příklepová vrtačka BOSCH GSB 13 RE 
Technické parametry: 

• ,,Hmotnost        1,6 kg 

• Rozsah sklíčidla       1,5-13 mm 

• Výstupní výkon       301 W 

• Jmenovitý příkon       600 W 
• Volnoběžné otáčky 1. rychlost    2 800 ot/min‘‘ 

             [27] 
        
          Obr. č. 54 Příklepová vrtačka BOSCH GSB 13 RE [27] 
 
 

 5.27  Dvourychlostní míchadlo EMS 23S+nástroj WG 160 
Technické parametry: 

• ,,Výkon       1,8 kW 

• Napětí        230 V 

• Průměr nástroje   160 mm 

• Otáčky        250/580 ot/min 
• Míchání do        80 kg 
• Hmotnost        5,3 kg‘‘ [28] 

 
                Obr. č. 55 Dvourychlostní míchadlo EMS 23 S [28] 
  
 

 5.28  Nivelační přístroj  DEWALT DW096PK  
Technické parametry: 

• ,,Typ srovnávání  manuální 
• Zvětšení    26 x 

• Přesnost    2 mm 

• Pracovní rozsah  100 m 
• Násobná konstanta  1:100 
• Hmotnost    1,72 kg 
• Šířka    130 mm 
• Délka    207 mm 
• Výška    145 mm‘‘ [29] 

 
Součástí je: 

• ,,Vyměřovací hliníková tyč s délkou 2,44 m 

• Hliníkový stativ 

• Provázková olovnice 

• Přenosný kufřík‘‘ [29]   
         Obr. č. 56 Nivelační přístroj DEWALT DW096PK  [29] 



70 
 

 5.29  Stavební míchačka ATIKA Profi 145 
Rozměry:   

• ,,Délka    1 200 mm 
• Šířka    680 mm 
• Výška    1 280 mm‘‘ [30] 

 
Technické parametry: 

• ,,Hlučnost LwA  78 dB 

• Elektrické napájení  230 V/50 Hz 

• Hmotnost    60 kg 

• Objem bubnu   145 l 
• Výkon    700 W 
• Ochranná izolace  dvojitá‘‘ [30] 

 
                        Obr. č. 57 Stavební míchačka ATIKA Profi 145 [30] 
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 6.1  Obecné informace 
   V průběhu realizace hrubé výstavby, tedy provádění monolitického 
železobetonového skeletu, bude zapotřebí využití zvedacího mechanismu pro zajištění 
vertikální dopravy.  Tento mechanismus bude sloužit především pro umístění a 
manipulaci palet se zdícím materiálem, dále také pro uložení bednících prvků do 
jednotlivých podlaží, výztuže a případně dalšího potřebného materiálu. Návrh tohoto 
zvedacího prostředku vychází především z rozměrových parametrů stavby a rozlohy a 
situování staveniště.   
   Výšková úroveň objektu A dosahuje 16,870 m, výška atiky pak 17,650 m.  
Zvedací mechanismus je však vhodné navrhnout tak, aby mohl zároveň obsloužit také 
zbývající dvě stavby v areálu, z nichž nejvyšší (objekt B) má úroveň střešní konstrukce 
ve výšce cca 25 m. Žádné jiné požadavky na výšku věže stacionárního jeřábu, nebo 
délku výložníku autojeřábu nejsou. 
   Jednou z možných variant je využití věžového jeřábu. V tomto případě by 
nejvhodnější umístění bylo pravděpodobně uprostřed plochy staveniště, blízko 
nejvyššího objektu, tedy Objektu B. Tímto umístěním se zajistí obsluha všech 
potřebných míst staveniště a rovněž nebude jeřáb omezovat průjezdnost a práci na 
staveništi. 
   Další možností je použití autojeřábu. V tomto případě by se pravděpodobně jevil 
nejlépe návrh více pozic tohoto stroje (nejméně 2). Je to z toho důvodu, aby bylo možné 
obsloužit všechna požadovaná místa za předpokladu využití jeřábu s menší maximální 
hmotností. První pozice je situována mezi objekty B a S, v centrální části staveniště, 
druhá pozice je pak zvolena před objektem A, čili v jižnější části. V případě této 
varianty zvedacího mechanismu je však zapotřebí brát v úvahu, že autojeřáb při 
zapatkování výrazně omezí komunikaci na staveništi a znemožní tak průjezd jiným 
dopravním prostředkům. 
 

 6.2  Postup návrhu jeřábů 
 Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B5 FR.tronic i autojeřáb Liebherr LTM 1060-3.1 
byly navrhovány dle internetových stránek výrobce Liebherr. V prvním kroku návrhu 
bylo podstatné určit, jaké nejtěžší, nejvzdálenější a nejbližší břemeno je nutné přenést. 
Jelikož nejtěžší prvek, je zároveň i nejvzdálenější, jsou určeny pouze dvě kritické 
břemena. Stanovené kritické prvky jsou zapracovány do průkazů obou jeřábů. Byl 
zvolen takový zvedací mechanismus, který vyhoví na všechny kritické prvky. 
Zatěžovací křivky níže zobrazují dané rozhodující břemena. 
 V případě věžového jeřábu, je však nutné počítat také s mechanismem, který 
bude potřebný k montáži tohoto samotného jeřábu. 
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Břemena pro věžový jeřáb: 
A – nejtěžší a nejvzdálenější břemeno – 1 270 kg; 32 m 
B – nejbližší břemeno – 1 270 kg; 4,6 m 

Obr. č. 58 Zatěžovací křivka věžového jeřábu Liebherr 71 EC-B5 FR.tronic [18] 
 

 Autojeřáb bude provádět zvedací práce ze dvou různých pozic (v průkazu 
varianta pro vyšší budovu), z toho důvodu se vzdálenosti břemen uvažují jiné, než 
v případě věžového jeřábu. 
 
 Vzhledem k poměrně malému manipulačnímu prostoru pro rameno autojeřábu, 
je uvažováno pouze nejbližší a zároveň možné nejvzdálenější břemeno. Na místa, kam 
autojeřáb není schopen dosáhnout, budou palety přesunuty pomocí paletového vozíku. 
 
Břemena pro autojeřáb: 
A – nejtěžší, nejvzdálenější možné – 1 270 kg; 7,1 m 
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Obr. č. 59 Zatěžovací křivka autojeřábu LIEBHERR LMT 1060-3.1 [18] 

 

 6.3  Doprava na staveniště 
 Oba zvedací mechanismy je zapotřebí dopravit do místa našeho zájmu, čili do 
Uherského Hradiště. Firma zabývající se pronájmem autojeřábů sídlí v Březolupech 
(Zlínský kraj). Vzdálenost dopravy na stavbu je tedy 12 km. Parametry tohoto stroje 
jsou poměrně běžných hodnot, rovněž se stroj dopraví po vlastní ose, z čehož plyne, že 
nejsou potřebná žádná povolení a neměl by nastat s jeho dopravou žádný problém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 60 Trasa dopravy autojeřábu [31] 
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 V případě věžového jeřábu, který bude dopravován z firmy Liebherr sídlící 
v Popůvkách u Brna, je však nutné dopravu řešit podrobněji. Tento jeřáb bude dopraven 
tahačem a bude zapotřebí překonat vzdálenost 91 km. Z důvodu, že přeprava věžového 
jeřábu spadá do kategorie zvláštního užívání, je nezbytné získat povolení daného 
správní úřadu, které bylo vydáno na základě souhlasu vlastníků dotčených pozemních 
komunikací. 

Obr. č. 61 Trasa dopravy věžového jeřábu [31] 
 

 6.4  Varianta s věžovým jeřábem 
 Jedná se o věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B5 FR.tronic s horní otočnou věží. 
Maximální výška háku jeřábu je 45,4 m a jeho maximální dosah je 50 m. Pro řešenou 
stavbu postačí výška jeřábu 37,8 m s délkou výložníku 40 m. Jeřáb je schopen 
manipulace s břemenem s maximální hmotností 5 000 kg, avšak při našem maximálním 
poloměru se nosnost sníží na 1 600 kg.  
 Pro montáž a demontáž věžového jeřábu je zapotřebí další zvedací 
mechanismus, dle návrhu byl vybrán autojeřáb Liebherr 1070-4.2. Nejtěžší část, kterou 
je zapotřebí osadit, má hmotnost 4 100 kg, což je možné vidět na zatěžovací křivce dále. 

 

 Před montáží věžového jeřábu je nezbytně důležitá připravenost staveniště, čili 
připravený únosný podklad a možnost napojení elektrické energie s napětím 380–400 V. 
Hodnota spotřeby elektrické energie od věžového jeřábu je uvažována 24 kW. 
Z časového harmonogramu vyplývá, že jeřáb bude využívaný na stavbě po dobu 5 
měsíců, pracovní doba je uvažována 8 hod/den, 5 dní v týdnu. Rovněž je zapotřebí do 
nákladů započítat revizi, kterou je nutné provézt před započetím prací s jeřábem, dále 
náklady na obsluhu stroje, dopravu, montáž, pronájem, pojištění aj. 
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Obr. č. 62 Zatěžovací křivka autojeřábu LIEBHERR LMT 1070-4.2 [18] 
 

  
 6.4.1  Finanční náklady na věžový jeřáb 
 6.4.1.1  Rozpis jednotlivých nákladů na provoz a pronájem 

Dovoz na místo stavby 40 000,- Kč 
Odvoz z místa stavby 40 000,- Kč 
Montáž autojeřábem 52 000,- Kč 
Demontáž autojeřábem 52 000,- Kč 
Revize jeřábu 10 000,- Kč 
Plat jeřábníka 200,- Kč 
Pronájem na měsíc 45 000,- Kč 
Pojištění na měsíc 2 000,- Kč 
Projekt podloží 8 000,- Kč 
Platba za energie za měsíc 700,- Kč/den 
Doprava autojeřábu 95 Kč/km 

Tab. č. 8 Rozpis nákladů na věžový jeřáb 
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80 000 Kč

104 000 Kč

10 000 Kč

225 000 Kč

10 000 Kč

8 000 Kč

160 000 Kč

70 000 Kč

2 280 Kč
Doprava

Montáž, demontáž

Revize

Pronájem

Pojištění

Projekt podloží

Jeřábník

Energie

Doprava autojeřábu

 6.4.1.2  Shrnutí nákladů za věžový jeřáb 
Doprava celkem 40 000 x 2 = 80 000,- Kč 
Montáž a demontáž celkem 52 000 x 2 = 104 000,- Kč 
Revize jeřábu 10 000,- Kč 
Pronájem jeřábu celkem 45 000 x 5 = 225 000,- Kč 
Pojištění celkem 2 000 x 5 = 10 000,- Kč 
Projekt podloží 8 000 Kč 
Náklady na jeřábníka celkem 200 x 100 x 8 =160 000,- Kč 
Náklady na elektrickou energii 700 x 100 = 70 000,- Kč 
Doprava autojeřábu 95 x 12 x 2 = 2 280,- Kč 

Tab. č. 9 Shrnutí nákladů na věžový jeřáb 
 
 6.4.1.3  Náklady na věžový jeřáb celkem      
80 000+104 000+10 000+225 000+10 000+8 000+160 000+70 000+2280=669 280,- Kč 

Obr. č. 63 Náklady na věžový jeřáb 
 

 6.5  Varianta s autojeřábem 
   Byl navržen autojeřáb LIEBHERR LMT 1060-3.1, který byl vyhovující na 
přenos břemen do požadované výšky a vzdálenosti. Maximální nosnost tohoto jeřábu je 
60 t při poloměru 2,1 m. Hmotnost protizávaží je 12,8 t. Autojeřáb bude přítomen na 
stavbě vždy v den potřeby jeho využití, zpravidla dva dny v týdnu. 
 
 6.5.1  Finanční náklady na autojeřáb 
 6.5.1.1  Rozpis jednotlivých nákladů na provoz a pronájem 

Doprava 85 Kč/km 
Plat jeřábníka 200,- Kč 
Pronájem za hodinu 1 550,- Kč 

Tab. č. 10 Rozpis nákladů na autojeřáb 
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 6.5.1.2  Shrnutí nákladů za autojeřáb 
Doprava celkem 12 x 2 x 85 = 2 040Kč 
Práce jeřábu celkem 2 x 8 x 1 550 = 24 800, - Kč 
Náklady na jeřábníka celkem 2 x 8 x 200 = 3 200,- Kč 

Tab. č. 11 Shrnutí nákladů na autojeřáb 
 
 6.5.1.3  Náklady na autojeřáb celkem      
(2 040 + 24 800 + 3 200) x 4 x 5 = 600 800,- Kč 

40 800 Kč

496 000 Kč

64 000 Kč

Doprava

Práce jeřábu

Jeřábník

 
Obr. č. 64 Náklady na autojeřáb 

 

 6.6  Závěrečné zhodnocení 
   Z výsledků finančního posouzení a jejich grafického znázornění výše, jsou 
v případě věžového jeřábu zřejmé převažující náklady na jeho pronájem, další 
významnou položku zabírají náklady na obsluhu jeřábu. U varianty využití autojeřábu je 
nejvíce dominantní položka za provoz jeřábu.  
   Náklady na využití věžového jeřábu na dobu pěti měsíců jsou 669 280,- Kč, na 
autojeřáb jsou náklady nižší, tedy 600 800,- Kč. Rozdíl je 68 480,- Kč. 
   Je však nutné zdůraznit, že věžový jeřáb bude na stavbě umístěn trvale po 
plánovanou dobu pěti měsíců a jeho využití a práce s ním je tedy v tomto časovém 
úseku neomezená. Oproti tomu, v případě autojeřábu je uvažována jeho přítomnost na 
stavbě pouze na dva dny v týdnu, čemuž je zapotřebí přizpůsobit práce a jejich 
návaznost. Je také důležité podotknout, že v případě umístění autojeřábu na staveništi, 
dojde k značnému omezení, ne-li úplnému blokování staveništní komunikace, tudíž 
jakýkoliv pohyb jiných strojů nebo nákladních automobilů by po dobu těchto dvou dnů 
byl znemožněn. Další značnou nevýhodou varianty s autojeřábem, je fakt, že při 
zapatkování dochází k záboru velké části prostoru před hlavními objekty, což 
v souvislosti s výškami realizovaných budov výrazně omezí pohyb ramene autojeřábu a 
jeho dosah z hlediska vzdálenosti bude tedy velmi malý. Případné vhodné úpravy 
autojeřábu by způsobily nárůst nákladů, čímž by nejspíš nastalo poměrné cenové 
dorovnání. 
   Při zvážení zmíněných výhod a nevýhod obou možností, je bezesporu vhodnější 
a efektivnější, nejen z hlediska ekonomického, varianta věžového jeřábu.  
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 7.1  Obecné informace o lokalitě výstavby 
 Zájmová lokalita, kde se nachází areál budoucích objektů, leží blízko centra 
města Uherské Hradiště (Zlínský kraj), konkrétně na křížení ulic Stojanova a Jiřího z 
Poděbrad. Město je výborně dostupné přes hlavní komunikaci č. 55 vedoucí od Starého 
Města. K řešené lokalitě je možný příjezd ze zmíněné hlavní komunikace č. 55 na Tř. 
Maršála Malinovského, na kterou navazuje komunikace III. třídy č. 05013 a dále 
komunikace na ulici Stojanova, ze které je navržen vjezd do areálu. 
 Staveništěm je navržena jednosměrná průjezdná komunikace. 
 

 7.2  Popis řešené trasy  
 Předmětem řešení v dané kapitole je doprava vrtné soupravy ze strojového parku 
firmy, která mechanismus pronajímá, na staveniště. Strojový park firmy ATBM s.r.o. se 
nachází v Kvasicích (okres Kroměříž), ul. Tlumačovská 698. Vrtná souprava BAUER 
BG 12H bude dopravena na stavbu na podvalníku GOLDHOFER STZ – L 5 AF 2, který 
bude zapřažen za tahač DAF CF 510 MX-13. Délka trasy, kterou musí tato sestava 
překonat, je cca 30,5 km.  
 Dopravní trasa bude začínat na ul. Tlumačovská, silnice II. třídy č. 367, po které 
pojede cca 5,5 km. Poté odbočí vpravo na křižovatce ul. Kvasická a Dolní a napojí se na 
komunikaci I. třídy č. 55, po které pojede až do Starého Města u UH (cca 214 km). Na 
první světelné křižovatce na ulici Tovární ve Starém Městě odbočí vlevo, čímž se 
dostane na ulici Brněnskou, silnice I. třídy č. 55 a ujede cca 3,6 km. Na světelné 
křižovatce na rohu tř. Maršála Malinovského a ulice Svatoplukovy následuje odbočení 
vpravo. Po ujetí cca 500 m na rohu ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad se nachází 
staveniště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 65 Trasa dopravy vrtné soupravy Kvasice-Uherské Hradiště [31] 
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 7.3  Parametry dopravované soupravy  
 Vzhledem k rozměrům vrtné soupravy bude podvalník GOLDHOFER STZ – L 
5 AF 2 roztažen na cca 12 m délky, celková souprava bude tedy dosahovat délky 16,5 
m. Poloměr otáčení této soupravy potřebný k průjezdu daných míst a manipulaci je 19 
m. Hmotnost tohoto podvalníku je 17 600 kg a jeho nosnost 58 400 kg. Tahač DAF CF 
510 MX-13 má hmotnost 8 426 kg a výšku 3 710 mm. Hmotnost samotné vrtné 
soupravy dosahuje hodnoty 41 000 kg. V součtu je tedy celková hmotnost soustavy 
67 026 kg. Výška podvalníku nad zemí v zatíženém stavu (tedy uložené vrtné soupravy) 
je 915 mm, vrtná souprava ve stavu přepravy má výšku 3 330 mm. Kompletní souprava 
tedy bude v době přepravy dosahovat celkové výšky 4 245 mm. 
 

 7.4  Zájmové body 
 Z celkové dopravní trasy Kvasice-Uherské Hradiště, byla vybrána místa, která je 
zapotřebí posoudit na průjezdnost vrtné soupravy. K těmto kritickým místům patří 
zejména křižovatky, zatáčky, mosty a podjezdy. Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné 
informace o poloměrech zatáček a křižovatek, byly tyto hodnoty převzaty a dopočítány 
z mapových podkladů. Nosnosti mostů a výšky podjezdů byly zjištěny z internetové 
stránky http://bms.vars.cz/a_frames.asp, kde jsou potřebné informace volně dostupné. 
 Z hlediska nosnosti mostů, jsou na zmíněné webové stránce uvedeny tři hodnoty 
zatížení, tedy: normální, výhradní a výjimečné. Normální zatížitelnost je maximální 
hmotnost jednoho vozidla při normálním svislém pohyblivém zatížení. Taková vozidla 
mohou jezdit po mostě bez dalších dopravních omezení. Výhradní zatížitelnost 
vyjadřuje okamžitou celkovou hmotnost vozidla, které smí jet na mostě jako jediné. 
Výjimečná zatížitelnost vyjadřuje okamžitou celkovou hmotnost zvláštního vozidla 
přepravující těžké náklady, které smí jet pouze předepsanou dráhou za vyloučení 
veškeré dopravy. 
 Na nákresech níže jsou zobrazeny jednotlivé kritické body včetně hodnotících 
parametrů průjezdnosti. 
 

BOD A – Most 367 – 015 
     na silnici II/367 
 
Normální zatížení:  20 t 
 
Výhradní zatížení:  59 t 
 
Výjimečné zatížení:  101 t 
 
VYHOVÍ 
 

Obr. č. 66 Most 367-015 na II/367 [31] 
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BOD B – Most 367 – 016 
      na silnici II/367 
 
Normální zatížení:  27 t 
 
Výhradní zatížení:  51 t 
 
Výjimečné zatížení:  270 t 
  
VYHOVÍ 
 

Obr. č. 67 Most 367-016 [31] 
 

 BOD C – Křižovatka II/367 a I/55 
    
Zadáno v měřítku do skutečné situace 
mapy. 
 
VYHOVÍ 
 
 
 
 
 

Obr. č. 68 Křižovatka II/367 a I/55 [31] 
 

BOD D – Most 55I-025 na silnici I/55 
 
Normální zatížení:  26 t 
 
Výhradní zatížení:  64 t 
 
Výjimečné zatížení:  156 t 
  
VYHOVÍ 
 
 

Obr. č. 69 Most 55I-025 [31] 
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BOD E – Most 55-026.1 na silnici I/55 
  
Normální zatížení:  32 t 
 
Výhradní zatížení:  80 t 
 
Výjimečné zatížení:  196 t 
  
VYHOVÍ 
 
 
 

Obr. č. 70 Most 55-026.1 [31] 
 

BOD F – Most 55-027 na silnici I/55 
       
Normální zatížení:  28 t 
 
Výhradní zatížení:  66 t 
 
Výjimečné zatížení:  231 t 
  
VYHOVÍ 
 
 
 

Obr. č. 71 Most 55-027 [31] 
 

BOD G – Most 55-030.1 na silnici I/55 
       
Normální zatížení:  32 t 
 
Výhradní zatížení:  80 t 
 
Výjimečné zatížení:  196 t 
  
VYHOVÍ 
 
 

Obr. č. 72 Most 55-030.1 [31] 
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 BOD H – Most 55-034 na silnici I/55 
  
Normální zatížení:  32 t 
 
Výhradní zatížení:  80 t 
 
Výjimečné zatížení:  196 t 
 
VYHOVÍ 
 
 
 

Obr. č. 73 Most 55-034 na silnici I/55 [31] 
 

BOD I – Podjezd 42826-2 na silnici 
      I/55 
 
Výška nad terénem:   6,9 m 
 
VYHOVÍ 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 74 Podjezd 42826-2 na silnici I/55 [31] 
 

BOD J – Most 55-042 na silnici I/55 
 
Normální zatížení:  32 t 
 
Výhradní zatížení:  80 t 
 
Výjimečné zatížení:  196 t 
 
VYHOVÍ 
 
 
 

Obr. č. 75 Podjezd 42826-2 na silnici I/55[31] 
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BOD K – Křižovatka na silnici I/55 
     odbočení vlevo z ul. Tovární  
                na ul. Brněnská 
 
Zadáno v měřítku do skutečné situace 
mapy. 
 
VYHOVÍ 
 
 
 
 

Obr. č. 76 Křižovatka na I/55 na ul. Brněnskou [31] 
 

BOD L – Most 55-042b na silnici I/55 
 
Normální zatížení:  34 t 
 
Výhradní zatížení:  80 t 
 
Výjimečné zatížení:  352 t 
 
VYHOVÍ 
 
 
 
 

Obr. č. 77 Most 55-042b na silnici I/55 [31] 
 

BOD M – Most 55-042c na silnici I/55 
 
Normální zatížení:  24 t 
 
Výhradní zatížení:  60 t 
 
Výjimečné zatížení:  132 t 
 
VYHOVÍ 
 
 
 

Obr. č. 78 Most 55-042c na silnici I/55[31] 
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BOD N – Křižovatka na silnici I/55 
    odbočení vpravo z tř.   
               Maršála Malinovského na 
    ul. Svatoplukova 
 
Zadáno v měřítku do skutečné situace 
mapy. 
 
VYHOVÍ 
 
 

Obr. č. 79 Křižovatka na I/55 tř. Maršála Malinovského [31] 
 

BOD O – Křižovatka na ul. Jiřího  
     z Poděbrad a u. Stojanova 
 
Zadáno v měřítku do skutečné situace 
mapy. 
 
VYHOVÍ 
 
 
 
 

Obr. č. 80 Křižovatka na ul. Jiřího z Poděbrad a ul. Stojanova [31] 
 

 Poslední řešený bod trasy nacházející se na rohu ulic Stojanova a Jiřího 
z Poděbrad je místo, kde bude provizorně zřízen vjezd a výjezd pro vrtnou soupravu na 
podvalníku. V těchto místech dojde k dočasnému rozebrání oplocení. Důvodem tohoto 
řešení je nedostatečný prostor a poloměr otáčení (pro řešenou soupravu) v místě 
navrhovaného vjezdu na staveniště 
 

 7.5  Řešení dopravy v místě staveniště 
  Stavební a dopravní technika se v blízkém okolí staveniště bude pohybovat po 
místních komunikacích. Na všech místech, vyjma vjezdu na staveniště, kde je malý 
poloměr oblouku, vyhověl průjezd největší soupravy s tahačem a podvalníkem, z čehož 
předpokládáme, že ostatní menší dopravní prostředky a stroje vyhoví bez problémů. 
V době dovozu vrtné soupravy na místo, bude zapotřebí omezit dopravu na ulici 
Stojanova, a to na dobu nezbytně nutnou pro umožnění bezpečného vjezdu soupravy na 
staveniště. 
  Staveniště je průjezdné, čili je zde situován jak vjezd na staveniště, tak i výjezd. 
Jelikož vjezd a výjezd je napojen přímo na poměrně frekventovanou komunikaci, je 
důležité na tuto skutečnost upozornit dopravním značením varujícím před výjezdem 
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vozidel ze stavby. Rovněž je vhodné umístit z každého příjezdového směru značení 
snižující rychlost na 30 km/hod a zákaz stání. 
  Na staveništi samotném bude možné se pohybovat rychlostí max. 5 km/hod. Na 
vjezdové a výjezdové bráně bude umístěna cedule informující o zákazu vstupu 
nepovolaných osob a zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhu. 
  Dopravní značení je upravováno vyhláškou č. 30/2001, kterou se řídí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení pozemních komunikací. 
 Nákres s výše zmíněným značením se nachází v příloze B.14 Dopravní situace 
v blízkosti staveniště. 
 

 7.6  Zvláštní užívání 
 Zvláštní užívání silnic, dálnic a místních komunikací se vztahuje na přepravu 
rozměrných a těžkých předmětů, přičemž limitní hodnoty (rozměry, hmotnost) pro toto 
zařazení jsou stanoveny vyhláškou ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na 
pozemních komunikacích. Po překročení následujících hodnot spadá vozidlo do 
kategorie nadrozměrné. 
 

Hodnoty stanovené vyhláškou Skutečné hodnoty soupravy 

Šířka 2,55 m Šířka 3,5 m 

Výška 4,0 m Výška 4, 245 m 
Délka soupravy 16,5 m Délka soupravy 16,5 m 

Hmotnost 48,0 t hmotnost 67,026 t 

Tab. č. 12 Zhodnocení rozměrů řešené soupravy s hodnotami danými vyhláškou 
 

 Z posouzení výše vyplývá, že sestava s tahačem a podvalníkem dopravujícím 
vrtnou soupravu spadá vzhledem ke svým rozměrům do kategorie zvláštního užívání 
pozemních komunikací. Z toho důvodu je zapotřebí zabezpečit požadavky a povolení 
dané zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997, 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Dle zákona č. 634/2004 Sb.,o 
správních poplatcích je zvláštní užívání komunikací zpoplatněno. 
 Vzhledem k tomu, že doprava nadrozměrného vozidla probíhá pouze na území 
jednoho kraje (Zlínský) a budou při tom užívány komunikace I., II. a III. třídy, patří k 
dotčeným orgánům krajský úřad. 
 
 7.6.1  Výňatek ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
     ,,ČÁST ŠESTÁ 
    Užívání pozemních komunikací 
     §25 Zvláštní užívání 
1) K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo 

k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen ʺzvláštní užíváníʺ), je třeba 
povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem 
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vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost 
nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, 
jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného 
orgánu policie České republiky. 

 
2) Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo 

fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví 
podmínky zvláštního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele 
povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní 
komunikace. 

 
6) Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je:                               

a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž 
rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy 

 
13) Prováděcí předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, 

silnice a místní komunikace a náležitosti rozhodnutí v této věci.‘‘ [32] 
 

 7.6.2  Výňatek z vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních    
 komunikacích 

,,§40 Zvláštní užívání komunikací 
(k § 25 odst. 13 zákona) 

1) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu  
úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání 
komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost 
zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. 

 
2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje: 

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat, 
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením 
časového rozvrhu přepravy, 

c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, 
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, 

huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla 
nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení, 

e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu. 
 

3) Přepravy podle předchozího odstavce o celkové hmotnosti vyšší než 60 tun nebo 
nadměrných rozměrů lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není 
technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu 
přepravy a že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením 
umožní realizaci přepravy. 

 
7) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje trasu, 
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způsob a dobu přepravy; dále může obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a 
další opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, ochrany dalších účastníků 
provozu, vozovek, mostů a drážních zařízení (přejezdů, kolejí, trolejového vedení), 
vedení a jiných inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí apod.‘‘ [33] 

 
 7.6.3  Výňatek ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

,,Příloha 
ČÁST 1 

Položka 35 
  Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace 
při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž 
rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity. 
A. Ve vnitrostátní dopravě 

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry  Kč 1 200  
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav 

s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od 
právní moci povolení)      Kč 6 000‘‘ [34] 
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 7.6.4  Vzor žádosti o povolení 
 

Příloha č. 1 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): 
nábř.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Ing. Kovářová   ( II.patro č.dv.70) 
℡ +420972231305 
fax: +420972231195 
E-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz 
 V zastoupení: 
č.j. : ............................................. Datum: ............................................. 
  
 
 
Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
 
          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry nebo hmotnost 
přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 
Údaje o předmětu přepravy: 
                                                         
Náklad ( druh, hmotnost): Vrtná souprava BAUER BG 12H 41 t 
  
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): Podvalník GOLDHOFER STZ – L 5 AF 2                         17,6 t  
   
Tahač (typ, SPZ, hmotnost) DAF CF 510 MX-13                                            8,426 t 
 
Souprava -  celková délka : 16,5 m           zatížení jedn. náprav       5 x 1,2 t 
 
                   max. šířka :      3,5 m  rozvor náprav: 1,36 m     
 
                   max. výška: 4,245m  počet náprav/kol:   5/10 ks      
 
                   celková hmotnost:   67,026 t   min.poloměr otáčení:   19 m               
   
 
Požadovaný termín přepravy:     od února 2016 do března 2016 
 
Přeprava  z: Kvasice, Tlumačovská 698, okr. Kroměříž         do: Uherské Hradiště, Stojanova, okr. Zlín 
 
Návrh přepravní trasy:  (vyplní žadatel): 
Předmětem řešení je doprava vrtné soupravy. Dopravní trasa bude začínat na ul. Tlumačovská, silnice II. třídy č. 
367. Poté odbočí vpravo na křižovatce ul. Kvasická a Dolní a napojí se na komunikaci I. třídy č. 55. Na první 
světelné křižovatce na ulici Tovární ve Starém Městě odbočí vlevo a ujede cca 3,6 km. Na světelné křižovatce na rohu 
tř. Maršála Malinovského a ulice Svatoplukovy odbočí vpravo. Po ujetí cca 500 m na rohu ulic Stojanova a Jiřího 
z Poděbrad následují poslední odbočení vpravo na a po cca 65 m se nachází vjezd na stanovené místo. 
 
Pozn.:  
• Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel 

prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu přepravy a že 
zatížitelnost mostu a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením umožní realizaci přepravy.  

• U vozidla (soupravy) nad 60 t uveďte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech rozměru 
a umístění nákladu v příloze (formát A 4) 
Doklady potřebné k vydání povolení:  

• Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně statutární zástupce nebo 
jednatel společnosti/ 

• Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz silničního 
vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního vozidla nebo silničního 
vozidla) 

 
Vyřizuje: ................................................... 
 
telefon: .....................................................                                              ........................................................... 
                                                                                                                         razítko a podpis žadatele 
fax: ............................................................ 
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 8.1  Smlouva o dílo č. XXX 
uzavřená na základě §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění 
 

 8.2  Smluvní strany 
 8.2.1  Objednatel 
Přesný název:   SILO INVEST s.r.o. 
Adresa:  Březová 1012 
      Dobřichovice 252 29 
Tel.: 
Email: 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních 
b) technických 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
 
 8.2.2  Zhotovitel 
Přesný název: 
Adresa: 
Tel.: 
Email: 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních 
b) technických 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
 
    Dojde-li ke změně výše uvedených údajů, je ta smluvní strana, u které nastala 
změna, povinna neprodleně tuto skutečnost druhé smluvní straně sdělit. 
 

 8.3  Předmět smlouvy 
 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo řádně a včas, 
na svůj náklad, objednatel se tímto zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, která je 
stanovená v této smlouvě a je tedy nutná k realizaci díla.  
 Rovněž se zhotovitel zavazuje, že má k realizaci díla patřičná oprávnění a 
k výkonu činností na stavbě budou vyzvány pouze osoby s patřičným vzděláním, 
kvalifikací nebo proškolením. 
 
 Předmětem této smlouvy je výstavba areálu v Uherském Hradišti tak, aby byla 
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v souladu s projektovou dokumentací, jejímž zpracovatelem je GG Archico, Zelené 
náměstí 1219, Uherské Hradiště 686 01. 
 

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 
dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména: 
a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo 
b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho 

údržby a likvidace 
c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby dle této smlouvy  
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na 

okolí  
e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 2 x v listinné 

podobě, a 1 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)  
f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 
 
Výstavba zahrnuje tyto objekty:  SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 
        SO 04 Areálová kanalizace, přípojky 
       SO 05 Přípojka vodovodu 
       SO 06  Areálový rozvod vody 

SO 07  Veřejné osvětlení 
SO 08  Připojení VN 
SO 09  Trafostanice 
SO 10  Objekt A 
SO 11  Objekt B 
SO 12  Objekt S 
SO 13  Terasa 
SO 14  Zahradní úpravy 
SO 15  Pozemní požární nádrž 
SO 16  Areálový rozvod NN 

  
     V případě, že během výstavby dojde ke změnám oproti schválené projektové 
dokumentaci v takové míře, kdy bude nutné zpracovat dokumentaci skutečného 
provedení, je povinnost zhotovitele zajistit zpracování v souladu s vyhláškou č. 62/2013 
Sb., O dokumentaci staveb. 
 
    V případě, že je nezbytné odchýlení při výstavbě od schválené projektové 
dokumentace, je zhotovitel povinen předložit navrhované změny a řešení objednateli a 
po jeho písemném souhlasu je možné tyto změny realizovat. Objednatel si vyžaduje 
právo 3 dnů na vydání rozhodnutí (ode dne předložení návrhu změn a jejich řešení). 
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 8.4  Termín a místo realizace díla 
Lhůta plnění: 

Zahájení prací leden 2016 

 Dokončení prací červenec 2017 

Místo stavby: Roh ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad, Uherské Hradiště 686 01 

Dotčené pozemky: 679, 1528/1, 1435/1, 671/3, 653/4, 289/8, 1435/2, 1528/2, 788/25 

 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 
protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně 
ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a 
budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, 
zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení a další doklady 
vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 
 

Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení 
staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání podepsaných 
dokladů potřebných pro uvedení do provozu. 
 

Sjednaná lhůta, se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů 
byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně 
přerušeny pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato skutečnost je důvodem 
k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných 
ujednáních. 
 

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke 
zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo 
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými 
podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební 
dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány 
hygienické služby, požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního 
prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele. 

 

 8.5  Cena za dílo 
Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací a 

dodávek s výkazem výměr a je doložena položkovým rozpočtem. Jednotkové ceny 
uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění 
stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací a dodávek s výkazem 
výměr poskytnutým objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je 
stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí: 
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Bez DPH  130.639.339,- Kč 
DPH (21%)  27.434.261,- Kč 
Celkem s DPH 158.073.600,- Kč 
 
  V případě zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací a 
dodávek platí, že předmětem plnění je jednoznačně rozsah daný soupisem prací a 
dodávek. 
 
  Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné 
náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, 
vedlejší a ostatní náklady, předpokládaná rizika, apod.) 
 
  Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady: 
- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů 
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla 
- na organizační a koordinační činnost  
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření 
- na energetické zajištění provádění díla 
- na projekt skutečného provedení 
 
  Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. 
Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla. 
 

Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené 
v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že 
cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 
upraveny pouze písemným dodatkem k této smlouvě po předchozím jednání v rámci 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 

 
  Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla; 
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.   

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 
smlouvou. 
  Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez 
předchozího písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem 
vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.   
 
 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při 
plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen 
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náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo 
z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně 
nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, 
a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o 
náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění 
vč. vykládky, skladování, manipulační a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení 
staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, úklid 
průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, veškerou dokumentaci pro 
provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), 
dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, 
revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech 
dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, 
režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní 
značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady 
spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle 
obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši 
sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost 
objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení 
v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně 
dohodnuto něco jiného. 
 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke 
změnám sazeb DPH; 
 

Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, 
formou písemného dodatku, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, 
který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. 
 
 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo 
neúplného ocenění z předaného soupisu prací a dodávek. 
 

 8.6  Platební a fakturační podmínky 
 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně 
bezhotovostní platbou, na základě dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
1x měsíčně, a to na základě objednatelem či jeho technickým zástupcem 
odsouhlasených soupisů provedených prací včetně zjišťovacích protokolů až do výše 
100% smluvní ceny díla včetně DPH. 
 
 Veškeré takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximálně 
do 30 kalendářních dnů.  
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  Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový 
doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek 
provedených v daném měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný 
v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Cenu 
neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě 
s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho 
nárok. Soupis prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu je povinen zhotovitel 
vystavit nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce měsíce se zdanitelným plněním na 
konci předchozího měsíce. 
 
Faktury zhotovitele musí obsahovat následující: 

• číslo faktury  

• označení Objednatele i Zhotovitele (IČ, DIČ, sídlo) 

• čísla účtu Zhotovitele, označení banky, variabilní a konstantní symbol 

• název stavby 

• cena skutečně provedených prací 

• v konečné faktuře DPH v plné výši 

• datum uskutečnění zdanitelného plnění 

• den vystavení a splatnost faktury 

• soupis provedených prací (případně výkaz výměr) a zjišťovací protokol 
 

   V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, 
je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový 
doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného 
či nově vystaveného dokladu objednateli. 
 
  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, 
musí být jejich cena fakturována samostatně a to až po podepsání příslušného dodatku 
ke smlouvě o dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a 
odsouhlaseny. 
 

 8.7  Staveniště, realizace díla, jeho předání a převzetí 
 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště v termínu do 14 dnů 
od účinnosti smlouvy, pokud není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak. Nepředání 
staveniště objednatelem či nepřevzetí zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
porušením smlouvy, které opravňuje jakoukoliv stranu odstoupit od smlouvy. 
 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší.  
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Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem 
zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
předány dříve, a to zejména: 
a) určení přístupových a příjezdových cest, 
b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, či 

případně jiných médií, 
c) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí či památkové péči (zejména 

v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod, styk se zástupci 
památkové péče, apod.), 

 
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 

zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele, požadavky uvedenými 
v zadávací dokumentaci a respektováním předané projektové dokumentace  

 
Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a 
tyto uhradit. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště včetně oplocení a střežení.  
 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Rovněž je povinen zabezpečit, aby odpad 
vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 
15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není 
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení 
odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 
 

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí 
za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 



99 
 

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
 

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a 
převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních a hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Rovněž 
zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 
 

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen 
zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
6.25 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zhotovitel je povinen vytvořit 
podmínky a součinnost i pro zástupce objednatele (TDS, AD koordinátor BOZ). Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy 
zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykonávány průběžně při 
provádění díla a také na pravidelných kontrolních dnech v periodě min. 1 x měsíčně. 
Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla objednateli (budou 
zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem 
objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 
minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku a emailem 
osobě vykonávající TDS. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
práce, které se staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem. 
 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, 
kdy bude dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen protokol. Povinným 
obsahem protokolu jsou: 

• údaje o zhotoviteli a objednateli, 
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• popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

• dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo 
nepřejímá. 

 
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, 

bránící užívání díla. Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je 
předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, bude součástí protokolu: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků, 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 
nebo nedodělků. 

 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a 

nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů 
ode dne předání a převzetí díla. 
 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady: 

• projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě 
(1 x CD, formáty PDF, DWG) a 2 x v listinné podobě, 

• zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých materiálech, 

• zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních, zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace), 

• zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze, a údržbě v českém jazyce, 

• originál stavebního deníku. 
 

Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela č. 62/2013 Sb. o 
dokumentaci staveb, příloha č. 9 - náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě). 
 

 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým 
požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN 
EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, 
jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 
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zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na 
výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
 

Technický dozor stavebníka u této stavby nesmí vykonávat osoba, která je sama 
zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojená.  
 

 8.8  Záruka o dílo 
  Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak 
ustanoveními §2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 
 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, vyjma 
strojů a zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude 
objednateli předložen samostatný seznam a záruční listy, minimální délka záruky u 
těchto zařízení je však 24 měsíců). Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu 
o předání a převzetí díla. 
 
 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.  
 
 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
zajistit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad 
zhotovitele.  
 
 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, 
nastoupit do 3 pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a 
náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín 
bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit 
obě strany. 
 
 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením 
objednatele nebo jím pověřeného provozovatele. 
 
 8.9  Smluvní pokuty 
   Smluvní strany se dohodly, že: 

• Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dokončení a předání díla ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení. 
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• Objednatel bude platit smluvní pokutu za prodlení se splácením faktur ve výši 
0,2 % ze zbývající dlužné částky, a to za každý den prodlení 

 
  Splatnost smluvních pokut je 21 dnů. Jestliže nastane povinnost platit pokutu 
oběma smluvním stranám, může být proveden jejich zápočet, ale pouze na základě 
písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
 8.10  Ostatní podmínky smlouvy 
  Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především 
smírem, a to bez zbytečné ztráty času. Pokud ke smíru nedospějí, budou tyto spory 
řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány. 
 
  Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele 
do uzavření této smlouvy a že je shledal vhodnými. Jestliže se později, v průběhu 
provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných 
objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto 
nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené 
nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby nesplnil 
povinnost na nevhodnost upozornit. 
 

Objednatel je oprávněn: 

• sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu 
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla. 

• sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, AD, koordinátor BOZ) vykonávat 
v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na 
nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění 
díla či třetích osob. 

 
  Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby realizace: 

• v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných 
prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb 

• neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům 

• nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 
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vlivů na okolí výstavby 

• bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro 
práce subdodavatelů.  

 
  Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací a po dokončení díla 
svým autorizačním razítkem a podpisem. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském 
rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o 
odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením 
prací. 
 
  Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 
zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. 
u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  
 
  Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně nejpozději ke dni předání staveniště 1 
paré listinné podoby projektové dokumentace pro provedení díla. Další paré této 
dokumentace je oprávněn objednatel zhotoviteli poskytnou za úplatu. O předání 
projektové dokumentace bude vyhotoven zápis do stavebního deníku, případně 
vystaven samostatný protokol. 

 
Do předání díla objednateli, má veškerou zodpovědnost za škodu na materiálu, 

zařízení a samotném prováděném díle zhotovitel.  Zhotovitel se zavazuje, že do 15 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy, doručí objednateli pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škody vzniklé v rámci provádění prací na díle daném touto smlouvou. 

 
 8.11  Vzájemný styk a doručování 
   Veškerá oznámení budou podávána písemně a doručena osobně, doporučeně, 
nebo kurýrní službou, a to na adresy dané touto smlouvou. Jakékoliv oznámení 
vztahující se k této smlouvě se považuje za doručené, pokud je převzato, odmítnuto, 
nebo třetím dnem uloženo na poště. 
 
   Adresy, na které budou zasílána oznámení: 
Objednatel:  SILO INVEST s.r.o. 
             Březová 1012 
             Dobřichovice 252 29 
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Zhotovitel:  název společnosti 
            adresa 
 

 8.12  Odstoupení od smlouvy 
   Jestliže zhotovitel zásadně poruší tuto smlouvu, zmaří nebo ohrozí výstavbu 
daného díla, může objednatel od smlouvy ustoupit. 
   Důvody pro odstoupení od smlouvy jsou například: 

• zhotovitel bude v likvidaci, proti zhotoviteli probíhá insolvenční řízení 

• zhotovitel nepředložil pojistnou smlouvu 

• opoždění zhotovitele delší než 30 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu 
(v případě, že bude sjednán) 

• zhotovitel nesplní objem díla v míře 45% v polovině dohodnutého termínu 

• opoždění zhotovitele delší než 7 dnů v zahájení prací 

• neustálé nebo zvlášť hrubé porušování provozních podmínek pracoviště ze 
strany zhotovitele (k jejichž dodržování se smluvně zavázal) 

• neustálé nebo zvlášť hrubé porušení jakosti díla 

 
 8.13  Zvláštní ujednání 
  Smluvní vztahy, které vyplývají z této smlouvy, vychází a jsou v souladu 
s českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto 
smlouvou vychází z občanského zákoníku a předpisy s ním souvisejícími. 

     
 8.14  Závěrečná ustanovení 
 Tato smlouva může být změněna, či doplněna pouze písemnými dodatky, které 
jsou odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
  Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, které po 
jednom připadají zhotoviteli a objednateli. 
    Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
Přílohy smlouvy: výpis z obchodního rejstříku objednatele 
   výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
   oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
  
 
V …………. dne ………………   V …………. dne ……………… 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
…………………………………   ………………………………… 
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 9.1  Obecné zásady užívání nemovitosti 
  Stavební objekt je souhrn jednotlivých prvků a výrobků, jejichž konstrukční a 
technická řešení jsou spolu ve vzájemném souladu a tvoří celek. Všechny prvky a 
výrobky této sestavy budou s ubíhajícím časem technicky poznamenány různými 
okolními vlivy. Platí obecné zákonitosti stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, 
požární bezpečnosti a množství dalších oborů technických věd, které souvisejí s 
výstavbou a při jejichž respektování vznikají základní předpoklady správné dlouhodobé 
funkce nemovitosti, nebo naopak, při jejichž porušování může dojít k celkovému či 
dílčímu znehodnocení. V obecných zásadách je nutné upozornit na následující 
nejzávažnější skutečnosti. 
 
 9.1.1  Sedání a dotvarování 
  Každá stavba prochází procesem sedání, a to v závislosti na základových poměrech 
vlivem své hmotnosti. Standardní velikost sedání může být v řádech několika milimetrů 
až centimetrů. Výjimečně mohou nastat i vyšší hodnoty sedání a to převážně při 
nedokonalém průzkumu základových poměrů, nevhodném staveništi, nekvalitně 
zpracovaném projektu a rovněž kombinací jednotlivých vlivů.  
  Jestliže je proveden správný návrh v přímé závislosti na základových poměrech, pak 
se projeví sedání stavby jako celku poměrně rovnoměrně a nijak výrazně se neprojeví. 
V opačných případech, kdy je nerovnoměrnost základových poměrů a komplikovaných 
řešení staveb, se snaží jak projektant, tak zhotovitel stavby rovnoměrnost sedání stavby 
vyvolat různými opatřeními. Z velké části probíhá sedání objektu již ve fázi hrubé 
stavby, z čehož vyplývá, že po dokončení stavby je sedání značně menší.  
  Sebemenší pohyby, které jsou způsobeny tímto jevem, čili sedáním stavby, se 
mohou projevit například vlasovými trhlinkami v omítkách, které je však většinou 
možné odstranit přemalováním. Jestliže vlasové trhlinky vzniknou v objektu vlivem 
sedání a dotvarováním stavby, tepelnou dilatací a smršťováním materiálu nebo 
vysycháním konstrukce, a to v prvních 2-3 letech užívání objektu, pak se jedná o 
přirozený jev, na který nemůže být uplatňována reklamace. 
 
 9.1.2  Vlhkost 
  Stavby byly zhotoveny běžnými stavebními technologiemi. Těmito klasickými 
technologiemi je do konstrukce vnášena vody v poměrně vysokém množství. Jedná se o 
záměsovou vodu do betonových konstrukcí, voda sloužící k ošetřování tuhnoucí směsi, 
voda určená do malt, omítek atd.  
V době předání a počátku užívání se ve stavbě nachází zbytková vlhkost, která je většinou 
vyšší než dlouhodobě stabilizovaná. Z tohoto důvodu je potřeba dobu procesu stabilizace 
snížit, a to následujícími způsoby: 

• zvýšením teploty v prvním zimním období o 1-2 ºC oproti standardu vytápění v 
příštích zimních měsících 

• intenzivním větráním, kdy má však vyšší účinnost opakované krátkodobé větrání 
úplným otevřením oken než dlouhodobé větrání štěrbinami 

• instalováním elektrických ventilátorů především v prostorách se zvýšenou vlhkostí 
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(koupelny, kuchyně, ….) 

• zamezením sušení prádla uvnitř objektu 

• minimální používání zvlhčovačů vzduchu, pěstování velkého množství živých 
rostlin, používání akvárií apod. v prvním roce užívání stavby 

• nezastavovat obvodové zdí nábytkem o velké ploše, ponecháním mezery mezi 
nábytkem a zdí min. 50 mm a jeho postavením nejlépe na nohy a zajistit tím lepší 
cirkulaci 

• neumísťovat velkoplošné dekorace na obvodové zdi 

• nerealizovat umělecké a jiné nástěnné malby dříve než po dotvarování stavby (cca 
po 2-3 letech). Za případné škody na takových malbách, které realizuje uživatel 
během prvním dvou let od předání, nenese zhotovitel odpovědnost. Je potřeba aby 
stěny řádně vyschly. 

 
 Působení velkého množství vzdušné vlhkosti vede ke vzniku plísní a rovněž ke 
vzniku deformací prvků ze dřeva. Kromě napadení konstrukčních prvků však může dojít k 
částečnému zavlhnutí a vzniku plísně u dřevěného nábytku, který je umístěn těsně na zdi. 
Na tento případ se však opět nevztahuje záruka. 
 Je třeba připomenout, že v zimním období je relativní vlhkost vnějšího ovzduší 
nízká, tudíž se stavba dosušuje i v tuto roční dobu a není třeba čekat na léto. Intenzivním 
krátkodobým vyvětráním místností vyměníme teplý vzduch za chladný s nízkým obsahem 
vlhkosti. Jeho schopnost pojmout vlhkost zvýšením teploty na teplotu vytápěné 
místnosti je vysoká. Opakování tohoto zmíněného cyklu větrání v zimě je velmi účinný 
postup k eliminaci zbytkové vlhkosti u novostaveb.  
 Na stěnách a v místech spojů konstrukcí mohou vznikat drobné praskliny, které 
jsou důsledkem vysychání zabudovaných stavebních materiálů (do ustálení). Tento jev v 
průběhu času zanikne. 
 

 9.1.3  Smršťování materiálu a tepelné dilatace 
  Všechny stavební materiály mění své objemy v závislosti na změně teplot. U 
některých materiálů (zdící materiály, omítky, aj.) se může objevit jev, kdy dochází ke 
zmenšení objemu vlivem nabývání pevnosti po vyrobení a ustálení vlhkosti. Tento jev 
se nazývá smršťování. Z důvodu vzniku těchto nepříznivých vlivů a k jejich 
eliminování se v konstrukcích navrhují dilatační spáry. Jelikož se stavební konstrukce 
chovají zcela přirozeně, vytvoří si často v nejslabší části dilatační spáru přirozeným 
způsobem. Takto vzniklá spára není závadou. V případě, že z různých důvodů (estetika, 
provoz,....) překáží, je možno ji zakrýt konstrukčním prvkem, ale není možné ji trvale 
zlikvidovat tím, že se vyplní pevnou hmotou. 

   
 9.2   Zásady užívání nemovitosti pro konkrétní konstrukce a prvky 
 9.2.1  Nosné konstrukce a prvky 
  Objekty jsou založeny na železobetonových pasech a patkách. Kromě těchto 
konstrukcí jsou základové konstrukce objektů A a B podporovány železobetonovými 
pilotami. Konstrukčním systémem všech objektů je monolitický železobetonový skelet, 
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jehož výplňové zdivo je tvořeno keramickými tvárnicemi Porotherm.  V úrovni 
stropních konstrukcí jsou po obvodu umístěny zpevňující železobetonové věnce. 
Objekty jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou s povlakovou střešní izolací.  
  Jestliže se zváží charakter nosných konstrukcí objektů, je třeba počítat s tím, že 
nastane dosedání stavby v průběhu nejbližších let, což může vézt ke vzniku vlasových 
trhlinek v omítkách. Nejedná se však o závažnou známku sedání, tyto trhlinky se 
snadno opraví použitím stěrky nebo přemalováním. 
  Do vodorovných nosných konstrukcí, a schodů je zakázáno provádět i sebemenší 
zásahy. Pokud se budou osazovat stropní háky (například pro svítidla) je třeba použít 
příslušné hmoždinky do vyvrtaných otvorů v betonu. Do svislých nosných konstrukcí 
lze provádět drobnější zásahy až poté, co se podle výkresové dokumentace zjistí 
umístění rozvodů instalací, které jsou pod omítkou. I přes tyto ověření o umístění je 
důležité, aby se dbalo opatrnosti a zvážila se možnost narušení těchto instalací. 
 
 9.2.2  Opatření proti vlhkosti 
   Z hlediska zvoleného technologického postupu výstavby, čili mokrým způsobem, je 
třeba si uvědomit možnost výskytu tzv. zabudované vlhkosti. Tato vlhkost se může 
projevit kromě jiného například výskytem vápenných výkvětů na stěnách. 
   Způsoby odstranění zabudované vlhkosti: 

• pravidelné větrání (především v místnostech s vyšší vlhkostí – koupelny, 
kuchyně, …), případně nucené větrání 

• intenzivní vytápění 

• hliníková okna jsou téměř vzduchotěsná, což může vézt ke vzniku plísní a 
ohrožení nábytku umístěného těsně u zdí (používat mikroventilaci) 

   
 Kondenzace či rosení je reakce na momentální prostředí ve vnitřní prostoru nebo 
důsledek nesprávného užívání místnosti. Zmíněné jevy však nelze považovat za vadu. 
  
 9.2.3  Vnitřní konstrukce a prvky 
 9.2.3.1  Nenosné konstrukce 
Příčky z keramických tvarovek PTH na MC10 
  Na konstrukce z těchto materiálů není možné zavěšovat prvky a předměty o příliš 
velké hmotnosti. Jestliže je potřeba užití hmoždinek, pak užít pouze speciální např. s 
dlouhou rozpěrnou zónou. Doporučuje se provést kotvení do cihly. 
  Při jakémkoliv zásahu do příček je zapotřebí si ověřit umístění rozvodů 
elektroinstalací a vodoinstalací nejlépe dle výkresů, nebo za použití vyhledávacího 
přístroje. Je zapotřebí brát v úvahu skutečnost, že v místě styku vzniknou trhliny z 
důvodu dotvarování konstrukce. 
 
Sádrokartonové konstrukce 
  Údržba a zásady používání jsou obdobné jako v odstavci výše. Na stěny z těchto 
materiálů nezavěšovat příliš těžké předměty. Používat rovněž speciální hmoždinky, v 
tomto případě určené pro sádrokartonové konstrukce. Ověření umístění všech instalací, 
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které mohou být ve stěně vedeny.   Může i zde dojít vlivem dotvarování ke vzniku 
trhlin. 
 
Hliníkové stěny s izolačním dvojsklem 
  Z hlediska údržby, je návod následující: 

• rámy čistit běžnými úklidovými prostředky ředěnými vodou (v žádném případě 
nečistit rámy hrubými přípravky s abrazivními přísadami, organickými 
rozpouštědly, ředidly, kyselinami a podobnými agresivními látkami) 

• nepoužívat k čištění ostré předměty 

• 1x ročně kontrola upevnění šroubů a vrutů, případně kontrola těsnění mezi 
křídlem a rámem, případně promazání pohyblivých částí například vazelínou ve 
spreji 

  Případné závady a poruchy opraví specializovaná firma. 
 
 9.2.3.2  Schodiště, chodby 
  Na chodbách v objektech převažuje podlaha s povrchovou úpravou keramickou 
dlažbou. Rovněž tak železobetonové schodiště, které má stupně se stejnou povrchovou 
úpravou. 
  Kromě keramické dlažby se v objektu objevuje podlaha vinylová, laminátová a 
koberce. 
  Použité a uvedené podlahy potřebují pravidelnou údržbu klasickými čistícími 
prostředky (dbát návodu výrobce). Možno používat vodu se saponátem. Je zakázáno 
použití louhů nebo kyselin. Koberce je zapotřebí udržovat čisté vysáváním. 
 
 9.2.3.3  Dveře 
   Provedení dveří závisí na jejich umístění a účelu. V objektech se nachází několik 
druhů dveří. Vstupní dveře jsou hliníkové s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře jsou 
dřevěné buď v kartáčované ocelové zárubni nebo v zárubni obložkové. Vnitřní dveře 
mají pouze minimální nároky na údržbu. Povrch dveří, zárubní a kování je možno čistit 
jemným suchým nebo vlhkým hadříkem (je možno používat i vodu se saponátem). Je 
zakázáno čistit tyto prvky chemickými prostředky, organickými rozpouštědly, nebo 
používat abrazivní příměs. Mělo by se zabránit styku ostrých, tvrdý či jinak 
nevhodných předmětů s povrchem prvků, jinak by hrozilo jeho poškození. Je 
dostačující například 1x za rok (nebo dle potřeby) promazat závěsy a střelku zámku 
příslušným mazacím prostředkem. 
  Je třeba si uvědomit, že používáním dodatečně vyrobených klíčů u bezpečnostních 
vložek FAB hrozí jejich poškození. 
  U dveří s požární odolností je třeba kontrolovat neporušenost expanzního pásku, tato 
kontrola by se mela provádět 1x za ¼ roku. Rovněž je zapotřebí kontrola protipožárních 
uzávěrů z hlediska provozuschopnosti a celistvosti. Kromě toho se kontroluje zda 
nejsou závěsy, zámky nebo kování uvolněny, zda střelka zapadá do zámku a také chod 
v závěsu. Tyto kontroly se provádí 1x za rok. Po obvodu dveří se nachází zpěňovací 
požární páska, jestliže není poškozená, není třeba žádná speciální údržba. Nesmí být 
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kvůli bezpečnosti blokována funkce samozavírače ani nesmí dojít k narušení 
samozavírání dveří. Je možné, že zpočátku bude ztíženo zavírání křídel, důvodem může 
být případné přítomné obvodové těsnění. Nejedná se však o trvalý stav, po dotvarování 
těsnění by se mělo uvézt do správné funkčnosti. 
  V případě, že se objeví reklamační vady, bude jejich posuzování řízeno dle normy 
ČSN 74 8401. Posuzují se parametry jako vzhled, kvalita laku, odstín, zasklení, 
realizace rámování aj. Tyto posudky se provádí ze vzdálenosti 1,5 m za běžného 
osvětlení. U kování se vztahuje záruka na funkčnost a skryté vady povrchu. 
  Jelikož jsou u dýhovaných dveří použity pouze přírodní materiály, je dovolená 
barevná odlišnost a kombinovaná skladba. Je potřeba upozornit, že tyto rozdíly nejsou 
vadou, ale dokazují pravost materiálu výrobku. 
 
 9.2.3.4  Okna 
  Okna v objektu jsou navržena hliníková s izolačním dvojsklem. Údržba oken z 
hliníkových profilů nevyžaduje příliš velkou údržbu. Spadá sem především běžné 
čištění, každé 3 roky seřízení a rovněž je vyžadován ochranný nátěr. U pohyblivých 
částí je doporučeno 1x za rok promazání silikonovým olejem nebo technickou 
vazelínou.  
  Skla, rámy a vnitřní a vnější parapety se mohou umývat vodou s běžnými saponáty. 
Během užívání a při údržbě je zapotřebí dbát na to, aby nedošlo k mechanickému 
poškození těchto hliníkových profilů, neboť úplná a kvalitní oprava profilů není možná. 
Z hlediska údržby je třeba dodržovat pokyny stanovené výrobcem. 
  V některých případech je po jisté době užívání potřeba seřídít kování okenních nebo 
dveřních křídel. Seřízení oken se provádí nastavením kování (dle návodu dodavatele 
hliníkových výrobků). V případě potřeby je vhodné zavolat odborníka. 
  Je nutné se vyvarovat působení stojící vody na povrchu vnitřních parapetů, a to z 
důvodu zamezení bobtnání, odlupování nelepených okrajů nebo odlupování uzavírací 
folie. Okenní vnitřní parapety může také poškodit dlouhodobě srážející se voda na 
oknech, tento problém je způsoben nedostatečným větráním. 
  Při otevírání oken je třeba postupovat s citem, aby se zamezilo narážení křídel o 
stěny a ostění a tím se zabránilo mechanickému poškození, nebo dokonce vyvrácení 
křídla. V případě montáže žaluzií na oknech či dveřích (případně jiného podobného 
zásahu do těchto konstrukcí) neodbornou firmou dochází ke ztrátě záruky. 
 
 9.2.4  Povrchy 
 9.2.4.1  Stěny, stropy 
  Vnější omítka, která je provedena na zateplovacím plášti je tenkovrstvá 
strukturovaná. Vnitřní omítka stěn je vápenná štuková s malířským nátěrem. V 
místnostech jako koupelna nebo WC jsou stěny opatřeny keramickými obklady. Na 
stropech jsou umístěny podhledy ze sádrokartonu nebo podhledy Thermatex. 
 
 
 



111 
 

Omítky 
    Nejrychleji bývá strávena první malba, která je aplikována na čerstvou omítku. Z 
tohoto důvodu se doporučuje realizovat po 3 letech provozu stavby novou malbu. Tato 
druhá malba zacelí vlasové trhlinky, které vznikly dotvarováním stavby a vyschnutím 
konstrukcí.  Na tuto druhou malbu s trvalejším charakterem je již možné aplikovat 
různé nástřiky, malby a jiné dekorativní prvky. Před provedením těchto dekorací je 
nezbytné si uvědomit, že v případě reklamace vnitřních omítek a jejich oprav, budou 
tyto dekorativní prvky odstraněny a uvedeny do stavu, který byl při předání díla. Neze 
uplatňovat na opravenou omítku realizaci dekorativních nástřiků a maleb! 
 
Sádrokartonové podhledy 
  Po 3 letech užívání stavby se doporučuje přetmelit a přemalovat sádrokartonové 
konstrukce, na kterých v důsledku dotvarování stavby vznikly vlasové trhlinky. Tato 
údržba se provede malbou ve dvou vrstvách, čímž se zajistí kvalitní krytí nátěru. Na 
tyto konstrukce lze provádět dekorativní malby, je však nezbytné, aby se jednalo o 
prvky určené na sádrokartonové konstrukce. Je potřeba kontrolovat (především po 
jakémkoliv zásahu nebo manipulaci) pevnost připevnění SDK desek na nosném roštu, 
jinak by mohlo dojít k jejich vypadnutí. 
 
Minerální kazetové podhledy Thermatex 
  Při normálním užívání mají podhledy většinou velmi malé nároky na údržbu. V 
případě potřeby čištění je možné použít vysavač s měkkým kartáčem, nebo vyždímaný 
měkký hadřík. Při vlhkém čištění je však nutno dbát na to, aby se čistící prostředek 
nedostal do styku s hranami ani na zadní stranu desky. Poté je třeba povrch desek řádně 
vysušit hadříkem. Čistící prostředky používat pouze jemné (hodnota pH od 7 do 9), 
voda přitom musí být pouze vlažná. 
 Upozornění: Není možné vyloučit, že díky mechanickému zatížení při čištění 
nedojde ke změnám povrchu. Stejně tak mohou některá znečištění (tuky, oleje, kyseliny 
nebo louhy) povrch desek trvale ovlivnit. Je nutné vždy technologii čištění ověřit na 
vzorku nebo skryté části podhledu. Na takové závady nespadá reklamace! 
 
Keramické obklady, betonové dlažby 
  Výrobce ve svých návodech stanovuje pravidla a čistící prostředky k údržbě 
keramických obkladů a stejně tak betonových dlažeb. Je zakázáno čistit tyto prvky 
kyselinami nebo louhy. Působením teplotních změn na obklad v koupelně (střídání 
studené a horké vody) mohou vznikat ve spárování obkladů trhlinky.  Je zapotřebí místa 
s trhlinkami pravidelně kontrolovat a utěsňovat k tomu určeným tmelem (sanitární 
silikonový). Životnost těchto materiálů je za podmínek dodržování správné péče a 
zásad velmi vysoká. 
 
Kovové lamely 
  Čištění fasády z lamel by se mělo provádět cca 2 x ročně, případně dle potřeby. 
Lamely se nesmí čistit tlakovou vodou, jinak hrozí jejich poškození. Rovněž se nesmí 
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používat abrazivní přípravky. Fasáda z těchto lamel není náročná na údržbu. Je třeba 
dbát pokynů výrobce, které uvádí ve svých návodech.  
 
Ocelové konstrukce 
  Tyto konstrukce jsou žárově zinkované a natřené antikorozním nátěrem. V současné 
době jsou upřednostňovány nátěry ředitelné vodou. Během údržby a obnovy těchto 
konstrukcí je možné postupovat dle návodů od výrobce. 
 
 9.2.4.2  Podlahy 
  Nášlapnou vrstvu podlah v objektech tvoří převážně keramická dlažba. Dále se zde 
v menší míře objevuje vinyl, koberec a laminátová podlaha. 
 
Keramická dlažba 
  Údržba cca 1x týdně zametením, umytím vlhkým hadrem a vodou s příslušným 
saponátem dle návodu výrobku nebo pokynů výrobce dlažby. Nedoporučuje se čistit 
keramickou dlažbu kyselinami nebo louhy. V případě oprav nátěrů a malování je nutné 
dlažbu dostatečně zakrýt, aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění barvou. Dlažba se 
nenapouští nátěrem ani voskem.  V případě správné údržby má dlažba dlouhou 
životnost. V případě vlhké podlahy dbát zvýšené opatrnosti, dlažba je kluzká a hrozí 
nebezpečí úrazu. 
 
Laminátová podlaha, vinyl, koberec 
  Údržba cca 1x týdně (případně i častěji dle potřeby) běžným způsobem, tedy 
zametením, umytím čistícími prostředky určenými na daný typ podlahovin. Je třeba 
dbát pokynů výrobce. Laminátovou podlahu je vhodné umývat mopem. Při mokrém 
čištění hadr dostatečně vyždímat. Je zakázáno používat organická rozpouštědla, louhy 
nebo kyseliny. Je doporučeno použít například i ošetřovací přípravky, jako ty chránící 
podlahovinu proti oděru. Koberec dle potřeby vysát a případně vyčistit na mokro 
tepovacím vysavačem. 
 
 9.2.5  Vytápění 
  Do areálu je přivedena nová horkovodní přípojka z centrálního městského zdroje. 
Zdrojem tepla pro objekty bude horkovodní předávací stanice tepla voda-voda, která je 
umístěná vždy v přízemí ve výměníkové stanici každého objektu. Příprava teplé vody je 
zajištěna kombinovaným způsobem. Průtokový ohřev teplé vody, který je zabezpečen 
samostatným výměníkem, bude doplněn akumulační nádobou. Pro otopnou plochu 
bude použito deskových těles a nízkých konvektorových těles. 
  Nesmí dojít k poškození nebo neoprávněné manipulace s instalovanými vodoměry, 
které budou opatřeny plombou. 
 
Základní údržbu systému ÚV provádí uživatel (případně správce objektu). Je třeba při 
ní zajistit a kontrolovat následující: 

• potřebné množství vody v celém systému ÚV (jestliže dojde k jejímu snížení, je 



113 
 

nutno vodu dopustit dle příslušného návodu) 

• odvzdušnění radiátorů (jestliže radiátor netopí a závada není v rozvodu, pak je 
zapotřebí odvzdušňovacím ventilem radiátor odvzdušnit) 

• je zapotřebí provádět povinné revize specializovaným servisem alespoň 1x za 
topnou sezónu 

 
 9.2.6  Zařizovací předměty 
 9.2.6.1  Koupelny a WC 
  Údržba zařizovacích předmětů zdravotně technických instalací není nijak náročná, 
jedná se o běžné čištění, při kterém je však zakázáno užívání přípravků na bázi 
mechanického čistění. Mezi tyto přípravky patří například čistící pískové prostředky 
nebo prostředky s příměsí čistících písků apod. Na druhou stranu zařizovacím 
předmětům neškodí přípravky s obsahem tekutých chemických látek, které rozpouští 
mastnotu, usazeniny a soli. 
  Je možné, že na začátku užívání stavby se objeví v potrubí v menší míře nečistoty, 
které mohou zanášet filtry na výtokových bateriích a také trysky ve splachovacích 
nádržkách. Jestliže se tedy projeví nižší intenzita přítoků vody, je třeba nejprve 
kontrolovat čistotu těchto prvků. 
  Umyvadlové, dřezové a vanové sifony je zapotřebí čistit alespoň 1x ročně, a to z 
důvodu usazování zbytků mýdel, vlasů a podobných nečistot. Sifony je vhodné 
propláchnout čistícím prostředkem na plastové odpady. Údržba filtrů a sifonů je 
nezbytná a běžná, nejedná se tedy v případě jejich zanesení o závadu, na kterou by se 
dala uplatnit reklamace. 
  Kontrolu armatur a dalšího zařízení je vhodné provádět alespoň 1x za rok. V případě 
závad přivolat odborníka. Je vhodné alespoň 2x ročně protáčet ventily zařizovacích 
předmětů, aby se zamezilo vzniku koroze. 
  Je zakázáno používat agresivních čistících prostředků, jako jsou například kyseliny, 
na čištění van a vaniček sprch. Mohlo by tak dojít k poškození povrchové úpravy.  
 
 9.2.6.2  Kuchyně 
  Údržba a používání kuchyňské linky, dřezu, sporáku, odsavače a dalších 
zařizovacích předmětů by mělo být v souladu s návodem výrobce těchto jednotlivých 
zařízení. V případě oprav se obrátit na odbornou osobu. 
 
 9.2.7  Kanalizace 
  Ležatá kanalizace je realizována z polypropylenových žebrovaných trubek PP-
JUMBO SN10 a systému PP-PRAGMA SN8. Je uložena pod úrovní prvního podlaží a 
upraveného terénu. V místech lomů a místech připojení objektů jsou navrženy revizní 
kruhové šachty DN 1000 z prefabrikovaných dílů. Prostřednictvím těchto šachet a také 
čistících kusů je možno kanalizaci čistit. Opravy provádí pouze odborně způsobilá 
osoba. 
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 9.2.8  Elektroinstalace 
  Objekty jsou napojeny na NN z rozvaděče z vlastní nově realizované trafostanice v 
areálu, která sousedí s objektem A a objektem B. Přípojkový kabel je ukončen v 
přípojkové skříni na venkovní stěně objektu. Z ní je napojen elekroměrový rozvaděč ve 
vstupním prostoru domu.  
 
 9.2.8.1  Slaboproud 
   Strukturovaná kabeláž je sama o sobě bezúdržbová. Funkci systému EZS je třeba 
kontrolovat následovně: 

• 1x týdně jedno čidlo ve smyčce, funkce ústředny 

• 1x za 3 měsíce všechny poplachové smyčky, čidla, vnější signalizace a kontrola 
signalizace pro zajištění poplachu 

• 1x za rok měření izolačních a zemních odporů 
  
 9.2.8.2  Silnoproud 
 Je zapotřebí důrazně upozornit, že veškeré zásahy do elektroinstalace může provádět 
pouze odborná osoba s příslušnou kvalifikací! Je zakázáno jakkoliv zasahovat, sundávat 
kryty a manipulovat s elektrickými zařízeními! Rovněž je nutné dbát na to, aby se do 
rozvaděče nedostala voda. 
      Práce jako například výměna žárovek, čištění svítidel apod. jsou pouze 
údržbovými činnostmi, které může vykonávat i osoba, která není odborně způsobilá. 
Tyto činnosti lze však provádět pouze na spotřebičích, jejichž přívodní vedení je 
odpojeno od zdroje elektrické energie. 
  Co se týče světelných zdrojů, jako jsou žárovky, zářivky, aj., pak se jedná o 
spotřební materiál, čili jejich výměna není součástí záruky, ale údržby. 
  Pravidelné revize minimálně 1x za 3 roky specialistou. 
   
 9.2.8.3  Hromosvod 
  Provozní revize hromosvodu musí být prováděna alespoň 1x za 5 let odborným 
pracovníkem (odbornou komisí). 
 
 9.2.9  Zámečnické konstrukce 
   Prvky jako je zábradlí, ploty aj. nevyžadují žádnou zvláštní úpravu. Pouze v 
případech, kdy dojde k jejich poškození, například odření povrchové úpravy, je potřeba 
závadu okamžitě opravit a zabránit možnosti vzniku koroze. 
  Uvolňovat šrouby a jinak manipulovat s uchycovacími prostředky sloužícími k 
upevnění či spojení prvků zábradlí je zakázáno! 
 
 9.2.10  Vzduchotechnické instalace 
  Opravy a údržba vzduchotechnického zařízení a jeho rozvodů může být realizována 
pouze odborně způsobilým pracovníkem, a to v intervalu 1x ročně. 
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 9.2.11  Požárně bezpečnostní zařízení 
  Prvky požárně bezpečnostního zařízení by měly být kontrolovány z hlediska 
provozuschopnosti 1 x za rok oprávněnou osobou. Stejně tak by měla 1 x za rok 
proběhnout preventivní požární prohlídka, kterou může provádět pouze preventista 
nebo technik požární ochrany (případně jiná odborně způsobilá osoba). 
 
 9.2.12  Výtah 
  Návod a přesné pokyny k užívání výtahu jsou předány dodavatelem tohoto osobního 
i nákladního výtahu. Je však nutné zajistit servis výtahu uživatelem stavby, jinak není 
možné výtah provozovat. Odborné servisní prohlídky by se měli konat 1 x za 3 měsíce 
u osobních výtahů. U nákladních pak 1x za 6 měsíců odborným pracovníkem. 
 
 9.2.13  Zastřešení 
  Jednou ročně je třeba provádět revizi střešní krytiny, zda nedošlo k jejímu 
mechanickému poškození. Případné poruchy řeší odborná firma. 
  Je zapotřebí každý rok provádět čištění vnitřních dešťosvodů od usazenin a případně 
napadaného listí, aby byl zaručen dostatečný odtok dešťové vody. Čištění provádí 
specializovaná firma. 
 
 9.2.14  Terasa 
  V úrovni 2. NP se nachází terasa spojující všechny 3 objekty. Nášlapná vrstva terasy 
je z betonové dlažby na terčích. Výhodou je možnost snadné opravy, kontroly, údržby a 
v případě poškození i snadná výměna desek. Z hlediska údržby je třeba zajistit: 

• spáry a prostor pod dlažbou musí zůstat volné (čistit spáry) 

• pravidelné odstranění nečistot (rozebíratelnost dlažby snadno umožní) 

• v zimním období odstraňování sněhu 
• na jaře očistit od solí používaných v zimě, případně jiných nečistot 

 

 9.2.15  Různé 
  Přístupové komunikace, k nimž patří například chodník, smíšená stezka pro pěší a 
cyklisty, je potřeba pravidelně udržovat. Zásadní údržba je v zimním období, kdy se 
jedná o zajištění úklidu sněhu a případný posyp komunikace. 
 

 V následující tabulce jsou zobrazeny soubory funkčních dílů včetně jejich 
konstrukčních prvků a jejich orientační životností.   
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Orientační životnost funkčních dílů, konstrukčních prvků 

Soubor 
funkčních 

dílů 

Konstrukční prvek Typ poruchy 
(možné) 

Životnost 
(léta) 

Oprav 
cyklus 
(léta) 

Rozsah 
oprav 
(%) 

Základy     

Izolace proti zemní 
vlhkosti a radonu 

Mechanické 
poškození 

50  100 

Železobeton 
(piloty,pasy) 

Trhliny, obnažení 
výztuže 

100  50 

Stěny a 
příčky    

Obvodové a vnitřní 
nosné zdivo 

Trhliny 100  100 

Atikové zdivo Zatékání, trhliny 50 20 20 

Příčky cihelné Trhliny 100  100 

Příčky SDK Mech. poškození 20 5 20 

Stropy 
Železobetonové 
stropní kce 

Mech. poškození, 
obnaž. výztuž, 
trhliny 

100  100 

Schodiště  
Železobetonová 
konstrukce schodišť 

Mech. poškození, 
obnaž. výztuž, 
trhliny 

100  100 

Střecha    

Povlaková krytina Mech. poškození 30-50  100 

TI-polystyren EPS Mech. poškození 60  100 

Oplechování-poplast. 
Ocel 

Mech. poškození, 
atmosf. vlivy 

50-80  50-100 

Obvodový  
plášť 

Zateplená fasáda-
kontaktní systém 

Mech. poškození, 
působení atm. vlivů 

30-40 5 10 

Podlahy, 
povrchové 

úpravy stěn a 
stropů 

Laminát. podlaha Mech. poškození  30  100 

Vinyl Mech. poškození 15  100 

Koberec Mech. poškození 10  100 

Keramická dlažba Mech. poškození 80 4 10 

Vnitřní vápenná 
omítka štuková 

Odlup. omítky, 
trhliny 

100 30 5 

Výplně 
otvorů  

Dřevěné dveře vnitřní Mech. poškození 60 25 50 

Hliníkové dveře vnější Mech. poškození 80 15 20 

Hliníková okna vnější Mech. poškození 80 15 20 
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Oplechování parapetů Mech. poškození 50  100 

Parapetní desky 
vnitřní 

Mech. poškození 35  100 

Kování oken Mech. poškození 40 20 50 

Zábradlí Ocelové zábradlí vnitř. Mech. poškození 60  100 

Výtahy 
Osobní výtah Mech. poškození 30 15 50 

Nákladní výtah Mech. poškození 30 15 50 

Terasa, 
balkony 

Betonová dlažba Mech. poškození 60 30 10 

ŽB deska Obnaž. výztuže, 
trhliny, atm. vlivy 

80 20 5 

Ocelové zábradlí Mech. poškození, 
koroze 

30  100 

Ukotvení zábradlí Mech. poškození, 
koroze 

30  100 

Vodovodní 
rozvody 
vnitřní a 
přípojka 

Potrubí studené vody Mech. poškození 30  100 

Potrubí TUV Mech. poškození 10  100 

Požární vodovod Mech. poškození 30  100 

Záchodové mísy, 
splachovací zařízení 

Mech. poškození 20  100 

Polyetylenové potrubí Mech. poškození 100  100 

Mísící baterie Mech. poškození 20  100 

Kanalizace 
vnitřní a 
přípojka 

Svislé a vodorovné 
potrubí PVC, PP, PE 

Mech. poškození 30  100 

Elektrické 
rozvody 
vnitřní a 
přípojky 

Elektrorozvody Mech. poškození 40  100 

Osvětlovací tělesa Mech. poškození 20  100 

Rozvaděče Mech. poškození 20  100 

Zásuvky Mech. poškození 20  100 

Vypínače Mech. poškození 10  100 

Televizní anténa Atmosf. vlivy, 
mech. poškození 

10  100 

Hromosvod-přip. 
zařizovacích předmětů 

Mech. poškození 80  100 

Slaboproudé rozvody Mech. poškození 30  100 
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Vytápění, 
měření a 
regulace 

Deskové tělesa Mech. 
poškození,koroze 

   

Konvektorové tělesa Mech. 
poškození,koroze 

   

Expanzní nádoba Mech. poškození, 
koroze 

20  100 

Akumulační nádoba Mech. poškození, 
koroze 

20  100 

Sekundární rozvod 
potrubí 

Mech. poškození, 
koroze 

30  100 

Měření a regulace Mech. poškození 10  30 

VZT rozvody 
VZT rozvody měděné Atmosf. vlivy, 

mech. poškození 
   

Ochrana před 
bleskem 

Hromosvod-střešní 
část 

Atmosf. vlivy, 
mech. poškození 

80  100 

Hromosvod-svody Atmosf. vlivy, 
mech. poškození 

80  100 

Hromosvod-revize Atmosf. vlivy, 
mech. poškození 

3  100 

Tab. č. 13 Soubory funkčních dílů, jejich konstrukčních prvků a orientačních životností 
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 10.1  Obecné informace 
   Jedním z nejdůležitějších hledisek, které je nutné pří realizaci stavby 
zohledňovat, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
   Pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi je využíváno několika závazných 
prováděcích předpisů, z nichž první je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, které 
znázorňuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. Tímto zákonem jsou dále 
upravovány další nároky a nezbytnosti pro bezpečnost a ochranu zdraví během výkonu 
práce při pracovněprávních vztazích. Dalším důležitým prováděcím předpisem je 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
   Zajištění a dodržení výše zmíněných předpisů má na starost zhotovitel stavby. 
Kromě toho, k jeho povinnostem patří také následující: 

• Zabezpečit, aby všichni pracovníci absolvovali konkrétní zdravotní (BOZP) a 
odbornou způsobilost a byli proškoleni k pracím a činnostem, které budou 
během výstavby provádět. Rovněž musí být seznámeni s technologickým 
postupem činnosti, ke které jsou přiřazeni.  Jestliže se pracovní skupina neskládá 
z více než pěti pracovníků, není zapotřebí organizace a řízení prací 
zodpovědným pracovníkem. 

• Rovněž je nezbytné, aby byli pracovníci vybaveni příslušnými ochrannými 
pracovními prostředky a pomůckami, vše v závislosti na míře ohrožení. 

• Zabezpečit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly 
organizovány a prováděny s ohledem na ochranu zaměstnanců dalšího 
zaměstnavatele. 

• Rovněž je zhotovitel povinen vést evidenci o zkouškách, odborné a zdravotní 
způsobilosti, školení a minimálně každé 3 roky ověřovat znalosti pracovníků. 
Tyto informace o školení pracovníků je nezbytné uvádět do stavebního deníku. 

  
 

 10.2  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
   V této kapitole jsou popsány takové části nařízení vlády č. 362/2005 Sb., které 
jsou součástí výstavby hrubé stavby Areálu Triangl v Uherském Hradišti. Z jednotlivých 
částí budou vybrány nejdůležitější informace, které budou doplněny o způsob 
zabezpečení a dodržení těchto nařízení. Částí bez vyjádření k některé z činností je 
uvažováno náhodné působení. 
   Zaměstnavatel je povinen tyto požadavky zabezpečit, a to při pracích ve výškách 
a nad volnou hloubkou. Rovněž se jedná o požadavky na zajištění bezpečného provozu 
a také užívání technických zařízení při těchto pracích. 
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,,I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 
jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 
provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.  
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečností opatření. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí.‘‘ [35] 
 
 Dané opatření bude zabezpečeno technickou konstrukcí, jako je ochranné 
zábradlí, lešení a případně jiná ohrazení. Tyto konstrukce musí být dostatečně pevné a 
odolné vůči povětrnostním vlivům a vnějším silám. Jedná se o prvky, které se mohou 
vyskytovat například v úrovni stropní konstrukce a střechy. Kromě těchto konstrukcí se 
bude zabezpečení vyskytovat také například v místech šachet a prostupů (přesahující 
0,25 m). Zábradlí musí mít minimální výšku 1,1, m. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 06-09/2016. 
 
,,II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec 
se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 
Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 metru od 
volného okraje).‘‘ [35] 
 
,,III. Používání žebříků 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 

 Po žebříku mohou být vynášena (nebo snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 
kg. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více než jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 

Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.  

Žebříky musí horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, 
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přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, 
za kterou se vystupující může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 
2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze používat.‘‘ [35] 

 
 Využití žebříků bude v několika různých fázích výstavby. Jejich použití bude 
například pro přístup do stavební jámy, rovněž budou užívány při zdících pracích a při 
realizaci stropních konstrukcí (výstup do jednotlivých podlaží například v místech, kde 
ještě nejsou provedeny schodišťové konstrukce). 
  
,,IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

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

Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci.‘‘ [35] 

 
V tomto opatření se může v daném případě jednat například o pád nástrojů, 

výztuže, bednících prvků, OOPP a případně jiného pomocného materiálu.  
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 06-09/2016. 

 
,,V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména ohrazení těchto 
prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného 
okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců 
na níže položeném pracovišti.‘‘ [35] 
 
 Dané bezpečnostní opatření je třeba zajistit u realizace vrtaných pilot Ø 600 – 
900 mm s hloubkou 9 m. V případě, že nebude možné ohrazovat každý vrt piloty, bude 
zvoleno jiné řešení, neboť se jedná spíše o krátkodobá opatření (piloty je nutné co 
nejdříve vybetonovat). 
 Kromě výše zmíněné etapy, se také jedná o dobu, kdy budou probíhat zdící práce 
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(obvodové zdivo), provádění stropních konstrukcí a schodiště.  
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 05-09/2016. 
 
,,VII. Dočasné stavební konstrukce 

Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce.  

Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci.  

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a sestup mezi 
podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi 
vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem.‘‘ [35] 

 
Jedná se o vnější i vnitřní lešení, u něhož je nezbytně nutné, aby tvořilo tuhý 

celek, který neumožní lokální ani centrální vybočení. 
 

,,VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti 
případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky.‘‘ [35] 

 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 06-09/2016. 
 
,,IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 
m.s-1, 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.‘‘ [35] 
 
 Vzhledem k tomu, že hrubá stavba bude prováděna v době jarních a letních 
měsíců, nepředpokládá se, že by se vyskytly mrazy. Povětrnostní podmínky je třeba brát 
v úvahu v případě, že bude stavba na volné ploše vystavena nárazům větru, nastane 
bouře nebo silné deště. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 06-09/2016. 
 
,,X. Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.‘‘ [35] 
  
,,XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty 
druhé.‘‘ [35] 
 

Je nezbytné, aby toto nařízení platilo v průběhu provádění celé stavby. Za 
zabezpečení školení BOZP zaměstnanců je zodpovědný zhotovitel. Jedná se především 
o rizika, která se vztahují k činnosti, kterou bude zaměstnanec na stavbě provádět. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu v průběhu celé výstavby. 
 
 

 10.3  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Jedná se o nařízení vlády č. 591ú2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Bude zde rozebrána především  
Příloha č.1 Další požadavky na staveniště, Příloha č.2 Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi a 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 
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,,Příloha č.1 Další požadavky na staveniště 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad:  

staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 
místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo 
zasypány.  

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

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

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis.  

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.‘‘ [36] 

 
Staveniště bude zajištěno z hlediska bezpečnosti po celou dobu výstavby, 

oplocení bude provedeno z mobilních dílů výšky 2,0 m. Vjezd na staveniště bude 
opatřen tabulemi se značením informujícím o zákazu vstupu nepovolaných osob, vstup 
osob pouze v ochranné přílbě a reflexní vestě, dále bude v blízkosti staveniště značení 
upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Staveniště bude řádně osvětleno 
halogenovými světly a vzhledem k rozlehlosti staveniště, je také doporučeno umístit zde 
v nočních hodinách ostrahu. Za zajištění těchto požadavků je zodpovědný zhotovitel 
stavby.  
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu v průběhu celé výstavby. 
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,,II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

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

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. ‘‘[36] 
 

Rozvody energií na staveništi jsou podrobně rozebrány v technické zprávě 
zařízení staveniště, kde je popsán způsob napojení, vedení a odvod kanalizace. Veškeré 
řešené rozvody energií jsou v provozu během celé výstavby. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu v průběhu celé výstavby. 

 
,,III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 

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

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel provedení 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a 
ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. ‘‘[36] 

 
Na stavbě budou vyvěšena čísla tísňových linek pro případ potřeby, dále postup 

první pomoci a k dispozici bude lékárnička a hasící přístroj. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu v průběhu celé výstavby. 

 
,,Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce.  

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností, stroje. (únosnost půdy, sjezdy, podzemní a nadzemní vedení) 

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Prostor ohrožený činností stroje je 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o2m. 

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. ‘‘[36] 

 
Zmíněné požadavky je zapotřebí dodržovat především při práci s rypadlo-

nakladačem, nákladním automobilem a dalšími stroji. Především je nezbytné seznámení 
obsluhy a pracovníků s podmínkami na staveništi (vedení sítí, apod.). 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 04-09/2016. 
 
,,II. Stroje pro zemní práce 

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 
svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení.  

  Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

  Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
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  Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 
stability. 

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

  Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 

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

Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 

nehrozí sesuv zeminy. ‘‘[36] 
 

Dané nařízení platí pro stroje a mechanismy zmíněné již v předchozím bodě. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 04-05/2016. 

 
,,III. Míchačky 

Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování 
složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben 
míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce.   
Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie.‘‘[36] 

 
Z velké části budou směsi míchány pomocí čerpadla se silem, nebo dováženy 

z betonárny autodomíchávačem, avšak v případě potřeby dodělávek apod. může být 
využíváno stavebních míchaček. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 06-09/2016. 

 
,,V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

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

Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě. ‘‘[36] 

 
Výše zmíněné požadavky platí pro provádění betonových konstrukcí, čili pilot, 

základových konstrukcí, svislých nosných monolitických konstrukcí (sloupů) a 
stropních konstrukcí. 
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Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 06-08/2016. 
 

,,VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 

dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení 
nebo nadměrné namáhání. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak 
uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami 
a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou -li pro to konstruovány, vstupovat na 
konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní 
poloze.‘‘[36] 

 
Nezbytné dodržovat při přepravě směsi do jednotlivých pater pro betonování, 

zdění a případné další činnosti. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 07-09/2016. 

 
,,IX. Vibrátory 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou. 

Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. ‘‘[36] 

 
Zajistit a dodržovat především při hutnění betonových konstrukcí. 

Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 05-09/2016. 
 
 

,,XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením 
spuštěným na zem. 
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Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou 

  Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. ‘‘[36] 

 
Zajistit a dodržovat hlavně u strojů pro zemní práce. 

Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 04-05/2016. 
 

,,XV. Přeprava strojů 
  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby. 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze. 

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

Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 
být ohroženy při pádu nebo převržení stroje. 

Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj 
i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. 

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

Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. ‘‘[36] 

 
Toto nařízení se týká nejen strojů, které jsou na stavbu dopravovány po vlastní 

ose, ale také těch, které jsou dopraveny jinými prostředky k tomu určenými. Jedná se 
především o dopravu vrtné soupravy BAUER BG 12H na podvalníku GOLDHOFER 
STZ – L 5 AF 2 (celková hmotnost sestavy je 67 026 kg). Kromě přepravy těžkých 
strojů budou převáženy také materiály, drobné stroje a nářadí na nákladních 
automobilech. 
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,,Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

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

  Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození.  

  Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z 
hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška 
stěny nepřesáhla 1,5 m. 

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

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

Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m.  

  S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. ‘‘[36] 
 
 Řešení a zabezpečení skládek a skladovacích prostor je blíže popsáno v návrhu 
staveniště. Uskladnění materiálu a manipulace s ním bude dle předepsaných požadavků. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu v průběhu celé výstavby. 

 
,,II. Příprava před zahájením zemních prací 

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury. 

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

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

 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. ‘‘[36] 

 
,,III. Zajištění výkopových prací 

Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje 
zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze 
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. ‘‘[36] 

 
Nařízení se vztahuje k pracím souvisejícím s prováděním vrtaných pilot vrtnou 

soupravou, dále prováděním výkopů pro základové pasy a patky. Zajištění bude pomocí 
zábradlí. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 04-05/2016. 
 
,,IV. Provádění výkopových prací 

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

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů. 

Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 
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Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací. Prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. 

Pokud nemá obsluha dostatečný výhled, nepokračuje v práci. 
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 

stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 
zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a 
nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. ‘‘[36] 

 
Stabilita okolní zástavby nebude dotčena a ohrožena. Budou případně provedeny 

přeložky sítí, vedoucí přes pozemek v místech, kde by mohlo dojít k jejich poškození. 
Hutnění zeminy bude prováděno vibrační technikou, ale nebude nebezpečné pro okolí. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 04-05/2016. 

 
,,V. Zajištění stability stěn výkopů 

Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 

tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 

 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. ‘‘[36] 
 
 Zmíněné nebezpečí může vzniknout při výkopu základových pasů, výkopů 
inženýrských sítí a přípojek a dalších výkopů podobného charakteru. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 04-05/2016. 
 
,,VI. Svahování výkopů 

 Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových 
prací při změně geologických a hydrogeologických podmínek upřesní určený sklon stěn 
svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 
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opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 Podkopávání svahů je nepřípustné. 
 Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 

se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je 

nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. ‘‘[36] 
 

Zhotovitel dbá svahování, které je udáno projektovou dokumentací a navrženo 
dle předpisů. V případě změn bude svahování upraveno a zabezpečeno tak, aby byla 
zajištěna stabilita svahu. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 04-05/2016. 

 
,,VII. Ruční přeprava zemin 

 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 
kluzký a podle okolností musí být zpevněn. ‘‘[36] 
 
 Ruční přeprava zemin se ve velké míře neuvažuje, pouze výjimečně v malém 
množství (například dodělávky apod.). 
 
,,IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 
bednění musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině. 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem. 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
se vyhotoví písemný záznam. ‘‘[36] 

 
Je zapotřebí zajistit tyto požadavky především při provádění bednění 

základových konstrukcí, sloupů, stropních konstrukcí a schodiště. Nezbytnou prioritou 
je kontrola bednění těsně před betonáží, přičemž se provede zápis do stavebního deníku. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 05-09/2016. 
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,,IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Zhotovitel zajistí provádění kontroly 
stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být 
bezodkladně odstraňovány. 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. ‘‘[36] 

 
Požadavky budou uplatňování při dopravě betonové směsi čerpadlem do bednění 

budoucích betonových konstrukcí. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 05-09/2016. 

 
,,IX.3 Odbedňování 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 

Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. ‘‘[36] 

 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 05-09/2016. 

 
,,IX.5 Práce železářské 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatur musí být 
uspořádána tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. ‘‘[36] 

 
Výztuž, která ještě není plně navázána a vyčnívá, bude řádně označena 

(například výraznou páskou) a opatřena ochrannými prvky, aby se zamezilo případnému 
poranění. Zabezpečení se vztahuje především pro případ návaznosti výztuže pilot na 
výztuž patek před betonáží, apod. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 05-09/2016. 
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,,X. Zednické práce 
 Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
 Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

 Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. ‘‘[36] 

 
Předpis se týká zdících prací v 1. - 5. NP. Jedná se o vyzdívání obvodového 

zdiva, vnitřního zdiva a příček. Nutný materiál bude skladován vždy v příslušném 
podlaží v místech nad nosnými konstrukcemi, přičemž bude dodržen min. pracovní 
prostor 0,6 m. 
Z časového hlediska se předpokládá doba výskytu 07-09/2016. 
 

Tabulka níže zobrazuje návrh rizik, která mohou na stavbě vzniknout a 
bezpečnostních opatření, která by měla výskytu ohrožení předejít 
 
 

 Riziko a jeho vznik Návrh opatření 

ST
A

V
E

N
IŠ

T
Ě

 

Pád cizí osoby do stavební jámy => 
poranění 

Oplocení min. 1,8 m vysoké; řádné označení 
nepovolaným vstup zakázán; umístění osvětlení 
s fotobuňkou 

Pád při práci nebo pohybu na pracovišti, 
zranění o materiál => zlomeniny, 
pohmožděniny 

Udržovat pořádek; vyčnívající hřebíky odstranit, případně 
je ohnout; dbát správného skladování výztuže, aby 
nedošlo ke zranění, označit přečnívající konec; zřetelné a 
bezpečné přístupové komunikace 

Pád do prohlubní, šachet, jam => 
zlomeniny, pohmožděniny 

Otvory o hloubce větší než 25 m zabezpečit například 
překrytím pevně poklopy (nesmí se posunovat), upozornit 
na otvor zábradlím, páskou 

Zásah el. proudem od poškozeného 
kabelu, nebo při kontaktu stroje 
s poškozeným kabelem => spáleniny, 
úraz od el. proudu 

Chránit kabely před poškozením zakopáním, zakrytím, 
vyvěšením; průběžné kontroly, poškozené kabely 
vyřazovat; pokud možno zajistit, aby kabely nevedly přes 
komunikace 

Srážka vozidlem, nebo při manipulaci se 
stroji => zlomeniny, 
otřes mozku, vnitřní zranění 

Informovanost pracovníků o provozu; užívání 
ochranných pomůcek (reflexní vesty); zákaz pohybu osob 
v místě manipulace (pohybu) stroje; dodržení předepsané 
rychlosti (5km/hod); zákaz používání alkoholu nebo drog 
před nebo během obsluhy stroje; kvalifikovaná obsluha; 
zvukové znamení před zahájením pohybu stroje; 
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navádění poučenou osobou; zákaz ponechání klíčů 
v zapalování v době stání vozidla (pauzy) 

Nemoc způsobená klimatickými a 
povětrnostními vlivy => v létě přehřátí, 
úpal, v zimě prochladnutí 

Užívání OOPP; v létě dostatek tekutin; dodržování 
přestávek během práce; užívání slunečních brýlí nebo 
clon; v zimě dostatek teplých nápojů; možnost uschování 
ve vyhřívaném prostoru (buňka,…) 

Z
E

M
N

Í 
P

R
Á

C
E

 

Sesuv svahů => pohmožděniny, 
zlomeniny, otřes mozku, vnitřní zranění, 
smrt 

Dodržovat určené sklony svahů, které vychází 
geologického průzkumu a místních podmínek; svah je 
zakázáno podkopávat; během nepříznivých 
povětrnostních podmínek je zákaz pohybu osob  

Ztráta stability strojů na svahu, 
převrácení => pohmožděniny, zlomeniny, 
otřes mozku, vnitřní zranění, smrt 

Okraj výkopu nezatěžovat strojem; vzdálenost stroje od 
okraje výkopu je dána únosností a soudržností zeminy 

Nedostatečné zajištění výkopu proti 
nepovolaným osobám => pohmožděniny, 
zlomeniny 

Zajištění páskou min. 1,5 m od hrany výkopu 

Zachycení osoby strojem => 
pohmožděniny, zlomeniny, otřes mozku, 
vnitřní zranění, smrt 

Kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci; zákaz 
pohybu osob v dosahu pracovního nástroje stroje 
zvětšeném o 2 m, v opačném případě zákaz pohybu stroje 

Zasypání osob zeminou => 
pohmožděniny, zlomeniny, otřes mozku, 
vnitřní zranění, smrt 

Užívání OOPP; odstranění částí, kde je možný sesuv;  1m 
od hrany výkopu se nesmí ukládat žádný materiál; pokud 
je výkop hlubší než 1,5m je nutný dozor; při zásypech 
zákaz pohybu osob v blízkosti naloženého vozidla, výsyp 
zahájit pouze v závislosti na dirigování osoby dobře 
viditelné řidičem 

Poranění nářadím ve špatném technickém 
stavu => odřeniny, pohmožděniny 

Použití nářadí určené k dané práci; kontrola technického 
stavu nářadí 

Zásah při poškození podzemního vedení 
( el. proud, výbuch plynu,…) => 
pohmožděniny, zlomeniny, otřes mozku, 
vnitřní zranění, smrt 

Důležité přesné vytyčení podzemního vedení 
inženýrských sítí; dodržení ochranných pásem; 
v nejasných místech upřednostnit ruční kopání; 
sebemenší narušení ohlásit příslušným orgánům 

Úraz způsobený hutnícím prostředkem 
=> zlomeniny končetin 

V blízkosti pohybu a manipulace stroje zákaz pohybu 
osob; obsluha pouze řádně poučeným, kvalifikovaným 
pracovník 

B
E

T
O

N
Á
Ř

SK
É

 P
R

Á
C

E
 

Ztráta únosnosti, prostorové stability a 
tuhosti bednění i podpůrných konstrukcí 
=> pohmožděniny, zlomeniny, vnitřní 
zranění 

Nutné zpracovat projekt bednění (před začátkem 
činností); dostatečná únosnost a ztužení podpěrných 
konstrukcí v příčné i podélné rovině; bednění únosné, 
těsné a prostorově tuhé; před betonáží nezbytně nutné 
řádně prohlédnout a odstranit chyby 

Deformace betonových konstrukcí, 
snížení nebo ztráta únosnosti, stability, 
havárie => pohmožděniny, tržné rány, 
zlomeniny, vnitřní zranění 

V průběhu montáže nutná kontrola rovinatosti, svislosti 
dílců, dodržení krytí výztuže, provedení spojů výztuže; 
při spínání systémového bednění utěsnit všechny otvory z 
lícní strany; konstrukce odbedňovat až po nabytí 
dostatečné tuhosti a odsouhlasení zodpovědné osoby 

Poranění způsobené vibrací ponorného 
vibrátoru při zhutňování  

Bezprostřední užívání chráněné rukojeti na ohebné 
hřídeli; dbát pokynů v návodu výrobce 

Úraz elektrickým proudem, poškození 
vibrátoru => popáleniny, pohmožděniny, 
smrt 

Elektrický motor vibrátoru připojit na síť poté, až je 
ohebný hřídel spojen s motorem a vibrátorem; ponoření a 
vytažení vibrační hlavice jen za chodu stroje 
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Pád při přepravě materiálu stavebními 
kolečky => zlomeniny, pohmožděniny 

Rovná, zpevněná pojízdná plocha; max. přípustný sklon 
pojezdových šikmých ploch 1:5; doporučeno plnit korbu 
koleček do  ¾ objemu; min. šířka pojezdové konstrukce 
(ramp,..) 0,6 m; zabezpečit proti posunu 

Zásah očí při manipulaci s betonovou 
směsí => poleptání očí, ztráta zraku 

Používat OOPP chránící zrak; při zasažení oka ihned 
vypláchnout čistou vodou 

Ž
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 Zranění při použití stříhačky betonářské 

oceli => ustřihnutí prstů, zhmožděniny, 
pořezání 

Neměly by se stříhat pruty kratší než 0,3 m; používat 
nůžky odpovídající průměru výztuže; používání 
ochranných pracovních rukavic 

Zranění způsobené pádem odstřižených 
prutů => zlomeniny, poranění nohou 

Zabezpečení odstřižených prutů; používání pevné 
pracovní obuvi s vyztuženou špicí 

Zranění o ostré vyčnívající konce prutů 
=> odřeniny, tržné rány 

Zvýšená opatrnost; bezpečné ukládání a manipulace s 
armaturou; udržování pořádku; používání OOPP 

Zranění způsobené zakopnutím o 
materiál => pohmožděniny 

Zajištění a dodržování pořádku; zabezpečení volného 
manipulačního prostoru 
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Poranění způsobené užíváním míchačky 
=> zlomeniny, pohmožděniny, odřeniny 

Nezasahovat při ručním vhazování do rotujícího bubnu; 
zabezpečit řádnou stabilitu míchačky 

Poranění el. proudem při práci se stroji 
=> popáleniny 

Pravidelná kontrola elektrických kabelů; vadné a 
porušené kabely nebo stroje nepoužívat 

Poranění při manipulaci s materiálem, 
nebo o uskladněný materiál => odřeniny, 
pohmožděniny 

Bezpečné skladování materiálů, tj. zajistit stabilitu a 
kontrolovat maximální výšku skladování; zajistit 
dostatečný pracovní prostor min. 0,6 m; uskladněný 
materiál nesmí překážet při výkonu činnosti 

Pád z výšky => zlomeniny, 
pohmožděniny, smrt 

Nutné ochranné konstrukce; dbát opatrnosti; ohrožený 
prostor musí mít šířku od okraje min. 1,5 m (v závislosti 
na výšce) 

Pád předmětů z výšky => otřes mozku, 
tržné rány, 

Užívání OOPP (helmy); skladovat materiál tak, aby 
nedošlo k pádu; užívat vhodnou výstroje pracovníků; 
užívat pouze materiály, jež jsou bezprostředně využívány 

Poranění při shazování předmětů => 
otřes mozku, pohmožděniny, odřeniny, 
špatné dýchání 

Před shazováním materiálu nebo předmětů se ujistit, že je 
zajištěný a dodržený bezpečný prostor, dále že se v něm 
nenachází osoby; rovněž se provede kontrola, že jsou 
zabezpečena opatření proti prašnosti a hlučnosti 
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Poškození organismu vápnem => 
poleptání očí, ztráta zraku, pálení v nose, 
vyrážka na kůži, kašel 

Pokud jsou zasaženy oči, okamžitě vypláchnout velkým 
množstvím čisté vody (10-15 min.); jestliže dojde 
k vdechnutí vápna, doporučuje se vdechovat kyslík, 
zasaženého odnést do čistého prostředí a zavolat 
lékařskou pomoc; pokud je zasažena kůže, postižené 
místo oplachovat vlažnou vodou (10-15 min.) a zavolat 
lékaře 

Tab. č. 14 Rizika a jejich bezpečnostní opatření 
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 11.1  Základní informace 
   Během výstavby areálu Triang v Uherském Hradišti nedojde vlivem provozu 
k zásahu životního prostředí v míře větší, než je obvyklé. Zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb., se řídí nakládání s odpady, které vzniknou během realizace a provozu 
stavby. V zákonu jsou dány předpisy pro předcházení vzniku odpadů a nakládání 
s odpady tak, aby byla dodržena ochrana životního prostředí, ochrana zdraví člověka a 
také trvale udržitelného rozvoje. Rovněž je v této problematice uplatňována vyhláška č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č.381/2001 Sb., Katalog 
odpadů. Tento katalog udává pravidla pro třídění odpadů, která jsou užívána během celé 
výstavby, přičemž tříděný odpad je ukládán do příslušných kontejnerů a označených 
nádob. Následně bude odpad dle potřeby odvážen k likvidaci na příslušnou skládku, 
nebo určen k recyklaci. 
   V sanitárním kontejneru budou vznikat odpady, které budou odváděny dočasnou 
splaškovou kanalizací do šachty. Kromě zmíněných druhů odpadů, je nutné brát v úvahu 
také vznik hluku, prachu a v neposlední řadě také možnost úniku provozních kapalin ze 
stavební mechanizace. Z tohoto důvodu je tedy nezbytné uplatňovat také nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která 
stanovuje limitní hodnoty hluku a vibrací pro místo, kde je nařízena činnost pracovníků. 
Je zde také uveden způsob hodnocení a měření hluku a vibrací po dobu denních a 
nočních hodin. 
   Je nezbytně důležité, aby byly zhotovitelem při provádění prací dodrženy 
požadavky na třídění odpadů dle kategorie odpadů a následně také uložení těchto 
odpadů na příslušná stanovená místa. Při realizaci dané stavby se jedná především o 
odpad skupiny 17 – Odpady stavební a demoliční, skupiny 20 – Odpad komunální. Je 
zakázáno pálit odpad a stavební zbytky, také je nutné dbát na minimalizaci vzniku 
odpadů a pečlivé vedení evidence nejen o nakládání s odpadem. Součástí předání stavby 
je tato evidence o odpadech. V případě, že dojde k úniku provozních kapalin 
z mechanizace, je nutné informovat organizace, které se na toto zaměřují a následně 
odpad řádně a předpisově zlikvidovat. 
 

 11.2  Dělení odpadů 
   Na dané stavbě vznikají dva druhy odpadů. Jedním z nich je odpad komunální, 
za jehož vznikem je přítomnost osob včetně jejich potřeb na staveništi. Druhým 
odpadem, je odpad stavební, který vzniká vlivem výstavby. V následujících bodech 
kapitoly budou odpady rozděleny do kategorií a bude zde uveden způsob jejich 
likvidace. 
 
 11.2.1  Odpad stavební 
  Odpad vzniklý během realizace je dělen dle předpisů do dvou kategorií, čili 
Ostatní běžný odpad (O) a nebezpečný odpad (N). Třídění musí být v souladu 
s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. V tabulce níže je zobrazeno rozdělení 
odpadu a nakládání s ním.  
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Kód  Kategorie Název Likvidace 
17 01 01 O Beton *) 
17 01 02 O Cihly *) 
17 01 03 O Keramika *) 
17 02 01 O Dřevo *) 
17 02 02 O Sklo **) 
17 02 03 O Plast **) 
17 03 01 N Asfalt směsi obsahující dehet **) 
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz **) 
17 04 02 O Hliník **) 
17 04 05 O Železo **) 
17 04 07 O Směs kovů **) 
17 04 09 N Odpad znečištěný nebezpečnými látkami **) 
17 04 11 O Kabely **) 
17 05 04 O Zemina a kamení *) 
17 06 03 N Jiné izolační materiály **) 
17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady **) 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady *) 

Tab. č. 15 Třídění a likvidace stavebních odpadů 
 
*) Skládka OTR Buchlovice 687 08, Křižné cesty - stavební a demoliční odpad, zemina,  
      stavební suť 
 
**) Kovosteel Staré Město u UH 686 03, Brněnská 1372 – sběrný dvůr kovového,  
   nebezpečného aj. odpadu 
 
 11.2.2  Odpad komunální 
   Jedná se o odpad vzniklý přítomností pracovníků na staveništi. Odpad bude 
roztříděn do příslušných nádob a odvážen 1x za týden. Tabulka níže zobrazuje druhy 
komunálního odpadu. 
 

Kód  Kategorie Název Likvidace 
20 01 01 O Papír, lepenka **) 
20 01 02 O Sklo **) 
20 01 08 O Biologicky rozložitelný odpad **) 
20 01 11 O Textilní materiály **) 
20 01 25 O Jedlý olej a tuk **) 
20 01 39 O Plasty **) 
20 03 01 O Směsný komunální odpad **) 

Tab. č. 16 Třídění a likvidace komunálního odpadu 
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 11.2.3  Hluk, prach, únik provozních kapalin 
   Při realizaci stavby existují také další aspekty, které mohou mít dopad na životní 
prostředí v jejím okolí. Patří k nim především hluk, prach a případně i únik provozních 
kapalin strojních mechanismů. 
   Lokalita staveniště je situována blízko centra města Uherské Hradiště. 
V blízkosti se nachází rodinné domy, obchody a vlakové nádraží, z čehož vyplývá, že 
dojde k částečnému rušení okolí.  Jedním z rušících vlivů je hluk strojů, čili je nutno 
omezit jejich hlučnost. Limitní hodnoty pro tyto případy jsou stanoveny v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Práce a činnosti, které nesplňují limity tohoto předpisu, se mohou provádět v pracovní 
dny v době od 7:00 do 18:00 hodin, v dny pracovního volna od 7:00 do 16:00 hodin.  
 Přípustné limity akustického tlaku A ve venkovním prostoru: 

• doba 22 – 6 hodin LAeq = 55 dB (A) 

• doba 6 – 7; 21 – 22 hodiny LAeq = 60 dB (A) 

• doba 7 – 21 hodin LAeq = 67,4 dB (A) 
 
   Kromě hluku je nutné omezit a zajistit také další negativní vliv, čili prašnost. Tu 
je možné nejsnadněji zredukovat kropením vodou prašných materiálů, avšak dalším 
způsobem řešení tohoto problému může být vytvoření bariéry proti prachu. Tento 
způsob je však často neekonomický. V nadměrné míře se dá očekávat v průběhu 
výkopových prací, rovněž v období sucha a případně jiných činností s prašným 
materiálem.  
   Zhotovitel zodpovídá za to, že při realizaci stavby budou používány mechanismy 
a stroje v technickém stavu, kdy jejich hlučnost bude splňovat předepsané hodnoty 
v technických listech. Jestliže dojde k situaci, kdy nelze omezit hluk stavební 
mechanizace na hodnoty dané hygienickými předpisy, řeší se pasivní ochrana proti 
hluku. V době, kdy je stroj odstaven je zapotřebí vypínat motor. Je nutné zajistit, aby 
stroje měly ochranné kryty proti nadměrnému hluku. 
   V průběhu realizace musí denně probíhat kontroly strojů a zařízení. Důvodem je 
zajištění takového technického stavu mechanizace, kdy bude zamezeno znečištění 
prostředí jejich provozem. Za tímto účelem budou buď všechny strojní sestavy opatřeny 
sadou pro likvidaci úniku provozních kapalin (plechová vanička, sypký sorbet, 
smetáček, lopatka), nebo bude alespoň k dispozici vždy v prostorách staveniště. Jestliže 
nastane únik zmíněných kapalin, je zapotřebí zadržet zbývající množství kapaliny do 
vaničky, kde je nasypán sorbet, znečištěné místo jím posypat také a poté jej uložit do 
označených pytlů a odvézt na skládku nebezpečného odpadu. 
 
 11.2.4  Ochrana proti znečišťování komunikací  
  Pokud dojde k tomu, že by ze staveniště měla odjíždět znečištěná vozidla, je 
zapotřebí je před výjezdem očistit (tlakovou vodou, nebo mechanickým poklepem). 
Během dne budou průběžně kontrolována místa výjezdu ze staveniště a v případě, že 
bude komunikace znečištěna, dojde na konci dne k jejímu úklidu. Při převozu zeminy 
na skládku a z ní nesmí být korba nákladního automobilu přeplněna, aby nedocházelo 
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k výsypu materiálu během jízdy. 
 

 11.3  Poučení  
   Pracovníci budou obeznámeni s příslušnými zajištěními a postupy a každý z nich 
je bude bezvýhradně dodržovat, což potvrdí svým podpisem ve stavebním deníku. 
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Závěr 
Tématem mé diplomové práce byl stavebně technologický projekt novostavby 

Objektu A v areálu Triangl v Uherském Hradišti. Podstatnou součástí byl návrh zařízení 
staveniště, který jsem zpracovávala pro dvě technologické etapy, a to hrubou stavbu a 
dokončovací práce. Staveniště bylo koncipované pro všechny tři hlavní objekty. Stejně 
tak byl navržen i zvedací mechanismus, kdy nejen ze samostatné kapitoly porovnání 
jeřábů, ale i celkového uvážení, byl viditelně efektivnější věžový jeřáb. Z konstrukčního 
systému Objektu A vycházely další dvě kapitoly, a to technologický předpis pro 
monolitické konstrukce a s ním související kontrolní a zkušební plán, který je určen 
k průběžné kontrole stavebních činností a zajištění požadované kvality výsledné 
konstrukce. Dále jsem v mé práci řešila dopravu vrtné soupravy na podvalníku, která 
spadá do zvláštního užívání pozemních komunikací a bylo tedy zapotřebí posoudit 
možné kritické body na dopravní trase. Rovněž jsem řešila podmínky dopravy takové 
soupravy po komunikacích. Velmi důležitou částí, kterou jsem zpracovala, byl 
položkový rozpočet pro hrubou stavbu mnou řešeného objektu a přípravu území, kde 
jsou zřejmé finanční náklady pro tyto etapy. Kromě těchto rozpočtů je součástí práce 
také propočet celé stavby podle THU. Rozpočty i propočet byly zpracovány v programu 
Build Power S. Nezbytně důležitý pro správný běh prací je i časový plán, který jsem 
připravila pro etapu hrubé stavby mnou řešeného objektu a který byl zpracován 
v programu Contec . Doba trvání této etapy je necelých 5 měsíců. Rovněž byl zpracován 
i objektový finanční a časový plán, ze kterého jsou zřejmé návaznosti a realizace všech 
stavebních objektů.  
 Kromě výše zmíněných kapitol a částí mé práce, jsem také zpracovala návrh 
smlouvy o dílo, která je velmi důležitou složkou uzavření právních vztahů v tomto 
odvětví. V práci se také nachází návod na užívání stavby, kterým je v praxi možné 
předejít zbytečným komplikacím a problematickému řešení případných reklamací a vad. 
 Při zpracování této práce jsem využila dosavadních získaných znalostí, které 
byly obohaceny o nové poznatky a informace z odvětví přípravy staveb. Jistě pro mě 
byly velkým přínosem také konzultace různých problematik s odborníky a specialisty 
v oboru.  
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