
 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu 

„Kopřivy“ na Růţovém náměstí v Boskovicích. V rámci práce je zpracován technologický 

postup pro svislé a vodorovné zděné konstrukce, technická zpráva zařízení staveniště, návrh 

stojní sestavy a dopravních tras, kontrolní a zkušební plán a opatření k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Vzhledem k času a finanční náročnosti stavby je vypracován časový plán a její 

poloţkový rozpočet. 

Podkladem pro zpracování bakalářské práce byla pouţita dokumentace poskytnutá investorem 

stavby. 

Klíčová slova 

Hrubá vrchní stavba, technologický postup, zdění, konstrukce, zpráva, staveniště, stroje, 

doprava, kontrola, plán, bezpečnost, zdraví, rozpočet, dokumentace 

Abstract 

The Bachelor thesis is about solving the technology of rough upper building of the 

Polyfunctional object "Kopřivy" at the "Růţové Náměstí" in Boskovice. Within the work, there 

is a processed technological procedure for vertical and horizontal brick constructions, technical 

report of building site equipment, draft of the machine and traffic routes, control and test plan, 

and health and safety measures at work. Due to the time and financial demands of the 

construction, a timetable and its budget line are drawn up. 

The documentation provided by the investor of the building was used to prepare the bachelor 

thesis. 

Key Words 

Rough upper building, technological proces, brick, construction, report, site, machinery, 

transport, control, plan, safety, health, budget, dokumentation 
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ÚVOD 

Moje bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu 

„Kopřivy“. Ten se nachá zí v Boskovicích na Růţovém náměstí. Jedná se o technologii 

provedení svislých konstrukcí z keramických tvarovek POROTHERM a vodorovných stropních 

konstrukcí z keramických vloţek. Objekt bude čtyřpodlaţní bez podsklepení s venkovním 

parkovištěm. 

V této práci se zabývám řešením dopravy materiálu a zvedacího mechanismu na 

staveniště. Součástí práce je poloţkový rozpočet s výkazem výměr zpracován v programu 

BUILDpowerS a časový plán je vypracován v programu CONCEC. Další součástí je 

technologický předpis pro realizaci hrubé vrchní stavby a její organizace práce, rovněţ návrh 

strojní sestavy. Kontrolní a zkušební plán je vypracován na provádění svislých a vodorovných 

konstrukcí z keramického zdiva POROTHERM. Práce bude ukončena předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. 

Součástí práce je také výkres zařízení staveniště, tabulková část s kontrolním a 

zkušebním plánem a harmonogram jednotlivých prací. 

Cílem této bakalářské práce je zpracování postupů a návaznosti jednotlivých prací, jejich 

kontroly a zajištění dopravy s materiálem na stavbu. 
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A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: 

Polyfunkční objekt „Kopřivy“ 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

 Boskovice, Růţové náměstí, parcely č. 234/2, 234/35 katastrální území města Boskovice. 

c) předmět projektové dokumentace: 

 Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu 

 Luděk Řehoř, Nerudova 508, 680 01 Boskovice, IČ: 13719068, DIČ: CZ6805201117 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno a příjmení hlavního projektanta, číslo ČKAIT 

 Ing. Radim Dvořáček - INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13, IČ: 29377340, 

DIČ: CZ29377340 

Architektonicko-stavební část: Ing. Pavel Štěpán, ČKAIT 1004763 

2. Seznam vstupních podkladů 

 Poţadavky objednatele, prohlídka místa a fotodokumentace, fotografie z katastrální mapy 

města Boskovice, vyjádření o poţadavcích na inţenýrské sítě. 

3. Údaje o území  

a)  rozsah řešeného území 

Rozsah řešeného území je dán hranicemi parcel č. 234/2, 234/35. Parcely jsou v současné 

době nezastavěné kromě parcely č 234/2 na které je vytvořena základová deska, kde bude stát 

budoucí objekt. Tvar pozemku je prakticky obdélníkový o rozměrech 28,32 x 24,82 m. Parcely 

se nachází na území města Boskovice. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 

Parcely se nenachází v zóně, které by byly nějak omezeny ochrannými pásmy, nenachází 

se v památkové rezervaci, památkové zóně ani chráněném území. Nenachází se ani na území, 

kde by hrozily opakované záplavy. 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Výstavbou nové kanalizační přípojky a její napojení na budoucí objekt dojde k mírnému 

nárůstu odtokových poměrů v dané lokalitě. Odtok dešťových vod ze střechy objektu bude 

sveden do vlastní nové kanalizace. Dešťové vody z ploch parkovacích míst budou vsakovány na 

pozemku investora přes zatravňovací tvárnice. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní, souhlas apod. 

 Parcely, na kterých se bude objekt nacházet, jsou dle doposud platného územního plánu 

města Boskovice v zóně pro stavby občanské vybavenosti. Záměr je v souladu s územně 

plánovací dokumentací, jedná se o novostavbu čtyřpodlaţního polyfunkčního objektu. Objekt 

podléhá stavebnímu povolení. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v uţívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

 Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území 

 Realizací stavby samostatně stojícího polyfunkčního objektu budou splněny všechny 

obecné poţadavky na vyuţití území. 

g) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Jsou dodrţeny poţadavky správců sítě (poţárníci, doprava, elektroinstalace, 

vodoinstalace, plynovod, kanalizace) 
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h)  seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou poţadovány výjimky a úlevové řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Tento druh stavby nevyţaduje ţádné související nebo podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 Katastrální území města Boskovice, správce sítí, správce komunikace. 

Číslo parcely Druh pozemku Vlastník 

234/4 Zahrada Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice 

234/8 Ostatní plocha MCP Nguyen Khac Bon a Mai Thi Thao, Laténská 862/15, 

Jinonice, 15800 Praha 

234/22 Ostatní plocha Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice 

234/23 Ostatní plocha Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice 

234/24 Ostatní plocha Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice 

234/26 Zahrada Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice 

266/1 Ostatní plocha Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice 

270/4 Ostatní plocha SULKOM s.r.o., č.p. 330, 67934 Knínice 

270/11 Ostatní plocha SULKOM s.r.o., č.p. 330, 67934 Knínice 

270/12 Ostatní plocha SULKOM s.r.o., č.p. 330, 67934 Knínice 
Tabulka 1: Pozemky dotčené prováděním stavby 

4. Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu čtyřpodlaţního polyfunkčního objektu. 

b) účel uţívání stavby 

 V polyfunkčním objektu „Kopřivy“, Boskovice se budou nacházet provozovny 

občanského vybavení – lékárna, obchod se sportovním vybavením, svatební salón, kosmetický 

salón, prodejna nábytku, kadeřnictví, finanční poradenství a kanceláře. Dále se v objektu bude 

nacházet celkem 14 bytů. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Bude se jednat o trvalou stavbu s navrhovaným vyuţitím po celý rok. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 Na stavbu se nevztahují jiné právní předpisy o ochraně stavby. 
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e) údaje o dodrţení technických poţadavků na stavby a obecných technických 

poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 

 Projektová dokumentace splňuje poţadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích na výstavbu, zejména § 13 – 50 a vyhlášky č. 502/2006 Sb., 

o obecných poţadavcích na vyuţívání v území. Veškeré komunikace a interiéry budou 

vyhovovat vyhlášce 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

f) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů a poţadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 Jsou dodrţeny poţadavky správců sítě. Na stavbu se nevztahují jiné právní předpisy. 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou poţadovány výjimky a úlevové řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uţivatelů / pracovníků apod.) 

 Bude se jednat o nepodsklepenou čtyřpodlaţní stavbu polyfunkčního domu s občanskou 

vybaveností a byty. V objektu budou provozovny občanského vybavení – lékárna, obchod se 

sportovním vybavením, svatební salón, kosmetický salón, prodejna nábytku, kadeřnictví, 

finanční poradenství a kanceláře. Dále se v objektu bude nacházet celkem 14 bytů. 

Jedná se o objekt v městské zástavbě na pozemku investora. Za objektem se nachází 

alespoň jedno parkovací místo pro kaţdou bytovou jednotku. 

Obestavěný prostor 5 220,10 m
3 

Zastavěná plocha 761,43 m
2 

Podlahová plocha 2 258,35 m
2 

Výška hřebene od UT 14,87 m
 

Tabulka 2: Navrhované kapacity stavby  
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

 Všechny stavební materiály, které se na stavbě pouţijí, neovlivňují negativně ţivotní 

prostředí. Dešťové i splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou do městské jednotné 

kanalizace. Odpady, které vzniknou na stavbě budou řádně tříděny a odvezeny do sběrného 

dvoru odpadů. Navrţený objekt nebude mít ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí. Základní 

bilance stavby jsou vypočítány a popsány v samostatných přílohách – čísti TZB. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o stavbě, členění na etapy) 

 Zahájení stavby je předpokládáno na květen 2017. Orientovaná doba výstavby je 

maximálně 36 měsíců. Tudíţ termín pro dokončení stavby je květen 2020. Polyfunkční objekt je 

členěn na technologické etapy. 

k) orientační náklady stavby 

Označení objektu Mnoţství m.j. THU Náklady (Kč) 

SO01 - Polyfunkční objekt 5 220,10 m
3 

4 235,- 22 107 123,50 

SO02 - Parkoviště 187,86 m
2 

454,- 85 288,44 

SO03 - Plynovodní přípojka 43,33 m 5 740,- 248 714,20 

SO04 - Kanalizační přípojka 30,00 m 5 455,- 163 650,00 

SO05 - Elektro přípojka 19,71 m 456,- 8 987,76 

SO06 - Vodovodní přípojka 20,05 m 6 210,- 124 510,50 

Tabulka 3: Propočet stavby dle THU z programu BUILDpowerS 

Cena: 22 738 274,-Kč bez DPH 

Cena celkem s 21% DPH: 27 513 312,-Kč 

Orientační náklady na stavbu polyfunkčního objektu jsou stanoveny na 27 513 312,-Kč. Cena je 

vypočtena dle THU z programu BUILDpowerS. 

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 S001 - Polyfunkční objekt 

S002 - Parkoviště 

S003 - Plynovodní přípojka 
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S004 - Kanalizační přípojka 

S005 - Elektro přípojka 

S006 - Vodovodní přípojka 
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B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 V současné době je parcela č. 234/2 zastavěná základovou deskou pro budoucí 

polyfunkční objekt Kopřivy. V katastru nemovitostí je zapsána jako druh pozemku zastavěná 

plocha. Parcela č. 234/35 je nezastavěný, v katastru nemovitostí zapsaný jako druh pozemku 

ostatní plocha. Pozemky jsou umístěny v mírně svaţitém území. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologické poměry: 

Měřený objekt, který se nachází v Jihomoravském kraji, okres Blansko. V místě stavby 

byl proveden inţenýrsko-geologický průzkum. Průzkum se prováděl na základě průzkumných 

sond. Z regionálně geologického hlediska se zájmová oblast nachází na území Boskovické 

brázdy. Boskovická brázda je přibliţně 100 km dlouhá a 3 - 10 km široká sníţenina vyplněná 

permokarbonskými a neogenními usazeninami. Celkově ve výplni brázdy převládají 

červenohnědě zbarvené písčité, na okrajích hrubozrnné sedimenty říčního a jezerního původu. 

Podle výsledků z inţenýrsko-geologického průzkumu je podloţí pod budoucím objektem 

dostatečně únosné pro plošné základy. Zaloţení stavby bude provedeno na základových pasech. 

Radonový průzkum: 

 Na pozemku č. 234/2 bylo provedeno měření průměrné objemové aktivity radonu. 

Naměřené hodnoty objemové aktivity radonu nepřevyšují na měřeném pozemku hodnotu 

200 Bq/m
3
, která odpovídá nízkému radonovému riziku. Je stanovena v § 95, vyhlášky Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. Podle naměřených výsledků hodnotíme, ţe není 

nutno provést technická opatření proti pronikání radonu z podloţí do objektu dle ČSN 73 0601. 

Daný případ nevyţaduje ţádné speciální opatření proti pronikání radonu. Pro dostatečnou 

ochranu objektu bude navrţena kvalitní hydroizolace. Tato hydroizolace musí být provedena 

celistvě a spojitě se svařenými spoji po celé kontaktní ploše objektu. 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Ochranná a bezpečnostní pásma se na daných pozemcích nevyskytují. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Opatření k prevenci, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Provádění 

stavby by mělo co nejméně narušit okolní prostředí. Při realizaci stavby objektu se předpokládá 

pouţití moderních stavebních technologií. Budou provedena nezbytná opatření proti hluku, 

otřesům a prachu ze stavby. V oblasti dojde k mírnému nárůstu odtokových poměrů. 

f) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Asanace, demolice a kácení dřevin nebudou prováděny. Staveniště a jeho okolní dotčené 

pozemky se nachází v centru města. Dřeviny se v dané oblasti nenachází. 

g) poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Zařízení staveniště bude primárně umístěno na sousedním pozemku. V průběhu výstavby 

zejména dojde k dočasnému záboru pozemku 270/4, 270/11, 270/12, 234/22, 234/23 a 234/24 - 

ostatní komunikace v rámci vybudování nových plynových, vodovodních a kanalizačních 

přípojek. 

h) územně technické podmínky (moţnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

 Napojení na místní komunikaci a dopravní řešení je stávající ze zadní strany objektu. 

Objekt bude obsluţný po místní komunikaci od severu. Na pozemku investora bude moţnost 

parkování osobních aut pro nájemníky budovy a jejích návštěvníky. Vjezd na komunikaci je 

asfaltový s parcelními čísly 270/1 a 6905/1. Komunikace jsou v majetku města Boskovice. 

Napojení na sítě je podzemními přípojkami z Růţového náměstí a z vnitrobloku. Pozemek je jiţ 

napojen na rozvody vody, kanalizace, plynu a elektřiny. Stávající přípojky budou nahrazeny 

novými z důvodu zvýšeného poţadovaného průměru potrubí. Podrobný návrh přípojek je v 

samostatných přílohách – části TZB. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Výstavbou objektu nevznikají ţádné věcné a časové vazby, nebo podmiňující, vyvolané a 

související investice. Předpokládaný začátek výstavby je květen 2017 a její konec květen 2020. 

2. Celkový popis stavby 

2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Bude se jednat o nepodsklepenou čtyřpodlaţní stavbu polyfunkčního domu s občanskou 

vybaveností a byty. V objektu budou provozovny občanského vybavení – lékárna, obchod se 

sportovním vybavením, svatební salón, kosmetický salón, prodejna nábytku, kadeřnictví, 

finanční poradenství, terapie a kanceláře. Dále se v objektu bude nacházet celkem 14 bytů. Jedná 

se o objekt v městské zástavbě na pozemku investora. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Řešené území se nachází v centru města Boskovice. Polyfunkční objekt má 4 nadzemní 

podlaţí ve tvaru obdélníku a je nepodsklepený. Druhé, třetí a čtvrté nadzemní podlaţí má 

podlahovou plochu ve dvou úrovních, jihovýchodní roh objektu je zvýšen cca o čtvrtinu podlaţí. 

Ze strany náměstí je objekt přístupný přes dva nízké schodišťové stupně a rampu s mírným 

sklonem. Objekt má plochou střechu. Hlavní vstup do budovy bude z jiţní strany. U 

jihozápadního rohu objektu se nachází otevřená předsazená terasa. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Jedná se o samostatně stojící čtyřpodlaţní polyfunkční objekt se čtrnácti byty a 

občanskou vybaveností. Objekt má obdélníkový tvar s plochou střechou. Ve 3. a 4. nadzemním 

podlaţí se nachází 14 bytů. Bytové jednotky jsou o velikosti 1 + kk aţ 3 + kk. Většina bytů bude 

o velikosti 2 + kk. Kaţdý byt má vlastní terasu. 

 Celý objekt bude zateplen systémem ETICS. Venkovní omítka bude škrábaná silikátová. 

Rámy otvorů směřované na jiţní stranu budou hliníkové vyplněné izolačním trojsklem. Rámy 

otvorů směřované na západní a severní stranu budou plastové vyplněné izolačním trojsklem. 

Klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu šedé barvy. Konstrukce zábradlí na terasách 

bude hliníková s výplní kaleným sklem. 
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2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Dispozice 1.NP tvoří hlavní vstup s chodbou, která propojuje vedle centrálního schodiště 

přední a zadní část objektu. Zhruba uprostřed objektu vznikne výtah pro vertikální propojená 

pater. Vpravo od hlavní vstupní chodby je vstup do provozu lékárny, vlevo je vstup do prodejny 

sportovních potřeb. Dále je samostatným vchodem vstup do svatebního salónu. V zadní (severní) 

části se nachází vstup do objektu, kde dochází k příjmu zboţí do prodejen. Nachází se tu také 

samostatná úklidová místnost a ze samotné chodby přístupné sklady k jednotlivým bytům. Před 

zadním zapuštěným vchodem vznikne nové předloţené schodiště s nájezdy pro kočárky a nová 

parkovací místa pro 6 automobilů kategorie M1. 

 Dispozici 2.NP hlavní chodba, z které je vstup do prodejny nábytku, kosmetického 

salónu, kadeřnictví, prostor finančního poradenství a zadního traktu. Na chodbě poblíţ schodiště 

se nachází hygienické zázemí. Vedle hygienického zařízení bude procházet výtahová šachta. 

V zadním traktu jsou kanceláře, prostory terapie a další hygienické zázemí. 

 Dispozice 3.NP je tvořená schodištěm, centrální chodbou, výtahem a celkem sedmi byty. 

Byt č. 1 je kategorie 3+kk a tvoří jej předsíň, koupelna, samostatné WC, obývací pokoj s 

kuchyňským koutem, pokoj a loţnice. K bytu patří venkovní terasa. Byt č. 2 je kategorie 2+kk a 

tvoří jej předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a loţnice. K bytu patří 

venkovní částečně krytá terasa. Byt č. 3 je kategorie 2+kk a tvoří jej předsíň, koupelna s WC, 

obývací pokoj s kuchyňským koutem a loţnice. K bytu patří venkovní terasa. Byt č. 4 je 

kategorie 2+kk a tvoří jej předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 

loţnice. K bytu patří venkovní terasa. Byt č. 5 je kategorie 2+kk a tvoří jej předsíň, koupelna s 

WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a loţnice. K bytu patří venkovní terasa. Byt č. 6 je 

kategorie 3+kk a tvoří jej předsíň, koupelna, samostatné WC, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, pokoj/pracovna a loţnice. K bytu patří venkovní terasa. Byt č. 7 je kategorie 2+kk a 

tvoří jej předsíň, koupelna, samostatné WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, šatna a 

loţnice. K bytu patří venkovní částečně krytá terasa. 

 Dispozice 4.NP je tvořená schodištěm, centrální chodbou, výtahem a celkem sedmi byty. 

Na chodbě je revizní výlez na plochou střechu. Byt č. 8 je kategorie 2+kk a tvoří jej předsíň, 

koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, a loţnice. K bytu patří venkovní terasa. 

Byt č. 9 je kategorie 1+kk a tvoří jej předsíň, koupelna s WC a obývací pokoj s kuchyňským 

koutem. K bytu patří venkovní částečně krytá terasa. Byt č. 10 je kategorie 2+kk a tvoří jej 

předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a loţnice. K bytu patří venkovní 

terasa. Byt č. 11 je kategorie 2+kk a tvoří jej předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s 
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kuchyňským koutem a loţnice. K bytu patří venkovní terasa. Byt č. 12 je kategorie 2+kk a tvoří 

jej předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a loţnice. K bytu patří 

venkovní terasa. Byt č. 13 je kategorie 2+kk a tvoří jej předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s 

kuchyňským koutem a loţnice. K bytu patří dvě venkovní terasy. Byt č. 14 je kategorie 3+kk a 

tvoří jej předsíň, dvě koupelny, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj a loţnice. K bytu 

patří venkovní částečně krytá terasa. 

2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

 Projektová dokumentace splňuje poţadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích na výstavbu, zejména § 13 – 50 a vyhlášky č. 502/2006 Sb., o 

obecných poţadavcích na vyuţívání v území. Veškeré komunikace a interiéry budou vyhovovat 

vyhlášce 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Výškové rozdíly pochozích ploch, které nesmí být vyšší neţ 20 mm. Povrch pochozích 

ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.  

Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který 

je větší neţ 180°, je navrţen jako kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení 

vozíku o 90° aţ 180° je brán obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm.  

Ovládací prvky musí být ve výšce 600 aţ 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve 

vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překáţky.  

Schodiště: stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. Schodišťová ramena a 

vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm. Madlo musí být 

odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umoţnit 

uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Překáţky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 

1100 mm pevnou ochranu (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100 aţ 250 mm zaráţku pro 

slepeckou hůl. 

 Prosklené stěny nebo dveře, jejichţ zasklení zasahuje níţe neţ 800 mm nad podlahou, 

musí být ve výšce 1100 mm aţ 1600 mm označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm, nebo 

pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně 

viditelnými proti pozadí. 

 Přístup do vyšších podlaţí bude zajištěn výtahem, který bude odpovídat poţadavkům 

vyhlášky 398/2009 Sb. (příloha č.1). Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku 
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nejméně 1400 mm (pro novostavby nebo 1250 mm pro rekonstrukce). Šířka vstupu musí být 

nejméně 900 mm (pro novostavby nebo 800 mm pro rekonstrukce).  

Případný nově navrţený záchod pro osoby ZTP bude odpovídat poţadavkům vyhlášky 

398/2009 Sb. (příloha č. 3). Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku 

nejméně 2150 mm. V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro 

odpadkový koš. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a 

musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 aţ 900 mm. Zámek dveří 

musí jít odjistit zvenku. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční 

stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor 

okolo záchodové mísy musí umoţnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Horní hrana sedátka 

záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí 

být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad 

podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové 

míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 aţ 1200 mm nad podlahou a také v dosahu 

z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému 

nouzového volání. 

 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

Umyvadlo musí umoţnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. 

V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno pouţít pouze malé umývátko. Po obou 

stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm 

nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně 

přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně 

záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. U záchodové 

mísy s přístupem z obou stran nebo záchodová kabina s vyuţitím asistence musí být obě madla 

sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň 

jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno 

zrcadlo musí být pouţitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být 

spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 

mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. 
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2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

 Stavba je navrţena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím uţívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a aby nedošlo k 

vloupání.  

 Stavba polyfunkčního objektu je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 

poţadavcích na stavby. V oblasti ochrany zdraví je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O 

ochraně veřejného zdraví. Stavba je navrţena bezpečně pro následné uţívání stavby. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Základy: Polyfunkční objekt bude zaloţen na plošných základech – základových pasech. 

Na základové konstrukce je pouţit beton C 16/20. Pod nosnými obvodovými i vnitřními stěnami 

bude šířka základu 700 mm. Na základových pasech bude vytvořena základová deska o tloušťce 

150 mm. 

 Svislé nosné konstrukce: Svislé nosné stěny objektu tvoří keramické bloky 

POROTHERM 30 P+D. Svislá konstrukce kolem výtahové šachty bude vyzděna z betonových 

tvarovek ztraceného bednění vyplněné betonem třídy C 25/30. 

 Svislé nenosné konstrukce: Svislé nenosné konstrukce tvoří zdivo z tvárnic 

POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 11,5 P+D. U bytů č. 1 a č. 8 bude provedena předstěna 

ze sádrokartonu se zvukovou izolací kvůli eliminaci hluku přicházejícího z chodby. 

 Vodorovné konstrukce: Vodorovné konstrukce jsou navrţeny jako skládaný strop 

systému POROTHERM. Bude se skládat z nosníků POT a keramických vloţek MIAKO. Do 

stropní konstrukce budou v daných místech pod příčkami tloušťky 150 mm vloţeny ocelové 

válcované nosníky I č. 20. Překlady budou provedeny z prvků POROTHERM KP 7, 

POROTHERM KP XL a POROTHERM KP 11,5. Všechny tyto překlady budou dodány 

v potřebných délkách. 

 Schodiště: Vnitřní schodiště bude ţelezobetonové monolitické v celé své výšce. 

Venkovní schodiště ze zadní strany objektu bude z betonových prvků PREFA. Povrchová úprava 

schodiště bude z keramické dlaţby. 
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 Střešní konstrukce: Střešní konstrukce bude navrţena jako jednoplášťová plochá střecha 

s hydroizolační fólií z PVC-P. Spád střechy bude 2 %, do vnitřních systémových vpustí 

s integrovanou manţetou tvořen spádovými klíny z tepelné izolace. Z chodby 4. patra bude 

proveden střešní výlez na střechu Velux CXP 1200 x 900 mm. Ve střeše budou osazené kruhové 

světlovody průměru 500 mm. 

 Podlahy: Nové podlahy budou keramické, laminátové nebo dřevěné vlysy. Podlahy na 

terasách budou tvořeny z dlaţeb na podloţkách nebo z tropického dřeva na podloţkách. 

 Výplně otvorů: Výplně otvorů na severní části objektu budou dřevěné s tepelně izolačním 

trojsklem, výplně otvorů na jiţní straně budou hliníkové s tepelně izolačním trojsklem. Vstupní 

dveře do objektu jsou hliníkové s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované 

osazené do obloţkových zárubní. Vstupní dveře do jednotlivých bytů i kanceláří jsou 

bezpečnostní a protipoţární. 

 Izolace: Objekt bude opatřený kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl. 160 mm. 

V bytě č. 1 a č. 8 bude provedena zvuková izolace směrem k chodbě kvůli eliminaci hluku. 

Izolace střechy je provedena z tepelné izolace EPS – 150 S. Hydroizolace - BituBitagit S35 

v jedné vrstvě. Parozábrana bude pouţita Homeseal LDS 100 v jedné vrstvě slepená 

butylkaučukovou páskou DEKTAPE SP1. 

 Vnitřní úprava povrchu: Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé sádrové. Ve společných 

prostorách jsou omítky vápenocementové. Obklady jsou keramické s ukončovací nerezovou 

lištou 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Konstrukční řešení je zděné. Materiály jsou uvedeny v bodu a). 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Navrţený stav stavebních konstrukcí vyhovuje obecným technickým poţadavkům na 

výstavbu a poţadované stabilitě stavby. Stavba vyhoví danému zatíţení a jiným vlivům, kterým 

bude vystavena během výstavby a uţívání tak, aby při řádné údrţbě nemohly způsobit zřícení 

nebo destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření a ohroţení provozuschopnosti. 
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Kanalizace: Vnitřní kanalizace zajišťuje odvod dešťových i splaškových odpadních vod 

do jednotné místní kanalizace. Kanalizační přípojka bude průměru DN 300 z kameninového 

potrubí  

 Vnitřní vodovod: V objektu bude vnitřní vodovod rozdělen na teplou a studenou pitnou 

vodu. Voda bude ohřívána z elektrického ohřívače teplé vody. Vnitřní vodovod bude napojen na 

vodovodní přípojku z plastických hmot a sklolaminátu DN32. 

 Rozvod plynu: Plynovodní přípojka a hlavní uzávěr plynu je zezadu objektu na hranici 

pozemku. Rozvod plynu je následně veden do objektu. Přípojka z ocelových trub je vedená 

v zemi. Její průměr je DN 150/80. 

 Vzduchotechnika: Pro odvod vzduchu od digestoří jednotlivých bytových jednotek, které 

budou dodávkou stavby či vlastními majiteli bytu, bude vytvořena příprava. V kaţdé kuchyni 

bytu bude vytvořeno nápojné místo s osazenou zpětnou klapkou, na které bude moci majitel bytu 

napojit kuchyňskou digestoř. 

Větrání bytů je navrţeno jako podtlakové se samostatnými ventilátory umístěnými v 

jednotlivých bytech. V sociálním zařízení bytu je osazen zapuštěný ventilátor se zpětnou 

klapkou. Ventilátor je napojen na společné stoupací potrubí pomocí hlukové tlumicí hadice. 

Vybrané místnosti bytového domu budou chlazeny pomocí splitového klimatizačního zařízení. V 

rámci realizace však bude provedena pouze příprava formou instalace potrubí. 

Rozšířené řešení technických zařízení - samostatná část dokumentace - TZB. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 V objektu se ţádná technologická zařízení nevyskytují. 

 Řešení technických zařízení - samostatná část dokumentace - TZB. 

2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 

 Podrobné poţárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné příloze projektové 

dokumentace, cituji důleţité informace: 

 „Na objekt byl vypracován samostatný posudek na poţárně bezpečnostní řešení stavby. 

Poţárně bezpečnostní řešení navazuje na poţadavky, uvedené v § 41 odst. 1 a plní poţadavky 
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odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 

poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci). V případě změn projektu ve stavebním řešení 

nebo změn účelu jednotlivých prostor objektu je povinností investora nechat provést její 

přehodnocení formou změny nebo doplňku včetně poţárně bezpečnostního řešení stavby. Při 

navrhování poţární bezpečnosti stavby byly vymezeny poţární úseky v souladu s poţadavkem 

§3 vyhl. č. 23/08 Sb. a stanovena pravděpodobná intenzita poţáru v těchto poţárních úsecích. 

 Poţárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podrobně v samostatné části 

projektové dokumentace. 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Úspora energie a ochrana tepla bude zabezpečena pouţitím výrobků s poţadovanými 

tepelnými vlastnostmi, tak aby byly splněny poţadavky na jednotlivé konstrukce a stavby jako 

celku. Konstrukce s rezervou splňují poţadavky na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540 – 

Tepelná ochrana budov. 

b) energetická náročnost stavby 

 Energetická náročnost stavby je řešena v samostatné příloze projektové dokumentace. 

c) posouzení vyuţití alternativních zdrojů energií 

 V objektu nejsou navrţeny alternativní zdroje energií. 

e) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

 Realizací stavby dojde ke zkvalitnění ţivotního prostředí a návštěvníků města. Provozem 

objektu nebude okolí obtěţováno. Po dobu výstavby bude přechodně zhoršeno ţivotní prostředí 

důsledkem provozu stavebních strojů a zařízení. 

2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Ochrana zdraví při stavbě bude zabezpečena stanovenými postupy a ochrana ţivotního 

prostředí bude zabezpečena tak, ţe se vniklými odpady při provádění stavby bude nakládáno v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Parametry větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, likvidace odpadů a podobně 

jsou navrţeny v souladu s odpovídajícími právními předpisy a normami ČSN. 
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2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí 

 Daný případ nevyţaduje ţádné speciální opatření proti pronikání radonu. Pro dostatečnou 

ochranu objektu bude navrţena kvalitní hydroizolace. Tato hydroizolace musí být provedena 

celistvě a spojitě se svařenými spoji po celé kontaktní ploše objektu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 V oblasti se nevyskytují bludné proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Stavba se nenachází v oblasti se seizmickými jevy. 

d) ochrana před hlukem 

 Ochrana proti hluku je podrobně zpracovaná s samostatné příloze projektové 

dokumentace, cituji důleţité informace: 

 „Hodnocení provozního hluku zdrojů v okolí objektu zahrnuje dopravu, stacionární 

zdroje v nejbliţším okolí objektu a parkoviště na Růţovém náměstí.  

Dominantním zdrojem dopravního 

hluku je komunikace ulice Sokolská 

procházející severně od polyfunkčního 

domu. Jde o silnici II. třídy č.II/374. 

Komunikace má asfaltový povrch, je 

pojíţděna obousměrně osobní i nákladní 

dopravou včetně pravidelných linek 

IDS JMK. V řešené lokalitě je 

komunikace limitována rychlostí max. 

50 km/hod. V prostoru mezi komunikací 

a řešeným objektem je situována řadová 

zástavba na ulici Hálkova a zelená 

plocha s rostlými stromy. 

  

Obrázek 1: Zdroje hluku v okolí objektu [1] 
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Stacionární zdroje v nejbliţším okolí polyfunkčního domu „Kopřivy“ byly zjištěny při 

místním šetření dne 8. 1. 2016. Nejvýznamnější zdroje v okolí objektu jsou vyústění VZT nad 

střechu objektu Kpt. Jaroše 3 (restaurace Zlatá růţe), vyústění VZT nad střechu objektu 

Hálkova 19 (pizzerie Angeli) a parkoviště Boskovice, Růţové náměstí s kapacitou 105 

parkovacích míst pro osobní vozy. V rámci uvaţovaného záměru nejsou ve venkovním prostoru 

instalovány ţádné zdroje hluku. Hodnocení hluku z provozu uvedených zdrojů hluku je 

provedeno pro denní i noční dobu. Porovnáním vypočtených ekvivalentních hladin akustického 

tlaku ve venkovních chráněných prostorech polyfunkčního objektu „Kopřivy“ s hygienickými 

limitními hladinami akustického tlaku dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. je patrné, ţe nedochází k 

překročení limitních hladin akustického tlaku pro denní i noční dobu stanovených nařízením 

vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 

e) protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 Na stavbu nemají vliv ţádné další účinky. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Technická infrastruktura je zajištěna těmito inţenýrskými sítěmi: elektrické vedení NN 

od E:ON Distribute, a.s., plynovod NTL od RWE Distribuční sluţby, s.r.o., telekomunikační sítě 

od Telefónica Czech Republic, a.s., vodovod a kanalizace jsou od Vodárenská a.s. Boskovice. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou řešené v samostatných přílohách 

dokumentace - TZB. 

4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Pozemek je napojen dvěma průjezdy na místní komunikaci města Boskovice. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Území je napojeno na místní komunikaci ze severní části objektu. Příjezd k objektu je 

řešen z jednosměrné ulice Hálkova průjezdem pod místním domem. Do areálu zezadu objektu se 

lze dostat také podjezdem pod domem z ulice Bezručova. Dopravní řešení nebude nijak 

upravováno a zůstane ponecháno v původním stavu. 

c) doprava v klidu 

 U objektu na severní straně je navrţené dláţděné parkoviště pro šest osobních automobilů 

kategorie M1, Další dvě dláţděná parkoviště jsou navrţená na parcelách č. 270/9 - pro čtyři 

automobily kategorie M1, 272/2 - pro čtyři automobily kategorie M1. Celkem je navrţené stání 

pro 14 osobních vozů. Uvaţujeme pro kaţdý byt 1 parkovací stání. Zaměstnanci a majitelé 

provozoven mají povolení od města Boskovice parkovat na nedalekém parkovišti. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 V dané lokalitě se vyskytují chodníky v parku pro pěší a parkoviště. Cyklistické stezky se 

v okolí stavby nevyskytují. 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 

 Po výstavbě dojde k terénním úpravám a vrácení do původních stavů. 

b) pouţité vegetační prvky 

 Vzhledem k téměř kompletní zastavěnosti parcel nebudou pouţity ţádné vegetační prvky. 

c) biotechnická opatření 

 Vzhledem k téměř kompletní zastavěnosti parcel nebudou pouţita ţádná biotechnická 

opatření. 

6. Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Povolené limity hluku stanovené v nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 

7:00 do 16:00 pouze v pracovní dny. Limity hluku a vibrací budou dodrţeny. Obyvatelé a 
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nájemníci okolních objektů budou seznámeni s prováděním stavby a jeho průběhem. 

Při výstavbě bude zamezeno vysoké prašnosti. Nesmí docházet ke znečištění okolních veřejných 

komunikací. Se vzniklými odpady při provádění stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré odpady vznikající v 

domácnosti budou tříděny a ukládány do nádob pro tříděný odpad (plasty, papír, sklo) v obci. 

Pro shromaţďování ostatního odpadu bude u objektu umístěný kontejner pro shromaţďování 

komunálního odpadu.   

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a ţivočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Navrhovaný objekt nemá negativní vliv na okolní krajinu, ekologické funkce v krajině, 

zejména na jiţní straně objektu zůstanou zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Pro danou oblast je vyloučen moţný negativní vliv na soustavu Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1, o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

nevyţaduje tento typ stavby posouzení EIA (Environmental Impact Assessment). 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 Na stavbu se nevztahuje ţádné ochranné a bezpečnostní pásmo. 

7. Ochrana obyvatelstva 

 Nejsou ţádné poţadavky na civilní ochranu. 

8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Přístup a vjezd na stavbu bude primárně ze zadní strany Růţového nám. v místě 

stávajícího vjezdu na pozemky. Vozidla, která budou zajišťovat odvoz materiálu ze zemních 

prací, budou před výjezdem na komunikaci očištěna. Zařízení staveniště bude napojeno ze 

stávajících přípojek staveništními odběry. Řízení stavby bude zajištěno z mobilní buňky 
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umístěné na pozemku domu. Bude pouţita chemická toaleta pro pracovníky realizační firmy. 

Tento bod je více rozpracován v kapitole č. 5 – Organizace výstavby. 

b) odvodnění staveniště 

 Vzhledem k ploše a velikosti staveniště se nebudou provádět zvláštní opatření. Pozemek 

staveniště je zatravněný a v místech frekventovaného pohybu bude pouţita štěrková drť frakce 

33/63 tl. 200 mm. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení na sítě je podzemními přípojkami z Růţového náměstí. Staveniště bude 

napojeno na rozvody vody a elektřiny. Napojení staveniště na elektrickou energii bude z hlavní 

pojistkové skříně, napojení na vodu bude z vodoměrné šachty. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Opatření k prevenci, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Provádění 

stavby by mělo co nejméně narušit okolní prostředí. Při realizaci stavby objektu se předpokládá 

pouţití moderních stavebních technologií. Budou provedena nezbytná opatření proti hluku, 

otřesům a prachu ze stavby. 

e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace, demolice a kácení dřevin nebudou prováděny. Staveniště a jeho okolní parcely 

se nachází v centru města a dřeviny tu nejsou přítomny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Zařízení staveniště bude primárně umístěno na sousedním pozemku. V průběhu výstavby 

zejména dojde k dočasnému záboru pozemku 270/1, 270/4, 270/11, 270/12, 234/22, 234/23 a 

234/24 - ostatní komunikace v rámci vybudování nových plynových, vodovodních a 

kanalizačních přípojek. 

g) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Se vzniklými odpady při provádění stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady produkované při stavbě 

budou tříděny. 
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Pokud nebude odpad ponechán na místě pro další vyuţití, bude likvidace odpadů řešena 

odvozem kontejnery na oficiální povolenou skládku.  

Vzniklé odpady: 

10 11 03  Odpadní materiál na bázi skelných vláken 

17 01 01  Beton 

17 01 02  Cihly 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02  Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 05 Ţelezo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 

 *označené odpady jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady 

Tabulka 4: Seznam vzniklých odpadů na stavbě 

h) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Zemina z výkopů bude nakládána přímo na nákladní automobily a poté odváţena na 

oficiální povolenou skládku. 

 Bilance zemních prací: Sejmutá ornice v tloušťce 200 mm – 915 m
2
 

     Vykopaná zemina – 606,24 m
3 
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i) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 

 Vlivem stavby a uţívání nebude nadměrně zatíţeno bezprostřední ani vzdálené okolí 

stavby. Dále musí být dodrţeny všechny dotčené normy, předpisy a vyhlášky, týkající se 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví i ochrany ţivotního prostředí. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby musí být splněny obecné technické poţadavky na výstavbu, 

poţadavky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Stavbu budou provádět pracovníci proškoleni z bezpečnosti práce a budou pouţívat 

ochranné pracovní pomůcky. Tento bod je podrobněji zpracován v kapitole č 9. – BOZP. 

k) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 

 Dle § 1-2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. Všechny přilehlé komunikace jsou bezbariérové, není 

nutné ţádné zásady řešit. 

l) zásady pro dopravní inţenýrská opatření 

 Po dobu výstavby bude zajištěn přístup na stavbu z veřejné místní komunikace. Před 

vyjetím za staveniště na veřejnou komunikaci bude prováděno čistění veškeré techniky tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace. Bude hlídán zákaz vstupu nepovolaným 

osobám. V areálu bude sníţená maximální rychlost na 20 km/h. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Není poţadováno ţádné speciální opatření. V areálu bude zákaz provádět práce o 

víkendech. Pracovní doba bude maximálně do 16:00. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby a termíny jsou plně v zodpovědnosti dodavatele stavby. Zahájení stavby 

je předpokládáno na květen 2017. Orientovaná doba výstavby je maximálně 36 měsíců. Tudíţ 

termín pro nejpozdější dokončení stavby je květen 2020. 
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2 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH 

TRAS 
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2.1 Identifikační údaje 

Název stavby:    Polyfunkční objekt „Kopřivy“ 

Investor:    Luděk Řehoř, Boskovice, Nerudova 508, PSČ 680 01 

Místo stavby:    město Boskovice, Růţové náměstí, parc. č. 234/2, 234/35 

Kraj:    Jihomoravský 

Katastrální území:   Boskovice (608327) 

Charakter stavby:   Novostavba 

Vypracoval:    Ing. Radim Dvořáček, INGSTEP s.r.o., Sloup 192 

Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Štěpán, Sloup 192, 679 13, ČKAIT 1004763 

2.1.1 Umístění staveniště 

 Staveniště se nachází v Boskovicích na Růţovém náměstí. Boskovice jsou město v okrese 

Blansko v Jihomoravském kraji, 14 km severně od Blanska a 33 km severně od Brna. 

 Pozemky staveniště se nacházejí v centru městské zástavby. Sousední pozemky budou 

vyuţity pro zařízení staveniště. Polyfunkční objekt Kopřivy se z dopravního hlediska nachází ve 

vnitrobloku. Z čelní strany – z Růţového náměstí – je přístup pouze pro pěší po chodnících. Po 

písemné dohodě s majiteli pozemku, lze tento přístupový bod pouţít pro dopravu materiálu. Ze 

severní strany je přístup z místní komunikace. Pozemek je jedním průjezdem připojený na ulici 

Hálkova a jedním průjezdem na ulici Bezručova. 

 

Obrázek 2: Umístění objektu [2] 
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2.2 Návrh tras 

2.2.1 Trasa A 

 Doprava na trase A bude zajišťovat zdící materiály pro svislé i vodorovné konstrukce, 

výztuţe, materiály pro zateplovací systém ETICS a další materiály, potřebné pro danou etapu, 

budou dopraveny automobilem MAN 26.410 + vlek SCHWARZMULLER 18 s hydraulickou 

rukou ze stavebnin FLAMEX - Stavebniny2000 spol. s r.o. Stavebniny sídlí na adrese 

Tovární 531, 679 32 Svitávka. Výška automobilu je 3,4 m a jeho poloměr otáčení je 10,30 m. 

     

Obrázek 3: MAN 26.410 [3]       

Obrázek 4: MAN s hydraulickou rukou [4]   

 Trasa začíná ve stavebninách ve Svitávce na ulici Tovární 531. Cesta od stavebnin do 

Boskovic na poţadované místo trvá asi 10 minut při běţném provozu a je dlouhá 5,6 km. Pro 

případ problému bude v automobilu závozník, který v případě komplikací zastaví dopravu na 

nezbytně nutnou dobu a nechá nákladní automobil bezpečně projet. 

 

Obrázek 5: Návrh trasy A [5] 
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 Po výjezdu ze stavebnin pojede automobil po ulici Školní směrem na Boskovice asi 

1,1 km, aţ dojede na hlavní křiţovatku (bod 1). Na křiţovatce pojede automobil doleva. Po 

odbočení pojede po silnici I. třídy přes obec Mladkov aţ dojede ke kruhovému objezdu (bod 2). 

Tam vyjede druhým výjezdem. Trasa mezi těmito dvěma body je 2,8 km. 

 

Obrázek 6: Kruhový objezd na trase A (bod 2) [6] 

 Po výjezdu z kruhového objezdu pojede po ulici Otakara Kubína 700 m. Dostane se na jedinou 

světelnou křiţovatku (bod 3), která se v Boskovicích nachází. Na světelné křiţovatce automobil 

pojede doleva po ulici Nádraţní. Po 240 m se dá doprava (bod 4) na ulici Sokolská.

 

Obrázek 7: Odbočka z Nádraţní na Sokolskou (bod 4) [7] 
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 Po této ulici pojede 570 m, kde bude následovat odbočka opět doprava na ulici Bezručova 

(bod 5).

 

Obrázek 8: Křiţovatka Sokolská x Bezručova (bod 5) [8] 

Zde se vydá po ulici asi 100 m, kde po levé straně je průjezd do vnitrobloku (bod 6). Maximální 

dovolená průjezdná výška je 3,8 m. Automobil je vysoký 3,4 m, tudíţ bezpečně na výšku 

projede. Po ujetí 90 m se automobil dostane do cíle, kde svůj náklad vyloţí. 

 

Obrázek 9: Průjezd do vnitrobloku (bod 6) [9] 
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Cesta na trase A by měla proběhnout bez problémů. Pro případ komplikací bude v automobilu 

závozník, který zastaví dopravu na nezbytně nutnou dobu a nechá nákladní automobil bezpečně 

projet. Automobil bezpečně převeze i největší rozpětí nosníků, které budou pouţity. 

2.2.2 Trasa B 

 Trasa B bude zajišťovat dopravu čerstvého betonu pro betonáţ pozedních věnců, 

dobetonávek, stropní zálivky a ŢB desky. Čerpání směsi bude zajišťovat Autočerpadlo 

SCHWING S 46 SX, s vertikálním dosahem do výšky 45,6 m. Výška automobilu je 3,95 m a 

jeho poloměr otáčení je 10,05 m. Postupné doplňování směsi do čerpadla zajistí domíchávač 

SCHWING Stetter C3 AM 9 FHC LIGHT LINE. Výška automobilu je 3,87 m a jeho poloměr 

otáčení je 10,05 m. Betonová směs bude dopravena z firmy DEAS spol. s.r.o. Betonárka sídlí 

přímo v Boskovicích na adrese Rovná 2146. Na trase nefiguruje ţádný most ani tunel. 

 

Obrázek 10: Autočerpadlo SCHWING S 46 SX [10] 

 

 

 

Obrázek 11: Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 [11] 
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 Trasa začíná v betonárce DEAS v Boskovicích na ulici Rovná 2146. Cesta od betonárky 

ke staveništi polyfunkčního objektu trvá asi 9 minut při běţném provozu a je dlouhá 3,6 km. 

 

Obrázek 12: Návrh trasy B [12] 

 Po výjezdu z betonárky pojede automobil po ulici Rovná směrem k prvnímu kruhovému 

objezdu (bod 1). Délka cesty mezi startem a kruhovým objezdem je 1,7 km. 

 

Obrázek 13: Kruhový objezd na trase B (bod 1) [13] 
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 Na kruhovém objezdu odbočí automobil na prvním výjezdu. Po výjezdu z prvního kruhového 

objezdu pojede dále po ulici Rovná, kde na konci ulice bude následovat druhý kruhový objezd 

(bod 2). Na kruhovém objezdu vyjedeme opět prvním výjezdem. Dále trasa mezi body 2 a 3 je 

stejná jako u trasy A. Jede se po ulici Otakara Kubína, která je dlouhá 700 m a přijedeme na 

světelnou křiţovatku (bod 3). Na světelné křiţovatce pojede automobil doleva. 

 

Obrázek 14: Světelná křiţovatka (bod 3) [14] 

Po ulici Nádraţní pojedeme 240 m, aţ dojedeme ke křiţovatce (bod 4). Bod č. 4 je stejný jako u 

trasy A. Kříţí se tu ulice Nádraţní a Sokolská. Po odbočení na ulici Sokolská pojede automobil k 

dalšímu bodu, který přijde po 690 m, kde se kříţí ulice Sokolská a Hálkova (bod 5).  

 

Obrázek 15: Kříţení Sokolská x Hálkova (bod 5) [15] 

U bodu 5 odbočí automobil z ulice Sokolská mezi ulici Hálkova a odbočkou na parkoviště 

17. Listopadu. Jedná se o vjezd se značením zákazu vjezdu. Tento vjezd vede na parkoviště 
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místních objektů a také k severní (zadní) straně polyfunkčního objektu. Na vjezd bude zpracován 

písemný souhlas s povolením z města Boskovice. Automobil projede parkovištěm a po pravé 

straně průjezdem mezi domy. Šipka značí konečnou polohu autočerpadla a příjezdu 

domíchávače. Autočerpadlo bude mít pouze jednu polohu pro čerpání směsi. 

 

Obrázek 16: Místo konečné polohy autočerpadla [16] 

2.2.3 Trasa C 

Tato trasa bude zajišťovat přepravu stavebního věţového jeřábu. Přeprava je prováděna pomocí 

tahače TATRA 815 na třínápravovém podvozku. Jeřáb bude pronajat i s vlastním přívěsem z 

CRANESERVICE BRNO, s.r.o. Sídlo společnosti je na Starém náměstí 33, Brno - Přízřenice, 

619 00. Maximální výška automobilu je 4,58 m, délka 26 m a jeho poloměr otáčení je 12,50 m.

 

Obrázek 17: Tatra 815 [17] 
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Trasa začíná v Brně – Přízřenicích na Starém náměstí 33. Cesta z CRANESERVICE 

BRNO, s.r.o. do Boskovic na poţadované místo trvá asi 46 minut při běţném provozu a je 

dlouhá 53 km. Jelikoţ automobil má délku 26 m a maximální dovolená délka vozidla je 18,75 m 

bude schválena výjimka o přepravě nadměrného nákladu. Nákladní souprava pojede s 

doprovodným vozidlem. Vzhledem k velikosti soupravy a náročné přepravy bude trasa trvat 

90 min.

 

Obrázek 18: Návrh trasy C [18] 
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Po vyjetí z firmy CRANESERVICE BRNO, s.r.o. se nákladní automobil napojí na ulici 

Břeclavská, kterou následuje ulice Moravanská, kde po 1,6 km najede na tříproudovou ulici 

Vídeňská. Asi 300 m před odbočkou je kolejový přejezd, který projede maximálně 20 km/h. Po 

této ulici pojede automobil 1,8 km ke sjezdu na dálnici D1, na kterou najede směrem na Prahu. 

 

Obrázek 19: Nájezd z Vídeňské na D1 [19] 

Na dálnici D1 se bude drţet 

automobil 4,2 km, poté sjede 

na ulici Bítešská, tato ulice je 

dvouproudová a dostatečně 

široká pro bezpečnou 

přepravu. Po této ulici pojede 

souprava 2,5 km, aţ dojede 

k Pisáreckému tunelu. Do 

tunelu smí automobily s 

maximální výškou 4,8 m, coţ 

souprava splňuje. V tunelu 

musí dbát zvýšených 

bezpečnostních opatření a 

pojede nejvýše rychlostí 40 

km/h. Tunel je dlouhý 500 m. 

  

Obrázek 20: Pisárecký tunel [20] 
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Po vyjetí z tunelu se automobil napojí na městský okruh po Ţabovřeské ulici. Na této ulici se po 

1.1 km sbíhají tři pruhy silnice do jednoho pruhu. Pruh je v některých úsecích zúţený, ale 

automobil s opatrností projede. Podél této ulice vedou tramvajové koleje. Za 3,5 km se 

automobil bude drţet v pravém pruhu, 

podjede ulici Korejská, vjede do krátkého 

tunelu, který měří 200 m. V tunelu pojede 

na pravé straně nájezdem na ulici 

Hradecká směr Svitavy. Nájezdovým 

obloukem bez problémů projede. 

 

Obrázek 22: Nájezd na Hradeckou [22] 

Po nájezdu na Hradeckou/silnice č. 640 se bude automobil drţet v pravém jízdním pruhu. Asi po 

2,3 km podjede pod ulicí Palackého třída a pod ulicí Sportovní, za kterou najede na nájezd. 

Automobil pojede maximální rychlostí 80 km/h a bude se drţet v pravém jízdním pruhu. 

Obrázek 21: Zúţení do jednoho pruhu [21] 
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Dvouproudová silnice je za nájezdem dlouhá 6,3 km a poté se zúţí na jeden pruh. Pojede po 

hlavní silnici I. třídy E461/R43. přes Lipůvku směrem na Svitavy. Za 15,8 km dojedeme ke 

kruhovému objezdu v Černé Hoře. Tento objezd se objede velmi opatrně. Z důvodu vysoké 

vytíţenosti kruhového objezdu bude muset doprovodné vozidlo zastavit provoz na dobu 

nezbytně nutnou k bezpečnému projetí soupravy.

 

Obrázek 23: Kruhový objezd Černá Hora [23] 
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Souprava vyjede z kruhového objezdu druhým výjezdem vpravo a pojede dále po silnici I. třídy 

E461/R43. Za 8 km, které automobil ujede asi za 10 min, odbočí na silnici II. třídy č. 150 

směrem na Boskovice. A dále pojede přes Mladkov a po 5,9 km dojede ke kruhovému objezdu. 

Ten se nachází uţ v Boskovicích. Poloměr otáčení u toho objezdu vyhoví a automobil pojede 

stejně druhým výjezdem jako na trase A. Pokračujeme po ulici Otakara Kubína, kde po 640 m 

nás čeká světelná křiţovatka. Od této křiţovatky pojede automobil stejnou trasu, jako je řešena 

v trase B od bodu č. 3. Po ulici Nádraţní pojedeme 240 m, aţ dojedeme ke křiţovatce (bod 4). 

Po odbočení na ulici Sokolská se dostaneme k dalšímu bodu, který přijde po 690 m. Zde se kříţí 

ulice Sokolská a Hálkova (bod 5). U bodu 5 odbočí automobil z ulice Sokolská mezi ulici 

Hálkova a odbočkou na parkoviště 17. Listopadu. Tento vjezd vede na parkoviště místních 

objektů a také k severní (zadní) straně polyfunkčního objektu. Automobil projede parkovištěm a 

po pravé straně průjezdem mezi domy směrem na pozemek staveniště. Souprava po sloţení 

jeřábu opustí staveniště a pojede stejnou trasu zpět do Brna. Na trase C figuruje několik mostů a 

krátkých tunelů, které automobil zvládne projet. Všechny kritické body vyhoví. 
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3 POLOŢKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
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 Poloţkový rozpočet s výkazem výměr byl zpracován v programu BUILDpowerS. 

V rozpočtu jsou obsaţeny náklady na hrubou vrchní stavbu polyfunkčního objektu 

v Boskovicích. Rozpočet stavby je přiloţen v příloze č. 1 – Poloţkový rozpočet stavby 

s výkazem výměr.  
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4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ETAPU HRUBÉ VRCHNÍ 

STAVBY 
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4.1 Obecné informace 

4.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:    Polyfunkční objekt „Kopřivy“ 

Investor:    Luděk Řehoř, Boskovice, Nerudova 508, PSČ 680 01 

Místo stavby:    město Boskovice, Růţové náměstí, parc. č. 234/2, 234/35 

Kraj:     Jihomoravský 

Katastrální území:   Boskovice (608327) 

Vypracoval:    Ing. Radim Dvořáček, INGSTEP s.r.o., Sloup 192 

  Jedná se o novostavbu čtyřpodlaţního nepodsklepeného polyfunkčního objektu slouţící 

pro administrativu a částečně pro bydlení. V polyfunkčním objektu „Kopřivy“, Boskovice se 

budou nacházet provozovny občanského vybavení – lékárna, obchod se sportovním vybavením, 

svatební salón, kosmetický salón, prodejna nábytku, kadeřnictví, finanční poradenství a 

kanceláře. Dále ve 3. a 4. nadzemním podlaţí bude celkem 14 bytů. Tvar objektu je obdélníkový 

o půdorysných rozměrech 24,5 x 28 m s vystupujícím lícem fasády na jiţní straně. Celková 

zastavěná plocha je 761,43 m
2
. Zastřešení se provede plochými střechami. Povrch střech bude 

tvořit buď samotná hydroizolační folie (střecha nad 4.NP) nebo betonová dlaţba (části střech - 

terasy nad 2.NP a 3.NP). Výška hřebene střechy je +14,87 m nad upravený terénem. 

 V současné době je parcela pro nový objekt č. 234/2 zastavěná základovou deskou pro 

budoucí polyfunkční objekt „Kopřivy“. V katastru nemovitostí je zapsána jako druh pozemku 

zastavěná plocha. Parcely pro parkoviště č. 234/35, 270/2 a 270/9 jsou nezastavěné, v katastru 

nemovitostí jsou zapsané jako druh pozemku ostatní plocha. Pozemky jsou umístěny v mírně 

svaţitém území. Stavba je volně stojící a umístěna do volného prostoru mezi zatravněné parcely. 

4.1.2 Obecné informace o procesu 

 Konstrukční systém objektu bude zděný z cihelných broušených bloků POROTHERM 30 

Profi Dryfix. Pro vnitřní nenosné konstrukce budou pouţity prvky POROTHERM 11,5 Profi 

Dryfix a POROTHERM 14 Profi Dryfix. Ke zdění tohoto typu tvarovek je poţita speciální zdicí 

pěna Porotherm Dryfix. Pro zaloţení stěn bude pouţita zakládací malta POROTHERM 

Profi AM (Anlegemörtel). Výtahová šachta bude vyzděna ze ztraceného bědnění BEST 20 a 

vyplněna betonem třídy C 25/30. Překlady nad otvory budou provedeny z POROTHERM KP 7 v 

různých délkách, POROTHERM KP XL a POROTHERM KP 11,5. Stropní konstrukce bude 
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tvořena keramickými tvarovkami Miako v kombinaci s nosníky POT. Pod nosné zdi ve vyšších 

patrech bude vloţen ocelový válcovaný stropní nosník, profil I č. 200. Konstrukce pod výklenky 

a schodiště budou ţelezobetonová monolitická. Pozední věnce z betonu C20/25 chráněné 

z vnější strany věncovými deskami VELOX. Konstrukční výška podlaţí je 3 250 mm.  

4.2 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště 

4.2.2 Připravenost staveniště 

 Zřízení staveniště bude primárně umístěno na sousedním pozemku č. 270/4, 270/11, které 

jsou ve vlastnictví města Boskovice a pozemkem č. 270/12 ve vlastnictví společnosti 

SULKOM s.r.o. Pro moţnost vyuţití uvedených pozemků bude nutný písemný souhlas a 

povolení k vyuţívání území. Přístupová cesta ke staveništi je tvořena průjezdem z ulice 

Bezručova nebo také z parku Růţového náměstí. Vjezd na staveniště bude opatřen bránou. Celé 

staveniště bude oploceno mobilním plotem, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaným osobám. 

Napojení inţenýrských sítí bude provedeno na přípojky, které jsou přivedeny k polyfunkčnímu 

objektu. Staveniště bude napojeno na rozvody vody a elektřiny. Napojení staveniště na 

elektrickou energii bude z hlavní pojistkové skříně, napojení na vodu bude z vodoměrné šachty. 

Elektrická energie bude rozvedena po staveništi elektrickým rozvaděčem. Na staveništi budou 

umístěny provozní objekty. Jedná se o buňky pro stavbyvedoucího, šatny, sklad materiálu, 

toalety a umývárny, které budou slouţit jako dočasné stavební objekty. Drobný materiál bude 

skladován v uzamykatelné stavební buňce. Cihelné bloky budou skladovány na staveništi a 

postupně dodávány kvůli nedostatečnému prostoru na staveništi. Pro vertikální dopravu bude 

slouţit věţový jeřáb. Vedoucí čety – stavební mistr společně se stavebním dozorem provedou 

kontrolu rovinatosti desky, která nesmí být větší neţ ± 2 mm na 2 m lati. Dále se kontroluje 

správnost oplocení, napojení inţenýrských sítí a stav příjezdové komunikace. 

4.2.3 Převzetí a připravenost pracoviště 

 V dalším procesu výstavby bude pokračovat stejná firma. Převzetí pracoviště proběhne 

mezi vedoucími čet, kdy bude sepsán protokol o převzetí pracoviště. Hrubou vrchní stavbu bude 

provádět pouze jeden zhotovitel a to STAVOS Brno a.s. O převzetí pracoviště bude proveden 

zápis do stavebního deníku. K předání dojde v termínu podle harmonogramu prací. Převzetí 

proběhne při zhotovené základové desce. 

 Při převzetí pracoviště budou vyhotoveny základové konstrukce a leţaté svody. Veškeré 

předešlé práce musí být ukončeny. Pracoviště bude čisté a uklizené. U převzetí pracoviště bude 
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předána také nutná projektová dokumentace pro provedení svislých nosných konstrukcí. Dále 

budou předány skladovací prostory, strojní vybavení, inţenýrské sítě a stavební buňky. 

 Kontrolu převzetí pracoviště provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Kontroluje se vodorovnost základové desky ± 2 mm na 2 m lati, vyzrálost, pevnost a suchost 

betonu po technologické pauze 28 dni, pevnost a čistota před natavením hydroizolačních pásů. 

Po těchto kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku a bude stvrzen podpisy 

účastníků při převzetí pracoviště. 

4.3 Materiály 

4.3.1 Materiál 

 Svislé nosné konstrukce budou provedeny z cihelných broušených bloků POROTHERM 

30 Profi Dryfix. Pro vnitřní nenosné konstrukce budou pouţity prvny POROTHERM 11,5 Profi 

Dryfix a POROTHERM 14 Profi Dryfix. Ke zdění tohoto typu tvarovek je poţita speciální zdicí 

pěna Porotherm Dryfix. Pro zaloţení stěn bude pouţita zakládací malta POROTHERM Profi 

AM (Anlegemörtel). Výtahová šachta bude vyzděna ze ztraceného bědnění PRESB ZB 25 - 20 a 

vyplněna betonovou směsí BAUMIT TROCKENBETON B 20. 

Vodorovné stropní konstrukce budou tvořeny keramickými tvarovkami Miako 

v kombinaci s nosníky POT. Pod nosné zdi ve vyšších patrech bude vloţen ocelový válcovaný 

stropní nosník, profil I č. 200. Překlady nad otvory budou provedeny z POROTHERM KP 7 v 

různých délkách, POROTHERM KP XL a POROTHERM KP 11,5. Konstrukce pod výklenky a 

schodiště budou ţelezobetonová monolitická. Pozední věnce z betonu C20/25 chráněné z vnější 

strany věncovými deskami VELOX. 

Potřebné mnoţství a spotřeba materiálu je podrobněji uvedena ve výkazu výměr 

v kapitole č. 3. Materiály ve výkazu výměr jsou uvedeny s potřebnou rezervou na ztráty a 

dořezy. 

4.3.1.1 Výpis materiálu 

OZN. NÁZEV MNOŢSTVÍ MJ SPOTŘEBA 
CELKEM 

BALENÍ 

1 
Asfaltový penetrační nátěr 

(Dekprimer 12 kg) 
121,8041 m

2
 0,3 kg/m

2 
3 

Tabulka 5: Penetrace pod zdivem 
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OZN. NÁZEV TL. [mm] MNOŢSTVÍ MJ ROLE 
CELKEM 

ROLÍ 

2 
Asfaltový těţký pás Bitubitagit 

PE V 60 S 35 
3,5 121,8041 m

2 
10 m

2 
13 

Tabulka 6: Hydroizolace pod zdivo 

OZN. NÁZEV 

ROZMĚR 

d/š/v[mm] 
MN. MJ 

SPOTŘ. 

[ks/m
2
] 

POČ. 

[ks] 

ks/ 

PAL. 

POČ. 

PAL. 

3 
POROTHERM 30 

Profi DRYFIX 
247/300/ 249 2132 m

2
 16 34112 80 427 

4 
POROTHERM 14 

Profi DRYFIX 
497/140/249 999 m

2
 8 7992 80 100 

5 
POROTHERM 11,5 

Profi DRYFIX 
497/115/249 262 m

2
 8 2096 100 21 

Tabulka 7: Zdivo POROTHERM 

Spotřeba zdící pěny: 

Zdící pěna POROHERM Dryfix je dodávána spolu se zdícím materiálem. Pro cihelné bloky PTH 

tloušťky 300 mm je spotřeba 1 dóza/5 m
2
, tedy 2132/5 = 427 kusů dóz 

Pro cihelné bloky PTH tloušťky 150 mm a 115 mm je spotřeba 1 dóza/10 m2, tedy 

(999 + 262)/10 = 127 kusů dóz 

Celkem bude potřeba 554 kusů dóz zdící pěny POROHERM Dryfix 

OZN. NÁZEV 
ROZMĚR 

š/v/d[mm] 
MNOŢSTVÍ MJ 

ks/ 

PALETA 

POČET 

PALET 

6 POROTHERM KP 11,5 115/71/1000 12 ks 40 1 

7 POROTHERM KP 11,5 115/71/1250 16 ks 40 1 

8 POROTHERM KP 7 70/235/1000 82 ks 20 5 

9 POROTHERM KP 7 70/235/1250 242 ks 20 13 

10 POROTHERM KP 7 70/235/1500 20 ks 20 1 

11 POROTHERM KP 7 70/235/1750 90 ks 20 5 

12 POROTHERM KP 7 70/235/2000 4 ks 20 1 

13 POROTHERM KP 7 70/235/2250 4 ks 20 1 

14 POROTHERM KP 7 70/235/2500 16 ks 20 1 
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15 POROTHERM KP 7 70/235/3000 48 ks 20 3 

16 POROTHERM KP 7 70/235/3250 28 ks 20 2 

17 POROTHERM KP XL 5,50 m 12 ks - - 

Tabulka 8:  Překlady 

Materiál: POROTHERM překlad 7, Beton třídy C25/30.  

  Výztuţ KARI drát (W) BSt 500A 

Dodává se na dřevěných hranolech 75 x 75 x 960 mm po 20 kusech 

Výztuţ: 10 505R pro PTH KP XL 

 Spotřeba – 100 kg/m
3
 = 5,5 x 0,3 x 0,5 x 12 x 0,1= 0,99 t výztuţe 10 505R 

OZN. NÁZEV 
TL. 

[mm] 
MNOŢ. MJ SPOTŘ. 

MNOŢ. 

CLKEM 

ks/ 

PAL. 

POČET 

PALET 

18 
Zakládací malta 

PTH PROFI AM 
15 4300,8 l 

25kg=14

l 
308 pytlů 48 7 

Tabulka 9: Zakládací malta PTH Profi AM 

Na 1 m délky pod 30P+D je zapotřebí 4,5 l hotové směsi při tloušťce malty 15 mm 

Na 1 m délky pod PTH 14 a 11,5 je zapotřebí 2 l hotové směsi při tloušťce malty 15 mm 

Celkem je potřeba: 3785,5 + 347,8 + 167,6 = 4300,8 l malty / 14 = 308 pytlů 

OZN. NÁZEV 
ROZMĚR 

š/v/d[mm] 
MN. MJ 

SPOTŘ. 

[ks/m
2
] 

POČ. 

[ks] 

ks/ 

PAL 

POČ. 

PAL. 

19 
Ztracené bednění 

BEST - 20 
200/250/500 84,76 m

2
 8 679 40 17 

Tabulka 10: Ztracené bednění BEST 20 

Beton: C 25/30 

 Spotřeba - 0,11 m
3
/m

2
 ztraceného bednění = 0,11 x 84,76 = 9,33 m

3
 betonu C 25/30 

Výztuţ: 10 505R, d = 12 mm 

 Spotřeba – 100 kg/m
3
 ztraceného bednění = 84,76 x 0,2 x 0,1 = 1,7 t výztuţe 10 505R 
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OZN. NÁZEV 
ROZMĚR 

š/v[mm] 

DÉLKA 

CELK.[m] 

POČET x Ø BETON 

C20/25 

CELKEM [T] 

10 216 10 505R 10 216 10 505R 

20 Věnec 300/250 911,63 
Třmínky 

á 400 
4 pruty 5,39 m

3 
0,54 3,5 

Tabulka 11: Pozední věnec nad zdivem tl. 300 mm 

Beton: C 25/30 

 Spotřeba – 0,07875/m
3
 = 911,63 x 0,3 x 0,25 x 0,07875 = 5,39 m

3
 betonu C 25/30 

Výztuţ: 10 505R 

  Spotřeba – 0,00384 t/m věnce = 0,00384 x 911,63= 3,5 t výztuţe 10 505R 

10 216 

  Spotřeba – 0,00059 t/m věnce = 0,00059 x 911,63= 0,54 t výztuţe 10 216 

OZN. NÁZEV 
ROZMĚR 

š/v/d[mm] 

POČET 

KUSŮ 
ks/ PALETA 

POČET 

PALET 

21 Stropní trám POT 160/175/1800 29   

22 Stropní trám POT 160/175/2500 166   

23 Stropní trám POT 160/175/3250 112   

24 Stropní trám POT 160/175/4750 45   

25 Stropní trám POT 160/175/5500 339   

26 Stropní trám POT 160/175/6250 81   

27 Miako 25/50 250/190/500 3 968 60 67 

29 Miako 25/62,5 250/190/625 10 482 40 263 

30 Miako 8/62,5 250/80/500 96 96 1 

Tabulka 12: Stropní nosníky a vloţky POROTHERM 

OZN. NÁZEV ROZMĚR š/v/d[mm] POČET KUSŮ 

31 Válcovaný nosník I č.200 98/200/1800 6 

32 Válcovaný nosník I č.200 98/200/2100 12 

33 Válcovaný nosník I č.200 98/200/2300 3 

34 Válcovaný nosník I č.200 98/200/2700 1 

35 Válcovaný nosník I č.200 98/200/3000 5 
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36 Válcovaný nosník I č.200 98/200/3200 3 

37 Válcovaný nosník I č.200 98/200/3500 4 

38 Válcovaný nosník I č.200 98/200/3900 15 

39 Válcovaný nosník I č.200 98/200/4100 35 

40 Válcovaný nosník I č.200 98/200/4300 3 

41 Válcovaný nosník I č.200 98/200/4400 6 

42 Válcovaný nosník I č.200 98/200/4600 3 

43 Válcovaný nosník I č.200 98/200/5800 26 

44 Válcovaný nosník I č.200 98/200/6100 36 

45 Válcovaný nosník I č.200 98/200/6200 3 

Tabulka 13: Ocelové válcované nosníky I č.200 

4.3.2 Doprava 

4.3.2.1 Primární doprava 

 Dopravu zdících materiálů pro svislé i vodorovné konstrukce, výztuţe, materiály pro 

zateplovací systém ETICS a další materiály potřebné pro technologickou etapu hrubé vrchní 

stavby zajišťuje valník MAN. Za automobil je moţno připojit vlek SCHWARZMULLER 18. 

K vyskládání nákladu bude pouţita hydraulická ruka Palfinger 16 m / 700 kg. Materiál bude 

dopraven ze stavebnin FLAMEX - Stavebniny2000 spol.s r.o. Stavebniny sídlí na adrese Tovární 

531, 679 32 Svitávka. Materiál bude dopravován na paletách, které jsou svázány pásy. 

 Dopravu čerstvého betonu pro betonáţ pozedních věnců, dobetonávek, stropní zálivky a 

ŢB desky bude zajišťovat Autodomíchávač SCHWING Stetter C3. Betonová směs bude 

dopravena z firmy DEAS spol. s.r.o. Betonárka sídlí přímo v Boskovicích na adrese Rovná 2146. 

4.3.2.2 Sekundární doprava 

 Stavební materiál dovezený ze stavebnin FLAMEX - Stavebniny2000 spol.s r.o. bude 

vyskládán hydraulickou rukou Palfinger s dosahem aţ 16 m. K vnitrostaveništní přepravě 

materiálu bude slouţit Stavební rychlomontovatelný věţový jeřáb MB 1030.11. Jelikoţ se jedná 

o poměrně rozsáhlou stavbu, bude materiál na stavbu dodáván postupně. 

 Dopravu čerstvé betonové směsi Autočerpadlo SCHWING S 46 SX s vertikálním 

dosahem 45,6 m. 
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4.3.3 Skladování 

Zdící materiál: 

 Cihelné tvarovky budou skladovány na vratných paletách o rozměru 1 180 x 1 000 mm. 

Palety jsou obaleny fólií a uskladněny na odvodněné zpevněné ploše štěrkovou drtí frakce 33/63. 

Část palet bude uskladněn na základové desce a následně v dalších patrech, aby bylo zdění co 

nejefektivnější. Palety na odvodněné zpevněné ploše budeme skladovat nejvýše dvě nad sebou. 

Při skladování kontrolujeme neporušenost obalové fólie. Jestliţe bude fólie porušena, 

překryjeme palety voděodolnou plachtou. Součástí dodávky zdícího materiálu je odpovídající 

mnoţství zdicí pěny Porotherm Dryfix. 

Nosníky POT: 

 Nosníky musí na dopravním prostředku leţet po celé své loţné ploše. Při manipulaci a 

skladování je třeba podkládat trámy ve vzdálenosti max. 500 mm od konců trámů dřevěnými 

proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány 

vţdy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuţe s horní výztuţí. Při ukládání trámů na 

loţnou plochu dopravního prostředku musí na ní trámy leţet v celé své délce. V zimním období 

by měly být trámy chráněny proti povětrnostním vlivům. 

Stropní vloţky MIAKO: 

 Vloţky MIAKO PTH jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1 180 x 

1 000 mm. Palety jsou uskladněny na odvodněné a zpevněné ploše štěrkovou drtí frakce 33/63 

vedle objektu. Skladujeme nejvýše dvě palety nad sebou. Kontroluje se neporušenost fólie. 

Jestliţe bude fólie porušena, překryjeme palety voděodolnou plachtou. 

Keramické překlady: 

 Překlady Porotherm jsou dodávány po 20 kusech na nevratných dřevěných hranolech 

rozměrů 75 x 75 x 960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou. Podloţení překladu musí být 

přizpůsobeno jeho délce, aby nedocházelo k průhybu. Společně s překlady budou také uloţeny 

ocelové válcované profily. Ocelové nosníky budou podloţeny dřevěnými hranoly o rozměrech 

30 x 30 x 500 mm. Maximální výška skladování překladů je 3,0 m. Překlady budou uloţené na 

zpevněných odvodněných plochách a budou překryté voděodolnou fólií. 
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Maltové směsi: 

 Maltové směsi jsou skladovány na vratných paletách rozměrů 1 180 x 1 000 mm. Směsi 

jsou pytlované v uzamykatelných krytých buňkách. Které jsou součástí zařízení staveniště. 

Výztuţe 

Výztuţ bude uloţena na dřevěných hranolech minimálně 100 mm nad povrchem 

zpevněné plochy. Musí být uskladněna tak, aby před zabetonováním byl její povrch čistý, bez 

mastnoty a hlíny. Ocelové pruty budou označeny štítkem a stejné profily svázány vázacím 

drátkem. 

Asfaltové pásy: 

 Pásy musí být skladovány ve svislé poloze. Nesmí být uloţeny na slunci a musí být 

chráněny proti UV záření. Budou skladovány v uzamykatelných krytých buňkách. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Obecné pracovní podmínky 

 Přístup na pozemek staveniště je stávající z místní komunikace. Tento prostor je oplocen 

mobilním plotem do výšky 2,0 m. Vjezd na staveniště je opatřen bránou, který bude v pracovní 

době otevřená. Napojení inţenýrských sítí bude provedeno na přípojky, které jsou přivedeny k 

polyfunkčnímu objektu. Napojení proběhne těsně před objektem. Jedná se o elektrickou energii a 

vodovod. Elektrická energie bude rozvedena po staveništi elektrickým rozvaděčem. Stavba bude 

probíhat v denních hodinách, proto není nutné umělé osvětlení. Základní hygienické potřeby 

budou zajištěny společnosti TOI TOI. Jedná se o mobilní toalety a umývárnu. Zázemí pro 

pracovníky bude zajištěno mobilními stavebními uzamykatelnými buňkami. V místě buněk bude 

zřízena zpevněná odvodněná plocha. Pracovní doba bude probíhat vţdy od 7 h maximálně do 

16 h. O víkendech a svátcích práce probíhat nebudou. 

Při zdění nad 1,5 m bude postaveno lešení opatřené zábradlím. Instruktáţ a proškolení 

pracovníků proběhne před začátkem prací a bude zaznamenán do stavebního deníku. Všichni 

pracovníci budou proškoleni o BOZP. Bezpečnost práce na stavbě se řídí především nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a její novely nařízením vlády 136/2016 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb. 

O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákonem č. 362/2006 Sb. 

O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
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pádu z výšky nebo do hloubky.  Práce budou přerušeny pouze v extrémních klimatických 

podmínkách, jakými jsou mrazy, vysoké teploty, silný vytrvalý déšť, silný vítr, kroupy, námraza, 

sníţená viditelnost (mlha, husté sněţení). Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty 

nesmí klesnout pod +5˚C a neměla by přesáhnout +35˚C. Při vysokých teplotách je nutno 

betonový povrch udrţovat ve vlhku. Klesne-li teplota pod +5˚C je nutné práce přerušit. Povrch 

podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejméně +10˚C. Pro zdění nesmí být pouţita zmrzlá 

cihla. Postavenou zeď je nutné chránit před povětrnostními vlivy zakrytím plachtou. Minimální 

teplota pro svařování je v rozmezí mezi +5˚C aţ +10˚C a maximální teplota pro svařování je v 

rozmezí +27˚C aţ +30˚C. Práce jsou navrţené na jarní období teplot. 

Při manipulaci s břemeny na věţovém jeřábu a práci na lešení nesmí překročit rychlost 

čerstvého větru hranici 8 m/s
-1

, v ostatních případech 11 m/s
-1

 a viditelnost musí být minimálně 

do vzdálenosti 30 m. Při nesplnění jedné z těchto podmínek je nutno ihned pozastavit prováděné 

práce do doby, neţ se hodnoty dostanou zpět do dovolených mezí. 

Všechny práce budou provádět kvalifikované osoby, které mají oprávnění daný proces 

provádět. Všichni pracovníci podepíšou protokol o instruktáţi a seznámení s danou 

problematikou.  

4.4.2 Pracovní podmínky procesu 

 Na pracoviště bude přivedena elektrická energie i vodovod. Práce budou probíhat za 

příznivého počasí, coţ je nad +5˚C. Za sníţené viditelnosti budou procesy zdění přerušeny. Při 

deštivém počasí je nutné konstrukci chránit voděodolnou fólii před promáčením. Zdící prvky 

nesmí být mastné a nijak znečištěné. Betonáţ stropů a věnců je zakázáno provádět při vydatných 

deštích kvůli vyplavování zrn z betonové směsi. Při teplotách nad +35˚C se bude provádět 

průběţné kropení betonové směsi. 

4.5 Pracovní postup 

Penetrační nátěr: 

 Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnoty a oleje. V 

případě, ţe jdeme nanášet nátěr na beton, musí být vyzrálý, bez mechanických nečistot. Před 

nanášením musíme nátěr důkladně promíchat (míchadlem). Upřednostníme mechanické sání 

před stříkáním. Válečky jsou vhodnější, protoţe svým mechanickým působením usnadňují 

pronikání do podkladu. Při ředění musíme vţdy dodrţovat poměry ředění, které udává výrobce. 

Nátěr se nanáší jemně pórovitým válečkem v rovnoměrné vrstvě celoplošně na podklad. 
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Nanášíme pouze takové mnoţství, jaké je podklad schopen nasáknout. Pokud naneseme větší 

mnoţství nátěru, mohou se vytvořit lesklé plochy, které následně zhoršují přilnavost dalšího 

nátěru. Penetrační nátěr musí být po aplikaci zcela vsáknutý do podkladu. V případě, ţe se 

vytvoří louţe, je třeba rozetřít je do plochy. 

Poloţení hydroizolace: 

 V případě betonového podkladu musí být tento podklad čistý a suchý, zbavený všech 

olejových skvrn, cementového mléka a nerovností. Nejsou přípustné ostré nerovnosti, ostré 

hrany a prohlubně. Na zaschnutý penetrační nátěr se pokládají a natavují jednotlivé vrstvy 

vodotěsného systému s přesahy danými výrobcem. Není-li specifikováno jinak, volí se zpravidla 

podélné přesahy 10 cm a příčné pak 15 cm. Nemělo by docházet ke styku 4 spojů v jednom 

místě. Pasy se nejprve rozbalí, důkladně srovnají a natáhnou do poţadované polohy. Celkově 

jsou pasy pokládány vţdy od nejníţe poloţeného místa k vyššímu tak, aby nebyly přesahy proti 

spádu. Plynovým hořákem se postupně nahřívá spodní plocha hydroizolace, která přijde do styku 

k podkladní vrstvě. Role hydroizolace se postupně rozrolují, aţ se nataví celá plocha. 

Hydroizolace se nataví pouze v ploše pod stěnami v 1. nadzemním podlaţí. Správnost natavení 

spojů se provede jehlovou zkouškou svrů.  Po natavení se doporučuje nechat asfaltové pásy 

zchladnout a v maximální míře omezit pohyb po jejich povrchu zvláště za teplého počasí. Při 

vyzdívání bude přesah hydroizolace zakryt prkny, aby nedošlo k poškození natavené 

hydroizolace. Při natavování asfaltových pásů nesmí teplota přesáhnout +190°C. Při této teplotě 

degraduje struktura modifikovaného asfaltu. Nahřátí krycí vrstvy musí být co nejkratší, 

intenzivní a aby nedošlo k deformaci pásů. 
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Vyměření budoucích zdí: 

 Prvním důleţitým krokem je výškové zaměření základové desky (stropu) v místech, kde 

se budou vyzdívat stěny. Zaměření se provádí aţ po natavení izolačních pásů na podklad 

v místech stěn. Při nivelizaci se určí pomocí laseru nejvyšší bod základů. Z tohoto bodu se pak 

vychází při zakládání první vrstvy cihel. Podle projektové dokumentace vyznačíme budoucí 

dveřní otvory od hrany zdi pomocí svinovacího pásma. Vykreslení půdorysu zdiva na 

základovou desku musí odpovídat projektové dokumentaci. 

Vyrovnání podkladu: 

 Dva měnitelné přípravky vyrovnávací 

soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví do 

výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň se 

podle tloušťky stěny nastaví i poţadovaná šířka 

maltového loţe a zkontroluje se vodorovná 

poloha vodicích lišt. 

 

 

 

Nanesení maltové loţe: 

 Po nastavení obou přípravků soupravy do 

roviny se můţe začít s nanášením a urovnáváním 

maltového loţe. Je třeba také dbát na správnou 

konzistenci zakládací malty. Po nanesení se malta 

urovná tím způsobem, ţe se hliníkovou latí malta 

stahuje aţ do úrovně vodicích lišt přípravků. 

Tloušťka zakládací malty závisí na nerovnosti 

desky v rozmezí 10 – 40 mm. 

  

Obrázek 24: Vyrovnávací souprava [24] 

Obrázek 25: Nanášení a urovnání maltové loţe [25] 
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Zaloţení zdiva: 

 Na základovou desku, kde bude začínat 

zdění dopravíme cihelné bloky. První vrstva cihel 

se ukládá přímo do maltového loţe Porotherm 

Profi AM. Zdění obvodových stěn se začíná v 

rozích osazením rohových cihel. Pravidla zdění 

jsou stejná jako u systému P+D. Podél zednické 

šňůry se následně ukládají jednotlivé cihly první 

vrstvy, které se urovnají v obou směrech pomocí 

gumové paličky a vodováhy. Na tvárnice spojené 

na pero a dráţku se ve svislé spáře pěna nenanáší. 

V 1. vrstvě zdiva vynecháme otvory podle 

projektové dokumentace. 

 

 

Vyrovnání první vrstvy: 

 Osazované cihly by mělo být moţné 

pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom příliš 

vtlačovat do malty. V případě, kdy je uţ malta 

příliš tuhá, je moţné na povrch přidat vrstvu 

malty pro tenké spáry. 

 

 

 

 

 

 

Zdění první výšky: 

 Další zdění probíhá za pomocí zdicí pěny, dodávané pro tento účel spolu s cihlami. Zdící 

pěna PTH Dryfix je pro montáţe aţ do -5°C. Před uvedením do provozu dózu DRYFIX 

protřepejte a našroubujte na nanášecí pistoli. Povolí se regulační šroub a po dobu minimálně 

2 sekund stiskne spoušť pistole. Dávkování pěny se reguluje spouští pistole a regulačním 

šroubem. Před nanesením pěny očistíme povrch cihly a navlhčíme jej zednickou štětkou. Na 

vyrovnané řady cihel se paralelně nanesou 2 pásy zdicí pěny o průměru cca 3 cm ve vzdálenosti 

5 cm od okrajů cihel. Při tloušťkách stěny 80, 115 a 140 mm se nanáší pouze 1 pás pěny 

 

Obrázek 26: První vrstva cihel [26] 

Obrázek 27: Vyrovnání první vrstvy zdiva [27] 
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uprostřed stěny. Na plných úsecích vyzdíme 

nejdříve rohové vazby na výšku 3 – 5 vrstev zdiva. 

Musíme kontrolovat svislost nároţí pomocí 

olovnice a vodorovnost spár pomocí vodováhy. 

Cihly ukládáme do zdiva ještě před zavadnutím 

povrchu zdicí pěny. Poloţenou broušenou cihlu uţ 

nezvedáme ani neposouváme, jinak by se musely 

nanést nové pásy pěny. Výšku jednotlivých vrstev 

kontrolujeme měřící latí. Po správné výšce 

napneme mezi oběma rohy zednickou šňůru a 

podle ní klademe další vrstvy zdiva. V místě 

napojení nosných vnitřních stěn vkládáme do 

kaţdé druhé loţné spáry dvě ploché stěnové spony 

z korozivzdorné oceli. V místě napojování 

nenosných příček na nosné zdivo je nutné provést 

vyztuţení v místě napojení minimálně jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli. 

Vyznačíme si místa otvorů, kde zdivo vynecháme. Současně zdíme vnější i vnitřní nosné zdivo. 

První výška se bude zdít do výšky 1,5 m. Při dosaţení této výšky přistoupíme ke stavbě 

pomocného lešení. Druhá výška zdění bude od 1,5 m do 3,25 m. Správná vazba rohů, koutů a 

ostění je znázorněna v samostatné příloze.  

 

Obrázek 30: Napojení příčky na nosné zdivo [30] 

Obrázek 28: Ukládání na zdící pěnu [28] 

Obrázek 29: Napojení vnitřního zdiva na vnější [29] 
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Stavba pomocného lešení: 

 Bude pouţito pojízdné Lešení ProTec 

XXL postavené do výšky 1,2 m. Před stavbou 

lešení vyklidíme a vyčistíme prostor před 

zdivem, aby se mohlo lešení bezproblémů 

pohybovat. Nanosíme si části lešení na určené 

místo, kde se bude stavět 2. výška. Lešení 

smontujeme zasunutím jednotlivých dílců do 

sebe. Výhodou tohoto typu lešení je lehká 

manipulace. Pojezdové kolečka jsou opatřeby 

ochrannou brzdou. Lešení bude opatřeno 

zábradlím a bude stavěno ve vnitřních 

prostorách objektu. Maximální. Zatíţení lešení 

je 480 kg. Rozměr podlahy: 1,2 x 2,0 m. 

Zdění druhé výšky: 

 Doprava potřebného materiálu 

probíhá postupně na předem připravené lešení. Postup zdění se nemění a je stejný jako u zdění 

první výšky. Vynechávají se otvory pro okna a dveře. 

Zabudování překladů: 

 Nad vyprojektované otvory osadíme překlady, které se chovají jako plně nosné prvky. 

Minimální délka uloţení překladu je 125 mm, záleţí však na rozpětí dané otvoru. Překlady 

Porotherm KP 7 se osazují na výšku. Rovná hrana se poloţí do maltové loţe a oblá strana 

směřuje směrem nahoru. U líce podpor se překlady na obou stranách zafixují měkkým 

rádlovacím drátem. Jestliţe věţový jeřáb je výhodnější poţadovanou kombinaci překladů 

sestavit na podlaze, srádlovat dostatečně pevným a nosným drátem. Za tento drát překlady 

zvedneme a osadíme nad otvor ve zdivu do připravené maltové loţe. Překlady v obvodové i 

vnitřní nosné stěně budou tvořit 4 kusy Porotherm KP 7. Překlady v příčkách tloušťky 150 mm 

budou tvořit 2 kusy Porotherm KP 7. Překlady a nosníky ukládáme ve výšce 2 750 mm. 

 

 

 

Obrázek 31: Pojizdné lešení ProTec XXL [31] 

Obrázek 33: Nadpraţí Porotherm KP7 tl.140 mm [33] Obrázek 32: Nadpraţí Porotherm KP7 tl.300 mm [32] 
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Délka [mm] Uloţení [mm] Světlost [mm] 

1000 

125 

750 

1250 1000 

1500 1250 

1750 1500 

2000 
200 

1600 

2250 1850 

2500 

250 

2000 

3000 2500 

3250 2750 

Tabulka 14: Minimální hodnoty uloţení překladu Porotherm 

 Překlady na příčkovém zdivu tloušťky 125 mm budou ploché Porotherm KP 11,5. Tyto 

překlady budou vyuţity v 1.NP nad dveřními otvory ve sklepních kójích. Na boční straně 

překladu jsou vyraţeny šipky určující polohu překladu ve zdivu. Po zabudování překladů musí 

šipky směřovat směrem nahoru. Překlady ukládáme 

na výškově vyrovnané zdivo do 10 mm tlusté loţe 

z cementové malty. Minimální délka uloţení je 120 

mm. Abychom předešli nadměrnému prohnutí nebo 

zlomení plochého překladu je potřeba ve stádiu 

provádění stěnové konstrukce nad překladem, 

všechny překlady podepřít provizorními podporami 

(např. dřevě- nými sloupky s vyklínováním) 

stejnoměrně tak, aby vzdálenosti mezi podporami 

nebo podporou a nosnou zdí byly maximálně 1,0 m. 

Poškozený nebo nalomený překlad se nesmí pouţít. 

  

  

Obrázek 34:  Způsob montáţního podepření [34] 

Obrázek 35: Nadpraţí Porotherm KP 11,5 [35] 
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Posledním pouţitým překladem bude Porotherm KP XL, který bude vyuţit při světlém 

rozpětí otvoru od 3 m do 6 m. Jedná se o sloţený překlad plnící funkci bočního bednění. 

Pouţívají se jako spřaţené překlady ve spojení se ztuţujícím věncem nebo ţelezobetonovým 

stropem.

 

Obrázek 36: Konstrukční schéma překladu Porotherm KP XL [36] 

S keramickými překlady s prostorovou výztuţí lze manipulovat pouze ve svislé poloze. 

Manipulaci provádíme věţovým jeřábem pomocí popruhů. Překlady se na zdivo usazují do loţe 

z cementové malty. Překlady Porotherm KP XL mají 

jednotnou délku uloţení, která je 250 mm. Pomocí 

kombinovaných kleští připravíme spony pro vázání 

výztuţe. Nachystáme podpůrné bednění, kde horní 

hrana bednění je v místě uloţení překladu 10 mm nad 

horní hranou zdiva.  

 

Do připraveného loţe z cementové malty (tloušťky alespoň 

15 mm) na obou koncích otvoru uloţíme dva různě dlouhé 

překlady. Poklepem shora je domáčkneme aţ na bednění.  

  

Obrázek 37: Přesah podpůrného bednění [37] 

 

Obrázek 38: Uloţení překladu na zdivo [38] 
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Na podélnou výztuţ překladů připevníme pomocí vázacího drátu nebo bodovými sváry po 

200 mm připravené spony. Prefabrikáty klademe zásadně kratší proti delšímu. Prefabrikáty v 

druhém líci překladu opět na zdivu uloţíme do 

maltového loţe. Současně při ukládání na bednění 

podvlékáme za obnaţenou výztuţ prefabrikátů spony jiţ 

přichycené k protilehlým prefabrikátům. Zhruba po 

jednom metru připevníme k novým překladům spony 

opět pomocí vázacího 

drátu či bodovým svarem. 

Poté na spony vázacím 

drátkem připevníme 

symetricky umístěné 

podélné pruty přídavné 

hlavní výztuţe. 

 

 

Vloţíme rozpěry na konce všech prefabrikátů a ohneme zbývající spony. Tím stáhneme a pevně 

zafixujeme prefabrikáty k sobě. Ze zbylých spon provedeme staţením v horní části provizorní 

fixaci horní hrany překladů. Doplníme výztuţ věnce či stropní desky, doplníme bednění z boků 

průvlaku. Doporučuje se podepřít stropní nosníky podél překladu pro dosaţení shodné výškové 

úrovně spodní hrany jako u navazující stropní desky. Nakonec připravenou konstrukci pečlivě 

vybetonujeme. Montáţní podpěry překladu a popřípadě i stropu lze odstranit po dosaţení 

normou předepsané pevnosti betonu. 

  

Obrázek 41: Rozpěry a staţení sponami v horní části [41] 

 

Obrázek 40: Ohnutí třmínků [40] 

Obrázek 39: Připevnění spon [39] 
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Stropní nosníky POT: 

 Na poslední vrstvu nosného zdiva poloţíme 

těţký asfaltový pás, zamezíme tím pevnému spojení 

stropní desky s poslední vrstvou cihel. Na těţký 

asfaltový pás poloţený na zdivu z broušených cihel 

se uloţí přímo stropní nosníky. Asfaltový pás 

nebudeme pokládat na překlady v místě nad otvorem. 

V těchto místech budou nosníky uloţeny do 10 mm 

tlusté maltové loţe. Délka uloţení nosníků na zdivu 

musí být minimálně 125 mm. Nosníky podepřeme 

vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky jiţ 

při ukládání na nosné zdi. Podepíráme kaţdý 

nosník. Provizorní podpory musí být zavětrovány. Všechny sloupky musí stát na dostatečně tuhé 

roznášecí podloţce. Jejich osová vzdálenost bude maximálně 1,5 m. Vzdálenost montáţních 

průvlaků můţe být maximálně 1,8 m. 

Ocelové válcované I profily: 

 I profily budou pouţity pod nosnými 

konstrukcemi ve vyšších podlaţích. Postup osazení 

profilů je stejný jako u nosníků POT. Poloţíme na 

těţký asfaltový pás, kam uloţíme I profil. 

Minimální uloţení je 125 mm. I profily budou 

podepřeny vodorovnými dřevěnými hranoly se 

sloupky. Osová vzdálenost bude maximálně 1,5 m. 

Stropní vloţky MIAKO: 

 Stropní vloţky MIAKO se 

kladou na sucho přímo do osazených a 

podepřených stropních POT nosníků. 

Kladou se v řadách rovnoběţných s 

nosnou zdí postupně od jednoho konce 

nosníku ke druhému konci.  Před 

uloţením betonu do konstrukce nesmí 

celkové plošné montáţní zatíţení stropu 

překročit 1,5 kN/m
2
. Po zhotovení 

stropu je nutno udrţovat beton ve 

vlhkém stavu aţ do zatvrdnutí, 

minimálně však 7 dní.  

  

Obrázek 42: Způsob podepření nosníků [42] 

Obrázek 43: Zesílení stropu pod svislou konstrukcí [43] 

 Obrázek 44: Schéma kladení vloţek MIAKO [44] 
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Bednění věnců: 

 Po uloţení stropních nosníků se na obvodové zdi osadí věncové desky VELOX. Osadí se 

pomocí spon, které zajišťují stabilitu desek. K první osazené desce přidáváme ve vodorovném 

směru další věncové desky a ve spojích je zajistíme hřebíkem nebo vrutem. Věncové desky je 

moţno snadno řezat. Pouţívá se 5 ks spon na 2 m desky. Slouţí jako ztracené bednění.

 

Obrázek 45: Osazení bednící desky VELOX [45] 

Výztuţ stropní konstrukce: 

 Výztuţ do ţelezobetonového věnce se zpracuje na zemi a poté bude po částech dopravena 

na předem určené místo. Pro zajištění dostatečného krytí výztuţe věnce budou pouţity distanční 

podloţky. Po uloţení se výztuţ věnce provaří s výztuţí POT nosníku. Nadbetonávka stropních 

vloţek bude vyztuţena KARI sítí s rozměrem ok 150 x 150 mm. Sítě se stykují přesahem 

minimálně dvou ok. Stykování bude probíhat nad stropní vloţkou. 

Betonáţ stropní konstrukce: 

 Betonování lze započít tehdy, kdyţ jsou uloţeny všechny vloţky. Před betonáţí se 

provede navlhčení celé stropní konstrukce. Betonujeme současně ztuţující věnce, ţebra, které 

vzniknou nad nosníky a betonovou vrstvu nad stropními vloţkami. Minimální tloušťka betonové 

směsi nad vloţkami bude 60 mm. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr 

nosníků. Betonáţ pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed 

stropních vloţek. Technologická spára nesmí v ţádném případě procházet betonovým ţebrem 

nad nosníkem. Při manipulaci s materiálem během montáţe je nutné pokládat na osazené stropní 

vloţky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatíţení stropu bylo rozloţeno. Při betonáţi je 

nutné zabránit hromadění betonu na 

jednom místě. Po zhotovení stropu je 

nutné beton udrţovat ve vlhkém stavu 

aţ do zatvrdnutí. Po zatvrdnutí betonu 

lze odstranit podpory nosníků. 

  

 Obrázek 46: POROTHERM strop [46] 
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Ošetřování betonu: 

 Po vybetonování stropní konstrukce je třeba ošetřovat beton vlhčením kvůli předčasnému 

vysychání. Betonová konstrukce se ošetřuje kropením vodou v krátkých intervalech. Po 

navlhčení se konstrukce přikryje igelitovou fólií. Beton se nesmí vlhčit, jestliţe teplota klesne 

pod +5˚C. 

Odstranění podepření stropu: 

 Podepření nosníků je třeba ponechat po celou dobu tvrdnutí betonu, coţ je minimálně 

28 dní. Při odstraňování podpor postupujeme vţdy od nejvyššího podlaţí k nejniţšímu. 

4.6 Personální obsazení 

 Všichni pracovníci mají poţadovanou kvalifikaci k dané práci, řidiči platné průkazy 

k obsluze stavebních strojů a všichni pracovníci jsou seznámeni s BOZP a o ochraně ţivotního 

prostředí. Na provádění stavby bude dohlíţet stavbyvedoucí nebo jim pověřený mistr. Bude 

kontrolovat kvalitu dovezeného materiálu a dodrţování předepsaného technologického postupu. 

Kaţdý den po směně provede zápis do stavebního deníku. 

1x – vedoucí čety, středoškolské vzdělání stavebního oboru ukončené zkouškou, praxe v oboru 

1x – jeřábník, vlastní jeřábnický průkaz 

2x – izolatér, získané osvědčení pro výkon činnosti 

5x – zedník, získané osvědčení pro výkon činnosti 

1x – svářeč, vlastník svářečského průkazu 

2x – tesař, získán výuční list v oboru 

1x – vazač, oprávnění k vázání břemen 

1x – řidič nákladního automobilu, řidičské oprávnění skupiny C s profesním průkazem 

1x – řidič domíchávače, řidičské oprávnění skupiny C s profesním průkazem 

1x – řidič čerpadla, řidičské oprávnění skupiny C s profesním průkazem 

Zedníci splňují poţadavky na armování a betonáţ.  
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4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

4.7.1 Stroje 

 Návrh strojních sestav, nářadí a pracovních pomůcek jsou podrobněji zpracovány 

v kapitole č. 7. Návrh strojní sestavy. 

Stavební jeřáb MB 1030.11, Tatra 815 NTH 6 x 6 Autočerpadlo SCHWING S 46 SX, 

Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 7C LIGHT LINE, Valník MAN 26.410 s 

hydraulickou rukou Palfinger 16 m / 700 kg, MAN 12.180 TGL + Kontejner, Stavební míchačka 

550W KAXL. 

4.7.2 Nářadí a pomůcky 

 Staveništní rozvaděč PER – ST 80A (Modul), Pila Alligator na duté lehčené cihly 

porotherm DeWALT DWE398, Pojízdné Lešení ProTec XXL, Svářečka CO2 Kühtreiber KIT 

2200 4-kladka, Vibrační lišta BV 20G - Atlas Copco, Úhlová bruska Makita GA9020, Okruţní 

pila Evolution RAGE-B 185 mm, Stavební hořák IZOL KG, Stavební hořák IZOL KG, Pistol na 

montáţní pěnu POROTHERM, Ruční postřikovač STIHL SG 31, Vyrovnávací souprava 

Porotherm, Samonivelační rotační laser DeWALT DW079PKH, Nivelační optický přístroj 

DeWALT DW096PK. 

4.7.3 Pomůcky BOZP 

 Ochranné přilby, reflexní vesty, pevná pracovní obuv s ocelovou špičkou, pracovní 

rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle, svářečské kukly, chrániče sluchu 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

 Jakost a kontrola kvality jsou podrobněji zpracovány v kapitole č. 8. Kvalitativní 

poţadavky a jejich zajištění. 

4.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola připravenosti staveniště 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola provedení základových konstrukcí 

- Kontrola jakosti materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 
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- Kontrola strojů a nářadí 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

4.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola vytyčení zdiva 

- Kontrola poloţení hydroizolace 

- Kontrola zaloţení první vrstvy zdiva 

- Kontrola vazby zdiva 

- Kontrola otvorů ve zdivu 

- Kontrola osazení překladů 

- Kontrola montáţe stropních nosníků 

- Kontrola podepření nosníků 

- Kontrola osazení stropních vloţek 

- Kontrola provedení pozedních věnců 

- Kontrola vyztuţení stropu 

- Kontrola betonáţe stropu 

- Kontrola hutnění stropní konstrukce 

- Kontrola ošetřování betonu 

4.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrie 

- Kontrola vazeb zdiva 

- Kontrola pevnosti betonu 

- Kontrola provedení dle projektové dokumentace 
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

 Před zahájením stavebních prací budou všichni pracovníci proškoleni odborným 

pracovníkem BOZP a seznámeni s technologickým postupem. O školení bude proveden zápis do 

stavebního deníku. Pracovníci budou pouţívat předepsané ochranné pomůcky. Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci je podrobněji zpracována v kapitole č. 9. Bezpečnost práce. 

Během stavebních prací budou dodrţovány: 

- nařízení vlády 362/2005 Sb. Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu 

Podle přílohy: - I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

  - IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

- VII. Dočasné stavební konstrukce 

- IX. Přerušení práce ve výškách 

- X. Krátkodobé práce ve výškách 

- XI. Školení zaměstnanců 

- nařízení vlády 591/2006 Sb. Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění novely nařízení vlády 136/2016 Sb. 

Podle přílohy č. 2: - I. Obecné poţadavky na obsluhu strojů 

   - III. Míchačky 

   - V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

   - VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

   - IX. Vibrátory 

- nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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4.10 Ekologie - vliv na ţivotní prostředí, nakládání s odpady 

 Při provádění stavby je třeba minimalizovat vliv na ţivotní prostředí, zejména prašnost, 

hlučnost a znečištění komunikací. Znečištěné automobily a jiná mechanizace musí být před 

odjezdem ze staveniště očištěny. V okolí stavby se nenachází ţádná zeleň a stromy, které by byly 

nutné chránit. Na staveništi se nesmí pálit odpadní materiály. Na stavbě bude přistaven 

kontejner, který bude slouţit pro skladování odpadu. Odpady se odvezou buď na skládku, nebo 

do spalovny. Nakládání s odpadem bude provedeno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 

Specifikace druhů odpadů, které mohou vzniknout při realizaci stavby, způsob jeho 

likvidace: 

Zatřídění dle kategorie Název odpadu Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové nebo lepenkové obaly skládka 

15 01 06 Směsi obalových materiálů spalovna 

17 01 01 Beton skládka 

17 01 02 Cihly skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky skládka 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků 
skládka 

17 02 01 Dřevo spalovna 

17 02 03 Plasty skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi 
skládka – nebezpečný 

odpad 

17 04 05 Ţelezo a ocel sběrný dvůr 

17 04 07 Směsné kovy sběrný dvůr 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady spalovna – nebezpečný 

odpad 

20 01 05 Drobné kovové předměty (např. plechovky) skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad spalovna/skládka 

20 03 04 Kal z chemických toalet skládka 

Tabulka 15: Zatřídění odpadu a způsob jeho likvidace 
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Jestliţe se budou na stavbě vyskytovat nebezpečné odpady nebo odpady obsahujících 

nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci nebo k jeho likvidaci musí být pouţita firma, která 

tento souhlas vlastní. Označení odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky 381/2001 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

4.11 Literatura, ČSN, www stránky 

 Literatura pouţita pro technologický předpis dané etapy je zpracována v celkovém 

seznamu této bakalářské práce.   
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5 ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 
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5.1 Identifikační údaje 

5.1.1 Identifikační údaj o stavbě 

Název stavby:    Polyfunkční objekt „Kopřivy“ 

Investor:    Luděk Řehoř, Boskovice, Nerudova 508, PSČ 680 01 

Místo stavby:    město Boskovice, Růţové náměstí, parc. č. 234/2, 234/35 

Kraj:     Jihomoravský 

Charakter stavby:   Novostavba 

Katastrální území:   Boskovice (608327) 

Vypracoval:    Ing. Radim Dvořáček, INGSTEP s.r.o., Sloup 192 

Základní stavební objekty:  S001 - Polyfunkční objekt 

S002 - Parkoviště, chodník a další zpevněné plochy 

S003 - Plynovodní přípojka 

S004 - Kanalizační přípojka 

S005 - Elektro přípojka 

S006 - Vodovodní přípojka 

5.1.2 Popis staveniště 

 Pozemek zařízení staveniště pro výstavbu polyfunkčního objektu se nachází v centru 

města Boskovice na Růţovém náměstí. Zřízení staveniště bude primárně umístěno na sousedním 

pozemku č. 270/4, 270/11, které jsou ve vlastnictví města Boskovice a pozemkem č. 270/12 ve 

vlastnictví společnosti SULKOM s.r.o. Pro moţnost vyuţití uvedených pozemků bude nutný 

písemný souhlas a povolení k vyuţívání území. Celková plocha staveniště je 749,6 m
2
. Pozemek 

se nenachází v ţádném ochranném pásmu, v památkové rezervaci, v chráněném nebo 

záplavovém území. Přístupová cesta ke staveništi je tvořena průjezdem z ulice Bezručova nebo 

také z parkoviště ze severovýchodní strany objektu. Pro vjezd na staveniště ze severovýchodní 

strany staveniště bude zřízen dočasný zábor části městského pozemku spojující nejbliţší 

komunikaci a pozemek staveniště. Vjezd na staveniště bude opatřen bránou. Celé staveniště bude 

oploceno mobilním plotem, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaným osobám. Napojení 
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inţenýrských sítí bude provedeno na přípojky, které jsou přivedeny k polyfunkčnímu objektu. 

Napojení elektriky proběhne v hlavní pojistkové skříni a voda bude napojena na vodoměrnou 

šachtu. Elektrická energie bude rozvedena po staveništi elektrickým rozvaděčem. Na staveništi 

budou umístěny provozní objekty. Jedná se o buňky pro stavbyvedoucího, šatny, sklad materiálu, 

toalety a umývárny, které budou slouţit jako dočasné stavební objekty. Napojení na inţenýrské 

sítě bude dočasné po dobu výstavby objektu. 

5.1.3 Popis objektu 

 Jedná se o novostavbu čtyřpodlaţního nepodsklepeného polyfunkčního objektu slouţící 

pro administrativu a částečně pro bydlení. V polyfunkčním objektu „Kopřivy“, Boskovice se 

budou nacházet provozovny občanského vybavení – lékárna, obchod se sportovním vybavením, 

svatební salón, kosmetický salón, prodejna nábytku, kadeřnictví, finanční poradenství a 

kanceláře. Dále ve 3. a 4. nadzemním podlaţí bude celkem 14 bytů. Tvar objektu je obdélníkový 

o půdorysných rozměrech 24,5 x 28 m s vystupujícím lícem fasády na jiţní straně. Celková 

zastavěná plocha je 723,96 m2. Objekt bude zastřešený plochými střechami. Povrch střech bude 

tvořit buď samotná hydroizolační folie (střecha nad 4.NP) nebo betonová dlaţba (části střech - 

terasy nad 2.NP a 3.NP). Výška hřebene střechy je +14,87 m nad upravený terénem. 

 V současné době je parcela pro nový objekt č. 234/2 zastavěná základovou deskou pro 

budoucí polyfunkční objekt „Kopřivy“. V katastru nemovitostí je zapsána jako druh pozemku 

zastavěná plocha. Parcely pro parkoviště č. 234/35, 270/2 a 270/9 jsou nezastavěné, v katastru 

nemovitostí jsou zapsané jako druh pozemku ostatní plocha. Pozemky jsou umístěny v mírně 

svaţitém území. Stavba je volně stojící a umístěna do volného prostoru mezi zatravněné parcely. 

5.1.4 Koncepce zařízení staveniště 

 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením F2 Standard s rozměry 3,45 x 2,05 m. 

Oplocení bude nést betonová patka a bude spojeno bezpečnostní svorkou. Součástí oplocení 

bude uzamykatelná brána o rozměru 6 500 x 2 000 mm, aby bylo zabráněno vniknutí 

nepovolaným osobám. Na příjezdové bráně bude umístěna výstraţná tabule upozorňující na 

zákaz vstupu nepovolaným osobám. Na frekventovaných částech staveniště se bude nacházet 

zpevněná plocha zhotovená ze štěrkové drtě frakce 32/63 tl. 200 mm. Tato zpevněná plocha 

bude zhutněna válcováním. 

 Napojení na inţenýrské sítě proběhne v hlavní pojistkové skříni a vodoměrné šachtě. 

Jedná se o elektrickou energii a vodovod. Elektrická energie bude rozvedena po staveništi 

elektrickým rozvaděčem, kde bude instalováno podruţné měřící zařízení. Rozvod energie 
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probíhá nad zemí, vedle oplocení, tak aby nepřekáţelo plynulé dopravě na staveništi. Dočasné 

napojení vody je z vodoměrné šachty před objektem, kde je instalován podruţný vodoměr. 

Z důvodů chybějící přípojky na odpadní kanalizaci bude kontejner usazen na fekální tank. 

 Polyfunkční objekt je řešen jako samostatný proces výstavby. Staveniště bude zařízeno 

tak, aby bylo moţné jednoduše a bezpečně stavbu realizovat. Uprostřed staveniště, blíţe 

k budoucímu objektu je navrţena plocha pro zvedací mechanismus, v severní části u příjezdové 

cesty je plocha pro skladování materiálu a v jihozápadní části je navrţena plocha pro staveništní 

buňky. Buňky jsou navrţeny jako dočasné stavební objekty a budou vyuţívány po celý proces 

výstavby. 

5.1.5 Napojení na dopravní infrastrukturu  

 Území staveniště je napojeno na místní komunikaci ze severní části. Příjezd k pozemku je 

řešen z jednosměrné ulice Hálkova průjezdem pod místním domem. Do areálu zezadu objektu se 

lze dostat také podjezdem pod domem z ulice Bezručova. Dopravní řešení nebude nijak 

upravováno a zůstane ponecháno v původním stavu. Trasy pro dopravu materiálu jsou 

podrobněji řešeny v kapitole č. 2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

5.2 Objekty zařízení staveniště 

 Na staveništi budou umístěny provozní objekty. Jedná se o buňky pro stavbyvedoucího, 

šatny, sklad materiálu, toalety a umývárny, které budou slouţit jako dočasné stavební objekty. 

Z důvodů chybějící přípojky na odpadní kanalizaci bude kontejner usazen na fekální tank. 

Drobný materiál bude skladován v uzamykatelné stavební buňce. Dále se jedná o oplocení a 

rozvody inţenýrských sítí. Rozmístění objektů je zpracováno ve výkrese zařízení staveniště. 

Objekty budou leţet na zhutněném podkladu štěrkovou drtí frakce 33/63 tl. 200 mm a vyrovnány 

podloţením dřevěných hranolů. 
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5.2.1 Provozní objekty 

Stavební buňka BK1: 

 Jako šatna a odpočinková místnost pro zaměstnance bude slouţit samostatný kontejner 

TOI TOI BK1 o rozměrech 6 x 2,5 m. 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní vybavení: 1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou ţaluzií 

nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, ţidle, skříně, věšák) 

Technická data: šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

   výška: 2 800 mm 

el. přípojka: 380 V/32 A 

  

Obrázek 47: Stavební buňka BK1 [47] 

 Obrázek 48: Interiér buňky BK1 [48] 
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Výpočet zázemí pro pracovníky: 

 Dle technologického předpisu bude na stavbě pracovat maximálně 16 pracovníků. Na 

jednoho pracovníka připadá plocha 1,5 m
2
. Plocha jedné stavební buňky BK1 je 15 m

2
. 

Výpočet: počet pracovníků x plocha na pracovníka 

  16 x 1,5 = 24 m
2
 

Návrh:  Budou navrţeny dvě stavební buňky BK1 s celkovou plochou 30 m
2
. 

Stavební buňka BK1: 

 Jako kancelář pro vedení stavby, coţ je stavbyvedoucí a stavební mistr bude slouţit 

samostatný kontejner TOI TOI BK1 o rozměrech 6 x 2,5 m. Jedná se o stejnou buňku jako pro 

zaměstnance. Kontejner bude vyhovovat poţadavkům pro vedení stavby. 

Skladový kontejner LK1: 

 Skladovací kontejner bude slouţit na stavbě k úschově drobného materiálu, který nesmí 

být vystaven nepříznivým klimatickým vlivům, drobných pracovních pomůcek a k úschově 

nářadí. Kontejnery jsou uzamykatelné. Z důvodu skladování materiálu budou zřízeny dva 

skladovací kontejnery. Kontejner lze vybavit mrazící jednotkou pro uskladnění potravin. 

 

Obrázek 49: Skladový kontejner LK1 [49] 

Technické údaje: šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 591 mm 
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Koupelna, WC - SK1: 

 Sanitární kontejner Koupelna, WC - SK1 bude 

vyuţit jako ideální hygienické zázemí pro pracovníky na 

stavbě. Kontejner kombinuje koupelnový a toaletní sektor. 

Z důvodu chybějící přípojky na odpadní kanalizaci bude 

kontejner usazen na fekální tank o objemu 9 m
3
, do kterého 

jsou odpady svedeny. Kontejner bude napojen na rozvod vody a elektrické energie. 

 

Vnitřní vybavení: 2 x elektrické topidlo  Technická data: šířka: 2 438 mm 

2 x sprchová kabina     délka: 6 058 mm 

3 x umývadlo      výška: 2 800 mm 

2 x pisoár      el.přípojka: 380 V/32A 

2 x toaleta      přívod vody: 3/4" 

1 x boiler 200 litrů     odpad: potrubí DN 100 

Fekální tank: 

 Kontejner bude usazen na fekální tank z důvodů chybějící přípojky na odpadní 

kanalizaci. Objem fekálního tanku je 9 m
3
. Tank bude průběţně kontrolován a dle potřeby 

vyčerpán fekálním vozem. Součástí zapůjčení fekálního tanku je i pomocné kovové schodiště 

 

  

Obrázek 50: Půdorys kontejneru SK1 [50] 

Obrázek 52: Fekální tank [52] 

 

Obrázek 51: Koupelna, WC - SK1 [51] 

Obrázek 53: Pomocné schodiště [53] 
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5.2.2 Kontejner na odpad 

 Na staveništi bude přistaven jeden valníkový kontejner na komunální odpad. Kontejner 

bude dle potřeby vyváţen na skládku v Boskovicích. Odpady budou roztříděny dle vyhlášky 

č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

 

Obrázek 54: Valníkový kontejner na odpad [54] 

5.2.3 Skladovací plochy 

 Skladovací plochy pro materiál jsou navrţeny v severní části u příjezdové. Plocha je 

zpevněná, zhotovená ze štěrkové drtě frakce 32/63 tl. 200 mm. Tato zpevněná plocha bude 

zhutněna válcováním. 

5.2.4 Osvětlení staveniště 

 Pracovní doba bude trvat od 7 h  maximálně do 16 h, tudíţ nebude nutné staveniště 

osvětlovat. Staveniště se nachází v zastavěné oblasti, kde je pouliční osvětlení. 

5.2.5 Mobilní oplocení 

 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením F2 Standard s rozměry 3,45 x 2,05 m. 

Oplocení bude nést betonová patka a bude spojeno bezpečnostní svorkou. Součástí oplocení 

bude uzamykatelná brána o rozměru 6 500 x 2 000 mm, aby bylo zabráněno vniknutí 

nepovolaným osobám. Na příjezdové bráně bude umístěna výstraţná tabule upozorňující na 

zákaz vstupu nepovolaným osobám.  

  

 

 Obrázek 56: Dílec mobilního plotu [56] 

Obrázek 55: Betonová patka oplocení [55] 
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5.2.6 Parkovací plochy 

 Parkovací plocha určená pro pracovníky a vedení stavby bude před vjezdem na staveniště 

na parcele č. 270/9 a 272/2. Tyto parkovací plochy budou označeny značkou. 

5.2.7 Staveništní přípojky 

Elektrická přípojka: 

 Napojení na elektrickou energii bude provedeno na přípojku, která je přivedena k 

polyfunkčnímu objektu. Napojení proběhne v hlavní pojistkové skříni na jiţní straně objektu. 

Z přípojného místa povede kabelové vedení v cháničce do přenosného elektrického rozvaděče 

PER – ST 80A (Modul). Tento staveništní rozvaděč obsahuje vlastní jednosazbový elektroměr. 

Z rozvaděče bude moţné odebírat energii pro stavební buňky, stroje i nářadí, které elektrickou 

energii vyţadují. 

Vodovodní přípojka: 

 Napojení na vodovodní síť proběhne na vodoměrnou šachtu, která prochází přípojka k 

polyfunkčnímu objektu. Napojení proběhne těsně před objektem na jiţní straně objektu. 

Vodovodní přípojka bude vedena v zemi. Staveništní vodovodní potrubí bude z PE. Přípojka 

bude opatřena dočasnými vodoměrnými hodinami pro přesný odpis spotřeby vody. Voda bude 

vyuţita pro sociální zařízení a stavební účely. 

  

 

 

Obrázek 58: Bezpečnostní svorka oplocení [58] 

Obrázek 57: Výstraţná tabule [57] 
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5.2.8 Staveništní doprava 

Horizontální doprava: 

 Lehké stavební prvky, stroje i nářadí budou přenášeny ručně nebo pomocí stavebních 

koleček. Všechny ostatní těţší prvky budou přemisťovány pomocí věţového jeřábu MB 1030.11. 

Bude moţnost vyuţít i Valník MAN 26.410 s hydraulickou rukou Palfinger. 

Vertikální doprava: 

 Na přesun těţkých stavebních prvků jako například překladů a celých palet s cihelnými 

bloky bude vyuţit věţový jeřáb MB 1030.11. Pro dopravu čerstvého betonu bude slouţit 

autočerpadlo SCHWING S 46 SX, s vertikálním dosahem do výšky 45,6 m. 

5.3 Zdroje pro stavbu 

5.3.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

 Maximální celkový příkon elektrické energie se předpokládá za současného vyuţití všech 

zařízení. Podle toho je třeba navrhnout správné jističe. 

Stavební stroj nebo nářadí Příkon (kW) 
Počet 

kusů 

Celkový 

příkon (kW) 

Věţový jeřáb MB 1030.11 60 1 60 

Stavební míchačka 550W KAXL 0,55 1 0,55 

Pila Alligator DeWALT DWE398 1,7 1 1,7 

Svářečka CO2 Kühtreiber KIT 2200 4-kladka 2,2 1 2,2 

Vibrační lišta BV 20G - Atlas Copco 0,8 2 1,6 

Úhlová bruska Makita GA9020 2,2 1 2,2 

Okruţní pila Evolution RAGE-B 185 mm 1,2 1 1,2 

Vysokofrekvenční vibrátor Perles AV 425 0,5 2 1,0 

Příkon stavebních strojů a nářadí celkem = P1 70,45 kW 

Tabulka 16: Potřeba elektrické energie pro stroje a nářadí 
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Staveništní osvětlení Příkon (kW) 
Počet 

kusů 

Celkový 

příkon (kW) 

Stavební buňka BK1 0,2 3 0,6 

Stavební buňka BK2 0,2 1 0,2 

Koupelna, WC - SK1 0,2 1 0,2 

Příkon staveništního osvětlení celkem = P2 1,0 kW 

Tabulka 17: Potřeba elektrické energie pro staveništní osvětlení 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie: 

P = 1,1 x ∙ [(0,5 x P1 + 0,8 x P2)
2 

+ (0,7 x P1)
2
]

0,5
 [kW] 

1,1 – Koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – Koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – Koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

P = 1,1 x [(0,5 x 70,45 + 0,8 x 1,0)
2
 + (0,7 x 70,45)

2
]
0,5

 = 67,18 kW 

Nutný příkon elektrické energie je 67,18 kW. 

5.3.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

 Voda bude pouţita do maltových směsí na zaloţení první vrstvy zdiva, ošetřování betonu, 

pro sociální zařízení a umývání pomůcek. 

Voda pro stavební účely – V1 

Účel Měrná jednotka 
Počet měrných 

jednotek 

Střední norma 

[l/m.j.] 

Potřebné 

mnoţství vody 

Zaloţení zdiva m
3 

1,29 150 193,5 

Ošetřování 

betonu 
m

3
 43,15 200 8 630 

Celkem vody pro stavební účely: 8 823,5 

Tabulka 18: Potřeba vody pro stavební účely 
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Voda pro sociální zařízení – V2 

Účel Měrná jednotka 
Počet měrných 

jednotek 

Střední norma 

[l/m.j.] 

Potřebné 

mnoţství vody 

Umyvadla, WC pracovník 16 40 640 

Sprchy pracovník 16 45 720 

Celkem vody pro sociální zařízení: 1360 

Tabulka 19: Potřeba vody pro sociální zařízení 

Voda pro údrţbu a umývání pomůcek – V3 

Účel Měrná jednotka 
Počet měrných 

jednotek 

Střední norma 

[l/m.j.] 

Potřebné 

mnoţství vody 

Umývání 

pomůcek 
- - - 200 

Celkem vody pro údrţbu a umývání pomůcek: 200 

Tabulka 20: Potřeba vody pro údrţbu a umývání pomůcek 

Výpočet vody pro provoz na staveništi: 

Qn = ∑ (Pn x kn) / (t x 3600) = (V1 x 1,6 + V2 x 2,7 + V3 x 2,0) / (t x 3600) 

Qn - Spotřeba vody v [l/s] 

Pn - Potřeba vody v [l/den] 

Kn - Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (1,6; 2,7; 2,0) 

t – Délka směny [h] 

Qn = (8823,5 x 1,6 + 1360 x 2,7 + 200 x 2,0) / (9 x 3600) 

Qn = 0,561 l/s 

Celková potřeba vody pro staveniště je 0,561 l/s. Návrh dimenze vodovodní přípojky je 

DN 25mm. 

5.3.3 Poţární voda 

 Zdrojem poţární vody je stávající nadzemní hydrant na ul. Hálkova v zeleném pásu, který 

zajistí podle protokolu VAS a.s. Boskovice č. 2014-174 dodávku vody v mnoţství 6 l.s
-1

. 

Hydrant je funkční bez závad, vzdálen je asi 100 m od vstupní brány na staveniště. 
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5.4 Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 

 Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením, aby bylo zabráněno nepovolenému 

vniknutí. Oplocení bude nést betonová patka a bude spojeno bezpečnostní svorkou. Součástí 

oplocení bude uzamykatelná brána o rozměru 6 500 x 2 000 mm. V pracovní době, která je 

maximálně do 16 h bude brána otevřená. Po skončení směny ji dělníci uzavřou a uzamknou. Na 

vnější straně oplocení blízko brány budou připnuty výstraţné značky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 60: Výstraţná tabule [60]  

Obrázek 61: Omezení rychlosti na 15 km/h [61] 

  

  

Obrázek 59: Informační a výstraţné tabule [59] 
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5.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Před zahájením stavebních prací budou všichni pracovníci proškoleni odborným 

pracovníkem BOZP a seznámeni s technologickým postupem. O školení bude proveden zápis do 

stavebního deníku. Pracovníci budou pouţívat předepsané ochranné pomůcky. Za bezpečnost 

pracovníků na stavbě a staveništi odpovídá jejich zaměstnavatel. 

 Bezpečnost práce řeší především tyto zákony a nařízení: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 

dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, a její novela Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji zpracována v kapitole 

č. 9. Bezpečnost práce. 

5.6 Ochrana ţivotního prostředí a ekologie 

 Při provádění stavby je třeba minimalizovat vliv na ţivotní prostředí, zejména prašnost, 

hlučnost a znečištění komunikací. Znečištěné automobily a jiná mechanizace musí být před 

odjezdem ze staveniště očištěny. V okolí stavby se nenachází ţádná zeleň a stromy, které by byly 

nutné chránit. Na staveništi se nesmí pálit odpadní materiály. Na stavbě bude přistaven 

kontejner, který bude slouţit pro skladování odpadu. Odpady se odvezou buď na skládku, nebo 

do spalovny. Nakládání s odpadem bude provedeno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 
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Specifikace druhů odpadů, které mohou vzniknout při realizaci stavby, způsob jeho 

likvidace: 

Zatřídění dle kategorie Název odpadu Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové nebo lepenkové obaly skládka 

15 01 06 Směsi obalových materiálů spalovna 

17 01 01 Beton skládka 

17 01 02 Cihly skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky skládka 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků 
skládka 

17 02 01 Dřevo spalovna 

17 02 03 Plasty skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi 
skládka – nebezpečný 

odpad 

17 04 05 Ţelezo a ocel sběrný dvůr 

17 04 07 Směsné kovy sběrný dvůr 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady spalovna – nebezpečný 

odpad 

20 01 05 Drobné kovové předměty (např. plechovky) skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad spalovna/skládka 

20 03 04 Kal z chemických toalet skládka 

Tabulka 21: Zatřídění odpadů a způsob jeho likvidace 

 

5.7 Orientační doba výstavby 

Zahájení etapy: květen 2017 

Předpokládané ukončení etapy: prosinec 2017 

Maximální doba výstavby této etapy je 8 měsíců. 
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6 ČASOVÝ PLÁN PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 
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 Pro zpracování časového harmonogramu byl pouţit program CONTEC. 

V harmonogramu jsou obsaţeny návaznosti jednotlivých prací pro hrubou vrchní stavbu 

polyfunkčního objektu v Boskovicích. Harmonogram je přiloţen v příloze č. 2 – Časový plán 

hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu.  
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7 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
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7.1. Stavební jeřáb MB 1030.11 

 Stavební rychlomontovatelný věţový jeřáb MB 1030.11 je pojízdný jeřáb s otočnou věţí, 

s vodorovným výloţníkem délky 28, 32 a 40 m s vlečenou kočkou. Pro tuto stavbu navrhuji 

délku vyloţení 40 m s výškou háku 28,7 m. Jeřáb bude slouţit na stavbě k horizontální i 

vertikální přepravě materiálu. Bude vyuţit pro přepravu zdícího materiálu, bednění, stropních 

nosníků a výztuţe. Jeřáb bude vyuţíván po celou dobu výstavby. 

Rozměr základny: 4,6 x 5,2 m na pevných patkách 

Únosnost podloţí: min. 2,5 kg/cm2 

Hmotnost konstrukce: 36,1 t 

Hmotnost protizávaţí: 32,0 t 

Montáţní prostor: min. 5 x 35 m 

Poloměr otáčení: 4,8 m 

Celkový příkon: 60 kW s jističem min. 80 A 

Tabulka 22: Stavební jeřáb 

 

 

Obrázek 62: Hlavní části jeřábu [62] 
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Obrázek 63: Stavební věţový jeřáb MB 1030.11 [63] 
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7.2 Tatra 815 NTH 6 x 6 

Návěsový tahač T815 NTH je třínápravové 

vozidlo určené na přepravu velkoobjemových 

návěsů po veřejných komunikacích i mimo ně, 

pokud to dovolí únosnost terénu. Je vybaven 

hydraulickým zařízením pro sklápění návěsu. 

Tatra 815 je navrţena pro přepravu stavebního 

věţového jeřábu MB 1030.11. Automobil jeřáb 

přiveze na začátku výstavby a po skončení prací na stavbě si pro něj přijede. Jeřáb figuruje 

vlastním podvozkem, který se k automobilu připojí. 

Značka, typ vozidla: T 815 NTH 6 x 6 

Max. celková hmotnost soupravy: 45 000 kg 

Zdvihový objem motoru: 19 000 cm
3 

Základní spotřeba paliva: 49,5 l/100 km 

Maximální rychlost: 90 km/hod 

Pohon:  6 x 6 

Tabulka 23: Parametry Tatry 815 NTH 

 

Obrázek 65: Tatra 815 s návěsem [65] 

Obrázek 64: Tatra 815 NTH [64] 
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Obrázek 66: Tatra 815 boční pohled [66] 

7.3 Autočerpadlo SCHWING S 46 SX 

 Autočerpadlo SCHWING S 46 SX umoţňuje rychlé a jednoduché dopravení betonové 

směsi na místo určení. Automobil bude slouţit pro přepravu čerstvého betonu do stropních 

konstrukcí, dobetonávek, ţelezobetonových věnců a monolitických desek. Má 46 m výloţník se 

125 mm dopravním potrubím. Autočerpadlo bude mít pouze jednu pracovní polohu. 

 

Obrázek 67: Autočerpadlo SCHWING S 46 SX [67] 

Výloţník S 46 SX 

Vertikální dosah: 45,6 m 

Horizontální dosah: 41,8 m 

Počet ramen: 3 

Dopravní potrubí: DN 125 

Délka koncové hadice: 4 m 

Pracovní rádius otoče: 380° 

Zapatkování podpěr - přední: 8,30 m 

Zapatkování podpěr - zadní 8,30 m 

Čerpací jednotky P 2525 
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Pohon: 636 l/min 

Dopravní válec: 250 x 2500 mm 

Hydraulický válec: 120 / 85 mm 

Počet zdvihů: 22 min
-1 

Dopravované mnoţství: 163 m
3
/h 

Tlak betonu maximální: 85 bar 

Tabulka 24: Parametry autočerpadla SCHWING S 46 S 
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Obrázek 68: Pracovní rozsah autočerpadla [68] 
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7.4 Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 7C LIGHT LINE 

 Pro postupné doplňování betonové směsi do čerpadla je navrţen autodomíchávač 

SCHWING Stetter C3 LIGHT LINE. Slouţí především pro dopravu čerstvého betonu. 

 

Obrázek 69: Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 [69] 

Typ domíchávače AM 7 C 

Sklon bubnu: 12,45˚ 

Stupeň plnění: 55,1 % 

Jmenovitý objem: 7 m
3
 

Hmotnost mixéru: 3200 kg 

Průměr bubnu (A): 2300 mm 

Výška násypky (B) 2425 mm 

Světlá výška (C) 2426 mm 

Výsypná výška (D) 1027 mm 

Tabulka 25: Parametry Autodomíchávače SCHWING Stetter C3 

 

 

Obrázek 70: Schéma bubnu Autodomíchávače [70] 
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7.5 Valník MAN 26.410 s hydraulickou rukou Palfinger 16 m / 700 kg 

 Valník MAN zajišťuje dopravu zdících materiálů pro svislé i vodorovné konstrukce, 

výztuţe, materiály pro zateplovací systém ETICS a další materiály potřebné pro technologickou 

etapu hrubé vrchní stavby. Za automobil je moţno připojit vlek SCHWARZMULLER 18. 

K vyskládání nákladu bude pouţita hydraulická ruka Palfinger 16 m / 700 kg. 

 

Obrázek 71: MAN 26.410 [71] 

Valník MAN 26.410 s hydraulickou rukou Palfinger 16 m / 700 kg 

Délka: 7 500 mm 

Šířka: 2 550 mm 

Výška: 3 400 mm 

Délka valníku: 4 900 mm 

Vzorec kol: 6 x 2 

Úloţné místa pro europalety: 12 

Zdvihový objem: 12 700 ccm 

Nosnost automobilu: 13 000 kg 

Nosnost vleku: 10 000 kg 

Tabulka 26:  Parametry valníku MAN 
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7.5.1 Hydraulická ruka Palfinger 

 Hydraulická ruka bude slouţit výhradně k vyloţení 

stavebního materiálu z nákladního automobilu s valníkem, 

který bude přivezen ze stavebnin Flamex. Ruka je součástí 

automobilu MAN 26.410. Maximální nosnost hydraulické 

ruky je 6500 kg. Nosnost při maximálním vyloţení 16 m je 

700 kg. 

 

 

Obrázek 73: Hydraulická ruka Palfinger [73]  

 Obrázek 72: MAN 26.410 [72] 
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7.6 MAN 12.180 TGL + Kontejner 

 Nákladní automobil MAN 12.180 TGL bude slouţit pro odvoz stavební suti ze stavby. Je 

vybaven kloubovým nosičem s hákem a vanovým kontejnerem. 

 

Obrázek 74: MAN 12.180 TGL [74] 

MAN 12.180 TGL + Kontejner 

Délka: 6 330 mm 

Šířka: 2 470 mm 

Výška: 2 560 mm 

Výkon motoru: 132 kW 

Objem motoru: 4 580 ccm 

Pohon: 4 x 2 

Nosnost: 8 t 

Provozní hmotnost: 4 900 kg 

Uţitková hmotnost: 7 090 kg 

Kontejner 3 m
3
 

Maximální nosnost: 6 t 

Rozměr loţné plochy (š x d) 1 900 x 3 800 mm 

Tabulka 27: MAN 12.180 TGL s kontejnerem 
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7.7 Citroen Jumper Combi L2H2 

 Jedná se o uţitkový vůz, který bude slouţit zejména k přepravě dělníků, drobného 

materiálu a nářadí. Vůz je ve vlastnictví firmy, která stavbu realizuje. Automobil disponuje šesti 

místy pro zaměstnance realizující firmy. 

 

Obrázek 75: Citroen Jumper Combi L2H2 [75] 

Citroen Jumper Combi L2H2 

Délka: 5 998 mm 

Šířka: 2 490 mm 

Výška: 2 524 mm 

Počet míst: 6 

Výška úloţného prostoru: 1 930 mm 

Šířka úloţného prostoru: 1 790 mm 

Tabulka 28: Parametry Citroenu Jumper Combi L2H2 
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7.8 Staveništní rozvaděč PER – ST 80A (Modul) 

 Přenosný staveništní rozvaděč s měřením spotřeby pro připojení krátkodobých odběrů a 

stavenišť. Bude slouţit k napojení staveniště na elektrickou síť. Jedná se o napojení stavebních 

buněk, strojů a přístrojů. Rozvaděč obsahuje vlastní jednosazbový elektroměr. 

 

Obrázek 76: Staveništní rozvaděč [76] 

Staveništní rozvaděč PER – ST 80A (Modul) 

Výška: 1 200 mm 

Hloubka: 400 mm 

Šířka: 600 mm 

Hmotnost: 22 kg 

Jmenovité napětí: 500 V 

Jmenovitý proud jističe: 80 A 

Počet přívodů: 1 

Počet vývodů: 6 

Tabulka 29: Staveništní rozvaděč PER – ST 80A 
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7.9 Stavební míchačka 550W KAXL 

 Stavební míchačka bude slouţit pro smíchání cementových směsí se záměsovou vodou. 

Jedná se výhradně o zakládání první řady zdiva na asfaltový pás. Míchačka je elektricky 

poháněná. 

  

Obrázek 77: Stavební míchačka [77] 

Stavební míchačka 550W KAXL 

Hmotnost: 52,5 kg 

Příkon motoru: 550 W 

Napájení: 230 V / 50 Hz 

Kapacita: 140 l 

Rozměry: 77 x 69 x 46 cm 

Otvor bubnu 328 mm 

Tabulka 30: Stavební míchačka 
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7.10 Pila Alligator na duté lehčené cihly porotherm DeWALT DWE398 

 Pila bude slouţit především k řezání cihelných bloků Porotherm. Lze provádět kolmé i 

šikmé řezy. Dva protiběţné pilové listy se pohybují v opačných směrech, a tak zamezují pohybu 

materiálu při řezání. 

 

   

Pila Alligator DeWALT DWE398 

Příkon: 1 700 W 

Výkon: 900 W 

Délka řetězového nástroje: 430 mm 

Hmotnost: 5,5 kg 

Délka: 918 mm 

Výška: 219 mm 

Tabulka 31: Pila Aligator  

Obrázek 79: Pila DeWALT [79] 

 Obrázek 78: Řezání pilou DeWALT [78] 
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7.11 Pojízdné Lešení ProTec XXL 

 Lešení pouţijeme při zdění 2. výšky, coţ je výška nad 1,5 m. Bude pouţito také při 

osazování překladů. 

 

 

 

 

 

7.12 Svářečka CO2 Kühtreiber KIT 2200 4-kladka 

 Svářečka bude slouţit ke spojování betonářské výztuţe. Jedná se o výztuţ v podlaze, ve 

věncích a v ţelezobetonových monolitických konstrukcích. Obsluhovat svářečku můţe pouze 

osoba vlastnící svářecí průkaz. 

  

  

Pojízdné Lešení ProTec XXL  

Max. zatíţení: 480 kg 

Rozměr podlahy: 1,2 x 2,0 m 

Hmotnost lešení: 61 kg 

Tabulka 32: Pojízdné lešení 

Svářečka CO2 Kühtreiber KIT 2200 4-kladka 

Napájecí napětí: 3 x 400 V 

Jištění: 16 A 

Počet reg.stupňů: 10 

průměr drátu - ocel, nerez: 0,6 - 0,8 mm 

Rozměry: 878 x 486  x635 mm 

Hmotnost: 52 kg 

Tabulka 33: Svářečka 

 
Obrázek 80: Pojízdné lešení [80] 

Obrázek 81: Svářečka [81] 
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7.13 Vibrační lišta BV 20G - Atlas Copco 

 Slouţí k srovnávání povrchu i hloubkovému pěchování betonu. Spolehlivý a snadno se 

pouţívá. 

  

 

Vibrační lišta BV 20G - Atlas Copco 

Délka lišty: 2 m 

Hmotnost: 14,8 kg 

Šířka lišty: 170 mm 

Výkon motoru: 0,8 kW 

Hladina hluku: 91 dB(A) 

Tabulka 34:Vibrační lišta 

7.14 Vysokofrekvenční vibrátory 

Perles AV 425 

 Ponorný vibrátor bude slouţit pro hutnění čerstvého betonu, který bude čerpán do věnců 

a dobetonávek.  

  

Obrázek 83: Vysokofrekvenční vibrátor Perles AV 425 [83] 

Vysokofrekvenční vibrátory Perles AV 425 

Hmotnost: 9 kg 

Hutnící výkon: 15 m
3
/hod 

Průměr: 38 mm 

Délka hřídele: 5 m 

Tabulka 35: Ponorný vibrátor  

 

Obrázek 82: Vibrační lišta BV 20G [82] 
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7.15 Úhlová bruska Makita GA9020 

 Úhlová bruska je navrţena pro zkrácení a nařezání přesných rozměrů výztuţe do věnců, 

podlah a ţelezobetonových konstrukcí. 

 

Obrázek 84: Bruska Makita [84] 

7.16 Okruţní pila Evolution RAGE-B 185 mm 

 Okruţní pila bude vyuţita při zkracování dřevěných prvků. Zejména u bednění věnců a 

ţelezobetonových desek. 

  

  

Úhlová bruska Makita GA9020 

Hmotnost: 4,7 kg 

Průměr kotouče: 230 mm 

Volnoběţné otáčky: 6 600 ot/min 

Příkon: 2 200 W 

Závit na vřetenu: M 14 

Tabulka 36: Úhlová bruska 

Okruţní pila Evolution RAGE-B 

Příkon: 1 200 W 

Volnoběţné otáčky: 3 700 min
-1

 

Hmotnost: 5,4 kg 

Ø pilového kotouče: 185 mm 

Hloubka řezu (90°): 60 mm 

Tabulka 37:Okruţní pila 

Obrázek 85: Okruţní pila [85] 
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7.17 Stavební hořák IZOL KG 

 Izolatérský hořák s plynulou regulací výkonu. Obsahuje flexibilní 5 metrovou plynovou 

hadici a tlakový regulátor. Hořák bude pouţit pro natavení asfaltových pásů pod první řadu 

zdiva. K plynovému hořáku pouţijeme propan – butanovou lahev s hmotností 10 kg. 

 

 

7.18 Pistol na montáţní pěnu POROTHERM 

 Slouţí pro nanášení montáţní pěny na loţnou spáru. Nanáší se na kaţdou řadu cihelných 

bloků ve dvou řádcích. Pistole určena pouze ke zdění broušených cihel Porotherm Profi Dryfix. 

   

 

 

  

Stavební hořák IZOL KG 

Výkon: 79 kW 

Délka nástavce: 35 cm 

Celková délka: 86 cm 

Průměr hubice: 60 cm 

Spotřeba paliva: 5,7 kg/h-tlak 3 bar  

Délka hadice: 5 m 

Tlakový regulátor: 0 – 3 bar 

Tabulka 38: Stavební hořák 

Pistol na montáţní pěnu POROTHERM 

Materiál: Teflon 

Hmotnost: 0,5 kg 

Tabulka 39: Pistol na montáţní pěnu 

Obrázek 86: Stavební hořák [86] 

Obrázek 87: Pistol na montáţní pěnu[ 87] 
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7.19 Ruční postřikovač STIHL SG 31 

 Ruční postřikovač bude slouţit k nanášení odbedňovacího přípravku oleje Bostik na 

bednící desky. Manuální postřikovač s objemem nádrţky 5 litrů. 

 

 

 

 

 

7.20 Vyrovnávací souprava Porotherm 

 Pouţije se k zaloţení 1. vrstvy broušených cihel Porotherm Profi. První vrstva 

broušených cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu zakládací malty. 

 

Obrázek 89: Vyrovnávací souprava [89] 

  

 Obrázek 88: Ruční postřikovač [88] 
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7.21 Samonivelační rotační laser DeWALT DW079PKH 

 Samonivelační rotační laser s kompletní sadou bude slouţit pro kontrolu postupu práce 

při zdění. Pouţije se při zakládání první řady zdiva. Lze zaměřit horizontální i vertikální body. 

 

 

 7.22 Nivelační optický přístroj DeWALT DW096PK 

 Nivelační přístroj bude vyuţit při konečném zaměření konstrukce, měření odchylek a 

nerovností. 

   

Tabulka 41: Nivelační optický přístroj 

 

Rotační laser DeWALT DW079PKH 

Napájení: Baterie DEWALT 

Hmotnost: 2,0 kg 

Šířka: 230 mm 

Délka: 305 mm 

Výška: 190 mm 

Viditelnost laseru: aţ 30 m 

Přesnost srovnání: +/- 0,1 mm/m 

Tabulka 40: Samonivelační rotační laser 

Nivelační přístroj DeWALT DW096PK 

Hmotnost: 1,72 kg 

Zvětšení: 26 x 

Typ srovnávání: Automatické 

Pracovní rozsah: 100 m 

Přesnost: 2 mm 

Přesnost: 2 mm 

Š x D x V 130 x 207 x 145 mm 

Obrázek 90: Laser DeWALT [90] 

Obrázek 91: Nivelační přístroj DeWALT DW096PK [91] 
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8 KVALITATIVNÍ POŢADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
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8.1 Úvod 

 Daný kontrolní a zkušební plán je určený pro novostavbu polyfunkčního objektu 

„Kopřivy“ v Boskovicích. Kontrolní a zkušební plán je vypracován pro danou technologickou 

etapu hrubé vrchní stavby – zděné konstrukce. Obsahem je předmět kontroly, způsob kontroly, 

kdo kontrolu provádí, počet kontrol v průběhu činností, termíny kontrol, legislativa, výsledek 

kontroly a její datum, kdy byla provedena. O všech provedených kontrolách bude proveden zápis 

do stavebního deníku. Kompletní tabulka kontrolního a zkušebního plánu je uvedena 

v samostatné příloze. 

8.1.1 Charakteristika zděných konstrukcí 

 Konstrukční systém objektu bude zděný z cihelných broušených bloků POROTHERM 30 

Profi Dryfix. Pro vnitřní nenosné konstrukce budou pouţity prvky POROTHERM 11,5 Profi 

Dryfix a POROTHERM 14 Profi Dryfix. Ke zdění tohoto typu tvarovek je poţita speciální zdicí 

pěna Porotherm Dryfix. Pro zaloţení stěn bude pouţita zakládací malta POROTHERM Profi 

AM (Anlegemörtel). Výtahová šachta bude vyzděna ze ztraceného bědnění BEST 20 a vyplněna 

betonem třídy C 25/30. Překlady nad otvory budou provedeny z POROTHERM KP 7 v různých 

délkách, POROTHERM KP XL a POROTHERM KP 11,5. Stropní konstrukce bude tvořena 

keramickými tvarovkami Miako v kombinaci s nosníky POT. Pod nosné zdi ve vyšších patrech 

bude vloţen ocelový válcovaný stropní nosník, profil I č. 200. Konstrukce pod výklenky a 

schodiště budou ţelezobetonová monolitická. Pozední věnce z betonu C20/25 chráněné z vnější 

strany věncovými deskami VELOX. Konstrukční výška podlaţí je 3 250 mm. 

8.2 Vstupní kontrola 

8.2.1 Kontrola připravenosti staveniště 

 Kontrolu provede před zahájením prací stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Kontroluje se umístění, přístupnost, velikost skladovacích ploch pro umístění materiálu, nářadí a 

strojů. Zkontroluje se kvalita oplocení celého staveniště, zabezpečení brány, viditelnost značek, 

stavební buňky a míchací centrum. Rovněţ se provede kontrola napojení na přípojky vody a 

elektrické energie a zkontroluje se jejich správné provedení a fungování. 

8.2.2 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontroluje se úplnost a správnost schválené projektové dokumentace dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ta musí obsahovat konstrukční 

výkresy, výkaz výměr a technickou zprávu. Dokumentace musí být zpracována oprávněnou 

osobou v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace musí být 
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odsouhlasena projektantem a investorem. V případě pochybností je stavbyvedoucí povinen 

projednat problém s investorem a provést dodatečné prověření. Kontrolu provede stavbyvedoucí 

s technickým dozorem investora. Projektová dokumentace bude k dispozici po celou dobu 

výstavby. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

8.2.3 Kontrola provedení základových konstrukcí 

 Před zahájením prací musíme zkontrolovat rovinnost a geometrickou správnost základové 

desky dle projektové dokumentace. Kontroluje se čistota, rovinnost, dovolené odchylky a 

správné rozměry základové desky. Při měření musí být podklad čistý, aby nedocházelo ke 

zkreslení. Odchylky místní rovinnosti se kontrolují dvoumetrovou latí se dvěma libelami, na 

jejichţ koncích jsou podloţky o stejné výšce a půdorysné ploše. Podloţky umoţňují eliminovat 

vliv místních nerovností, které by mohli zkreslit výsledek měření. Odchylky se změří posuvným 

měřítkem. Pod první vrstvou zdiva se drobné nerovnosti podkladu vyrovnají podkladní vrstvou 

malty, kdy mezní odchylka této vyrovnávací vrstvy nemá překročit při délce do 0,8 m ± 10 mm. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora. O kontrole bude sepsán 

protokol a proveden zápis do stavebního deníku. 

Délka desky: ≥1m do 4m ≥4m do 10m 

Odchylka: 6mm 12mm 

Tabulka 42: Tolerance rovinnosti rovinných ploch 

8.2.4 Kontrola jakosti materiálu 

 Vlastnosti objednaného materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti 

od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a identifikačním dokladem (identifikační 

CE štítek staviva). Kontrola se provádí při kaţdé dodávce materiálu na staveniště. Kontroluje se, 

jestli odpovídá objednané mnoţství, rozměry a správné druhy dle dodacího listu. Materiál, který 

se nachází v dodacím listu, musí odpovídat materiálu v projektové dokumentaci. Kontroluje se 

také, zda při přepravě materiálu nedošlo k poškození. Poškozené materiály nebudou na stavbě 

pouţity a uplatní se na něj reklamace u dodavatele. U pytlovaných směsí bude vizuálně 

zkontrolována neporušenost obalů a jejich hmotnost. Bude provedena kontrola dodaného 

hydroizolačního materiálu, u kterých bude kontrolován druh, mnoţství, mechanické neporušení 

například oděrky, trhliny a díry. Tloušťka pásu bude v toleranci ± 0,2 mm. Asfaltové role musí 

být dodány na paletě a zabaleny průhlednou fólií. 

 U zdících prvků kontrolujeme pravoúhlost, rovnost a kolmost čel, barvu, hmotnost, 

rozměry, trhliny a jiné viditelné poškození. Mezní odchylky zdícího materiálu jsou stanoveny 

normou ČSN EN 771-1 ed.2. Největší přípustná tolerance je rozdíl mezi největší a nejmenší 
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hodnotou rozměrů zjištěného měřením na souboru prvků, který nesmí být větší, neţ hodnota 

vypočtená dle vztahu pro kategorii R2 a zaokrouhlená na celé mm. Tolerance průměrné hodnoty 

znamená, ţe u ţádného rozměru nesmí být rozdíl mezi deklarovanou a průměrnou hodnotou 

vypočtenou ze změřených hodnot u vzorků v souboru větší neţ mezní odchylky, které přísluší 

deklarované kategorii T2. 

 Měření provádíme podle normy ČSN EN 772-16. Kaţdý rozměr se měří 2x blízko hran 

vzorku. Dle přílohy A normy ČSN EN 771-1 ed. 2 tato měření provádíme na souboru 10 prvků. 

Tloušťka ţeber smí být nejméně 20 mm u obvodových, u vnitřních nejméně 14 mm. 

 

Obrázek 92: Místa měřených rozměrů dle ČSN EN 772-16 [92] 

 U překladů měříme délku rovnoběţně s podélnou osou překladu a zaznamenáváme 

rozměr zaokrouhlený na 2 mm. Šířka a výška se měří na obou koncích a ve středu rozpětí 

překladu. V kaţdé poloze zaznamenáváme nejmenší a největší rozměr s přesností na 1 mm. 

Prohnutí překladu měříme v poloze, v jaké bude uloţen v konstrukci. Překlad se poloţí n dvě 

podpory a měření provádíme zkušebním pravítkem. U překladů kontrolujeme praskliny a vady 

způsobené přepravou materiálu. 

Rozměry Mezní odchylky 

Délka ± 15 mm 

Šířka a výška ± 5 mm 

Přímost a zakřivení 0,5 % délky, nejvýše však 10 mm od zamýšleného profilu 

Tabulka 43: Mezní odchylky rozměrů keramických překladů 

8.2.5 Kontrola skladování materiálu 

 Materiál bude skladován v souladu s normou ČSN 26 9030. Stavbyvedoucí a technický 

dozor investora musí dbát na správné skladování stavebního materiálu.  
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Zdící materiál: 

 Cihelné tvarovky budou skladovány na vratných paletách o rozměru 1 180 x 1 000 mm. 

Palety jsou obaleny fólií a uskladněny na odvodněné ploše. Část palet bude uskladněna na 

základové desce a následně v dalších patrech, aby bylo zdění co nejefektivnější. Palety na 

odvodněné zpevněné ploše budeme skladovat nejvýše dvě nad sebou. Při skladování 

kontrolujeme neporušenost obalové fólie. Jestliţe bude fólie porušena, překryjeme palety 

voděodolnou plachtou. 

Nosníky POT: 

 Nosníky musí na dopravním prostředku leţet po celé své loţné ploše. Při manipulaci a 

skladování je třeba podkládat trámy ve vzdálenosti max. 500 mm od konců trámů dřevěnými 

proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány 

vţdy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuţe s horní výztuţí. Při ukládání trámů na 

loţnou plochu dopravního prostředku musí na ní trámy leţet v celé své délce. V zimním období 

by měly být trámy chráněny proti povětrnostním vlivům. 

Stropní vloţky MIAKO: 

 Vloţky MIAKO PTH jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 

1 180 x 1 000 mm. Palety jsou uskladněny na odvodněné a zpevněné ploše vedle objektu. 

Skladujeme nejvýše dvě palety nad sebou. Kontroluje se neporušenost fólie. Jestliţe bude fólie 

porušena, překryjeme palety voděodolnou plachtou. 

Keramické překlady: 

 Překlady Porotherm jsou dodávány po 20 kusech na nevratných dřevěných hranolech 

rozměrů 75 x 75 x 960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou. Podloţení překladu musí být 

přizpůsobeno jeho délce, aby nedocházelo k průhybu. Společně s překlady budou také uloţeny 

ocelové válcované profily. Ocelové nosníky budou podloţeny dřevěnými hranoly o rozměrech 

30 x 30 x 500 mm. Maximální výška skladování překladů je 3,0 m. Překlady budou uloţené na 

zpevněných odvodněných plochách a budou překryté voděodolnou fólií. 
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Maltové směsi: 

 Maltové směsi jsou skladovány na vratných paletách rozměrů 1 180 x 1 000 mm. Směsi 

jsou pytlované v uzamykatelných krytých buňkách. Které jsou součástí zařízení staveniště. 

Výztuţ: 

Výztuţ bude uloţena na dřevěných hranolech minimálně 100 mm nad povrchem 

zpevněné plochy. Musí být uskladněna tak, aby před zabetonováním byl její povrch čistý, bez 

mastnoty a hlíny. Ocelové pruty budou označeny štítkem a stejné profily svázány vázacím 

drátkem. 

Asfaltové pásy: 

 Pásy musí být skladovány ve svislé poloze. Nesmí být uloţeny na slunci a musí být 

chráněny proti UV záření. Budou skladovány v uzamykatelných krytých buňkách. 

8.2.6 Kontrola strojů a nářadí 

 Kontrola strojů a nářadí spočívá především v pravidelných revizích. Technický stav stroje 

kontroluje strojník kaţdý den před zahájením prací. Kontroluje funkčnost, kompletnost a 

příslušenství strojů dané výrobcem. Stroje musí být provozuschopná a neohroţující bezpečnost 

zdraví pracovníků při obsluze těchto strojů. Napájecí kabely strojů a nářadí nesmí být nijak 

poškozeny, překroucené a zlomené. U věţového jeřábu kontrolujeme zdvihací mechanismus. 

Kontrolujeme také případný únik provozních kapalin. Poškozený nebo provozu neschopný stroj 

bude opraven nebo vyměněn jiným strojem minimálně o stejném výkonu. 

8.2.7 Kontrola způsobilosti pracovníků 

 Kontrolujeme způsobilost vykonávat daný typ práce. Prověří se, zda byli všichni 

pracovníci seznámeni s pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. Kaţdý 

pracovním potvrdí podpisem, ţe se seznámil s podmínkami na stavbě. Bude se kontrolovat, zda 

mohou pracovníci vykonávat potřebnou odbornou práci, potřebné certifikáty, průkazy (vazačský 

průkaz, svářečský průkaz, jeřábnické průkazy a řidičské průkazy) a aktivní pouţívání 

ochranných pomůcek. 

 Dále můţe být provedena namátková kontrola pracovníků na uţití alkoholu a jiných 

omamných látek. 
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8.3 Mezioperační kontrola 

8.3.1 Kontrola klimatických podmínek 

 Provádí se průběţně po dobu výstavby. Měří se teplota vzduchu, rychlost větru a 

viditelnost. Měření teploty probíhá 4x denně (1x ráno, 1x poledne, 2x večer). Pokud se průměrná 

teplota ze čtyř měření pohybuje v rozmezí +5°C aţ +30°C, práce budou probíhat bez zvláštních 

opatření. Při provádění stavby pod +5°C musíme učinit daná opatření. Musíme zahřívat 

záměsovou vodu, zahřívat kamenivo, zahřívat pytlovanou směs, pouţít cement s rychlým 

náběhem počáteční pevnosti nebo vyuţít přísady, které urychlují tuhnutí a tvrdnutí betonu. 

 Naopak při vysokých teplotách nad +30°C je potřeba povrch čerstvého betonu udrţovat 

vlhký a zamezit rychlému odpařování vodní páry z jeho povrchu. Musíme například pravidelně 

kropit v krátkých intervalech nebo přirýt vlhkými fóliemi. 

 Montáţ konstrukce bude přerušena za bouřky, přívalového deště, při rychlosti větru nad 

10 m/s, při viditelnosti, která bude menší jak 30 m. Kontrolu klimatických podmínek provádí 

stavbyvedoucí a výsledné hodnoty se zapíšou do stavebního deníku. 

8.3.2 Kontrola vytyčení zdiva 

 Kontrola bude provedena v toleranci s hodnotami uvedenými v ČSN EN 1996-2-Z1. 

Mezní vytyčovací odchylky jsou předepsané dle zásad v ČSN EN ISO 6284. Při kontrole se 

vychází s projektové dokumentace. Kontroluje se správné vytyčení a zaměření zdiva v daném 

podlaţí včetně vyznačení budoucích otvorů a správného zaměření rohů. Přesah cihelných bloků 

přes hranu podkladní konstrukce můţe být maximálně 1/6 tloušťky zdiva, coţ u zdiva PTH Profi 

Dryfix je 50 mm. Budoucí hrany zdiva budou označeny křídou, které budou před začátkem prací 

zkontrolovány pásmem podle projektové dokumentace. Kontrolu provede stavbyvedoucí 

s technickým dozorem investora. 

8.3.3 Kontrola poloţení hydroizolace 

 Hydroizolační vrstva bude nanášena na penetrační emulzi. Podklad musí být čistý, suchý, 

soudrţný bez mastnot a bez prohlubní. Za mezní odchylky podkladu pro hydroizolace se 

povaţuje pro ostré výčnělky do výšky 1,5 mm a prohlubně do 3 mm. Rovinnost podkladu pro 

asfaltové pásy se povaţuje za vyhovující v toleranci ±5 mm na 2 m lati. 

 Kontroluje se, jestli je izolace poloţena správnou stranou, zjišťuje se, zda není nějak 

porušena, praskliny, kapsy, vlnky. Pokud bude hydroizolace porušena, musí se vyměnit.  
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 Při natavování asfaltových pásů nesmí teplota přesáhnout +190°C. Při této teplotě 

degraduje struktura modifikovaného asfaltu. Nahřátí krycí vrstvy musí být co nejkratší, 

intenzivní a aby nedošlo k deformaci pásů. 

 Minimální přesah asfaltových pásů v čelním spoji je 100 mm a v bočním spoji 80 mm. 

Pásy se nataví po celé ploše na podkladní beton. Zkontroluje se správnost celoplošného natavení, 

neporušitelnost, odchlípnutí pásů včetně bublin. Bud provedena průběţná kontrola svarů 

jehlovou zkouškou po 30 minutách od provedení spoje. Táhneme kovový hrot zkoušecí jehly po 

spoji. Zkouškou se ověří spojitost a mechanická odolnost jednotlivých spojů. Kontrolu povede 

stavbyvedoucí a technický dozor investora, o zkoušce bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

8.3.4 Kontrola zaloţení první vrstvy zdiva 

 Provedeme výškové zaměření základové desky nebo stropní konstrukce. Najdeme 

nejvyšší bod podkladní konstrukce, od kterého bude započato zakládání první vrstvy zdiva. 

Tento bod bude určovat tloušťku maltové loţe. Minimální tloušťka maltové loţe 10 mm a 

maximální 40 mm. Od zaloţení první řady zdiva se nám odvíjí přesnost a svislost celé stěny. 

Tloušťka maltové loţe se od nejvyššího bodu zvyšuje tak, aby zdivo bylo vyzděno ve vodorovné 

rovině s tolerancí ±1 mm. Dále kontrolujeme osazení cihelných bloků na nejvyšším místě 

podkladu. Kontroluje vodorovnost a svislost první vrstvy zdiva. Maximální přesah stěny přes 

hranu podkladní konstrukce je 1/6 tloušťky zdiva. Kontrolu prováníme podle nataţeného 

provázku mezi rohovými cihelnými bloky, olovnicí a vodováhou. 

8.3.5 Kontrola vazby zdiva 

 Při zdění kontrolujeme správnou vazbu zdiva. Tvarovky musí být ve stěně převázány tak, 

aby se stěna chovala jako jeden konstrukční celek. Kontroluje se také správné nanášení zdící 

pěny pouze na loţnou spáru. Podle prováděcího manuálu systému Porotherm je nutné, aby 

sousední cihly byly převázány o vzdálenost rovnu větší z hodnot 0,4 x h (h = jmenovitá výška 

cihel = 249 mm) > 0,4 x h = 0,4 x 249 = 100 mm nebo 50 mm.  Délka převazby Porotherm Profi 

Dryfix bude 125 mm. Současně bude prováděná kontrola správného napojení a převázání 

vnějšího zdiva na vnitřní nosné zdivo. Jejich zdění bude probíhat současně. V nosných 

obvodových stěnách budou připraveny v kaţdé druhé řadě ploché nerezové kotvy pro napojení 

vnitřního nenosného zdiva. Na svislou spáru se pěna nenanáší. 
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 Systém Porotherm má doplňkové cihly, pomocí kterých vyzdíváme rohy a ostění otvorů. 

Rohy a kouty jsou vyzdívány tak ţe za pomoci doplňkových cihel je kaţdá vrstva zrcadlově 

otočená proti předchozí vrstvě. 

 Průběţně kontrolujeme svislost a vodorovnost vyzdívaných stěn. Ta se měří pomocí 

dvoumetrové latě. Pro svislé konstrukce se na ploše 25 m
2
 provede alespoň 5 měření. Během 

zdění kontrolujeme správné rozmístění otvorů dle projektové dokumentace. Budeme také 

kontrolovat neporušenost jednotlivých cihel kvůli správnému spojení na pero a dráţku. 

Dořezávané a jinak upravované cihelné bloky nesmí být na konci nebo začátku zdiva. Musí se 

zkontrolovat také správné napojení kotev pro příčky a vnitřní nosné zdivo. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí a zapíše průběh a výsledek do stavebního deníku. 

8.3.6 Kontrola otvorů ve zdivu 

 Kontrola otvorů se provádí dle projektové dokumentace. Kontroluje se, zda poloha otvorů 

sedí s projektovou dokumentací. Okenní otvory by měly být rozšířeny o 15 mm na kaţdou 

stranu, kvůli osazení okenního rámu do otvoru. 

 Kontrolujeme polohu a rozměry otvorů, rovinnost ostění a pravoúhlost. Geometrická 

přesnost rozměrů a tvarů otvoru je uvedena v normě ČSN 74 6077. Dále pak mezní odchylky 

rovinnosti ostění jsou v normě ČSN EN 1996-2. Mezní odchylka pro otvory jmenovitého 

rozměru do 1 m je ±10 mm, pro otvor od 1 m do 3 m je ±12 mm, pro otvor od 3 m do 6 m je 

±16 mm. Na stavbě se všechny otvory vyskytují. 

 Výsledné hodnoty budou porovnány s mezními a zapsány do stavebního deníku. 

8.3.7 Kontrola osazení překladů 

 U překladů kontrolujeme správnou orientaci, počet, umístění, a jestli je splněná alespoň 

minimální délka uloţení, která je 125 mm. Minimální délky jednotlivých typů překladů určuje 

výrobce. Jestliţe se v překladu nachází výztuţ, kontrolujeme její správné uloţení a minimální 

tloušťku krytí výztuţe, která je 20 mm. Dále kontrolujeme poloţení asfaltových pásů pod 

překlady na nosné zdivo, dostatečnou tloušťku maltové loţe, do které bude vloţena plochá hrana 

překladu, zajištění překladů při provádění proti vybočení rádlovacím drátem. Minimální délky 

uloţení jsou uvedeny v tabulce u osazování překladů v kapitole č. 4 – technologický předpis. 

8.3.8 Kontrola montáţe stropních nosníků 

 Před zavěšením dílce je nutné zkontrolovat stav nosníku, označení na dílci a vyčnívající 

výztuţ. U zdvihání musí být nosník očištěn od nečistot, sněhu, bahna, námrazy, kovové části od 
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odlupující se rzi, tak aby nebyly porušeny její statické a jiné vlastnosti. Nosníky musí být 

uloţeny na asfaltové pásy do maltové loţe. Minimální uloţení nosníku je 125 mm. Stejně 

proběhne i kontrola válcovaných profilů. 

 Zavěšené dílce se zdvihají a dopravují na místo uloţení aţ po předchozím nadzdvihnutí o 

200 – 300 mm coţ platí i při usazování. Je nutné, aby při dopravě a zdvihání nedocházelo 

k trhavým pohybům, houpání a otáčení. Při usazování kontrolujeme jejich osovou rozteč, 

umístění a správné uloţení na nosné zdi dle projektové dokumentace. Přesnosti osazení jsou 

uvedeny v normě ČSN 73 0210 – 1. Kontrolu provádí průběţně stavbyvedoucí s technickým 

dozorem investora. 

8.3.9 Kontrola podepření nosníků 

 Kontrolujeme správné rozmístění a kvalitu podpěr nosníků dle technického listu od 

výrobce. Kontroluje se správná funkčnost, dostatečná únosnost, a jestli sedí dodané mnoţství dle 

projektové dokumentace. Dřevěné hranoly a sloupky nesmí být poškozené, vlhké a napadeny 

škůdci. Musí být osazeny symetricky tak, aby vzdálenost mezi sloupky a nosným zdivem byla 

maximálně 1,8 m. Sloupky budou zavětrovány kvůli vybočení ze své osy, poloţené na 

podloţkách vyklínovány. Osová vzdálenost sloupků bude maximálně 1,5 m. Pomocí podepření 

se u nosníků delších neţ 3 m nastaví vzepětí nosníků o velikosti 1/300 rozpětí. 

8.3.10 Kontrola osazení stropních vloţek 

 Nejprve proběhne kontrola celistvosti a čistoty jednotlivých vloţek. Vloţky musí být 

osazeny na sucho po celé své osazovací ploše na obou stranách vloţky. Kontrolujeme správné 

uloţení, dodrţení směru kladení, jestliţe se vloţka při manipulaci a osazování nijak nepoškodila. 

Poškozené vloţky se vyřadí a nebudou na stavbě pouţity. Podle kladečského výkresu 

zkontrolujeme, zda jsou správně rozmístěné sníţené vloţky. V místech prostupů kontrolujeme 

vynechání vloţek. Kontrolu provádí měřením a vizuálně stavbyvedoucí. 

8.3.11 Kontrola provedení pozedních věnců 

 Betonáţ věnců neprovádíme, jestliţe je teplota niţší neţ +5°C a špatné klimatické 

podmínky. Beton musí být do bednění ukládán z maximální výšky 1,5 m kvůli vyplavení zrn. 

Kontrolujeme správné vyvázání věnců, poloha výztuţe, splnění minimálního krytí 20 mm, typ a 

kvalitu pouţité výztuţe, správné svázání a zajištění proti posunu během betonáţe. Výztuţ věnce 

musí být provázána se stropními nosníky. Kontroluje se, zda se nikde nenachází tepelná izolace. 

 Na zhutnění bude pouţit ponorný vibrátor. Zhutňování musí probíhat systematicky a tak, 

aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. Ukládání betonu a jeho zhutňování musí být 
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provedeno tak, aby došlo ke spojení vrstev a aby nedocházelo k nadměrnému sedání a zatěţování 

bednění. Správné zhutňování betonu je řešeno v normě ČSN EN 13670. 

 Beton je nutné zajistit proti nadměrnému vysychání. To zajistíme kropením a přikrytím 

parotěsné fólie, která bude udrţovat vlhkost. Teplota betonu při hydrataci nesmí klesnout 

pod +5°C aţ do nárůstu pevnosti na 5 MPa. Kontrolu provede stavbyvedoucí za účasti statika, 

můţe být přítomen i technický dozor investora.    

8.3.12 Kontrola vyztuţení stropu 

 Kontrolují se dostatečné přesahy a typ výztuţe dle projektové dokumentace, musí se s ní 

shodovat. Musí být očištěna od nečistot a mastnoty, musí být řádně svázána proti posunutí při 

betonáţi. Krytí a polohu výztuţe v konstrukci kontrolujeme dle ČSN EN 13670.  Pro zajištění 

minimálního krytí 20 mm se pouţijí distanční podloţky. Horní výztuţ stropních nosníků musí 

být provázána a svařena s výztuţí věnce. Nadbetonávka nad stropními vloţkami bude vyztuţena 

KARI sítí s rozměrem ok 150 x 150 mm. Sítě se musí stykovat s minimálním přesahem dvou ok. 

Stykování výztuţe musí probíhat nad stropními vloţkami a nesmí být umístěno nad stropním 

nosníkem. Kontrolují se také správné průměry výztuţí a délky jednotlivých prutů. Výztuţ musí 

být umístěna tak, jak je dáno ve výkresu výztuţe. 

8.3.13 Kontrola betonáţe stropu 

 Při kaţdé dodávce betonové směsi na stavbu musí stavbyvedoucí zkontrolovat doklad, 

kde je doloţena kvalita, sloţení a třída betonové směsi a provede zkoušku betonu. Čerstvá 

betonová směs se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuţ a zabetonované prvky byly 

řádně uloţeny ve zhutněném betonu v mezí dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl 

poţadovanou pevnost a trvanlivost. Současně se ţebry stropu se betonují i ztuţující věnce nad 

nosnými zdmi. 

 Beton se bude ukládat co nejblíţe k jeho konečné poloze. Maximální výška shozu 

betonové směsi nesmí přesáhnout 1,5 m. Tloušťka betonové směsi nad stropními vloţkami bude 

60 mm. Dodrţení tloušťky stropu bude kontrolovat rotační laser. Beton se nesmí hromadit na 

jednom místě a musí být postupně rozprostřen. Stropní konstrukce bude betonována v pruzích ve 

směru nosníků. Betonáţ jednoho pruhu nesmíme přerušit. Pracovní spára bude řešena mezi 

nosníky uprostřed stropních vloţek. Pracovní spára nesmí v ţádném případě procházet 

betonovým ţebrem nad nosníkem. 

 Hutnění betonu v ploše budeme provádět vibrační latí. Po betonáţi a vibrování provádíme 

ochranu čerstvého betonu před vyplavováním cementu a mechanickým poškozením. Beton 
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udrţujeme ve vlhkém stavu kropením a přikrytím parotěsné fólie. V takto vlhkém stavu 

udrţujeme beton minimálně po dobu 7 dní. Při vysokých teplotách nad +30°C se vlhčení provádí 

v malých intervalech. Chráníme také před silným deštěm a slunečním zářením. Minimální doba 

pro ošetřování betonu je stanovena v normě ČSN EN 13 670. 

8.3.14 Kontrola hutnění stropní konstrukce 

 Kontroluje se, jestli byly poţity správné stroje. U věnců ponorné vibrátory a u stropní 

desky vibrační lišty. Vibrační lištou zhutňujeme celou plochu stropní konstrukce. Vibrování 

musí proběhnout v dostatečné míře. Vibrování prostřednictvím výztuţe se nedovoluje. Nesmí 

dojít k převibrování, kdy se beton rozmísí. Hutnění betonu ukončíme tehdy, kdyţ začne na 

povrch vystupovat cementové mléko. Kontrola se provádí v průběhu hutnění stavbyvedoucím. 

8.3.15 Kontrola ošetřování betonu 

 Po ukončení betonáţe je třeba udrţovat beton ve vlhkém stavu aţ do zatvrdnutí. 

Chráníme jej před silným deštěm, slunečním záření a nadměrnému vysychání, kterému 

předejdeme pouţitím parotěsné fólie, kterou budeme udrţovat ve vlhku. Při teplotě nad +30°C se 

vlhčení provádí v malých intervalech. Jestliţe teplota klesne pod +5°C musí se beton zahřívat a 

s vlhčením se musí přestat. Minimální doba pro ošetřování betonu je stanovena v normě 

ČSN EN 13 670.  

8.4 Výstupní kontrola 

8.4.1 Kontrola geometrie 

 Bude zkontrolována geometrie svislých i vodorovných zděných konstrukcí. Změří se 

rozměry konstrukčních celků, vzdálenosti protilehlých konstrukcí a jejich orientace. U stěn se 

kontroluje svislost v rámci jednoho podlaţí (±20 mm) a svislost celku (±50 mm). Kontroluje se 

shoda rozměrů, tvarů a otvorů podle projektové dokumentace. Svislost a vodorovnost je měřeno 

pomocí dvoumetrové latě. Mezní odchylky jsou uvedeny v normě ČSN 73 0205 – Geometrická 

přesnost ve výstavbě. 

Pozice Největší povolená odchylka 

Svislost: 

v rámci jednoho podlaţí ± 20 mm 

v rámci celkové výšky budovy a 3 a více podlaţích ± 50 mm 

svislá souosost ± 20 mm 
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Rovinnost: 

v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 

v délce 10 metrů ± 50 mm 

Tloušťka: 

jedné svislé vrstvy stěny 
Větší z ± 5 mm nebo 5 % tl. vrstvy > 

0,05 x 300 = 15 mm 

celé vrstvené dutinové stěny ± 10 mm 

Tabulka 44: Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky 

8.4.2 Kontrola vazby zdiva 

 Kontrola správného provázání všech vrstev, aby se stěna mohla chovat jako jeden 

konstrukční celek. Správné provázání v místech ukončení, kříţení a napojení na vnitřní zdivo. 

Styčné spáry v jednotlivých vrstvách nad sebou musí být převázány tak, aby vzdálenost dvou 

styčných spár nad sebou byla minimálně 0,4 x výška tvárnice nebo 50 mm. Převázání pro prvky 

Porotherm Profi je 125 mm. 

8.4.3 Kontrola pevnosti betonu 

 Tato kontrola je prováděna podle normy ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – 

Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. Za dobu betonáţe odebereme minimálně 3x zkušební 

vzorek z mnoţství odlitého z autodomíchávače. Potřebné mnoţství se klade do zkušebních 

forem, krychle o hraně 150 mm a zhutní se vibrátorem. Tento vzorek se popíše štítkem s datem 

odebrání a třídou betonu. Zkušební tělesa jsou ponechána ve formě do doby úplného zatvrdnutí, 

coţ je 28 dní. Poté se provede zkouška v tlaku a vyhodnocení zkoušky se zapíše do stavebního 

deníku. 

 Dále se provádí celková prohlídka betonu. Povrch betonu musí být celistvý, bez 

viditelných prasklin, výstupků, prohlubin, a jestli nikde nevystupuje výztuţ. Zkontrolují se 

pouţité materiály, rozměry, polohy otvorů, a zda je vše provedeno dle projektové dokumentace. 

Naměřené odchylky zaznamená stavbyvedoucí do stavebního deníku.  

8.4.4 Kontrola dle projektové dokumentace 

 Kontrolujeme správnou polohu a tloušťku stěn, otvorů, prostupů a stropů dle projektové 

dokumentace. Kontroluje se také velikost moţných odchylek vzniklých při výstavbě. Dále se 

provádí kontrola správného typu pouţitého matriálu. U této kontroly bude stavbyvedoucí 

společně s technickým dozorem investora a výsledek zkoušky zapíší do stavebního deníku. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
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 V průběhu realizace výstavby je nutné dbát na dodrţení pravidel BOZP. Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci je zpracována na polyfunkční objekt „Kopřivy“ v Boskovicích na 

technologickou etapu hrubé vrchní stavby. Během realizace budou dodrţeny tyto předpisy, 

vycházející z: 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích ve znění novely nařízení vlády 136/2016 Sb. 

Přílohy: - Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Obecné poţadavky 

- Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bliţší minimální poţadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a pouţívání strojů a nářadí na staveništi 

- Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. -Poţadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy 

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 
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9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění novely nařízení 

vlády 136/2016 Sb. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Obecné poţadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodrţení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 

1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 

komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 

komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné 

ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a 

provozní podmínky můţe toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., 

bodu 2. k tomuto nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 

důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 

způsobem, například řízením provozu nebo střeţením, 

d) nepouţívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení 

nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za sníţené viditelnosti, a 

stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou
15

) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k 

nim vedou. 
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3. Nejsou-li poţadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postiţené obsaţeny v 

projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 

ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umoţňovalo 

bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postiţením jakoţto i se zrakovým postiţením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami
16

), provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 

být vyznačen bezpečnostní značkou
15

) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které 

k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 

provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení
17

), a během provádění prací je dodrţuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací; poţadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis
5
). 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 

popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdrţujících se na staveništi, popřípadě jeho 

bezprostřední blízkosti. 

Opatření pro daný případ: 

 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením F2 Standard s rozměry 3,45 x 2,05 m. 

Oplocení bude nést betonová patka a bude spojeno bezpečnostní svorkou. Součástí oplocení 

bude uzamykatelná brána o rozměru 6 500 x 2 000 mm, aby bylo zabráněno vniknutí 

nepovolaným osobám. Na příjezdové bráně bude umístěna výstraţná tabule upozorňující na 

zákaz vstupu nepovolaným osobám s dalšími výstraţnými cedulemi. Na staveništi bude 

udrţován pořádek a veškerá technika bude na svých místech. Pracovní doba bude probíhat vţdy 

od 7 h maximálně do 16 h. Pracovníci budou uţívat předepsané ochranné pomůcky.  

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navrţena, provedena a pouţívána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku poţáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
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musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 

volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 

výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 

které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 

musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové poţadavky 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 zdrţující 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. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 

elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 

ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 

vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náleţitá upozornění. 

Opatření pro daný případ: 

 Staveništní rozvaděč bude napojen těsně před hlavním rozvaděčem, který se nachází na 

jiţní straně objektu. Tento rozvaděč bude šířit elektrickou energii po staveništi, zejména 

k jeřábu, míchačce a buňkám. Staveništní rozvaděč bude umístěn v uzamykatelné skříni, kvůli 

vniknutí nepovolaných osob. Hlavní vypínač bude viditelně označen (červeně). Vedení 

elektrické energie bude v plastových chráničkách. V pravidelných intervalech bude staveništní 

rozvaděč kontrolován pověřenou osobou. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. 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 zdrţují, 

b) maximální zatíţení, které se můţe vyskytnout, a jeho rozloţení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
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2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 

stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil neţádoucí nebo samovolný 

pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vţdy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 

které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 

podle pokynů výrobce a v souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů
18

) a poţadavky na 

organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 

nevzniklo nebezpečí ohroţení fyzických osob, majetku nebo ţivotního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohroţení ţivotů nebo zdraví 

fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohroţení majetku nebo ţivotního 

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 

nebo stroje, ţivelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 

přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 

zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 

odkladu 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. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 

zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně, byly 

seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody se stanoví účinnou formu dohledu pro 

potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Opatření pro daný případ: 

 Jestliţe teplota klesne pod -10˚C budou veškeré práce přerušeny. To platí i při viditelnosti 

do 30 m a rychlosti větru větší jak 10 m/s. Na staveništi bude pouţit pojízdné lešení opatřené 
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zábradlím a protiskluzovou páskou. Skladování strojů a materiálů bude na předem určených 

místech, menší stroje a nářadí budou v uzamykatelných buňkách. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a pouţívání strojů a 

nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před pouţitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiţ jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 

mostů, sklony pojezdové roviny, uloţení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 

jiných podzemních překáţek, umístění nadzemních vedení a překáţek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 

souladu s návodem k pouţívání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

6. Stroje, při jejichţ činnosti vznikají vibrace, lze pouţívat jen takovým způsobem a na takových 

staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 

výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

III. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 

poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování sloţek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 

bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drţenými v ruce. 

Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroţeného pohybem násypného koše. Při opravách, údrţbě a 

čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš 

bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným 

prostředkem. 
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6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické 

energie. 

Opatření pro daný případ: 

 Na danou technologickou etapu bude pouţit stavební rychlomontovatelný věţový jeřáb 

MB 1030.11. Obsluhu stroje bude provádět pouze oprávněná osoba vlastnící potřebný průkaz. 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou a čerpadlo betonové směsi bude obsluhovat osoba 

vlastnící poţadované řidičské oprávnění. Stabilita těchto strojů bude zajištěna podloţenými 

vysunutými patkami, které jsou součástí jejich vybavení. Rameno jeřábu a hydraulická ruka 

nesmí zasahovat do prostor mimo staveniště a tam, kde probíhá shromaţďování osob. Práce na 

jeřábu budou přerušeny, pokud rychlost větru bude větší jak 10 m/s. Stroje musí mít platnou 

revizi a aktuální protokol o technickém stavu. Před pouţitím strojů a nářadí se zkontroluje jejich 

technický stav. Čištění míchačky bude probíhat pouze na vypnutém stroji a odpojeném od 

elektrické energie. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 

přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k pouţívání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překáţek ztěţujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační ţlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 

směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetíţení nebo nadměrné namáhání 

například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 

pouţívání, například odvzdušňovacím ventilem. 

3. 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. 
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4. Při pouţívání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 

čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 

provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyţadující sloţité a 

opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obsluţné místo bylo 

přehledné a v prostoru manipulace s výloţníkem a potrubím se nenacházely překáţky ztěţující 

tuto manipulaci. 

9. Při pouţití děleného výloţníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně přemísťovat a aby byla dodrţena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení 

a jiných překáţek. 

10. V pracovním prostoru výloţníku autočerpadla se nikdo nezdrţuje. 

11. Výloţník autočerpadla nelze pouţívat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

12. Manipulace s rozvinutým výloţníkem (výloţníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 

prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 

(stabilizátory) v souladu s návodem k pouţívání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výloţníkem sloţeným v přepravní poloze. 

Opatření pro daný případ: 

 Autodomíchávač i čerpadlo musí být v poloze, která zajišťuje bezpečnou přepravu. Při 

jízdě plného autodomíchávače musí řidič dbát na dodrţování rychlosti a zvýšené opatrnosti 

v zatáčkách kvůli rotaci bubnu a moţnému překlopení. Při vyprazdňování bubnu a čerpání 

betonu budou automobily zaparkována na zpevněném a stabilním podkladu. Hadici od čerpadla 
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vedeme tak, ţe nesmí zatěţovat budované konstrukce nebo bednění. Koncovku hadice musíme 

zajistit proti nečekanému pohybu. Při provozu autočerpadla se nesmí vstupovat na jeho 

konstrukci. Výloţník autočerpadla se nesmí pouţívat k přemisťování nebo zvedání jakéhokoliv 

materiálu. Při přemisťování autočerpadla se můţe automobil pohybovat pouze se sloţeným 

výloţníkem. Čerpadlo bude stabilizováno pomocí vlastních stabilizátorů. 

IX. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je drţena v ruce 

nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéţ platí o délce pohyblivého přívodu mezi 

napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliţe motorová jednotka je mezi napájecí 

jednotkou a částí vibrátoru drţenou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného betonu se 

provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 

poloměru, neţ je stanoveno v návodu k pouţívání. 

Opatření pro daný případ: 

 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je drţena v 

ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Ponoření vibrační hlavice ponorného 

vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Hřídel 

vibrátoru se nesmí ohýbat více, neţ předepisuje návod k pouţití daného vibrátoru. Je to z toho 

důvodu, aby nedošlo k poškození ohebné části hřídele vibrátoru. Vibrátor bude obsluhován řádně 

proškolenou osobou. 

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

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo pouţívání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 

střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 

pouţívání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 

nejniţšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněţ při přerušení práce musí 

být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 

pracovním zařízením spuštěným na zem. 
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3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 

pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se 

zajistí v souladu s návodem k pouţívání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, ţe nemůţe v případě potřeby okamţitě 

zasáhnout, učiní v souladu s návodem k pouţívání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 

stroje a jeho neoprávněnému uţití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 

klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 

ohroţena stabilita stroje a kde stroj není ohroţen padajícími předměty ani činností prováděnou v 

jeho okolí. 

Opatření pro daný případ: 

 Stroje zůstanou po skončení práce na svém místě a budou zajištěny proti samovolnému 

pohybu ruční brzdou nebo klíny. Obsluha stroje v případě opuštění kabiny zajistí stroj proti 

posunu nebo pohybu vyjmutím klíče ze spínací skříně nebo uzamknutí ovládání stroje. Stroje 

budou odstaveny tak, aby nezasahovaly do komunikace a neohroţovaly okolí pádem případným 

pádem břemen nebo nářadí. Před odchodem ze staveniště se zkontroluje uzamčení strojů a klíče 

se odevzdají do buňky stavbyvedoucího. Po opětovném příchodu na staveniště obsluha stroje 

provede technickou kontrolu a správnou funkčnost stroje. 

XV. Přeprava strojů 

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

provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k pouţívání. Není-li postup při přepravě 

stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k pouţívání, stanoví jej zhotovitel v místním 

provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku, jakoţ i při 

vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od taţného vozidla, musí být dodrţeny poţadavky 

zvláštního právního předpisu
22

) a dále uvedené bliţší poţadavky. 

3. Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 

na stroji ani na loţné ploše dopravního prostředku nezdrţují fyzické osoby, pokud není v 

návodech k pouţívání stanoveno jinak. 
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4. Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 

jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k pouţívání a spolu se strojem 

upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převrţení, 

popřípadě na loţné ploše dopravního prostředku uloţena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 

bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti neţádoucímu pohybu. 

6. Při najíţdění stroje na loţnou plochu dopravního prostředku a sjíţdění z ní se všechny fyzické 

osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němţ by mohly být ohroţeny při pádu nebo 

převrţení stroje, přetrţení taţného lana nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vţdy mimo stroj i mimo dopravní 

prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíţdění a sjíţdění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 

zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k pouţívání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k taţnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky 

zajištěn proti neţádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehoţ maximální 

přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíţdět přípojným strojem na taţné vozidlo, 

pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny
5
). 

10. Řidič taţného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umoţní fyzické osobě, která 

připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve 

na pokyn náleţitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je taţné vozidlo zabrzděno. 

Opatření pro daný případ: 

 Přeprava věţového jeřábu, autodomíchávače a čerpadla bude probíhat po vlastní navrţené 

nejkratší trase a musí být dle návodu v přepravní poloze. Další nářadí a nástroje budou 

přepraveny na staveniště valníkem. Při přepravě budou zajištěny tak, aby nedošlo k překlopení 

nebo posunutí. Stroje musí být uloţeny a předem stanovenou stabilní plochu. Na stabilním 

povrchu bude stroj zajištěn proti posunutí. 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 

musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 

bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 

řešena tak, aby umoţňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 

průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 

manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 

rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům 

a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých strojů. 

4. Materiál musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podloţkami, zaráţkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 

musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 

například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 

například oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně proloţeny podklady. Jako podkladů 

není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 

poloţenými na sebe. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 

skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 

například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloţeny v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 

nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 

popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrţe musí být zajištěny proti pádu fyzických 

osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naleţato, musí být zajištěny 

proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloţeny 
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podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloţeny v konstrukcích zajišťujících 

jejich stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podloţkami a zajištěno 

proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s označením 

druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s poţadavky zvláštních 

právních předpisů
23

). 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 

při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny 

proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 

ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, ţe není 

překročena únosnost podloţí a ţe je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 

podlah tak, ţe nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce neţ 1,5 m. Upínání a 

odepínání prvků, dílců a sestav ze ţebříků lze provádět pouze podle stanoveného 

technologického postupu. 

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

předpisem
24

). 

Opatření pro daný případ: 

 Materiál bude skladován na pevných, stabilních a odvodněných skládkách a tak, aby 

nedocházelo ke zbytečnému poškození. Mezi skladovaným materiálem budou minimální 

průchozí šířky 750 mm kvůli práci vazače. Veškerý materiál bude stohován maximálně do výšky 

1,5 m. Palety s cihelnými bloky mohou být stohovány tři nad sebe. Materiál, který nemá oka 

k uchycení jeřábu, bude skladován na dřevěných hranolech. Výztuţ musí být zajištěna proti 

rozvalení a bude skladována na dřevěných hranolech. Pytlované směsi a plechovky s montáţní 

pěnou budou skladovány v uzamykatelných buňkách. Odpady budou tříděny a ukládány do 

připravených odpadních kontejnerů. 
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IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v kaţdém stadiu montáţe i 

demontáţe zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáţi, demontáţi a pouţívání se 

postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění 

proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, 

musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuţeny v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrţeny a montovány tak, aby je bylo moţno při odbedňování 

postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doloţena statickým výpočtem s výjimkou 

prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, 

řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění 

a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem kříţení betonářských prací písemný 

záznam. 

Opatření pro daný případ: 

 Bednění bude sestaveno dle technologického postupu a podkladů od výrobce. Před 

zahájením montáţe bude bednění prohlédnuto a případné závady budou odstraněny. Bednění 

budou sestavovat pouze osoby proškolené s montáţním postupem a bezpečnostními pravidly. 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění bude v kaţdém stadiu montáţe i 

demontáţe zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Podpěrné konstrukce, jako jsou stojky a 

rámové podpěry, budou mít dostatečnou únosnost a budou zavětrovány. Před zatíţením bednění 

čerstvou betonovou směsí musí být řádně zkontrolováno, zda například nedošlo během montáţe 

k poškození stojky nebo podpěry bednění, které by způsobilo jeho pád. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

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

konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 

zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 

zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
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jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 

komunikace
13

), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla 

vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uloţené výztuţi. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáţe. 

Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 

způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

 

Opatření pro daný případ: 

 Betonáţ bude probíhat přímo ze stropní konstrukce. Pracovníci provádějící ukládání 

betonové směsi budou proti pádu z výšky chráněni zábradlím. Maximální výška shozu čerstvé 

směsi nesmí překročit výšku 1,5 m.  Při ukládání betonové směsi se budou pracovníci pohybovat 

po dřevěných deskách dočasně uloţených na výztuţi stropu. Bude zajištěn způsob dorozumívání 

mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla, například vysílačkou. 

IX.3 Odbedňování 

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

hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby 

určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodrţuje 

zhotovitel bliţší poţadavky zvláštního právního předpisu
13

). Ţebřík lze při odbedňovacích 

pracích pouţívat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 

předpokladu, ţe se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita ţebříku není 

závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

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

osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 

zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěţovaly konstrukci. 
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Opatření pro daný případ: 

 Odbednění a odstranění podpůrných stojek můţe začít na pokyn statika, který konstrukci 

zkontroluje, aby nedošlo k jejímu poškození, pádu nebo úrazu pracovníků. Bednění se bude 

odstraňovat z pojízdného lešení se zábradlím. Po odstranění bude bednění přesunuto na 

stanovené místo, důkladně očištěno a odvezeno. Při demontáţi bednění bude zakázán pohyb 

nepovolaných osob pod a v blízkosti demontovaného bednění. 

IX. 5 Práce železářské 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 

fyzické osoby nebyly ohroţeny pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

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

nebo vhodnými přípravky. 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěţován. Pruty musí být upevněny nebo 

zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob. 

Opatření pro daný případ: 

 Při zkracování, ohýbání a řezání bude výztuţ zajištěna nebo upevněna, aby nedošlo 

k ohroţení pracovníků. Výztuţ bude zkracována úhlovou bruskou. Výztuţ věnců bude dodána ve 

formě armokošů. Při ohýbání a zkracování je nutné pouţívat ochranné pracovní pomůcky. 

Výztuţ bude svázána a zajištěna proti rozvalení. Musí se dbát zvýšené opatrnosti u ostrých hran 

a konců výztuţe. 

X. Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 

nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou 

osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uloţen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze pouţívat pomocné skluzové ţlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny 

tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob. 
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6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěţovat, a to ani při provádění 

kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 

stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které 

stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny 

tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichţ jsou fyzické osoby vykonávající 

zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 

propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodrţení bliţších poţadavků 

stanovených zvláštním právním předpisem
13

). 

Opatření pro daný případ: 

 Míchačky budou umístěny tak, aby nedocházelo k ohroţování ostatních osob. Zednické 

práce budou probíhat dle výše uvedeného technologického postupu. Při zdění bude dodrţen 

volný pracovní prostor kolem pracovníka široký nejméně 0,6 m. Za tímto prostorem bude 

připraven materiál pro zdění. Na vyzděnou konstrukci je zakázáno vstupovat nebo ji nadměrně 

zatěţovat. Při vyzdívání konstrukce ve výšce nad 1,5 m bude pouţito pojízdné lešení se 

zábradlím. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání ţivic v tavných 

nádobách zhotovitel zajistí dodrţení podmínek poţární bezpečnosti stanovených zvláštním 

právním předpisem
10

). 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 

zvláštního právního předpisu
29

), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a 

označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti 

je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem neţ 

osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti 

propálení. 
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4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němţ fyzická osoba provádějící natavování 

izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl pouţit ve vzdálenosti menší neţ 1,5 m od 

volného okraje pracoviště ve výšce
30

). 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se ţivicemi stanoví zhotovitel v technologickém 

postupu. 

6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé 

podle zvláštního právního předpisu
31

), a aby práce spojené s rozehříváním ţivic neprováděly 

fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na pouţívání 

příslušného zařízení. 

Opatření pro daný případ: 

 Natavování asfaltových pasů musí provádět odborně způsobilá osoba. Pasy se musí 

ukládat na čistý, rovný a napenetrovaný povrch. Přesahy pasů musí být v minimální délce 10 cm. 

Nemělo by docházet ke styku čtyř spojů v jednom místě. Přesahy hydroizolace nesmí být proti 

spádu. Po natavení necháme pasy zchladnout, zvlášť v teplém počasí. Při vyzdívání se přesahy 

přikryjí prkny, aby bylo zabráněno jejímu poškození. 

9.2 362/2005 Sb. Nařízení vlády - O bliţších poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat 

povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umoţňovat bezpečný průchod. 

Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti pouţití, poţadované 

výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umoţňovat evakuaci v případě 

hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k 

nim nesmí vytvářet ţádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 

sníţení rizik spojených s jejím pouţíváním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce 

ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení 

pádu z výšky. Při pouţití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při 
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jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu můţe být přerušena pouze v místech 

ţebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Poţadavky na uspořádání, montáţ, demontáţ, zajištění stability a únosnosti, na pouţívání a 

kontrolu konstrukce jsou obsaţeny v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci
7
). 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zaráţky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 

minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší neţ 2 m, musí být prostor mezi 

horní tyčí (madlem) a zaráţkou 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 povaţuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 

zvláštní právní předpisy jinak
8
). 

5. Jestliţe provedení určité pracovní operace vyţaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 

proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 

opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 

opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 

operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

Opatření pro daný případ: 

 V místě, kde bude hrozit zvýšené riziko pádu z výšky. Především to bude výtahová 

šachta a kraje stavby ve vyšších patrech. Zajištění proti takovému pádu bude dřevěným 

zábradlím ve výšce 1,1 m s podélnou fošnou uprostřed výšky. Konstrukce zábradlí musí být 

pevně spojena a přikotvena ke konstrukci, na níţ je postavena.  

U pojízdného lešení bude zábradlí také ve výšce 1,1 m zabezpečené ještě úhlopříčným 

zábradlím. Lešení obsahuje v úrovni podlahy zaráţku do výšky 100 mm. Lešení bude před 

kaţdým pouţitím zkontrolováno, jestli není porušené a nebezpečné. 

III. Používání žebříků 

1. Ţebřík můţe být pouţit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy pouţití jiných bezpečnějších 

prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 

podmínky, týkající se práce ve výškách, pouţití takových prostředků neumoţňují. Na ţebříku 

mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při pouţití ručního nářadí. Práce, 

při nichţ se pouţívá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových 

pil, ručních pneumatických nářadí, se na ţebříku nesmějí vykonávat. 



158 

 

2. Při výstupu, sestupu a práci na ţebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k ţebříku a v 

kaţdém okamţiku musí mít moţnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po ţebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 

právní předpisy nestanoví jinak
10

). 

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

5. Ţebřík nesmí být pouţíván jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 

pouţití výrobcem určen. 

6. Ţebříky pouţívané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemţ tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou 

pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec můţe spolehlivě 

přidrţet. Sklon ţebříku nesmí být menší neţ 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 

0,18 m a u paty ţebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

7. Ţebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu pouţití. Přenosný 

ţebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, 

aby příčle byly vodorovné. Závěsný ţebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 

provazových ţebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový ţebřík můţe být pouţíván 

pouze pro výstup a sestup. 

8. U přenosných ţebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 

nebo dolním konci pouţitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 

účinností. Skládací a výsuvné ţebříky musí být uţívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 

proti vzájemnému pohybu. Pojízdné ţebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 

zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné ţebříky o délce větší neţ 12 m nelze pouţívat. 

9. Na ţebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 

kterou se u ţebříku opěrného povaţuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého ţebříku 

nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. Při práci na ţebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší neţ 

5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek ţebříků v souladu s návodem na pouţívání. 
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12. Chůze na dřevěném dvojitém ţebříku (malířské práce) můţe být prováděna zaškolenými 

zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability ţebříku. 

Opatření pro daný případ: 

 Moţno při nesprávném pouţívání nebo špatném technickém stavu. Ţebřík musí být 

v dobém technickém stavu a udrţovaný. Poţito bude k jednoduchým pracím, kde nebude potřeba 

pojízdné lešení nebo k přidrţení materiálu. Pracovním při sestupu nebo výstupu musí být 

otočený vţdy čelem k ţebříku. Bude vţdy vyuţíván pouze jednou osobou. Umístěn bude na 

pevném a stabilním podkladu, bude mít protiskluzové pásky. Poškozený ţebřík se nebude 

pouţívat. 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve výškách tak, 

ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 

po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být pouţita 

vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěţovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 

včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

Opatření pro daný případ: 

 Pracovníci budou vybavení pásem na nářadí, do kterého budou ukládat svoje nářadí. 

Jestliţe budou uloţeny na konstrukci, musí být po celou dobu zajištěné proti pádu nebo 

sklouznutí. Při kaţdém větším přerušení nebo ukončení práce bude nářadí odneseno do 

uzamykatelných buněk, kde budou uloţeny. 

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

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichţ vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 

nebo předmětů (dále jen „ohroţený prostor"), je nutné vţdy bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečené zajištění ohroţených prostorů se pouţije zejména 

a) vyloučení provozu, 
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 

místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohroţených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné 

pracovní směny postačí vymezit ohroţený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou 

o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohroţených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohroţení. 

3. Ohroţený 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, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroţeného prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 

okraje pracoviště ve výšce. 

4. Při práci na plochách se sklonem větším neţ 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 

ohroţeného prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 

všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 

materiálu. 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 

stoţárech, věţích, je ohroţeným prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu 

paty objektu. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 

Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níţe 

poloţeném pracovišti.  

Opatření pro daný případ: 

 V místech, nad kterým jsou prováděné práce a hrozí pád osob, nářadí nebo materiálu. 

Ohroţený prostor musí mít minimálně šířku od volného okraje pracoviště 1,5 m při práci ve 

výšce od 3 m do 10 m. Tyto práce musí provádět zodpovědná osoba a v dané ploše musí dbát 
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všichni zaměstnanci zvýšené opatrnosti. Na pojízdném lešení bude tento příklad opatřen 

zábradlím a zaráţkou u podlahy. 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze pouţít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci 

a návodům na montáţ a pouţívání těchto konstrukcí. Návod na montáţ, včetně potřebných 

doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, 

pouţívají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 

dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 

proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována 

ve shodě s uspořádáním obsaţeným v české technické normě. 

3. V závislosti na sloţitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá 

osoba konkrétní postup montáţe, pouţívání a demontáţe. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze povaţovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou zaloţeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíţ únosnost je staticky 

prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo 

jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 

zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 

vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 

přenést předpokládané zatíţení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 

dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umoţňují 

bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běţném pouţití 

neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu 

nejsou nebezpečné mezery, 
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g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (ţebříky, schody, rampy 

nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k pouţívání, například během 

montáţe, demontáţe nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních 

konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami
11

) 

5. Dočasné stavební konstrukce lze uţívat pouze po jejich náleţitém předání odborně způsobilou 

osobou odpovědnou za jejich montáţ a převzetí do uţívání osobou odpovědnou za jejich uţívání. 

O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 

dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyţaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 

demontovány jejich nosné části, přičemţ za demontáţ se nepovaţuje úprava nosných částí do 

přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 

způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 

okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 

povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 

návodem na montáţ a demontáţ obsaţeným v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která 

je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli 

vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 

dovedností, zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáţ, demontáţ nebo přestavbu pouţitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáţe, demontáţe nebo přestavby příslušného lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 

pouţitého lešení, 
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e) přípustná zatíţení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáţí, demontáţí nebo přestavbou. 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 

znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 

8. Ţebříky nelze pouţívat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou ţebříků, 

které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze pouţít i dřevěné sbíjené ţebříky o největší délce 

3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doloţené výpočtem. 

Opatření pro daný případ: 

 Pád z lešení neodborným sestavení nebo v důsledku špatného technického stavu. Dočasné 

stavební konstrukce smí stavět pověřená osoba dostatečně seznámená s montáţním návodem. 

Bude kontrolován průběţně technický stav. Pojízdné lešení musí být zajištěno proti posunutí 

brzdami na kolečkách. Konstrukce musí leţet na pevném a stabilním podkladu. Při výrazném 

zhoršení povětrnostních podmínek se práce na současné konstrukci přeruší. 

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 povaţuje: 

a) bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při pouţití závěsu na 

laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-

1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 

c) dohlednost v místě práce menší neţ 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací niţší neţ -10 °C. 
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Opatření pro daný případ: 

 Při práci ve výškách hrozí nebezpečí pádu osob při zhoršení povětrnostních podmínek. 

Při viditelném zhoršení povětrnostních podmínek budou práce ve výškách po domluvě dočasně 

ukončeny. Práce ve výškách se ukončí, jestliţe nastanou nějaké výše uvedené nepříznivé 

podmínky. Jestliţe tyto podmínky uţ nenastaly, je nutné se přesvědčit před započetím prací. 

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 ţebřících ve výšce nad 5 m a o pouţívání 

osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáţi a demontáţi lešení postupuje 

zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

Opatření pro daný případ: 

 Nebezpečí úrazu neproškolených nebo nedostatečně proškolených pracovníků o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního 

deníku s datem, kdy toto školení proběhlo. 

POZNÁMKA: 

 Texty v této části, které jsou psané kurzívou, jsou převzaty z Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích ve znění novely nařízení vlády 136/2016 Sb., a z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 

bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

 Texty v této části, které jsou psány „normálním“ stylem jsou poţadavky a opatření, které 

musí být pouţity na dodrţení nejvyšší moţné bezpečnosti pracovníků na stavbě. 

 Odstavce, které se stavbou nesouvisely, nebyly z Nařízení vlády převzaty a byly 

vynechány. 
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10 TEPELNĚ – TECHNICKÉ POSOUZENÍ POLYFUNKČNÍHO 

OBJEKTU 
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10.1 Součinitel prostupu tepla obvodové stěny 

 Výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m
2
·K] u obvodové konstrukce polyfunkčního 

objektu a porovnání vypočtené hodnoty s poţadovanou a doporučenou hodnotou uvedené 

v normě ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 

10.1.1 Postup výpočtu 

1. Tepelný odpor kaţdé vrstvy konstrukce R [m
2
·K·W

-1
] 

   
 

 
  [m

2
·K·W

-1
] 

d – tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

λ – součinitel tepelné vodivosti konstrukce [W·m
-1

·K
-1

] 

2. Tepelný odpor pro vícevrstvé konstrukce  

  =  1 +  2 + ⋯ +  𝑛 = ∑
  

  
  

 

   
[m

2
·K·W

-1
]  

di - tloušťka i-té vrstvy v konstrukci [m]  

λi – součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy v konstrukci [W·m
-1

·K
-1

] 

3. Odpor konstrukce při prostupu tepla RT [m
2
·K·W

-1
] 

RT = Rsi + R + Rse [m
2
·K·W

-1
] 

Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu [m
2
·K·W

-1
] 

Rse – tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu [m
2
·K·W

-1
] 

4. Součinitel prostupu tepla U [W·m
-2

·K
-1

] 

   
 

  
 [W/m

2
·K] 

 

Porovnání vypočítané hodnoty součinitele prostupu tepla U s: 

a) Poţadovanou hodnotou součinitele prostupu tepla 

b) Doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla 
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10.1.2 Výpočet 

Č.V. MATERIÁL d [m] λ [W·m
-1

·K
-1

] 

1. Vnitřní omítka vápenná Baumit jádro + štuk 0,015 0,88 

2. Nosné zdivo PTH Profi Dryfix 0,3 0,17 

3. Tepelná izolace ISOVER EPS greywall plus 0,16 0,032 

4. Vnější omítka vápenocementová Baumit PerlaExterior 0,003 0,99 

Tabulka 45: Skladba obvodové stěny 

1. Tepelný odpor konstrukce 

  
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
  

     

    
 

   

    
 

    

     
 

     

    
        2    -1  

2. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 

RT = Rsi + R + Rse = 0,13 + 6,78 + 0,04 = 6,95 [m
2
·K·W

-1
] 

 

3. Součinitel prostupu tepla 

  
 

  
 

 

    
= 0,14 [W/m

2
·K]  

Porovnání vypočítané hodnoty součinitele prostupu tepla U s: 

a) Poţadovanou hodnotou součinitele prostupu tepla 

U ≤ UN,rq 

0,14 [W/m
2
·K] ≤ 0,30 [W/m

2
·K] VYHOVUJE 

 

b) Doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla 

U ≤ UN,rc 

0,14 [W/m
2
·K] ≤ 0,25 [W/m

2
·K] VYHOVUJE 

Konstrukce obvodového pláště vyhoví s dostatečnou rezervou na součinitel prostupu tepla U. 
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10.2 Součinitel prostupu tepla vnitřní nosné stěny 

Výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m
2
·K] u vnitřní nosné stěny polyfunkčního objektu 

a porovnání vypočtené hodnoty s poţadovanou a doporučenou hodnotou uvedené v normě 

ČSN 730540-2:2011+Z1:2012. 

10.2.1 Postup výpočtu 

1. Tepelný odpor kaţdé vrstvy konstrukce R [m
2
·K·W

-1
] 

   
 

 
  [m

2
·K·W

-1
] 

d – tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

λ – součinitel tepelné vodivosti konstrukce [W·m
-1

·K
-1

] 

2. Tepelný odpor pro vícevrstvé konstrukce  

3.   =  1 +  2 + ⋯ +  𝑛 = ∑
  

  
  

 

   
[m

2
·K·W

-1
]  

di - tloušťka i-té vrstvy v konstrukci [m]  

λi – součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy v konstrukci [W·m
-1

·K
-1

] 

4. Odpor konstrukce při prostupu tepla RT [m
2
·K·W

-1
] 

RT = Rsi + R + Rse [m
2
·K·W

-1
] 

Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu [m
2
·K·W

-1
] 

Rse – tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu [m
2
·K·W

-1
] 

5. Součinitel prostupu tepla U [W·m
-2

·K
-1

] 

6.   
 

  
 [W/m

2
·K] 

Porovnání vypočítané hodnoty součinitele prostupu tepla U s: 

a) Poţadovanou hodnotou součinitele prostupu tepla 

b) Doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla 
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10.2.2 Výpočet 

Č.V. MATERIÁL d [m] λ [W·m
-1

·K
-1

] 

1. Vnitřní omítka vápenná Baumit jádro + štuk 0,015 0,88 

2. Nosné zdivo PTH Profi Dryfix 0,3 0,17 

3. Vnitřní omítka vápenná Baumit jádro + štuk 0,015 0,88 

Tabulka 46: Skladba vnitřní nosné stěny 

1. Tepelný odpor konstrukce 

  
  

  
 

  

  
 

  

  
  

     

    
 

   

    
 

     

    
        2    -1  

2. Tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 

RT = Rsi + R + Rsi = 0,13 + 1,79 + 0,13 = 2,05 [m
2
·K·W

-1
] 

 

3. Součinitel prostupu tepla 

  
 

  
 = 

 

    
 = 0,49 [W/m

2
·K] 

Porovnání vypočítané hodnoty součinitele prostupu tepla U s: 

a) Poţadovanou hodnotou součinitele prostupu tepla 

U ≤ UN,rq 

0,49 [W/m
2
·K] ≤ 2,70 [W/m

2
·K] VYHOVUJE 

 

b) Doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla 

U ≤ UN,rc 

0,49 [W/m
2
·K] ≤ 1,80 [W/m

2
·K] VYHOVUJE 

Konstrukce vnitřního svislého nosného systému vyhoví s dostatečnou rezervou na součinitel 

prostupu tepla U. 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabýval hrubou vrchní stavbou polyfunkčního objektu 

„Kopřivy“ v Boskovicích. Tato etapa byla zaměřena na zhotovení hlavních nosných 

konstrukčních částí a nenosných svislých konstrukcí. Hrubá vrchní stavba byla navrţena 

ze systémových dílců POROTHERM. 

Cílem práce bylo vytvořit co nejefektivnější plán s časového i finančního hlediska. 

K tomu byl zpracován harmonogram prací s bilancí pracovníků a poloţkový rozpočet s výkazem 

výměr. Z programu BUILDpowerS, ve kterém byl zpracován rozpočet, byly následně pouţity 

normohodiny pro harmonogram prací do programu CONTEC. 

Dále byla zpracována technická zpráva dle legislativy, technologický předpis pro svislé a 

vodorovné nosné konstrukce, kontrolní a zkušební plán k dané etapě a její bezpečnost práce. 

K dopravě materiálu a zvedacího mechanismu byla zpracovaná situace širších vztahů 

dopravních tras. Pro rozmístění strojů, materiálu a stavebních buněk byla zpracována organizace 

výstavby včetně výkresu zařízení staveniště a návrhem strojní sestavy. 

V kapitole jiná řešení, jsem spočítal součinitel prostupu tepla vybraných konstrukcí a 

zpracoval detaily skladby zateplovacího systému. 

Během zpracování bakalářské práce jsem se dozvěděl nové a uţitečné informace, naučil 

se pracovat v nových, výše zmíněných softwarech a vylepšil své dovednosti v programech 

AutoCAD a Microsoft Office. Získal jsem také poznatky o nových materiálech a 

technologických postupech. 

Věřím, ţe informace a nové poznatky, které jsem získal bakalářskou prací, budu moci 

vyuţívat v budoucnu při dalším studiu a zaměstnání.   
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SEZNAM  ZKRATEK 

 

 VŠKP  Vysokoškolská kvalifikační práce 

 ČSN  Česká státní norma 

 EN  Evropská norma 

 TZB  Technické zařízení budov 

 THU  Technicko-hospodářský ukazatel 

 KK  Kuchyňský kout 

 NP  Nadzemní podlaţí 

 BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 TP  Technologický předpis 

 SV  Stavbyvedoucí 

 PD  Projektová dokumentace 

 TDI  Technický dozor investora 

 SD  Stavební deník 

 M  Mistr 

 S  Statik 

 G  Geodet 

 PTH  Porotherm 

 PE  Polyethylen  
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Legislativa: 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění novely vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

2013 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění novely zákona č. 

350/2012 Sb., 2012 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění novely zákona č. 205/2015 Sb., 2015  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích ve znění novely 136/2016 Sb., 2016 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 

- Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

- Zákon č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivu na ţivotní prostředí 

- Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

 

Normy: 

- ČSN EN 771-1 ED.2, Specifikace zdících prvků - část 1: pálené zdící prvky 

- ČSN EN 772-16, Zkušení metody pro zdící prvky - část 16: stanovení rozměrů 

- ČSN 26 9030, Manipulační jednotky - zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 

- ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti 

- ČSN 72 2600, Cihlářské výrobky 

- ČSN EN 1996 - 2, Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

- ČSN P 73 0600, Hydroizolace staveb - základní ustanovení  

- ČSN 74 6077, Okna a vnější dveře - poţadavky na zabudování 

- ČSN EN 845-2 ED.2, Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - část 2: 

překlady 

- ČSN 73 0210-1, Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění - část 1: přesnost 

osazení 
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- ČSN EN 10 080, Ocel pro výztuţ do betonu - svařitelná betonářská ocel 

- ČSN EN 13 670, Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN EN 12 390-3, Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: pevnost v tlaku zkušebních těles 
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