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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby dvou bytových 
domů A a B v Uničově. Zahrnuje přípravu a zařízení staveniště, technologický předpis 
provádění anhydritových podlah, časový a finanční plán stavby, rozpočet, kontrolní a 
zkušební plány, návod na údržbu, požární řešení a plán zabezpečení požadavků EMS.  
  
Klíčová slova 
technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis, časový plán, finanční plán, 
kontrolní a zkušební plán, návod na údržbu, technická zpráva požární ochrany, plán 
zabezpečení požadavků EMS, rozpočet  
  
  
  
Abstract 
This thesis deals with constructive -technological solutions of construction of two residential 
buildings A and B in Uničov. The thesis includes preparation and construction site 
equipment, technological prescription for implementation of anhydrite floors, time schedule 
and financial plan of construction, project budget, monitoring and test plans, instructions for 
maintenance, fire problem solution and security plan for requirements of the EMS.  
  
Keywords 
technical report of construction site equipment, technological prescription, time schedule, 
financial plan, monitoring and test plans, instructions for maintenance, technical report of 
fire protection, security plan for requirements of the EMS, project budget  
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ÚVOD 
 

V této diplomové práci se zabývám stavebně technologickým řešením výstavby dvou 
bytových domů A a B v Uničově. Zaměřila jsem se převážně na výstavbu bytového domu A, 
určení optimálního časového sledu prací se zaměřením na efektivitu, bezpečnost a následnou 
údržbu veškerých použitých konstrukcí. Dále se tato práce zabývá posouzením objektu 
z hlediska požární ochrany. 
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1. Základní údaje o stavbě 
 

Název a místo stavby  :  UNIČOV, ul. NEMOCNIČNÍ 
BYTOVÉ DOMY 

 
Místo  stavby   :  Uničov – plocha vymezená ul. Nemocniční,                       
                                                                  sousedním objektem bazénu a stávajícím  
                                                                  hřbitovem 
                                                                                                                                          
Katastrální  území  :  k.ú. Uničov  
 
Kraj    :  Olomoucký 
 
Charakter  stavby  :  Novostavba 
 
Účel stavby      :  Bytový dům 
 
Stupeň   :  PD dodatečné stavební povolení 
 
Dotčené parcely              :                     parc.č.2001/4 -  zahrada (Město Uničov)                                                     

                                                     parc.č.2001/6 -  orná půda (Město Uničov) 
                   

Investor                                     :                    OSBD Olomouc 
           Dukelská 1144, 783 91 Uničov 
                                                           IČO       00052795 
                                                          DIČ       00052795 
   Jednatel společnosti: 
   Ing.Radek Pallós – místopředseda OSBD Uničov
   
Projektant               :  ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 
      Tylova 4 

772 00  Olomouc 
                                                                 IČO  25849280 
                                                                  DIČ CZ25849280 
                                                                  tel. 585 230 780 
                                                                  fax 585 227 166 
                                                                  e-mail  alfaprojekt@alfaprojekt.com 
 
Dodavatel  stavby  :  Provádění staveb Olomouc a.s.                        
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Kapacita stavby                       :                    Bytový dům A - 21 bytových jednotek 
           Bytový dům B - 17 bytových jednotek 
                                                          
Náklad stavby   :  45 365 000,- Kč 
Termín zahájení stavby :  12/2012 
 
Termín ukončení stavby :  07/2014 
 
Dohodnutá lhůta výstavby :  20 měsíců 
 
 

2. Členění stavby na stavební objekty 
 
Označení     Název objektu       
 
SO 01.1    Bytový dům A      
SO 01.2    Bytový dům B     
IO 01     Příprava území 
IO 02     Komunikace a zpevněné plochy   
IO 03     Vodovod a přípojka     
IO 04     Kanalizace a přípojka    
IO 05     Rozvody NN   
IO 06     Veřejné osvětlení     
IO 07     Teplovodní přípojka   
IO 08     Terénní a sadové úpravy    
IO 09     KTU a drobné objekty  
   
 

3. Popis staveniště 
 
  Předložený návrh obsahuje projekt novostavby dvou nových bytových domů v 
Uničově. Jsou situovány v zastavěném území na jižním okraji Uničova – v lokalitě 
Nemocniční. Objekt sousedí s nedávno dokončenou stavbou výukového bazénu. 
 

Stavební pozemek je na severní straně vymezen ulicí Nemocniční, která parcelu 
vymezuje také ze strany východní. Západní hranici tvoří zděné oplocení mezi sousedními 
pozemky. Do ulice je v této části restaurace s letní zahrádkou. Jihozápadním směrem leží 
místní hřbitov, jižním objekt výukového bazénu. 
V jižní části pozemku se nachází nově vysazené stromy, které budou kvůli nové uvažované 
výstavbě přemístěny na nové místo dle vyjádření MÚ. 
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Na pozemku se dále nachází nově zbudovaná smíšená stezka pro pěší a cyklisty, jako součást 
systému smíšených stezek ve městě Uničov. Před zahájením výstavby bude tato stezka 
rozebraná a materiál uložen k dalšímu použití. Zrušená stezka bude plně nahrazena novou 
přeloženou stezkou v nové trase, která nebude v kolizi s výstavbou bytových domů. Bude 
zbudovaná dle nové schválené projektové dokumentace PŘELOŽKA SMÍŠENÉ STEZKY 
současně s bytovými domy. Nová stezka je navržená podél východní hranice pozemku – 
rovnoběžně s bytovým domem A. V souvislosti s její výstavbou budou odstraněny 4 stávající 
vzrostlé stromy. Způsob náhrady určí příslušný odbor Městského úřadu Uničov.   
   

Celý pozemek je vesměs rovinatý s mírnou terénní vlnou v severní části (cca 1,4%). 
Pozemky neleží v památkově chráněném území, ani v území záplavovém. Část pozemku, 
uvažovaného k výstavbě se nachází v ochranném pásmu sousedního hřbitova. 
 

Budoucí staveniště je přístupné po stávající komunikaci ulice Nemocniční.  Nově 
budované domy budou přístupné po této komunikaci. Na nové venkovní parkoviště a 
garážové místa v přízemí objektu A bude vjezd ze stávající plochy parkoviště u bazénu, na 
kterou bude nová zpevněná plocha přímo navazovat. 
 

V ulici Nemocniční – na severní straně pozemku se nachází vedení vodovodu a 
kanalizace.  Na východní straně pozemku podél ulice Nemocniční je vedení VO.  
Napojení NN bude provedeno ve stávající trafostanici, nacházející se jižně od objektu 
bazénu. Teplovod vede východně od bazénu. Veškerá vedení i přípojky jsou navrženy dle 
podmínek správců jednotlivých vedení. Během výstavby bude provizorní napojení na zdroj 
elektrické energie a vody s podružným měřením spotřeby (popř. může být provedena část 
definitivní přípojky s vyvedením na pozemek).  
 

Z inženýrsko geologického průzkumu vyplývá, že se v místě uvažované výstavby jedná 
o složité základové poměry. Zemní prostředí je v přípovrchové části vrstevního sledu tvořeno 
málo únosnými, silně stlačitelnými a pomalu konsolidujícími jemnozrnnými zeminami – často 
nízkých stupňů konzistence. Dle radonového průzkumu je radonový index pozemku střední. 
 
 

4. Charakteristika hlavního stavebního objektu 
 

SO 01.1 – Bytový dům A 
 

A. Urbanisticko architektonické řešení objektu 
 
Zástavba pozemku respektuje jeho tvar a dodržuje uliční čáru. Domy mají vytvářet 

zřetelnější městské prostory v jinak roztříštěné zástavbě přilehlého sídliště.   Delší průčelí 
jsou orientována rovnoběžně s ulicí Nemocniční. Z ní kolmo odbočují obslužné komunikace k 
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parkovištím a do hromadných garáží v přízemí. Každý objekt má vlastní dopravní napojení. 
Ulice a klidová jižní část s dětským hřištěm jsou propojeny průchodem, který je ponechán 
mezi oběma domy. 

 
Bytové domy jsou na okraji hustě zastavěného sídliště Uničov - Nemocniční. Okolní 

panelové domy jsou v mnohých případech zateplené s omítkami různých barev. K tomu se 
připojují nově vznikající bytovky za nemocnicí. Prostředí je v tomto velice různorodé, navíc 
bez jednotícího urbanistického principu. Navržené bytové domy jsou proto spíše střízlivé bez 
snahy po výstředním tvarování případně výrazné barevnosti. 
 

Objekt SO 01 představuje bytový dům A, ve kterém je navrženo 21 bytových 
jednotek.  Všechny byty jsou navrženy ve 2. až 4.NP. Byty jsou tvořeny obytnými místnostmi, 
příslušným hygienickým zázemím a šatnami. Všechny byty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 
současným požadavkům na standardní vybavení bytových prostor. V 1.NP se nacházejí 
společné parkovací plochy pro 21 osobních vozů, místnost se sklepními kójemi, technická 
místnost předávací stanice, kolárna s kočárkárnou a samotné vstupní prostory. Hlavní vstup 
do objektu vede k centrálnímu schodišti, v jehož zrcadle je umístěn výtah.  
 

Dispozičně jsou byty navrženy ve velikostech 2+kk až 4+kk. Všechny byty obsahují 
vstupní chodbu, ze které jsou přístupné vesměs všechny místnosti daného bytu. K 
jednotlivým bytům přináleží buď terasa, nebo balkon popř. lodžie. 
 

Bezprostřední okolí objektu bude upraveno dle rozmístění jednotlivých vstupů a 
vjezdů do budovy.  Podél čelní fasády bude probíhat přístupový chodník. Který bude 
navazovat na zpevněnou plochu mezi jednotlivými domy.  Zbylé plochy budou ozeleněny a 
zatravněny. Všechny vstupy do objektu jsou navrženy tak, aby byl umožněn přístup osobám 
se sníženou schopností pohybu a orientace. Upravený terén před vstupy do jednotek bude 
snížen o 20mm.   
 

B. Konstrukční řešení objektu 
 

Bytový dům A obsahuje 4 nadzemní podlaží s rozšířeným přízemím garážových stání. 
Je založen na betonových pilotách v různých délkách a monolitických základových pasech. Na 
piloty budou provedeny železobetonové monolitické pasy, které vytvoří základový rošt. Přes 
základový rošt bude provedena podkladní železobetonová deska na hutněném podsypu 
z betonového recyklátu. 
 

Objekt je navržen jako smíšená konstrukce. Nosnou konstrukci budou tvořit 
monolitické železobetonové stěny s monolitickými železobetonovými stropy v kombinaci s 
keramickým zdivem. Ztužení celého objektu bude železobetonovým věncem v rovině stropní 
konstrukce popř. železobetonovými příčlemi a stěnami. Obvodové nosné konstrukce obou 
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objektů jsou navrženy vyzdívané z keramických tvarovek. Navržený systém umožňuje volný 
prostor pro dispoziční rozmístění jednotlivých bytů. 

 
Schodiště je tvořeno železobetonovou deskou s nadbetonovanými stupni. 

Schodišťová ramena a mezipodesty budou vyrobeny jako staveništní prefabrikát a budou 
uloženy na ozuby podest. Schodiště bude opatřeno dřevěnými madly. Mezi rameny 
schodiště je umístěn výtah. 

 
Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová se systémem vnitřního odvodnění. 

Navržené konstrukční řešení je odpovídající životnosti bytového domu.  
 
Zastavěná plocha  : 1036 m2                                    
Obestavěný prostor  : 13442 m3  

 

 

5. Studie realizace hlavních technologických etap 
 

5.1 ZEMNÍ PRÁCE 
 
Vlastní provádění zemních prací: 
 
Samotné výkopové práce pro založení objektu budou probíhat po provedení vytyčení 
staveniště, hrubých terénních úpravách a přípravě území na stavbu. To znamená, že vrstva 
ornice byla odstraněna pomocí pásového dozeru D8N v příslušné tloušťce a mohou probíhat 
výkopové práce. Po sejmutí ornice odborná firma vytyčí lavičky. 

Výkopy bude provádět rypadlonakladač DH101 v rozměrech a do hloubek dle 
výkresové dokumentace a dle statického výpočtu. Po skrývce ornice a výkopu stavební jámy 
proběhnou pilotážní práce. Vrtnou soupravou BAUER BG15H se provede vyvrtání otvorů pro 
betonové piloty. Postupovat se bude vzestupně podle čísla pilot.  

 Přebytečná zemina z výkopů (stavební jámy a rýh) bude odvezena automobily TATRA 815 na 
mezideponii a následně použita při konečných terénních úpravách. Veškeré plochy, kde 
budou probíhat zemní práce, budou opatřeny systémem odvedení povrchových vod. Rovněž 
základová spára bude obdobně ošetřena odvodem vod.  
Po provedení pilotáže bude případně nutné opravit narušenou stabilizovanou vrstvu. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
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seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. Školení 
bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 591/2006 Sb. 
Při zřizování přípojek k objektu mimo staveniště, bude zřízen přechod pro pěší v místech 
potencionálního pohybu osob. 

 
Stroje a pracovní pomůcky: 
 
Pásový dozer D8N 
Kapacita radlice: 11,3m3 

Šířka radlice: 4262mm 
Vznětový motor CAT 3406 C, výkon 228kW 
Provozní hmotnost: 40170kg 
Pracovní rychlost vpřed: 5,3-11km/h 
Pracovní rychlost vzad: 4,5km/h 
Těžba s přemístěním do 30m: 70m3/h 
  
Rypadlonakladač DH101 
Objem hloubkové lopaty: 1,6m3 
Šířka lopaty: 1500mm 
Vodorovný dosah: 10,5m 
Hloubkový dosah: 5,95m 
Výsypná výška: 6,75m 
Výkon: 180-280m3/h 
 
Vrtná souprava pro rotační vrtání s dopažovacím zařízením BAUER BG15H 
Výkon motoru: 168KW 
Kroutivá síla: 151kNm 
Celková výška: 18,0m 
Maximální průměr: 1,500mm 
Maximální hloubka vrtání: 40,7m 
Operační váha: 47,5t 
 
2x Nákladní automobil Tatra T815 
Objem ložného prostoru: 8,8m3 
Užitná hmotnost: 10,7t 
Pohotovostní hmotnost: 11,3t 
Výkon: 208kW 
Spotřeba: 32,5l/100km 
Max. rychlost: 88km/h 



- 18 - 
 

 
Bude použito drobné tesařské nářadí. 
 
Složení pracovní čety: 
- stavbyvedoucí 
- vedoucí pracovní čety 
- 1x obsluha dozeru 
- 1x obsluha rypadlonakladače 
- 2x řidič nákl. automobilu 
- 3x dělníci na vytyčení 
- 2x dělníci na začištění 
 
Výkaz výměr materiálu: 
 
Výpočet objemu vytěžené zeminy - skrývka ornice 
Celkový objem vytěžené zeminy – 1013,838m³ 
 
Výpočet vytěžené zeminy při zhotovování stavební jámy a stavebních rýh pro základovou 
konstrukci 
Celkový objem vytěžené zeminy – 2756,079m³ 
 
Výpočet objemu zásypů zeminou 
Celkový objem zásypové zeminy – 1168,202m³ 
 
Výpočet objemu zásypů betonovým recyklátem 
Celkový objem recyklátu – 131,978m³ 

Časová rozvaha: 
 
Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 
stanovena doba provádění na 42 dní.  
 
5.2 ZÁKLADY 
 
Vlastní provádění základů: 
 
Bytový dům bude založen na betonových pilotách v různých délkách a monolitických 
základových pasech. Pilotážní práce proběhnou po skrývce ornice a výkopu stavební jámy. 
Postupovat se bude vzestupně podle čísla pilot. Zásobování betonovou směsí budou 
zabezpečovat automobilové domíchávače a transportovat se bude za pomoci čerpadla M26 
PUMI betonu. Piloty budou paženy za pomoci výpažnic vrtné soupravy BAUER BG15H. 
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Na piloty budou provedeny železobetonové monolitické pasy, které vytvoří základový rošt. 
Přes základový rošt bude provedena podkladní železobetonová deska na hutněném podsypu 
z betonového recyklátu. Bednění pasů a desky se provádí z dřevěných latí a jejich stabilizaci 
zajistí dva dělníci, poté se do bednění uloží výztuž. Betonová směs se do bednění bude 
ukládat za pomoci čerpadla betonu. Automobilové domíchávače budou zásobovat stavbu 
betonovou směsí tak, aby bylo čerpadlo maximálně vytíženo a nevznikaly nežádoucí prostoje 
čerpadla. Při betonáži bude použit ponorný vibrátor PMV 600, aby bylo dosaženo 
dostatečného zhutnění betonové směsi. 
Odbedňování základových pasů a desky po uplynulé době potřebné pro nabytí žádoucí 
pevnosti betonu pro odbednění, bude provedeno ručně. 
Během technologické pauzy budou dělníci beton ošetřovat dle ČSN 732400, čl.11. 
Šířky jednotlivých pasů jsou různé dle hodnoty zatížení, které budou přenášet. Veškeré 
obvodové pasy jsou navrženy do nezámrzných hloubek. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
 
Před započetím pracovního procesu budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. Školení 
bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 591/2006 Sb. 
 
Stroje a pracovní pomůcky: 
 
Autodomíchávač AM 50 
Objem nákladu: 5,0m3 

Otáčky bubnu: 4-12ot/min 
Max. rychlost: 88km/h 
  
Mobilní čerpadlo M26 PUMI 
Mobilní dosah: 6,75m 
 
Ponorný vibrátor PMV 600 
Frekvence: 180Hz 
Výkon: 6m3/h 
 
Bude použito drobné tesařské nářadí. 
 
 



- 20 - 
 

Složení pracovní čety: 
- stavbyvedoucí 
- vedoucí pracovní čety 
- 1x strojník vrtné soupravy 
- 1x řidič autodomíchávače 
- 1x obsluha čerpadla 
- 2x montážní pracovník 
- 2x betonář 
- 2x vazač 
- 2x pomocný pracovník 
 
Výkaz výměr: 
 
Výpočet objemu pilot 
Celkový objem pilot – 180,012m³ 
 
Výpočet objemu podkladní ŽB desky 
Celkový objem podkladního betonu – 57,151m³ 
 
Výpočet plochy dřevěného bednění - železobetonové základové pasy 
Celková plocha bednění – 842,924m² 
 
Výpočet objemu železobetonových základových pasů 
Celkový objem základových pasů – 327,646m³ 
 
Časová rozvaha: 
 
Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 
stanovena doba provádění na 56 dní.  
 
5.3 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
 
Vlastní provádění hrubé stavby: 
 
Proti pronikání zemní vlhkosti bude objekt chráněn folií, která bude navíc plnit funkci 
protiradonové ochrany budovy. Navazování hydroizolačních pásů bude řešeno přesahem, 
který bude 150mm. Spojování bude provedeno horkým vzduchem za použití horkovzdušné 
pistole. Na místo bude dopravován stavební materiál věžovým jeřábem. 
 
Svislé nosné konstrukce tvoří zdivo z keramických tvarovek, doplněné monolitickým 
železobetonovým, popř. pouze betonovým zdivem v místech se zvýšeným statickým 



- 21 - 
 

zatížením. Nejprve se v nejnižším podlaží provede monolitické zdivo společně se sloupy a 
schodištěm. K bednění betonových sloupů, stěn a schodiště je použit bednící systém firmy 
PERI. Po zajištění stabilizace se do bednění ŽB stěn vloží ocelová výztuž, poté se veškeré 
bednění zalije za pomoci čerpadla betonovou směsí. Automobilové domíchávače budou 
zásobovat stavbu betonovou směsí tak, aby bylo čerpadlo maximálně vytíženo a nevznikaly 
nežádoucí prostoje čerpadla. Při betonáži bude použit ponorný vibrátor PMV 600, aby bylo 
dosaženo dostatečného zhutnění betonové směsi. Odbedňování se provádí po uplynulé 
době potřebné pro nabytí žádoucí pevnosti betonu pro odbednění. 
 
Po odbednění monolitických konstrukcí začneme s vyzdíváním nosných stěn z keramických a 
betonových tvarovek. Než se začne s první řadou cihelných bloků, na izolaci se nanese 
vyrovnávací vrstva malty. Překlady Porotherm se budou osazovat na maltové lože, které se 
nanese na zdivo vyzděné do výšky otvoru. Zdivo se bude vyzdívat na dva pracovní záběry, 
které jsou závislé na výšce a na modulu zdících prvků. Malta na zdění bude zhotovována 
v míchacím zařízení DEZA MJ-150. Na místo bude dopravován stavební materiál stavebním 
kolečkem a stabilním věžovým jeřábem. 
 
Překlady monolitické se budou provádět zároveň se stropní monolitickou konstrukcí a ŽB 
věncem, který slouží jako ztužení celého objektu. Provedeme obednění překladů a věnců. 
Poté se zřídí bednění pro provedení stropní desky. Nejprve se na sloupky nasadí hlavice. Tyto 
sloupky se rozmístí dle nákresu bednění a zabezpečí proti pádu kovovou trojnožkou (součást 
dodávky sloupku), která zajistí stabilitu sloupku. Na sloupky umístíme podélné nosníky 
s maximálním rozestupem 1m. Při ukládání je nutné dbát na správné natočení hlavice. V 
případě uložení jednoho nosníku se delší strana hlavice natočí rovnoběžně s nosníkem a 
v případě dvou nosníků (stykování) kolmo na nosníky. Po uložení podélných nosníků se na ně 
rozmístí příčné nosníky po 0,5m. Po provedení nosného roštu můžeme přistoupit k zaklápění 
bednícími deskami PERI. V místech, kde je nutné desky upravit řezem se použijí desky PERI 3-
SO.  
 
Hutnění bude provedeno kvalifikovanými dělníky za pomoci ponorných vibrátorů PMV 600 
dle ČSN 732400, čl. 10.2 při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát 
do stejného místa a nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních 
ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru vibrátoru. Pokračování 
betonování nebo následného zdění svislých konstrukcí je možné až po dosáhnutí 70% 
pevnosti betonu, tj. zhruba 5 dní (dle počasí). Odbednění proběhne až po příkazu odpovědné 
osoby (stavbyvedoucí). Nejprve se povolí sloupky v celém rozsahu odbedňované konstrukce. 
Tím dojde k poklesu celého bednění. Poté můžeme vyjmout desky a následně nosníky. 
Demontáž bednění trámů proběhne po odbednění mezitrámových desek. Nejprve je nutné 
odstranit boční desky a následně spodní uzavírací prkno. V dalších 3 podlažích postup 
opakujeme. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. Školení 
bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 591/2006 Sb. 
Míchačku a vibrátory musí obsluhovat řádně proškolení pracovníci. Stavební výtah bude 
kontrolován v pravidelných intervalech stanovených výrobcem výtahu. Lešení bude 
postaveno podle návodů výrobce, nebude přetěžováno a bude založeno na únosném 
podloží. 

 
Stroje a pracovní pomůcky: 
 
Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 63 K 
Výkon: 37,0 KW 
Maximální výše háku: 25,5m  
Maximální dosah: 30,0 m 
Minimální dosah: 3,3 m  
Maximální nosnost: 3050 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku: 2500 kg 
 
Míchačka DEZA MJ-150  
Hmotnost: 150 kg 
Užitný obsah bubnu: 150 l 
Obrátky bubnu: 27 ot./min 
Napětí: 400 V 
Doba míchání maltové směsi: 120 s 
Výkon při výrobě maltové směsi: 1,03 m³/hod 
 
Autodomíchávač AM 50 
Objem nákladu: 5,0m3 

Otáčky bubnu: 4-12ot/min 
Max. rychlost: 88km/h 
 
  
Mobilní čerpadlo M26 PUMI 
Mobilní dosah: 6,75m 
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Ponorný vibrátor PMV 600 
Frekvence: 180Hz 
Výkon: 6m3/h 
 
2x Nákladní automobil Tatra T815 
Objem ložného prostoru: 8,8m3 
Užitná hmotnost: 10,7t 
Pohotovostní hmotnost: 11,3t 
Výkon: 208kW 
Spotřeba: 32,5l/100km 
Max. rychlost: 88km/h 
 
Bude použito zednické nářadí. 
 
Složení pracovní čety: 
- stavbyvedoucí 
- vedoucí pracovní čety 
- 2x řidič nákl.automobilu 
- 1x řidič autodomíchávače 
- 1x obsluha jeřábu 
- 1x obsluha čerpadla 
- 1x obsluha míchačky 
- 4x montážní pracovník 
- 2x betonář 
- 2x vazač 
- 2x zedník 
- 2x pomocný pracovník 
 
Výkaz výměr materiálu: 
 
Výpočet plochy nosného zdiva včetně osazených překladů 
Celková plocha nosného zdiva Porotherm 30 P+D – 1046,598m² 
Celková plocha nosného zdiva Porotherm 30 AKU P+D – 1050,211m² 
Celková plocha nosného zdiva betonového – 1780,322m² 
 
 
Výpočet plochy bednění PERI 
Celková plocha bednění ŽB stěn, sloupů, překladů, věnce – 1675,199m² 
Celková plocha bednění pod ŽB stropní konstrukci – 675,199m² 
 
Výpočet plochy schodišťových ramen a schodišťových mezipodest 
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Celková plocha schodišťových ramen – 51,859m² 
Celková plocha schodišťových mezipodest – 12,350m² 
 
Výpočet objemu betonu pro schodiště 
Celková objem betonu pro schodišťové ramena – 3,630m³ 
Celková objem betonu pro schodišťové mezipodesty – 1,544m³ 
Celková objem betonu pro schodišťové stupně – 9,154m³ 
 
Výpočet objemu betonu pro zmonolitnění vodorovné konstrukce 
Celková objem betonu pro zmonolitnění ŽB stropní kce  – 197,875m³ 
Celková objem betonu pro zmonolitnění ŽB stěn  – 255,867m³ 
Celková objem betonu pro zmonolitnění ŽB sloupů  – 89,634m³ 
Celková objem betonu pro zmonolitnění ŽB ztuž.věnců a překladů – 274,623m³ 

Časová rozvaha: 
 
Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 
stanovena doba provádění na 145 dní.  
 
5.4 ZASTŘEŠENÍ 
 
Vlastní provádění zastřešení: 
 
Jedná se o plochou střechu se systémem vnitřního odvodnění. Nosnou část střešní 
konstrukce tvoří monolitický strop nad posledním podlažím. Na ni budou položeny všechny 
vrstvy střešního pláště, jako parozábrana, tepelná izolace (ve spádu) a dvouvrstvý systém 
modifikovaných asfaltových pásů jako vrchní vrstva. Sklon střešních rovin činí 2% 
s vyspádováním  ke střešním vpustím.  
Nejprve se vyzdí atikové zdivo z tvarovek Porotherm, které jsou pomocí věžového jeřábu 
dopraveny na střechu. Dále se kladou jednotlivé vrstvy střešního pláště. Parozábrana s funkcí 
pojistné hydroizolace je navržena jako bodově natavený asfaltový pás s hliníkovou vložkou. 
Při kladení parozábrany je nezbytné klást zvýšený důraz na provedení spojů a celistvost 
s ohledem na zajištění požadovaných difúzních vlastností. Parotěsná vrstva musí být 
vzduchotěsně napojena na veškeré navazující a prostupující konstrukce a vytažena min. 
150mm nad její úroveň. Tepelná izolace je z polystyrenu EPS 100S tl,100mm a spádových 
klínů min.tl.60mm. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. Školení 
bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 591/2006 Sb.  
Při práci ve výškách budou pracovníci opatřeni pásem na drobné nářadí a spojovací materiál. 
Po obvodu ploché střechy bude zřízeno dočasné zábradlí. Míchačku musí obsluhovat řádně 
proškolený pracovník. Stavební výtah bude kontrolován v pravidelných intervalech 
stanovených výrobcem výtahu.  

 
Stroje a pracovní pomůcky: 
 
Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 63 K 
Výkon: 37,0 KW 
Maximální výše háku: 25,5m  
Maximální dosah: 30,0 m 
Minimální dosah: 3,3 m  
Maximální nosnost: 3050 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku: 2500 kg 
 
Míchačka DEZA MJ-150  
Hmotnost: 150 kg 
Užitný obsah bubnu: 150 l 
Obrátky bubnu: 27 ot./min 
Napětí: 400 V 
Doba míchání maltové směsi: 120 s 
Výkon při výrobě maltové směsi: 1,03 m³/hod 
 
Složení pracovní čety: 
 
- stavbyvedoucí 
- vedoucí pracovní čety 
- 1x obsluha jeřábu 
- 1x obsluha míchačky 
- 2x zedník 
- 2x pomocný pracovník 
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Výkaz výměr materiálu: 
 
Výpočet plochy atikového zdiva 
Celková plocha nosného zdiva Porotherm 30 P+D – 518,598m² 
 
Výpočet plochy hydroizolace 
Celková plocha asfaltového modifikovaného pásu – 1247,199m² 
 
Výpočet plochy teplené izolace  
Celková plocha tepelné izolace z EPS Stabil – 651,859m² 

Časová rozvaha: 
 
Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 
stanovena doba provádění na 26 dní.  
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ÚVOD 
 

Jedná se o novostavbu dvou samostatných bytových objektů v Uničově, v ulici 
Nemocniční. Objekt A obsahuje 4 nadzemní podlaží s rozšířeným přízemím garážových stání. 
Objekt B tvoří 8 nadzemních podlaží.                                               

Identifikační údaje stavby 
 

Název a místo stavby  :  UNIČOV, ul. NEMOCNIČNÍ 
BYTOVÉ DOMY 

 
Místo  stavby   :  Uničov – plocha vymezená ul. Nemocniční,                       
                                                                  sousedním objektem bazénu a stávajícím  
                                                                  hřbitovem 
                                                                                                                                          
Katastrální  území  :  k.ú. Uničov  
 
Kraj    :  Olomoucký 
 
Charakter  stavby  :  Novostavba 
 
Účel stavby      :  Bytový dům 
 
Stupeň   :  PD dodatečné stavební povolení 
 
Dotčené parcely              :                     parc.č.2001/4 -  zahrada (Město Uničov)                                                     

                                                     parc.č.2001/6 -  orná půda (Město Uničov) 
                   

Investor                                     :                    OSBD Olomouc 
           Dukelská 1144, 783 91 Uničov 
                                                           IČO       00052795 
                                                          DIČ       00052795 
   Jednatel společnosti: 
   Ing.Radek Pallós – místopředseda OSBD Uničov 
 
Dodavatel  stavby  :  Provádění staveb Olomouc a.s.                        
 
Projektant               :  ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 
      Tylova 4 

772 00  Olomouc 



                                                                 IČO  25849280 
                                                                  DIČ CZ25849280 
                                                                  tel. 585 230 780 
                                                                  fax 585 227 166 
                                                                  e-mail alfaprojekt@alfaprojekt.com 
 
Obsazení projektu : 

Hlavní inženýr projektu ing. František Babica        ALFAPROJEKT     603 553 954 

Architektonické řešení ing. arch. Jaroslav Štěpán  ALFAPROJEKT 732 583 458 
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Charakteristika místa stavby 

Staveniště je situováno v zastavěném území na jižním okraji Uničova – v lokalitě 
Nemocniční, sousedí s nedávno dokončenou stavbou výukového bazénu. 
Stavební pozemek je na severní straně vymezen ulicí Nemocniční, která parcelu vymezuje 
také ze strany východní. V západní části je směrem do ulice restaurace s letní zahrádkou. 
Jihozápadním směrem leží místní hřbitov, jižním objekt výukového bazénu. 

V jižní části pozemku se nachází nově vysazené stromy, které budou kvůli nové 
uvažované výstavbě přemístěny na nové místo dle vyjádření MÚ. Dále se zde nachází nově 
zbudovaná smíšená stezka pro pěší a cyklisty, jako součást systému smíšených stezek 
ve městě Uničov. Před zahájením výstavby bude tato stezka rozebraná a materiál uložen 
k dalšímu použití. Zrušená stezka bude plně nahrazena novou přeloženou stezkou v nové 



trase, která nebude v kolizi s výstavbou bytových domů. Bude zbudovaná dle nové schválené 
projektové dokumentace PŘELOŽKA SMÍŠENÉ STEZKY současně s bytovými domy. Nová 
stezka je navržená podél východní hranice pozemku – rovnoběžně s bytovým domem A. 
V souvislosti s její výstavbou budou odstraněny 4 stávající vzrostlé stromy. Způsob náhrady 
určí příslušný odbor Městského úřadu Uničov.   
 

Celý pozemek je vesměs rovinatý s mírnou terénní vlnou v severní části (cca 1,4%). 
Pozemky neleží v památkově chráněném území, ani v území záplavovém. Část pozemku, 
uvažovaného k výstavbě se nachází v ochranném pásmu sousedního hřbitova. Budoucí 
staveniště je přístupné po stávající komunikaci ulice Nemocniční.  Nově budované domy 
budou přístupné po této komunikaci. Na nové venkovní parkoviště a garážové místa 
v přízemí objektu A bude vjezd ze stávající plochy parkoviště u bazénu, na kterou bude nová 
zpevněná plocha přímo navazovat. 
 

V ulici Nemocniční – na severní straně pozemku se nachází vedení vodovodu a 
kanalizace.  Na východní straně pozemku podél ulice Nemocniční je vedení VO. Napojení NN 
bude provedeno ve stávající trafostanici, nacházející se jižně od objektu bazénu. Teplovod 
vede východně od bazénu. Veškerá vedení i přípojky jsou navrženy dle podmínek správců 
jednotlivých vedení. Během výstavby bude provizorní napojení na zdroj elektrické energie a 
vody s podružným měřením spotřeby.  
 

Z inženýrsko geologického průzkumu vyplývá, že se v místě uvažované výstavby jedná 
o složité základové poměry. Zemní prostředí je v přípovrchové části vrstevního sledu tvořeno 
málo únosnými, silně stlačitelnými a pomalu konsolidujícími jemnozrnnými zeminami – často 
nízkých stupňů konzistence. Dle radonového průzkumu je radonový index pozemku střední. 
 

Oplocení staveniště, dopravní značení 

Západní hranici staveniště tvoří zděné oplocení mezi sousedními pozemky. Ve všech 
ostatních místech je nutné staveniště oplotit. Oplocení bude tvořeno mobilním oplocením 
Sebak - vysokým patkovým. Vjezd na staveniště je přístupný po stávající komunikaci ulice 
Nemocniční, a to přes stávající parkoviště u bazénu na jižní straně. 

Staveništní vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou šířky 5m. Každý den po 
ukončení prací na stavbě má stavbyvedoucí povinnost bránu uzamknout a zabránit tak 
vniknutí nepovolaných osob. 

Výstražné cedule a dopravní značky v blízkosti a na staveništi během výstavby jsou 
provedeny a vyvěšeny viz. výkres  Dopravní značení stavby. 

Mobilní oplocení Sebak 

Oplocení Sebak se skládá z následujících komponentů: 



Plotového dílce mobilního oplocení: 

 délka 2,5 m 
 výška 2,0 m 
 hmotnost 17 kg 
 výplň – ocelové pletivo 50 / 50 / 2,2 mm 

 
Nosné patky mobilního oplocení: 

 recyklovaný prefabrikát 
 stěny nosné patky jsou zešikmeny 
 délka 600 mm 
 šířka 200 mm 
 výška 140 mm 
 hmotnost 27 kg 
 paletizace 50ks (paleta 1,2 x 1m) 

 
Zajišťovacích spon mobilního oplocení: 

 spona se skládá ze dvou identických půlspon, vratového šroubu a matice 
 tloušťka materiálu půlspony je 3 mm 
 rozteč uchycovacích částí spony není shodná s roztečí otvorů v nosné patce, 

dotažením spony tak dochází k rozepření konců plotových dílců do patky 
 
Postup montáže oplocení Sebak: 

Rozmístění nosných patek 

Patky se rozmístí ve vzdálenosti 2,5 m od sebe. Tato vzdálenost je rovna délce plotového 
dílce. Podélná osa patky musí být umístěna tak, aby směřovala kolmo k ose budovaného 
oplocení. Druhou možností je umístit podélnou osu souběžně s osou oplocení, v tomto 
případě však není zajištěna dostatečná stabilita oplocení a je nutné tuto stabilitu zajistit 
pomocí přídavných vzpěr, či jiným vhodným způsobem. 

Osazení plotových dílců 

V případě, že máme rozmístěny recyklované patky, můžeme přistoupit k osazování plotových 
dílců. To provádíme zasunutím konců jednotlivých plotových dílců do otvorů v patkách. 
Tímto způsobem vytvoříme souvislé oplocení ve dvou souběžných osách. Musíme dodržet 
zásadu, že vždy umísťujeme jeden plotový dílec do předních otvorů v betonových patkách a 
druhý dílec do zadních otvorů v betonových patkách. V případě, že dodržíme tuto zásadu, 
dosáhneme vysoké stability celého oplocení.  

 



Zajištění zajišťovací sponou 

V konečné fázi se na horní konce plotových dílců osadí spony a pomocí klíče se dotáhne 
matice vratového šroubu. 

Vytvoření brány 

V místě, kde je požadován vjezd na staveniště, se nezaloží nosné patky a vynechá se také 
spona. Tímto způsobem vznikne brána o dvou polích, a to v šířce 5m. Krajní spony brány se 
nedotahují úplně, dotáhnout se pouze tak, aby umožňovaly otevírání a zavírání brány. 

 
POPIS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Bytový dům A je součástí projektu novostavby dvou bytových domů v Uničově na 
parcelách č. 2001/4 a č. 2001/6. Staveniště se nachází na parcelách č. 2001/4 a č. 2001/6. 
Dopravní obslužnost staveniště je dobrá, nachází se v centru města Uničov. Vjezd na 
staveniště je přístupný po stávající komunikaci ulice Nemocniční, a to přes stávající 
parkoviště u bazénu na jižní straně. Staveništní vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou 
šířky 5m. Západní hranici staveniště tvoří zděné oplocení mezi sousedními pozemky. Ve 
všech ostatních místech je staveniště opatřeno mobilním oplocením o výšce 2,0 m. Vjezdová 
brána je opatřena značkou omezující rychlost na staveništi. 

V jihozápadní části je staveniště vybaveno stavebními buňkami pro stavbyvedoucího, mistry, 
dělníky a hygienické zařízení (umývárny se sprchami a WC). Tyto zařízení staveniště jsou 
uloženy na zpevněných plochách. Na staveništi se také nachází mobilní kontejner na 
staveništní odpad a pro uložení materiálu a nářadí je zde umístěn uzamykatelný sklad. Pro 
uložení stavebních materiálů je na staveništi připravena skládka, zpevněná zhutněným 
štěrkopískovým násypem. Je zde zřízena dočasná elektrická, vodovodní a kanalizační přípojka 
a musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVEDENÍ HRUBÉ STAVBY 

Popis staveniště 

Na staveništi se nachází stavební buňky pro stavbyvedoucího, mistry, dělníky a hygienické 
zařízení, sklad pro uložení nářadí, kontejner pro směsný odpad, staveništní rozvaděč 
elektřiny a v západní části je vyznačen prostor pro uložení zeminy (deponie). Komunikace na 
staveništi je jednosměrná, nákladní auto při výjezdu ze stavby musí vycouvat. 

Trvalé deponie a mezideponie 

Meziskládky cihelných výrobků 

Cihelné výrobky Porotherm budou skladovány na vratných paletách od výrobceo rozměrech 
1180 x 1000 x 1400 mm. Paleta s cihlami bude zabalena v originální fólii, která ji bude chránit 



před povětrnostními vlivy. Na stavbu budou dodávány také keramické překlady. Ty budou 
dodávány již jako prefabrikáty. Povrch meziskládek bude zpevněn vrstvou štěrkopísku v tl.  
100 mm. Na staveništi jsou umístěny 2 meziskládky, každá je určena pro jeden bytový dům, 
jsou umístěny západně od objektu bytového domu A. Obě meziskládky jsou v dosahové 
vzdálenosti jeřábů. Skládka musí být vyspádována v minimálním spádu 1%, směrem ke 
komunikaci Nemocniční. Toto vyspádování je důležité z důvodu odvodnění prostoru skládky.  
Po dokončení stavby, se část zpevněného povrchu odstraní a část zůstane jako podkladní 
vrstva pro nově budovaný chodník. Část, která nebude sloužit pro budoucí chodník, se 
vysype ornicí a provede se osázení zelení. 
 
Skládka bednění, podpěrné konstrukce, lešení, výztuže 

Bednění, podpěrná konstrukce a ocelové výztužné pruty, které budou potřeba při provádění 
monolitických ŽB stropů a stěn budou uskladněny na skladovací ploše v západní části 
staveniště. Při ukládání bednicích prvků je třeba ho třídit podle druhu a účelu použití. 
Skládka bude opět zpěvněna štěrkopískovou vrtvou. Skládka je v dosahu navržených jeřábů. 
 
Sila 

Na stavbě budou použity dvě sila, každé o objemu 8,5 m3. Jedno silo bude používáno při 
provádění hrubé stavby, a to na skladování suché maltové směsi pro zdění. Silo bude 
umístěno v západní části staveniště. Bude umístěno na zpevněné ploše hutněným 
štěrkopískem. Silo bude opatřeno kompresorem pro dopravu suché směsi k místu 
zpracování. Minimální zpevněná plocha pro silo je 3 x 3 m. Druhé silo bude používáno při 
dokončovacích pracích, toto silo bude sloužit pro suché omítkové směsi. Silo bude umístěno 
tak, aby bylo dobře přístupné při pracích na obou objektech, tedy je umístěno mezi těmito 
objekty. Na zpevněnou plochu se osadí železobetonové panely 3,0 x 1,5 x 0,15 m. Silo bude 
opatřeno kompresorem pro dopravu suché směsi k omítacímu stroji. Minimální zpevněná 
plocha pro silo je 3 x 3 m. 
 
Deponie 
Pro skládku zeminy, která byla odstraněna při provádění zemních prací, je určena deponie na 
západní straně staveniště. Tato zemina bude následně použita při konečných terénních 
úpravách. 
 
Popis řízení prací na staveništi 

Proti pronikání zemní vlhkosti bude objekt chráněn folií, která bude navíc plnit funkci 
protiradonové ochrany budovy. Navazování hydroizolačních pásů bude řešeno přesahem, 
který bude 150mm. Spojování bude provedeno horkým vzduchem za použití horkovzdušné 
pistole. Na místo bude dopravován stavební materiál věžovým jeřábem. Na stavbě jsou 
použity 2 věžové jeřáby Liebherr 63K. 



 
Svislé nosné konstrukce tvoří zdivo z keramických tvarovek, doplněné monolitickým 
železobetonovým, popř. pouze betonovým zdivem v místech se zvýšeným statickým 
zatížením. Nejprve se v nejnižším podlaží provede monolitické zdivo společně se sloupy a 
schodištěm. K bednění betonových sloupů, stěn a schodiště je použit bednící systém firmy 
PERI. Po zajištění stabilizace se do bednění ŽB stěn vloží ocelová výztuž, poté se veškeré 
bednění zalije za pomoci čerpadla betonovou směsí. Automobilové domíchávače budou 
zásobovat stavbu betonovou směsí tak, aby bylo čerpadlo maximálně vytíženo a nevznikaly 
nežádoucí prostoje čerpadla. Při betonáži bude použit ponorný vibrátor PMV 600, aby bylo 
dosaženo dostatečného zhutnění betonové směsi. Odbedňování se provádí po uplynulé 
době potřebné pro nabytí žádoucí pevnosti betonu pro odbednění. 
 
Po odbednění monolitických konstrukcí začneme s vyzdíváním nosných stěn z keramických a 
betonových tvarovek. Než se začne s první řadou cihelných bloků, na izolaci se nanese 
vyrovnávací vrstva malty. Překlady Porotherm se budou osazovat na maltové lože, které se 
nanese na zdivo vyzděné do výšky otvoru. Zdivo se bude vyzdívat na dva pracovní záběry, 
které jsou závislé na výšce a na modulu zdících prvků. Malta na zdění bude zhotovována 
v míchacím zařízení DEZA MJ-150. Na místo bude dopravován stavební materiál stavebním 
kolečkem a stabilním věžovým jeřábem. 
 
Překlady monolitické se budou provádět zároveň se stropní monolitickou konstrukcí a ŽB 
věncem, který slouží jako ztužení celého objektu. Provedeme obednění překladů a věnců. 
Poté se zřídí bednění pro provedení stropní desky. Nejprve se na sloupky nasadí hlavice. Tyto 
sloupky se rozmístí dle nákresu bednění a zabezpečí proti pádu kovovou trojnožkou (součást 
dodávky sloupku), která zajistí stabilitu sloupku. Na sloupky umístíme podélné nosníky 
s maximálním rozestupem 1m. Při ukládání je nutné dbát na správné natočení hlavice. V 
případě uložení jednoho nosníku se delší strana hlavice natočí rovnoběžně s nosníkem a 
v případě dvou nosníků (stykování) kolmo na nosníky. Po uložení podélných nosníků se na ně 
rozmístí příčné nosníky po 0,5m. Po provedení nosného roštu můžeme přistoupit k zaklápění 
bednícími deskami PERI. V místech, kde je nutné desky upravit řezem se použijí desky PERI 3-
SO.  
 
Hutnění bude provedeno kvalifikovanými dělníky za pomoci ponorných vibrátorů PMV 600 
dle ČSN 732400, čl. 10.2 při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát 
do stejného místa a nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních 
ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru vibrátoru. Pokračování 
betonování nebo následného zdění svislých konstrukcí je možné až po dosáhnutí 70% 
pevnosti betonu, tj. zhruba 5 dní (dle počasí). Odbednění proběhne až po příkazu odpovědné 
osoby (stavbyvedoucí). Nejprve se povolí sloupky v celém rozsahu odbedňované konstrukce. 
Tím dojde k poklesu celého bednění. Poté můžeme vyjmout desky a následně nosníky. 
Demontáž bednění trámů proběhne po odbednění mezitrámových desek. Nejprve je nutné 



odstranit boční desky a následně spodní uzavírací prkno. V dalších 3 podlažích postup 
opakujeme. 
 
VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 
Na staveniště zasahuje několik stávajících inženýrských sítí. Jde o plynovodní a sdělovací síť v 
severní části pozemku, které zasahují do prostoru budoucích parkovacích stání přístupných 
z komunikace Nemocniční. V jihozápadní části se jedná o rozvody elektro a teplovodu. 
Veškeré stávající sítě musí být před zahájením stavby vytyčeny a jejich poloha musí být 
ověřena kopanými sondami, aby nedošlo k jejich poškození během výstavby. Za vytyčení sítí 
a ověření jejich polohy je zodpovědný zhotovitel. 
 

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 

Voda 
Vodu na provoz zařízení staveniště – tj. buňky hygienické budou napojeny dočasným 
vodovodním potrubím na vodoměrnou šachtu  vodovodní přípojky o průměru min. 32 mm 

Pro technické účely bude využita dočasná přípojka DN110, která bude napojena na stávající 
síť. 

 
Elektřina 

Přívod elektrické energie pro staveništní účely bude proveden z nového rozvaděče, který je 
umístěn v objektu bytového domu A. Z tohoto rozvaděče je provedena dočasná přípojka se 
staveništním rozvaděčem, na který jsou napojeny jeřáby a další zařízení staveniště a také 
provizorní přípojka pro potřeby zařízení staveniště. Na rozvaděč je napojen staveništní 
rozvaděč, který je opatřen měřícími hodinami. Stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku 
stav hodin ve staveništním rozvaděči před zahájením prací. Ze staveništního rozvaděče je 
elektřina dále rozvedena do prostoru staveniště 
 

Kanalizace 

Z důvodu odvodu splaškových vod ze sociálních a hygienických objektů zařízení staveniště je 
nutné zhotovit provizorní přípojku kanalizace. Tato provizorní přípojka bude napojena na 
nově vybudovanou venkovní kanalizaci. Nově budovaná kanalizace i staveništní přípojka 
musí být umístěny do nezámrzné hloubky. Provizorní přípojka bude tvořena plastovými 
troubami. Po dokončení rekonstrukce bude provizorní přípojka v revizní šachtě zaslepena. 
Všechny trubky zůstanou v zemi. Je nutné pouze upravit stoupačky vycházející na povrch, 
provede se jejich zaříznutí s úrovní terénu a zaslepení 
 



Stroje a pracovní pomůcky: 
 
Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 63 K 
Výkon: 37,0 KW 
Maximální výše háku: 25,5m  
Maximální dosah: 30,0 m 
Minimální dosah: 3,3 m  
Maximální nosnost: 3050 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku: 2500 kg 
 
Míchačka DEZA MJ-150  
Hmotnost: 150 kg 
Užitný obsah bubnu: 150 l 
Obrátky bubnu: 27 ot./min 
Napětí: 400 V 
Doba míchání maltové směsi: 120 s 
Výkon při výrobě maltové směsi: 1,03 m³/hod 
 
Autodomíchávač AM 50 
Objem nákladu: 5,0m3 

Otáčky bubnu: 4-12ot/min 
Max. rychlost: 88km/h 
 
  
Mobilní čerpadlo M26 PUMI 
Mobilní dosah: 6,75m 
 
Ponorný vibrátor PMV 600 
Frekvence: 180Hz 
Výkon: 6m3/h 
 
2x Nákladní automobil Tatra T815 
Objem ložného prostoru: 8,8m3 
Užitná hmotnost: 10,7t 
Pohotovostní hmotnost: 11,3t 
Výkon: 208kW 
Spotřeba: 32,5l/100km 
Max. rychlost: 88km/h 
 
 



VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Podmínky pro výstavbu 

Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, u vjezdu do staveniště bude 
opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení zabezpečení 
stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi zhotovitelem a investorem. 

Vzhledem k okolní zástavbě se nemusí provádění stavby časově omezovat, je možný i 
vícesměnný provoz. Při vypracování Časového harmonogramu bylo uvažováno s jednou 
osmihodinovou směnou. 

Ochrana proti hluku 
K výstavbě budou používány především stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovení v technickém osvědčení. 

Ochrana proti znečišťování komunikací 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
ploch a komunikací. Případné znečištění komunikace musí být okamžitě odstraněno. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. Školení 
bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 591/2006 Sb. 
Míchačku a vibrátory musí obsluhovat řádně proškolení pracovníci. Stavební výtah bude 
kontrolován v pravidelných intervalech stanovených výrobcem výtahu. Lešení bude 
postaveno podle návodů výrobce, nebude přetěžováno a bude založeno na únosném 
podloží. 
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Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 63 K 
 
Stavební věžový jeřáb LIEBHERR 63 K je montovaný na pevných patkách s rozměrem 
základny 4,45 x 4,15 m, s otočnou věží a s vodorovným výložníkem o délce 30 m. Výška 
zdvihu se může měnit v závislosti na počtu vložených mezidílů od 23,1 do 32,7 m. Jeřáb je 
přepravován na tahači TATRA 815 a jednonápravovém podvozku. Únosnost podloží 
připraveného před montáží pod patky jeřábu musí být minimálně 2,5 kg/cm2. Příkon jeřábu 
vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 63 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a 
jištěným minimálně 63 A jističem s vypínací charakteristikou "D". Montážní prostor musí být 
zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 35 m.  
 
Technické parametry:  
Maximální výše háku:    25,5 m 
Maximální dosah:    30,0 m 
Minimální dosah:    3,3 m   
Maximální nosnost:    3050 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku: 2500 kg 
Výkon při zvedání břemene:   37,0 KW 
Výkon při otáčení ústrojí:   7,5 KW 
Výkon kočky:     5,5 KW 
 

 
 
Napojení na elektrickou energii: 
V objektu bytového domu A se nachází rozvaděč elektrické energie, na který je dočasně 
napojena rozvodná skříň s elektroměrem typu ELS ZK-Zahlerkasten série Jumbo-IP 54, ZK 110 
IP54 380/220V na níž bude po dobu hrubé stavby  napojen navrhovaný jeřáb. 
 
Umístění věžového jeřábu: 
Umístění stabilního věžového jeřábu odpovídá obecným vymezujícím standardům, které jsou 
znázorněny v obrázku. 
 
Výběr kritických břemen a jejich popis: 
A. Nejtěžší břemeno - 1,66t (prefabrikované schodišťové rameno)     
Vzdálenost od skládky – 23,9m 
Vzdálenost v objektu 8,9m 



B. Nejvzdálenější břemeno (svazek prutů ocelové výztuže) 
Vzdálenost od skládky – 25,2m 
Vzdálenost v objektu – 26,9m 
Kritická břemena jsou graficky znázorněna v příloze s názvem „Ověření návrhu jeřábu“. 
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1. Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního nepodsklepeného bytového domu v Uničově v 
ulici Nemocniční, kde nosnou konstrukci tvoří monolitické železobetonové stěny a stropy 
v kombinaci s keramickým zdivem. 

Základní údaje 

Název stavby:   Bytový dům A v Uničově 
Místo stavby:   Uničov – plocha vymezená ul. Nemocniční,                       

sousedním objektem bazénu a stávajícím hřbitovem 
Účel stavby:   Novostavba bytového domu 
Investor:   OSBD Olomouc, Dukelská 1144, 789 91 Uničov 
Dodavatel:   Provádění staveb Olomouc a.s. 
Projektant:   ALFAPROJEKT Olomouc a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc 

Údaje o stavbě 

Bytový dům:    4NP 
Rozměry:    48,2 x 32,3 m 
Výška atiky:    + 13,000 m 
Plocha stavebního pozemku:  4645,77 m2 
Zastavěná plocha:   1036 m2 
Procento zastavění:   22,3 % 
Obestavěný prostor:   13442 m3 

 

Bytový dům A je součástí projektu novostavby dvou bytových domů v Uničově na 
parcelách č. 2001/4 a č. 2001/6. Objekt je navržen ve tvaru písmene L, s půdorysnými 
rozměry 48,2 x 32,2 m a konstrukční výškou podlaží 3,0 m. Okolní zástavba je různorodá, od 
rodinných domů až po osmipodlažní domy panelové. Celý pozemek je vesměs rovinatý 
s mírnou terénní vlnou v severní části (cca 1,4%), navazuje výškově na stávající úpravu ulice 
Nemocniční severním i východním okrajem. Jižní okraj navazuje na stávající zpevněnou 
plochu parkoviště. Budoucí staveniště je přístupné po stávající komunikaci ulice Nemocniční. 
Část pozemku, uvažovaného k výstavbě se nachází v ochranném pásmu sousedního hřbitova.   

V podlažích 2NP až 4NP jsou navrženy vnitřní podlahové krytiny z keramické dlažby 
s protiskluzovou úpravou v prostorách hygienických místností, kuchyně bytů, společných 
domovních chodeb apod. a plovoucí podlaha z laminátových dílců do obytných místností.  
Jako podkladní podlahová vrstva těchto prostor bude použit samonivelační anhydritový 
potěr ANHYLEVEL společnosti CEMEX. Bude proveden jako tzv. plovoucí potěr, kde podklad 
pod anhydritovou podlahou tvoří izolace z pěnového polystyrenu. V přízemí objektu 
anhydritový potěr nebude. 



2. Materiály 

Materiál 

Jako podklad pod nášlapné vrstvy v objektu bude použit plovoucí samonivelační 
anhydritový litý potěr na bázi síranu vápenatého (anhydritu) AnhyLevel 25 (CA-C25-F5) 
společnosti CEMEX. Vrstva potěru bude provedena v tl. 40 mm. Minimální tloušťka potěru je 
určena v závislosti na velikosti zatížení, typu prostor, tloušťce použité izolace a její 
stlačitelnosti dle tabulky uvedené v technickém listu výrobce, v tomto případě je min. 
hodnota stanovena na 35 mm. 

 

 

 

Lité potěry AnhyLevel jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 13813 v následujících pevnostních 
třídách: 

 

Složení anhydritu 

Pojivo anhydritových potěrů je získáváno převážně ze dvou zdrojů a to jako tzv. 
syntetický anhydrit nebo jako. Zdrojem syntetického anhydritu je odpad při výrobě 
chemických látek, základem termického anhydritu jsou produkty vznikající při procesu 
odsiřování tepelných elektráren. Z těchto produktů se během dalších procesů získává 
bezvodý síran vápenatý, který je základem pojiva pro tyto lité potěry. Přidáním dalších 
chemických přísad ovlivňujících rychlost tuhnutí a množstvím použité vody je získáno 
pojivo dodávající těmto litým směsím patřičné vlastnosti. Další složkou je kamenivo frakce 
0–4 mm a čistá voda.  



 

Doprava a skladování 

Primární doprava (na staveniště): 

Dopravu anhydritu na staveniště zajišťuje dodavatel. Dopravní vzdálenost je omezena dobou 
zpracovatelnosti materiálu a maximální rychlostí přepravy. Materiál je dopraven autodomíchávači s 
objemem až 8 m3 z betonárny CEMEX v Nákle, která je od místa staveniště vzdálená 17 km (max. 30 
minut). Maximální přepravované množství směsi je vždy o 1 m3 menší než je maximální kapacita 
autodomíchávače. Takto je možné předejít snížení kvality materiálu při přepravě, znečištění 
komunikací atd. Směs je vysoce tekutá, proto by mohlo při plném využití objemu autodomíchávače 
dojít ke ztrácení směsi během přepravy, nebo k výrobě směsi v hustší konzistenci, než je určeno.  

 

Sekundární doprava (po staveništi): 

Na místo pokládky je směs anhydritu dopravována hadicemi pomocí mobilních šnekových 
čerpadel s dieselovým pohonem o výkonu 14 m3/hod, proto jsou plně nezávislá na podmínkách 
stavby jako zdroj elektrického proudu, zdroj vody atd. Čerpadla jsou na stavbu dopravována 
dodávkovými automobily s tažným zařízením. Každá taková souprava je vybavena i základním 
vybavením pro zkoušení směsí před pokládkou, ale i vybavením pro pokládku těchto litých směsí. 
Čerpání je možno provádět do vzdálenosti 180 m nebo do výšky cca 30 podlaží. Odpadá tedy problém 
se zajištěním dostatečného počtu pracovníků a zabezpečení komunikačních cest po stavbě pro 
dopravu např. kolečky, kdy doba zpracování a transportu často přesahuje dobu zpracovatelnosti 
tradičních potěrů. Tímto je zajištěna 100% kvalita směsi až na místo pokládky. 

 

Manipulace s anhydritovou směsí je snadná, fyzicky nenáročná a vyžadující minimum 
personálu. Díky snadné dopravě a manipulaci je rovněž značně sníženo nebezpečí poškození okolních 
konstrukcí, nebo znečištění okol 

 

Doba zpracovatelnosti směsi je minimálně 4 hodiny, což poskytuje dostatečný prostor 
pro kvalitní a bezproblémové zpracování. Množství je limitováno pouze rychlostí pokládky. 
Materiál je určený k okamžité spotřebě, což poskytuje na stavbě velkou nezávislost na 
lokálních zdrojích vody. 

Výpočet kubatur 

Tepelná izolace  1844,01 m2 

PE folie   1844,01 m2 

Anhydrit   74,72 m3 

(Viz příloha – Rozpočet stavby) 



3. Převzetí pracoviště 

Pracoviště přebírá pracovní četa, která bude provádět čerpání a pokládku 
anhydritového potěru. Předání se uskuteční za přítomnosti stavbyvedoucího a bude 
proveden řádný zápis do stavebního deníku o předání. Pracoviště bude předáno po kontrole 
jakosti a kvality předchozích prací. Realizaci pokládky anhydritového potěru je možné 
provádět až po provedení mokrých stavebních procesů - vnitřních omítek, hrubých instalací a 
rozvodů. Při převzetí pracoviště musíme zkontrolovat rovinnost podkladu, tedy ŽB 
monolitické stropní konstrukce. Veškeré nerovnosti však budou vrstvou anhydritového 
potěru odstraněny. 

4. Pracovní podmínky 

Připravenost staveniště: 
 
Vjezd na staveniště je přístupný po stávající komunikaci ulice Nemocniční, a to přes stávající 

parkoviště u bazénu na jižní straně. Staveništní vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou šířky 5m. 
Západní hranici staveniště tvoří zděné oplocení mezi sousedními pozemky. Ve všech ostatních 
místech je staveniště opatřeno mobilním oplocením o výšce 2,0 m. 

Staveniště je vybaveno stavebními buňkami pro stavbyvedoucího, mistry, dělníky a 
hygienické zařízení (umývárny se sprchami a WC). Na staveništi se také nachází mobilní 
kontejner na staveništní odpad a pro uložení materiálu a nářadí je zde umístěn uzamykatelný 
sklad. Pro uložení stavebních materiálů je na staveništi připravena skládka, zpevněná 
zhutněným štěrkopískovým násypem. Je zde zřízena dočasná elektrická, vodovodní a 
kanalizační přípojka a musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

 

Připravenost stavby: 

Před zahájením prací musí být veškeré předchozí procesy dokončeny tak, aby práce 
na provádění podlahových potěrů mohly plynule navazovat. Všechny stavební práce budou 
prováděny podle platných norem a požadavků investora.  

Prostory pro pokládku musí být uzavřené, tzn. instalovaná okna nebo dveře nebo jinak 
utěsněné prostupy do exteriéru Dále se doporučuje oddělit jednotlivá patra včetně šachtových 
prostupů a schodišť z důvodu zabránění vzniku komínového efektu. V letních, ale i zimních, měsících 
je vhodné prosklená okna nebo dveře přistínit tmavou folií. Všechna tato opatření mají za úkol 
zabránit průvanu, či cirkulaci vzduchu uvnitř stavby, které by mohly způsobit nerovnoměrné 
vysychání, jehož následkem by mohly být defekty realizovaných potěru, jako praskliny atd. V případě 
slunečního záření zase dochází k nerovnoměrnému vysychání v důsledku rozdílných teplot na 
povrchu potěrů. 

 

 



 

Klimatické podmínky: 

 

Realizace anhydritových potěrů je částečně omezena teplotami venkovními, ale i vnitřními.  

Při výrobě, realizaci a po dobu dalších 48 hodin nesmí klesnout pod 5 °C, aby nedošlo ke 
zmrznutí záměsové směsi a tím k jejímu znehodnocení Spodní hranice venkovní teploty je stanovena 
na -5°C. Při výrobě čerstvých směsí při teplotách pod 0 °C jsou sice používána zimní opatření, např. 
teplá voda, ale ani tak není výrobce schopen zaručit odpovídající vlastnosti při teplotách pod výše 
zmíněných -5°C. Z toho plyne závazný požadavek na zajištění teploty uvnitř stavby minimálně 5°C po 
dobu průběhu reakce pojiva a vody do té míry, že již nehrozí poškození z důvodu zmrznutí směsi. 

Horní hranice venkovní teploty v době realizace je stanovena na 30°C i po následujících 48 
hodin od realizace. Toto omezení chrání potěr před rychlým vyschnutím (odparu reakční vody), které 
by mohlo způsobit znehodnocení potěru prasklinami, které by následně bylo nutné náročně sanovat. 
V případě, že není možno teplotní limit 30°C dodržet, doporučuje se realizaci posunout na dobu, kdy 
extrémní teploty nebudou.  

 

5. Personální obsazení 

Výčet pracovníků: - 1 x vedoucí čety - betonář 
   - 2x řidič autodomíchávače 
   - 2x izolatéři 

- 2 x kladeči 
- 2 x pomocní dělníci 
 

Všichni pracovníci musí mít platné osvědčení a průkazy o způsobilosti k provádění dané profese a 
musí být řádně proškoleni. Po kontrole těchto podmínek stavbyvedoucím bude provedeno školení o 
bezpečnosti práce.  Celý proces čerpání a sledování kvality směsi je pod stálým dohledem 
přítomného specialisty společnosti CEMEX. Obsluha čerpadel je pravidelně školena jak v oblasti 
obsluhy čerpacích strojů, tak v oblasti kontroly kvality směsí a kontroly pokládky. 

 

6. Stroje nástroje a pracovní pomůcky 

Stroje 

- Stavební výtah GEDA 200 Z 
- 2x Autodomíchávač firmy CEMEX o objemu 8 m3 
- 2x Mobilní čerpadlo s dieselovým pohonem CEMEX a gumovou hadicí 
- 2x Automobil s tažným zařízením CEMEX 



Nástroje 

- Hadicová vodováha 
- Nivelační trojnožky 
- Natřásací lať 
- Sponkovačka 
- Brusný papír 
- Ocelová škrabka 
- Bruska 
- Jemná pilka 
- Nůž na folii 

Pomůcky 

- Ochranné pomůcky – rukavice, ochranné helmy, pevná pracovní obuv a vhodný 
pracovní oděv 

 
7. Pracovní postup 
7.1    Příprava podkladu anhydritové podlahy 

 

Pokládka tepelné a kročejové izolace 

Pro pokládání plovoucí podlahy je třeba zajistit rovný podklad, v tomto případě tvoří 
podklad ŽB monolitická stropní konstrukce. Případné nerovnosti odstranit cementovou 
stěrkou tak, aby EPS plně dosedal na podklad. Na stropní desku je provedena podlahová 
tepelná izolace z pěnového polystyrenu PPS v tl. 40 mm a na ni se kladou desky Styrotrade 
z EPS T3500 jako kročejová izolace v tl. 20 mm (popř. je provedena izolace z PPS v tl. 60 mm). 
Vždy je nutné dbát pokynů výrobců těchto materiálů pro jejich zpracování, pokynů výrobce 
litého potěru a též ověřit vzájemnou kompatibilitu těchto materiálů. 

 



Instalace dilatační pásky 

K zamezení přenášení kročejového hluku do okolních konstrukcí, musí být anhydrit oddělen od stěn a 
prostupujících stavebních prvků dilatační páskou o minimální tloušťce 5 mm. Její další funkcí je 
kompenzace objemových změn anhydritu při teplotních změnách (např. při oslunění, podlahovém 
topení, intenzivním větrání v zimě apod.) a omezení vlivu pohybu okolních konstrukcí při přenosu 
napětí do anhydritu (např. kroucení stavby při oslunění). Dilatační okrajová páska je tvořena 
pěnovým pásem s polyetylenovou folií a k podkladu a stěnám je přichycena sponami. 

Odstraňuje se až po položení vrchní nášlapné vrstvy, nebo se musí v těchto vrstvách přiznat a 
zabránit pevnému spojení kterékoliv vrstvy podlah se stěnami.  

 

              
 

 

Pokládka oddělovací folie pod anhydrit  

Pro důkladné oddělení anhydritového potěru od podkladních vrstev a zamezení protečení je v celé 
ploše položená separační PE folie. Separační vrstva musí být vodonepropustná a dostatečně pevná, 
aby nedošlo k jejímu poškození při realizaci potěru. Musí být položena dostatečně volně, z důvodu 
možného vzniku dutin či snížených tloušťek, bez zbytečných přehybů, které by mohly mít za následek 
vznik trhlin. 

 

Spoje folií je vhodné slepit páskou, která nesmí být hliníková (anhydrit chemicky reaguje s hliníkem, 
což se projevuje bublinkami na povrchu po pokládce anhydritu). Slepení folií je nutné vždy, když je 
pod anhydrit použita podkladní kročejová izolace. Všechny prostupy musí být dostatečně utěsněny, 
aby nedošlo k protečení směsi pod izolační vrstvu do spodních částí konstrukcí nebo podlaží. Dále 
musí být ověřena kompatibilita materiálu separační vrstvy s litým potěrem, především s ohledem na 
použití hliníkových materiálů, kde hrozí největší riziko.  



           
 

7.2    Pokládka potěru 

 

Samotná pokládka potěru velmi ovlivňuje konečné vlastnosti jako je rovinnost. Je nutné 
respektovat dobu zpracovatelnosti litého potěru, technologii zpracování atd. 

Nastavení výšky pro anhydrit 

Nastavení potřebné nivelety (roviny) pro pokládku anhydritu je oproti tradičním 
potěrům snadné a přesné. Pomocí hadicové vodováhy nebo laseru se nastaví výšková úroveň 
nivelačních trojnožek, do jejiž úrovně se anhydrit nalévá. Tomuto okamžiku je vhodné 
věnovat vysokou pozornost, jelikož významně ovlivňuje další práce, např. pokládku dalších 
vrstev, osazení dveří, oken atd. Toto nastavení zaručuje dokonalou rovinu a rovnoměrnou 
výškovou úroveň v celé ploše objektu. Pro anhydrit tedy není nutné průběžné nastavování 
výšek nepřesnou, často používanou vodováhou, jako u tradičních potěrů, kdy dochází k 
velkým odchylkám a nutnosti dodatečných úprav povrchu.      

Trojnožky jsou pak ponechány po dobu realizace až do doby, kdy je litý potěr nalit do určené 
výšky a dojde k první hrubé nivelaci potěru nivelačních latí. Teprve pak je možné trojnožky odstranit a 
provést konečnou úpravu. Doporučené rozestupy mezi jednotlivými trojnožkami jsou max. 2 m. 
Výhodou je vysoká přesnost, nevýhodou pak nepříliš vysoká rychlost.   



Lití anhydritu 

Před samotným čerpáním směsi je vhodné čerpací systém, hlavně gumové hadice, 
naplnit vždy vápenným kalem nebo kalem připraveným z čistého pojiva, který tzv. „namastí“ 
gumové vedení, čímž se sníží riziko ucpání gumových hadic na začátku čerpání. Tento kal je 
po prvotním protažení hadic vhodné chytit do kbelíku či jiné nádoby aby nedošlo ke vzniku 
nerovností v oblasti, kde byl litý potěr s tímto kalem částečně promísen. 

 

Anhydritová podlaha se pokládá snadno a rychle (až 10x rychleji než běžný potěr). Anhydrit 
se lije na plochu pomocí gumových čerpacích hadic, přičemž doporučená vzdálenost konce hadice od 
pevného podkladu je cca 20 cm.  Při lití  by vzdálenost hadic od podlahy neměla přesáhnout 30 cm 
hlavně proto, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění stěn nebo jiných konstrukcí nebo prvků 
stavby. Rychlost lití by měla být přizpůsobena zkušenostem a rychlosti kontroly realizované výšky a je 
doporučeno postupovat vždy od nejvzdálenějších míst stavby směrem k východu, aby nedošlo ke 
znehodnocení již realizovaných ploch. Lití do požadované vrstvy se provádí rovnoměrným pohybem, 
anhydrit by se neměl lít stále na jedno místo. Nalévá se přesně do úrovně výškově nastavených 
trojnožek a není nutné ho díky vysokým pevnostem vyztužovat armovacími kari sítěmi. 

 

                            

 

Jako prevence proti vzniku trhlin (i při dobré připravenosti obvodové dilatace) v případě 
ostrých rohů vystupujících do plochy, sloupů apod., lze do čerstvé směsi zatlačit pásek skelné nebo 
syntetické tkaniny („perlinky“).kolmo k ose výstupku Při realizaci je doporučeno označit místo v 
potěru s nejvyšší vrstvou litého potěru pro budoucí měření zbytkové vlhkosti. 

 

 

 

 



Odvzdušnění a nivelování anhydritu  

  

Směs je potřeba po jejím nalití do požadované výšky a poslední kontrole prováděných výšek 
zhutnit a provést její konečnou nivelaci, což se doporučuje v co nejkratší době po nalití, maximálně 
pak v časovém odstupu cca 25 min od nalití. Dlouhá doba zpracovatelnosti anhydritu umožňuje 
provádět urovnání najednou v celé ploše, po jednotlivých místnostech, následně pak navazující 
chodby či další prostory. Tím je dosaženo dokonalé homogenity, návaznosti a bezkonkurenční roviny 
povrchu.  

Narozdíl od tradičních betonových potěrů není potřeba  anhydrit průběžně hutnit vibrováním 
(vibračními deskami apod.). Anhydrit se v jednom kroku zhutní, odvzdušní a urovná do roviny 
natřásáním - rozvlněním pomocí tzv. "natřásacích" latí ve 3 krocích: 2x prohutnění  až na podklad 
(tzv. do kříže) a pro dosažení dokonalé roviny povrchu 1x povrchové rozvlnění směsi anhydritu. Jedná 
se v podstatě o finální jemné urovnání povrchu, které ve výsledku poskytuje možnost dosažení 
rovinnosti 2mm/2m.  Takto zpracovaný potěr se již nedoporučuje následně upravovat, natož do něj 
vstupovat či ho jinak znehodnocovat. Při takovémto narušení je třeba počítat  i přes následnou 
opravu s možnými lokálními rovinnostními defekty. Nehutněný betonový potěr dosahuje pouze 70 až 
75 % hutnosti, což znamená snížení pevnosti v tlaku až o 90%. 

 
 

                        

 
 
4    Zrání a příprava na pokládku nášlapné vrstvy 

Pochůznost a zatížitelnost 

Po pokládce anhydritové podlahy AnhyLevel se neprovádí žádné ošetřování. Je pouze nutno 
realizované prostory na 48 hodin zavřít a zamezit větrání, průvanu a průniku přímého slunečního 
záření. To znamená zabezpečit stavbu osazením a utěsněním okenních, dveřních a jiných prostupů, 
přistíněním velkých oken tmavou fólií. Po této době je možné očekávat, že potěr bude pochůzný. 
Může se stát, že se doba pro pochůznost prodlouží. Potěr totiž tuhne při vyšších teplotách pomaleji a 
při nižších rychleji, toto pak může způsobit výše zmíněný efekt. Takováto odchylka od standardu 
nemá žádný vliv na konečné vlastnosti. 



           Ve většině případů lze počítat s možností částečného zatížení potěru po cca 4–5 dnech. Toto 
zatížení je myšleno ve formě lehkých stavebních prací bez přímého bodového zatížení. Rozhodně 
není možné potěr využívat v plném rozsahu, tak jako by byl plně vyzrálý a vyschlý. 

 
4.2    Zrání a vysychání 

 

Standardní doba nutná pro získání deklarovaných vlastností anhydritu je 28 dní, po uplynutí 
této doby je nutno vysušovat materiál do maximální zbytkové vlhkosti 1 hm. Po splnění těchto 
podmínek je možno zkontrolovat a spoléhat na deklarovanou pevnost.  

 
4.2.1    Vysoušení 

Po prvních 48 hodinách je nutné zahájit vysoušení potěru. Toto zajišťuje přirozená cirkulace 
vzduchu a odpovídající teplota (podrobné tabulky jsou k dispozici u výrobce směsi). Není-li dodržena 
podmínka o začátku vysoušení (schnutí) potěru po prvních 48 hodinách, může dojít k jeho 
objemovým změnám, které vznikají v důsledku vysoké zbytkové vlhkosti, což způsobuje tzv. 
„sekundární krystalizaci“ doprovázenou vysokým roztahování (bobtnáním) potěru. Vysušuje-li se 
příliš radikálně, může dojít k lokálnímu přehřátí potěru a případnému následnému vzniku prasklin. 

Pro vysoušení potěru je doporučeno používat kondenzační vysoušeče. V podzimním, zimním 
a brzce jarním období je vhodné tzv. nárazové větrání, kde nejprve dochází k vyhřátí a následně k 
rychlému vyvětrání vlhkosti z prostor, takto se postupuje i několikrát denně. Doba schnutí je závislá 
na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách. Standardně se počítá doba schnutí 1cm anhydritu = 1 
týden schnutí, u tohoto objektu tedy schnutí trvá cca měsíc. 

 
4.2.2    Zrání 

 

Proces zrání, tzv. krystalizace materiálu, je ve většině případů plně ukončen cca po 14 dnech, 
kdy jsou konečné pevnostní charakteristiky závislé pouze na míře zbytkové vlhkosti. 

 

                                      



 
4.3    Úprava povrchu potěru 

 

Na povrchu potěru se zpravidla tvoří tzv. „šlem“. Je to tenká vrstva, jejíž množství je závislé 
na tloušťce a tekutosti potěru při realizaci a na druhu použitého písku pro výrobu litého potěru. Při 
tvorbě této vrstvy v ní mohou vznikat praskliny, které nemají žádný vliv na kvalitu realizované 
podlahy, vrstva je nesoudržná s vlastní matricí potěru, a proto je dobré ji vždy odstranit.  

V raných stadiích zralosti potěru je možno šlem odstranit zametením nebo seškrábnutím, 
v pozdějších stadiích pak brousit odpovídajícím brusným papírem nebo diamantovým kotoučem, po 
jeho odstranění je proces vysychání jednodušší a rychlejší. V některých případech, zejména při velmi 
nevhodných podmínkách na stavbě (vysoká vlhkost a nízká teplota) může docházet k tzv. přituhnutí 
šlemu k vrstvě potěru, které je tak pevné, že je velmi obtížné ji odstranit broušením. Je pak 
doporučeno ověřit tahovou pevnost a v případě dostatečných pevností lze vrstvu šlemu na potěru 
ponechat. Po broušení musí být povrch potěru homogenní a nevykazuje velké rozdíly v kvalitě 
povrchu s ohledem na následnou přídržnost dalších vrstev. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Úprava povrchu v koupelnách a kuchyních 

 

Anhydrit je možné použít v kuchyních a koupelnách. Podmínkou je použití hydroizolačních 
materiálů, které se aplikují až po dostatečném vyschnutí potěru a před realizací obkladů nebo jiných 
krytin v těchto prostorách a bude v nich dle projektu provedena stěrková izolace s vyvedením na 
stěny. 

 



Určení zbytkové vlhkosti 

 

Nejdůležitější parametrem před pokládkou nášlapných vrstev je zbytková vlhkost. Její 
maximální hodnoty jsou pro anhydritové lité potěry uvedeny níže: 

 u nepropustných podlahovin (PVC, laminát apod.)    do 0,5 % 
 u propustných vrstev (koberce, keramika apod.)                       do 1,0 % 

Pro odpovědné určení této charakteristiky je jedinou normovou zkouškou tzv. „karbidová 
metoda“ (viz. výstupní kontrola) 

8. Jakost, kontrola a zkoušení 

Jakost a kontrola kvality bude pravidelně kontrolována pověřenými osobami – 
stavbyvedoucím, mistrem a investorem. Stavbyvedoucí s investorem odpovídají za správné 
převzetí staveniště, jsou zároveň povinni zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím 
spojené jako kompletnost projektové dokumentace apod. Veškeré kontroly budou zapsány 
do stavebního deníku. 

Vstupní kontrola – bude provedena vstupní kontrola veškerého materiálu, který byl dodán 
na stavbu. Kontroluje se, zda byl dodán materiál, který byl objednán a zda je dodán 
v patřičném stavu a množství, zda není poškozen či jinak narušen. U převzatých konstrukcí se 
kontroluje zejména rovinatost, čistota a savost podkladu. 

Před čerpáním anhydritu provede specialista dodavatele tzv. proplach hadic a kontrolu 
správné konzistence směsi, neboť při důkladném promíchání směsi při dopravě dochází k 
zahuštění směsi. Proplach hadic eliminuje dočasnou ztrátu vody ze směsi do porézní 
struktury hadic. Kontrola konzistence se provádí pomocí rozlivové podložky a speciálního 
prstence - Hagermannu. Anhydrit má optimální rozliv v rozmezí 22-26 cm. 

                        

Mezioperační kontrola – mezioperační kontrolu provádí běžně vedoucí čety, namátkově 
stavbyvedoucí a mistr. Kontroluje se správné uložení tepelné a kročejové izolace, dilatační 
páska po obvodu místností, separační folie – přelepení spojů, provedení dilatačních spar, 
teplota vnitřního prostředí (min 5°C, max. 30°C) pro pokládku anhydritového potěru, 
kontrola dodržení správnosti skladby podlahy (tepelné izolace, hydroizolace, …) a jejich 
tlouštěk. Důležité je důkladné zaměření výškové úrovně trojnožek dle požadované tloušťky 
anhydritu. Průběžně se kontroluje rovinnost, celistvost, přebroušení povrchu podlahy. 



Výstupní kontrola – Překontroluje se provedení konstrukce jako celku. Kontroluje se při 
pohledu ze stoje a za denního světla. Kontroluje se rovinnost, pokud byly dodrženy veškeré 
technologické postupy a při správném zpracování potěru, je maximální nerovnost 2 mm na 2 
m lati. Provádí se vizuální kontrola připojení na stěny, dilatace a povrch bez vad (trhliny, 
lokální extrémy).  

Před pokládkou nášlapných vrstev se kontroluje zbytková vlhkost anhydritového potěru, a to 
pomocí tzv. „karbidové metody“, kde se používá reakce karbidu vápníku se zbytkovou 
vlhkostí v materiálu za vzniku plynu, který zvyšuje tlak v uzavřené nádobě. Z takto 
změřeného tlaku se stanovuje zbytková vlhkost. Odpovědnou osobou pro provedení této 
zkoušky je realizátor nášlapné vrstvy, odpovídá za dodržení normových hodnot. V případě 
keramických nebo jiných obkladů hrozí jejich následné odlepení, v případě laminátu hrozí 
vznik bublinek v důsledku odpařování přebytečné vlhkosti atd. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis do stavebního deníku o 
školení BOZP, které každý pracovník potvrdí svým podpisem. Pro maximální možnou ochranu 
zdraví při práci musí pracovníci používat ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní 
rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilbu. Pracovníci obsluhující stroje a vozidla 
musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ublížení na zdraví ostatních pracovníků, a aby 
byl zajištěn plynulý chod stavebních prací. Všichni pracovníci budou mít potvrzení od lékaře o 
způsobilosti pro práce ve výškách. Je nutné zajištění dostatečného osvětlení pracoviště. 
Osvětlení nesmí oslňovat pracovníky ani vytvářet temné kouty. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací se bude řídit zákonem 
č.309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
nařízeními vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a vyhláškou č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavbu vše v platném znění. 

Všichni pracovníci jsou povinni: 

- dodržovat bezpečnost svou, svých spolupracovníků i třetích stran, 
- při každé činnosti na svém pracovišti chránit ŽP a brát na ně ohled, 
- zúčastňovat se zjišťování rizik a upozorňovat zaměstnavatele na nebezpečné pracovní 

podmínky nebo postupy nebo postupy nešetrné k ŽP, 
- respektovat pravidla bezpečné práce a ochrany prostředí. 

Především je nutné chránit obličej a ruce pracovníků před nepříznivými účinky při 
práci s anhydritem (například reparačními krémy, gumovými rukavicemi, ochrannými brýlemi 
nebo obličejovým štítem apod.). Mělo by se dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při 
práci s chemickými látkami, zabránit styku s očima. Pracoviště musí být vybaveno 
lékárničkou s borovou vodou a miskou na výplach očí při zasažení anhydritem. Při práci 



nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřit 
vhodnými reparačními prostředky. 

10. Ekologie 

Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Důležité je i 
chránit zeleň v blízkosti staveniště proti jejímu poškození a následnému úhynu a  zamezit 
znečištění spodních vod.  

Po dobu provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona 
č.244/1992 Sb. ve smyslu změn provedených zákonem č. 132/2000 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí a činit potřebná opatření ke snížení hluku. Zejména je důležité dbát na 
dodržování nejvyšších přípustných hladin hluku stanovených hygienickými předpisy. Dalším 
zákonem upravujícím a vymezujícím možnosti provádění staveb je zákon č.86/2002 Sb. se 
změnami 221/2011., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami v jeho plném rozsahu, 
stejně jako i ustanovení nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Je také nutné dbát na to, aby byl dodržován zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování povrchových vod a k ohrožování 
kvality podzemních vod. Chráněné porosty, území, objekty případně ochranná pásma, budou 
před vlivem stavebních prací ošetřeny uplatněním zásad zákonných a podzákonných norem 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. změněné předpisem č. 105/1997 Sb. a zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči. 

Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu s pravidelnými 
technickými kontrolami, aby nedocházelo k znečišťování ovzduší únikem emisí či znečištění 
půdy únikem ropných látek, olejů nebo mazadel, nebo k zatěžování okolí nadměrným 
hlukem překračujícím limity a pro provádění hlučných prací musí být dodržovány časové 
limity.  

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny, případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 
odstavena na zpevněných plochách a to i při potřebě doplnění pohonných hmot, doporučuje 
se použití odkapávacích van. 

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude prováděna patřičným způsobem a odpad 
bude tříděn a recyklován. Likvidace odpadů se bude řídit zákonem č.185/2001 Sb. se 
změnami 154/2010 Sb. a nařízením vlády č. 385/2001 Sb. O nakládání s odpady v platném 
znění. 
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Kódové označení druh odpadu Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční 
odpady 

Sběrna stavebního materiálu 

20 03 01 Směsný komunální odpad Spalovna nebo skládka 
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KZP: ZEMNÍ PRÁCE

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1

Přejímka staveniště, zaměřovací body
Vizuální kontrola, 
geodetické zaměření

ST, mistr
Každá přejímka, všechny 
zaměřovací body

Zápis do SD

2
Archeologický průzkum staveniště, 
vytyčení sítí  pro provádění výkopů   

Vizuální kontrola ST, mistr Každý archeologický průzkum Zápis do SD

3
Polohové a výškové
zaměření objektu

Kontrolní měření ST, mistr
Stanovena odpovědným 
geodetem dle DP                      

Zápis do SD

4
Kontrola provedení skrývky ornice

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, mistr Ucelená část Zápis do SD

5
Kontrola provedení výkopů (jam, rýh), 
výšková a půdorysná poloha

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, mistr Průběžně, po částech Zápis do SD

6
Převzetí stavebních základových spar Vizuální kontrola ST, mistr

Každá stavební základová 
spára

Zápis do SD

7 Ochrana výkopu před
přítokem vody

Vizuální kontrola ST, mistr Trvale Zápis do SD

VÝ
ST

U
PN

Í 8

Kontrola geometrie zemních prací
Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, TDI Po provedení zemních prací Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN 73 0205-Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 73 6133- Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN EN 1997-1 (731000)-Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
ČSN 72 1006- Kontrola zhutnění zeminy
ČSN EN 13286-2 (7361 85)-Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní 
srovnávací  objemové hmotnosti a vlhkosti   - Proctorova zkouška 
ČSN 73 0420-1,2- Přesnost vytyčování stavebních objektů
ČSN  72 1010-Stanovení objemové hmotnosti
ČSN 73 0212-3 (730212)-Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

Kontrola
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KZP: PILOTY

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1

Průkazní zkoušky (u více než
1500 ks)

Statická zatěžovací 
zkouška (srovnávací 
zkoušky                                                  
beraněním a 
dynamické)                                                  

ST, mistr

Je-li počet pilot na jednom 
staveništi větší než 1500 a při 
složitých základových 
poměrech vždy statická 
zatěžovací zkouška na 
nejméně 3 pilotách.

Zápis do SD

2 Převzetí stanoviště,
pracovní plochy, skládek

Vizuální kontrola ST, mistr Každá plocha Zápis do SD

3 Vytyčení os pilot,               
skupiny pilot

Geodetické zaměření ST, mistr Ucelená část konstrukce Zápis do SD

4

Kontrolní výrobní zkoušky
(zpravidla u více než 1500 ks,
min. 3 piloty)

Statická zatěžovací 
zkouška (popř. zkouška 
dynamická)

ST, mistr

Je-li počet pilot na jednom 
staveništi větší než 1500 a při 
složitých základových 
poměrech vždy statická 
zatěžovací zkouška na 
nejméně 3 pilotách.

Zápis do SD

5
Kontrola dodržení technologických 
pravidel pro provádění pilot

Vizuální kontrola ST, mistr
Průběžně po ucelených 
částech

Zápis do SD

6
Kontrola hloubení resp. vhánění pilot
(odchylky směru, svislosti …)

Kontrolní měření 
(geodetická)

ST, mistr
Ucelená část konstrukce – 
průběžně

Zápis do SD

7
Kontrola betonáže pilot

Vizuální, doplňkové 
měření

ST, mistr
Ucelená část konstrukce – 
průběžně

Zápis do SD

8
Úprava hlav pilot

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 

ST, mistr Po ucelených částech Zápis do SD

Kontrola
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9
Výstupní kontroly provedení pilot

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, TDI Po provedení pilotáže Zápis do SD

10 Předání prací vč. dokladů 
o jakosti (betonů, pilot apod.) Vizuální kontrola ST, TDI Každá dodávka Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
(731031) ČSN EN 1536- Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty
ČSN 73 2400 (732400) - Provádění a kontrola betonových konstrukcí
 ČSN 73 1370- Nedestruktivní zkoušky
ČSN 73 1373 (731373)- Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN ISO 7078 (730230)-Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování
ČSN 73 0212-1 (730212)-Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
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KZP: ZÁKLADY

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1

Ověřování jakosti odkrytých 
stávajících základových konstrukcí  
a  izolací (závěry a výsledky 
radonového průzkumu)

Zkouška technologické pevnosti, 
vizuální kontrola,                                            
radonové  kontrolní měření

ST, mistr Ucelená část konstrukce Zápis do SD

2

Vstupní kontrola bet. směsi
při transportbetonu (konzist.,
kontrolní zk. – krychelné,
mrazuvzdornost, vodotěsnost
apod.

a)Složení čerstvého betonu-
průkazní zkoušky                        
b)Pevnost betonu – kontrolní 
zkoušky, zkouška krychelné 
pevnosti
c)Konzistence betonové směsi- 
vizuální inspekce, zkouška 
sednutí kužele
d)Doprava, ukládání a zhutnění-
vizuální inspekce 
e)Dilatační a pracovní spáry, 
kosení rohů-vizuální inspekce
f)Dodací list-vizuální kontrola

ST, mistr

a)Před použitím nové směsi
b)1. Betonová směs do 150 m³ 
pro betony C 25 a nižší : 
Četnost kontroly  odběru = 3 
kostky             (1 zkouška 1 
kostka)
2. Betonová směs nad 150 m³ 
do 450 m³ nebo výroba za 1 
týden, pokud je menší pro 
betony C 30 a vyšší : Četnost 
kontroly  odběru = 6 kostek              
( 1 zkouška 1 kostka ) 
c)Každá dodávka
d)Průběžná kontrola
e)Průběžná kontrola

Zápis do SD

3 Sledování hladiny spodní
vody při provádění zásahů
do základové desky a izolací

 Vizuální kontrola ST, mistr Trvale po ucelených částech Zápis do SD

4 Předání podklad. betonů
pilotáže, jiného zakládání

Vizuální kontrola ST, mistr
Po ucelených částech 
konstrukce 

Zápis do SD

5
Prověrka bednění základů Vizuální kontrola ST, mistr Ucelená část bednění základů Zápis do SD

Kontrola
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6 Prověrka výztuže každého 
prvku a přejímka výztuže,
atesty výztuže

Hutní atest, kontrolní měření, 
vizuální kontrola  (zkorodování  
povrchu)

ST, mistr
Každá dodávka dle druhu, 
ucelená část konstrukce

Zápis do SD

7 Předání a převzetí spodní
stavby, základů k návazným
pracem

Vizuálně, kontrolní měření ST, mistr
Po ucelených částech 
konstrukcí

Zápis do SD

8
Geodet. zaměření spodní
stavby, základů, kontrola přesnosti

           Kontrolní měření 
ST, mistr, 
geodet

Ucelená část objektu 

9

Izolace proti zemní vlhkosti,
vodě, radonu

a) podklad izolace-vizuální 
kontrola 
b) jakost izolačních hmot-doklad 
o jakosti výrobků, odolnosti
c) počet vrstev provedení, 
napojení u vpustí a prostupů-
vizuální kontrola
d) ochrana izolace - vizuální 
kontrola

ST, mistr

a) 1x 100 m²
b) každá dodávka
c)každý prostup,                  
kontrola detailů napojení, 
trvale
d) 1 x 100 m²,  
trvalá kontrola detailů

Zápis do SD

10 Výstupní kontroly provedení 
základů

Vizuální kontrola, kontrolní 
měření

ST, TDI Po provedení základů Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN 73 0205-Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 73 1373 (731373)-Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 0420-1,2- Přesnost vytyčování stavebních objektů
ČSN EN 13670 (732400)- Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 10080 (421039)-Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně
ČSN EN 206-1 (732403)-Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
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KZP: ŽB MONOLITICKÉ  KONSTRUKCE

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Převzetí vytyčených bodů 

základů (výškové a směrové),
spodní stavby

Kontrolní měření ST, mistr Ucelená část konstrukce Zápis do SD

2

Vstupní kontrola betonové
směsi při transportbetonu
(konzistence, kontrolní
zkoušky - krychelné pevnosti,
vodotěsnosti, mrazuvzdornosti apod.

a)Složení čerstvého betonu-
průkazní zkoušky                        
b)Pevnost betonu – kontrolní 
zkoušky, zkouška krychelné 
pevnosti
c)Konzistence betonové směsi- 
vizuální inspekce, zkouška sednutí 
kužele
d)Doprava, ukládání a zhutnění-
vizuální inspekce 
e)Dilatační a pracovní spáry, 
kosení rohů-vizuální inspekce
f)Dodací list-vizuální kontrola

ST, mistr

a)Před použitím nové směsi
b)1. Betonová směs do 150 m³ 
pro betony C 25 a nižší : Četnost 
kontroly  odběru = 3 kostky (1 
zkouška 1 kostka)
2. Betonová směs nad 150 m³ do 
450 m³ nebo výroba za 1 týden, 
pokud je menší pro betony C 30 a 
vyšší : Četnost kontroly  odběru = 
6 kostek              ( 1 zkouška 1 
kostka ) 
c)Každá dodávka
d)Průběžná kontrola
e)Průběžná kontrola

Zápis do SD

3 Protokoly o kvalitě betonů
od dodavatele betonové směsi

Kontrola dodacích listů betonové 
směsi 

ST, mistr Každá dodávka Zápis do SD

4 Prověrka přesnosti a tuhosti
bednění, (dodržení tolerancí)
Geodetická kontrola

Kontrolní měření konstrukcí ST, mistr
Ucelená část bednění 
monolitických železobetonových 
konstrukcí

Zápis do SD

5 Prověrka výztuže každého 
prvku systému, přejímka
výztuže, atesty o výztuži

Hutní atest, kontrolní měření, 
vizuální kontrola (zkorodování 
povrchu )

ST, mistr
Každá dodávka dle druhu, 
ucelená část konstrukce

Zápis do SD

6
Zápisy a prověrky o ošetřování 
čerstvě zabetonované konstrukce

Vizuální kontrola ST, mistr Každá konstrukce Zápis do SD

Kontrola
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7 Kontrola přesnosti provedených  žb. 

monolitických konstrukcí (dodržení 
PD a povolené
tolerance), konečné zaměření 
monolitické železobetonové 
konstrukce

Kontrolní měření, konečné 
geodetické zaměření

ST, TDI Ucelená část konstrukce Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN 73 0210-2 (730210)-Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 2400 (732400) - Provádění a kontrola betonových konstrukcí
ČSN 01 3420- Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN  730001-1  (730001)- Navrhování stavebních konstrukcí
ČSN 73 0212-1 (730212)-Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN EN 10080 (421039)-Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně



KZP: ZDĚNÍ

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1

Přejímka pracoviště po OK,
monolit. železobetonových
konstrukcí a základů

Vizuální kontrola ST, mistr
Každá přejímka pracoviště po 
výše uvedených stavebních 
činnostech

Zápis do SD

2 Atesty od zdících materiálů,
ZTP o jejich používání                  (u 
nestandartních prvků)

Vizuální - Doklady o jakosti 
výrobce

ST, mistr 1 x 100 m³ Zápis do SD

3
Kontroly průchodu dilatačních spar

Vizuální kontrola, kontrolní 
měření 

ST, mistr Každá ucelená část Zápis do SD

4 Kontrola zdění zdiva a příček,  způsob 
kotvení v PD

Vizuální kontrola, kontrolní 
měření

ST, mistr Každá ucelená část Zápis do SD

5 Kontrola rovinnosti, tloušťky
a vyplnění spar maltou

Kontrolní měření ( 2 m lať ) ST, mistr Každá ucelená část Zápis do SD

6 Kontrola svislosti, rovinnosti
zdiva, příček

Kontrolní měření ( 2 m lať ) ST, mistr Každá ucelená část Zápis do SD

7 Kontrola svislosti, rovinnosti
otvorů pro výplně, případně
osazených výplní – zárubní

Kontrolní měření ST, mistr Každý otvor Zápis do SD

8 Kontrola malt, spojovacích
materiálů

Doklady o jakosti od výrobce ST, mistr 1 x / 100 m³ Zápis do SD

9 Kontrola uložení prefabrikátu na 
maltu, rovinnosti OK,…

Vizuální kontrola ST, mistr Každá ucelená část Zápis do SD

VÝ
ST

U
PN

Í 10
Výstupní kontroly provedení zděných 
konstrukcí

Vizuální kontrola, kontrolní 
měření

ST, TDI Po provedení zdiva Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace

Kontrola

VS
TU

PN
Í
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Í



TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora
ZTP - základní technické podmínky

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
ČSN EN 771-1 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN řady 7224 .. – Malty, maltové směsi
ČSN 72 2430-1 - Malty pro stavební účely,  -3 Malty pro zdění, - 2 Průmyslově vyráběné malty
ČSN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti



KZP: OMÍTKY

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Přejímka pracoviště:

Kontrola rovinnosti zdiva,
kontrola vyplnění spar, 
očištění podkladu, čistota,
vlhkost podkladu, zjištění
stavu nedotčených stávajících
omítek

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, mistr Každá ucelená část Zápis do SD

2 Kontrola překrytí, přebandá-
žování styků různých stavebních 
hmot, provedení cement.
postřiku na betonových kon-
strukcích, provedení případné
tepelné izolace

Vizuální kontrola ST, mistr Namátkově po ucelených částech Zápis do SD

3 Kontrola rovinnosti podklad-
ních omítek, úprav u zárubní,
kolmost špalet, svislost koutů
a rohů, popř. osazení roho-
vých lišt

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 

ST, mistr Každá ucelená část - namátkově Zápis do SD

4 Kontrola dodržování podmínek pro 
omítání, teplota 
min. 5° C po dobu 7 dnů

Kontrolní měření      
(měření teploty)

ST, mistr Trvalé sledování Zápis do SD

5 Ošetřování čerstvé omítky,
popř. vlhčení

Vizuální kontrola ST, mistr Ucelená část  Zápis do SD

6 Kontrola hotové omítky:
rovinnost ploch, koutů, rohů,
drsnost povrchů, rovnoměrnost

 Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 

ST, mistr Ucelená část - namátkově Zápis do SD

7
Kontrola přídržnosti omítky
k podkladu

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 

ST, mistr Namátkově po ucelených částech Zápis do SD

Kontrola

VS
TU
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Í
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8

Kontrola malt pro omítky
 Vizuální - doklady o 
jakosti výrobce

ST, mistr

Průkazní zkoušky se musí opakovat 
při každé změně výrobního postupu 
nebo zařízení a ukazují-li výsledky 
kontroly na to, že se jakost malty 
změnila. U malt pro omítky, není-li 
stanoveno jinak v technické 
dokumentaci, připadá jedna 
kontrolní zkouška na každých i 
započatých 100 m³ vyrobené malty 
značky 10 a vyšší; malty nižších 
značek se zkoušejí 1x za měsíc 

Zápis do SD

VÝ
ST

U
PN

Í 9
Výstupní kontrola provedení konečné 
úpravy povrchů

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, TDI Po provedení úpravy povrchů Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN řady 7224 .. – Malty, maltové směsi
ČSN 72 2430-1 (722430) Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
ČSN 72 2430-4 (722430) Malty pro stavební účely. Část 4: Malty pro omítky
ČSN 72 2430-2 (722430) Malty pro stavební účely. Část 2: Průmyslově vyráběné malty
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 2577 (732577) Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
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KZP: IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Přejímka pracoviště, podkladů:

rovinnost podkladu, drsnost,
vyzrálost, kaverny, hnízdivost,
zaoblení koutů, tvar, prove-
dení podkladních omítek, 
potěrů, kontrola sklonů 
podkladu, kontrola rekrysta-
lizačních vodotěsných nátěrů,
kontrola přísad do betonu,
kontrola vodotěsných stěrek
v hygienických zařízeních

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 

ST, mistr Každá izolovaná část konstrukce Zápis do SD

2 Kontrola provedení dilatací a jejich 
úprava

Vizuální kontrola ST, mistr Všechny provedené izolace      Zápis do SD

3 Doklady o kvalitě použitých
materiálů (certifikáty, schva-
lovací protokoly), základní 
tmely, lepící emulze apod.

Doklad o jakosti ST, mistr  Každá dodávka Zápis do SD

4 Kontrola provedení základní,
penetrační vrstvy, natavení
prvního pásu nebo provedení
stěrky či připevnění folie

Vizuální kontrola ST, mistr
Každá ucelená část, kontrola 
detailů

Zápis do SD

5 Kontrola čelních i bočních
přesahů, jejich vystřídání a 
spojení (lepením, natavením)

Vizuální kontrola ST, mistr
Každá ucelená část, kontrola 
detailů

Zápis do SD

6 Kontrola napojení hydroizolace na 
vpustě, průchodky
chraničky apod., kontrola
vzdáleností vpustí od líce
zdiva (svislých konstrukcí)

Vizuální kontrola , 
kontrolní měření 

ST, mistr
Každý prostup, kontrola detailů, 
napojení 

Zápis do SD

Kontrola
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7 Kontrola napojení vodorovné a svislé 
hydroizolace, 
kontrola ukončení, ukotvení 
a výškového provedení 
svislé hydroizolace

Vizuální kontrola , 
kontrolní měření 

ST, mistr Namátkově, každá ucelená část Zápis do SD

8 Kontrola ochrany svislé i 
vodorovné hydroizolace

Vizuální kontrola ST, mistr
Po ucelených částech 
dokončených izolací

Zápis do SD

9 Kontrola teploty prostředí
při provádění hydroizolace

Kontrolní měření ST, mistr Trvalé sledování - denně Zápis do SD

VÝ
ST

U
PN

Í 10
Výstupní kontrola kvality 
provedených hydroizolací

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, TDI Po provedení hydroizolací Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora
NAIP - natavitelný asfaltový izolační pás

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN P 73 0600 (730600) Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení.
ČSN 73 0601 (730601) Ochrana staveb proti radonu z podloží
SN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení.
ČSN P 73 0610 (730610) Hydroizolace staveb – sanace vlhkého zdiva.
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
SN 74 4505 (744505) Podlahy. Společná ustanovení. 
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KZP: FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Doklady o kvalitě použitých

materiálů, prohlášení o shodě
certifikáty a schval.protokoly
(lepící  a stěrkové hmoty, 
tepel. izolant, kotevní prvky,
skelná tkanina, povrch. úpr.)

Doklady o jakosti 
systému - prohlášení o 
shodě, certifikát shody 
CE

ST, mistr

Při zahájení prací a v průběhu 
se provádí namátková 
kontrola  rozhodujících 
materiálů a výrobků

Zápis do SD

2 Kontrola podkladu pod
izolační systém – rovinnost
svislost, čistota, osazení 
výplní otvorů, klempíř. Prvků

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, mistr
Před zahájením lepení 
izolačních desek, namátkově 

Zápis do SD

3 Kontrola přilepení tep. izol.
tj.  rozmístění lepící malty,
teplotu při lepení a tvrdnutí,
pevnost přilepení izolantu

Vizuální kontrola ST, mistr
Po ucelených částech, 
průběžně při provádění

Zápis do SD

4 Kontrola ukotvení a provedení vrstvy 
tep. izolantu
(tl. izolantu, úpravy spár,
dodržení vazby desek, 
rovinnost povrchu izolantu,
počet, umístění hmoždinek

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 

ST, mistr Po ucelených částech Zápis do SD

5 Kontrola výztužné a stěrkové
vrstvy (min. tlouštky stěrky,
přesahy síťoviny, vyztužení
rohů, rovinnost výztuž. vrst.,
krytí výztužné síťoviny

Kontrolní měření      ( 
měření teploty ), 
namátkové měření

ST, mistr
Po ucelených částech, 
namátkově

Zápis do SD

6 Kontrola rovinnosti a 
vlhkosti podkladu pod 
finální fasádní úpravu 
(strukt. omítky, nátěry apod.)

Vizuální kontrola, 
měření 2m latí

ST, mistr Po ucelených částech Zápis do SD

Kontrola

VS
TU

PN
Í

M
EZ

IO
PE

RA
ČN

Í



7 Kontrola povrchové úpravy 
zateplovacího systému (struktury, 
čistoty
ploch, počtu vrstev nátěru a
jeho jednotnosti, barevného
odstínu)

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, mistr Po ucelených částech Zápis do SD

VÝ
ST

U
PN

Í 8

Výstupní kontroly provedení zateplení
Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, TDI
Po provedení zateplovacího 
systému

Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora
CE - evropský certifikát
ZTP - základní technické podmínky

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN 72 2430-2 (722430) Malty pro stavební účely. Část 2: Průmyslově vyráběné malty
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 2577 (732577) Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu



KZP: STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8

VS
TU

PN
Í

1
Přejímka pracoviště, dokončená 
hrubá stavba, kontrola dokončenosti 
podkladní vrstvy pod střešní 
plášť, nátěry VSŽ, vyzdění
atik, provedení střešních 
svodů apod.

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 

ST, mistr Po ucelených částech Zápis do SD

2
Kontrola provedení jednotlivých 
vrstev střeš. pláště,
dodržení skladby a spádů, atestů

Vizuální kontrola ST, mistr Po jednotlivých vrstvách Zápis do SD

3 Kontrola zakrývání tepelných
izolací před vlivy povětrnosti

Vizuální kontrola ST, mistr
Namátkově po ucelených 
částech

Zápis do SD

4
Kontrola rovinnosti a spádů,
dilatací podkladů pod hydroizolace

Vizuální kontrola ST, mistr
Po ucelených částech, 
namátkově 

Zápis do SD

5 Provedení střešních vtoků
a napojení hydroizolace

Vizuální kontrola ST, mistr Každý prvek (vpust, svod) Zápis do SD

6
Kontrola rovinnosti a spádů

Vizuální kontrola, 
měření

ST, mistr
Po ucelených částech 
(namátkově) 

Zápis do SD

7
Doklady o kvalitě materiálů Doklad o jakosti ST, TDI Každá dodávka Zápis do SD

8 Výstupní kontroly kvality provedení 
střešního pláště

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, TDI
Po provedení střešního 
pláště

Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace

Kontrola

VÝ
ST

U
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TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech - Základní ustanovení
ČSN P 73 0600 (730600) Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení.
SN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení.



KZP: OBKLADY

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Přejímka pracoviště:

Kontrola rovinnosti podkladu,
vyzrálosti podkladu, dokončení 
hydroizolací, dokončení
řemeslných prací, omítek,
osazení van apod.

Kontrolní měření, 
vizuální kontrola

ST, mistr
Po ucelených částech, 
namátkově

Zápis do SD

2 Kontrola prostředí (teplota
při obkládání a dále po dobu
14 dní nesmí klesnou pod 5°C)

Kontrolní měření ST, mistr Trvalé sledování - denně Zápis do SD

3
Kontrola kvality obkladaček, spojovací 
malty
nebo tmele (atesty ČR)

Vizuální - Doklad o 
jakosti  (prohlášení o 
shodě, certifikát  shody 
CE)

ST, mistr Každá dodávka Zápis do SD

4 Kontrola provedení spar v
obkladech, provedení
dilatačních spar

Kontrolní měření, 
vizuální kontrola

ST, mistr
Po ucelených částech, 
namátkově

Zápis do SD

5
Kontrola rovinnosti obkladu Kontrolní měření ST, mistr

Každá obkládaná plocha, 
namátkově

Zápis do SD

6
Kontrola přilnutí obkladových prvků k 
podkladu 

Kontrola poklepem, 
popř. doplńkově 
měřením přídržnosti 

ST, mistr
Každá obkládaná plocha, 
namátkově

Zápis do SD

7 Kontrola vzhledu, dodržení
barevného odstínu a druhu
obkladu

Vizuální kontrola ST, mistr Po ucelených částech Zápis do SD

8 Výstupní kontroly provedení obkladů 
stěn

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, TDI Po provedení obkladů Zápis do SD

Kontrola
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Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN 73 3450 (733450) Obklady keramické a skleněné
ČSN 72 2430-1 až 5 (722430) Malty pro stavební účely
ČSN EN 12004 (722469) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace
ČSN EN 87 (725101) Keramické obkladové prvky. Názvy, klasifikace, požadavky a označování
ČSN 72 6028 (726028) Měření rozměrových a tvarových odchylek a posuzování jakosti povrchu keramických výrobků
ČSN 74 4505 (744505) Podlahy - Společná ustanovení
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 2577 (732577) Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 72 2446 (722446) Zkouška přilnavosti čerstvé malty k podkladu
ČSN 72 24 46   Zkouška přilnavosti čerstvé malty k podkladu
Technologické pokyny pro tmely a lepidla (podklad)



KZP: PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1

Kontrola rovinnosti a dodržení 
tloušťky podkladu, provedení 
hydroizolací a všech spodních vrstev

Vizuální kontrola, kontrolní měření ST, mistr
Každý podklad, po ucelených 
částech

vyhovuje Zápis do SD

2

Vstupní kontrola betonové
směsi u mazanin

a)Složení čerstvého betonu-průkazní 
zkoušky                        b)Pevnost betonu – 
kontrolní zkoušky, zkouška krychelné 
pevnosti
c)Konzistence betonové směsi- vizuální 
inspekce, zkouška sednutí kužele
d)Doprava, ukládání a zhutnění-vizuální 
inspekce 
e)Dilatační a pracovní spáry, kosení rohů-
vizuální inspekce
f)Dodací list-vizuální kontrola

ST, mistr

a)Před použitím nové směsi
b)1. Betonová směs do 150 m³ pro 
betony C 25 a nižší : Četnost 
kontroly  odběru = 3 kostky (1 
zkouška 1 kostka)
2. Betonová směs nad 150 m³ do 
450 m³ nebo výroba za 1 týden, 
pokud je menší pro betony C 30 a 
vyšší : Četnost kontroly  odběru = 6 
kostek              ( 1 zkouška 1 kostka ) 
c)Každá dodávka
d)Průběžná kontrola
e)Průběžná kontrola

vyhovuje Zápis do SD

3
Kontrola dokladů o jakosti
použitých materiálů

Doklad o jakosti, atest odolnosti, 
prohlášení o shodě (CE), identifikační 
štítky staviva 

ST, mistr Každý doklad vyhovuje Zápis do SD

4 Kontrola rovinnosti konečných
úprav betonových mazanin, potěrů, 
betonů

Vizuální kontrola, kontrolní měření ST, mistr
Namátkově po ucelených částech 
(min. 6 měření na    100 m2)

vyhovuje Zápis do SD

5 Kontrola provedení dilatačních
spar, výplň, tlouštěk, 
půdorysné dělení

Vizuální kontrola ST, mistr Každá ucelená část vyhovuje Zápis do SD

6 Kontrola vlhkosti, pevnosti 
podkladů před prováděním
konečné úpravy

Vizuální kontrola, kontrolní měření ST, mistr Namátkově po ucelených částech vyhovuje Zápis do SD

Kontrola
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7 Dodržení technologie provádění 
závěrečných vrstev, 
(dilatační spáry, tloušťka
podklad. tmele, spáry mezi
dlaždicemi)

Vizuální kontrola ST, mistr Každá ucelená část vyhovuje Zápis do SD

8 Dodržení zásad plovoucích
podlah, dilatace, oddilatování
kolem vystupujících částí nad
podlahu, kanály apod.

Vizuální kontrola ST, mistr Každá ucelená část vyhovuje Zápis do SD

9
Kontrola rovinnosti nášlapných 
vrstev

Vizuální kontrola, kontrolní měření ST, mistr
Namátkově po ucelených částech 
(min. 6 měření na    100 m2)

vyhovuje Zápis do SD

10
Výstupní kontroly provedení podlah Vizuální kontrola, kontrolní měření ST, TDI

Po provedení nášlapných vrstev 
všech podlah

vyhovuje Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora

Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
ČSN 74 4505 (744505) Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 13318 (722480) Potěrové materiály a podlahové potěry- Definice
ČSN EN 13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry. Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky.
ČSN EN 87 (725101) Keramické obkladové prvky. Názvy, klasifikace, požadavky a označování
ČSN 72 2430-2 (722430) Malty pro stavební účely. Část 2: Průmyslově vyráběné malty
ČSN EN 12004 (722469) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace
ČSN EN 13892-1 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů (souhrn norem)
ČSN EN 1015-11 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN 72 2451 (722451) Zkouška přídržnosti malty k podkladu
ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí. Část 1: Společná ustanovení
ČSN P ENV 206 (732403) Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN 73 0540 (730540) Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
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KZP: VENKOVNÍ PODHLEDY

Firma: Provádění staveb Olomouc  a.s. Stavbyvedoucí: Michal Rektořík
Stavba: Uničov, ul. Nemocniční, Bytové domy Subdodavatel: Zakládání staveb Olomouc a.s.
Objekt: SO01.1 – Bytový dům A

Položka č. Inspekce, zkouška Způsob kontroly Provádí Četnost Výsledek kontroly Podpis, datum Záznam
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Přejímka pracoviště, kontrola

dokončenosti prací HSV a 
řemesel, které předcházejí
montážím podhledů

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, mistr
Každá přejímka staveniště, 
všechny podklady a dilatace, 
trvale

vyhovuje Zápis do SD

2
Doklady o jakosti materiálů podhledů, 
ZTP o jejich používání

Doklady o jakosti 
výrobce

ST, mistr
Trvale, všechny použité 
materiály

vyhovuje Zápis do SD

3
Kontrola dilatačních spar (čistota, 
vyplnění, průběžnost)

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, mistr Každá dilatační spára vyhovuje Zápis do SD

4
Kontrola montáže ocelového roštu

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, mistr
Po ucelených částech, 
namátkově

vyhovuje Zápis do SD

5 Kontrola montáže venkovního 
podhledu ze sádrovláknitých desek na 
ocelový rošt včetně tepelné izolace z 
PPS

Vizuální kontrola ST, mistr Každý ZTP vyhovuje Zápis do SD

VÝ
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Výstupní kontroly provedení 
podhledů

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

ST, TDI Po provedení podhledů vyhovuje Zápis do SD

Vysvětlivky:
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
TP - technologický předpis
ST - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora
ZTP - základní technické podmínky
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Poznámka: Zpracovaný KZP je obecný, pro konkrétní stavbu je zapotřebí provést jeho upřesnění popř. doplnění.

Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN :
Zákon č.183/2006 Stavební zákon
Technické podklady od výrobce podhledů
ČSN 73 0540 (730540) Tepelná ochrana budov (souhrn norem)
ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0532 (730532) Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
ČSN EN 20140-9 (730511) Akustika. Stanovení zvukové izolace zavěšeného podhledu s průběžnou vzduchovou vrstvou
ČSN EN ISO 717-1 (730531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
                                  



Vysvětlivky k tabulkové části: 
 
Sloupec „Kontrola“:  Značí, zda jde o kontrolu vstupní, mezioperační či výstupní. 
Sloupec „Položka č.“ : Značí číslem jednotlivé činnosti (tj. kontroly a zkoušky). 
Sloupec „Inspekce, zkouška“ : Popisuje konkrétní zkoušky a kontroly. 
Sloupec „Způsob kontroly“ : Podrobně popisuje jednotlivé kontroly a zkoušky. 
Sloupec „Provádí“ : Zahrnuje veškeré pracovníky, kteří jsou za konkrétní kontroly a zkoušky odpovědní. 
Sloupec „Četnost“ : Popisuje co, a jak bude do jaké míry kontrolováno a zkoušeno. 
Sloupec „Výsledky kontroly“ : Popisuje, zda prováděné kontrolní zkoušky vyhověly 
Sloupec „Podpis, datum“ : Do této kolonky se podepíší odpovědní pracovníci po ukončení kontrol a zkoušek. Píše se zde i datum provedení 
kontrol a zkoušek. 
Sloupec „Záznam“ : Do tohoto sloupce se napíše druh protokolu, který bude po kontrolách a zkouškách napsán a archivován. 
 
 
KZP: ZEMNÍ PRÁCE 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Přejímka staveniště 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Archeologický průzkum staveniště 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Polohové a výškové zaměření objektu 
Standart: Provedení kontroly zaměření, vytyčení objektu, kontrola vytyčovacích bodů 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola provedení skrývky ornice 
Standart: Kontrola vrstvy ornice, její složení, deponie. Těžení ornice do max. hloubky 200mm. 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola provedení výkopů (jam, rýh), výšková a půdorysná poloha 
Standart: Kontrola rovinnosti dna výkopu, kontrola rozměrů, hloubky. Úprava dna a stěn jam +30 - (-50) mm , Dno výkopu ±40 + 20 *1/10 = 
±42mm. 
Kontrolní a zkušební bod: 6.  Převzetí stavebních základových spar 



Standart: Pozn.: Je-li nebezpečí, že se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo dopravou materiálů, je třeba výkop neprovádět až na 
úroveň základové spáry, ponechat vrstvu 200 mm na ochranu základového podloží, které se odstraní až bezprostředně před betonováním 
základů. V zimním období chránit základovou spáru proti promrznutí rohožemi. Dojde-li přesto k zmrznutí zeminy, je nutno zmrzlou vrstvu 
odstranit až těsně před betonáží základů. Je nutno posoudit základovou spáru dle skutečného stavu, že odpovídá předpokladům projektové 
dokumentace, tj. geologickému průzkumu a návrhu stavby projektantem. Přebírá geolog nebo statik, stavbyvedoucí ohlašuje připravenost 
základové spáry. Převzetí základové spáry zápisem ve SD. 
Kontrolní a zkušební bod: 7. Ochrana výkopu před přítokem vody 
Standart: Zabránit přítoku povrchových vod do výkopů řádným vyspádováním a včasným zhutněním povrchu, odvést většinu srážkových vod.  
Zemní práce nesmějí být zahájeny před vyznačením inženýrských sítí.  
Kontrolní a zkušební bod: 8. Kontrola geometrie zemních prací 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KZP: PILOTY 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Průkazní zkoušky před zahájením pilotáže 
Standart: Pro stanovení únosnosti piloty jsou rozhodující statické zatěžovací zkoušky. Zkoušky beraněním a zkoušky dynamické se provádějí 
jako srovnávací a umožňují zmenšit počet statických zatěžovacích zkoušek. Cílem zatěžovací zkoušky je zjištění vztahu mezi zatížením a 
zatlačením, povytažením nebo pootočením, popř. mezi plášťovým třením a odporem v patě u osamělé piloty.  Pro zatěžování zkušební piloty se 
používá hydraulických lisů. Výkon lisu musí být větší než největší zatížení, předpokládané při zkoušce. Zatěžovací zkoušky pilot je možné 
provádět až po dosažení potřebné pevnosti betonu v tlaku v pilotě. Při zkoušce se měří sedání hlavy piloty v závislosti na každém zatěžovacím 
stupni. Za výsledek statické zatěžovací zkoušky se považují zjištěné hodnoty experimentálních únosností dle čl. ČSN 731002.  
Kontrolní a zkušební bod: 2. Převzetí pracovní a skladovací plochy 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Vytyčení os pilot, skupiny pilot 
Standart: Piloty se v základech rozmísťují pokud možno tak, aby každá piloty byla osově a přibližně stejně zatížená. Osová vzdálenost pilot se 
stanoví s ohledem na statické působení pilot a technologii jejich provádění. Nejmenší osová vzdálenost je u maloprůměrových pilot 2,5 d. U 
velkoprůměrových pilot je zpravidla 1,5 d, minimálně však d + 0,5 m. U pilot předrážených je nejmenší osová vzdálenost 3,5 d.  
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrolní – výrobní – zkoušky pilot 
Standart: Při složitých základových poměrech, nebo jsou-li odůvodněné pochybnosti o jakosti nebo únosnosti pilot, provádějí se kontrolní, 
výrobní zatěžovací zkoušky i při menším počtu pilot. V takových případech se o jejich nutnosti rozhodne na základě nezávislého odborného 
posouzení. Statické zatěžovací zkoušky se provádějí a vyhodnocují dle přílohy ČSN 73 1002 Pilotové základy. 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola dodržení technologických pravidel pro provádění pilot (zejména pokud nejsou součástí PD)    
Standart: Před prováděním pilot je nutno vypracovat technické podmínky nebo technologická pravidla pro provádění pilot, pokud nejsou 
přílohou projektové dokumentace. 
Vháněné piloty (předem zhotovené – zapouštěné beraněním, vibrováním, zatlačováním, šroubováním apod.) při volbě způsobu vhánění 
předem zhotovených pilot je nutno přihlédnout k okolní zástavbě, struktuře a ulehlosti zemin. Tíha beranu u beraněných pilot se rovná 
hmotnosti piloty. Pilota se považuje za dobře zaberaněnou, jestliže vnikne do základové půdy při posledních 10 úderech u železobetonových 
pilot nejvíce o 30 mm při energii jednoho úderu 20 kJ (u vibroberaněných pilot nejvýše 20 mm). Pokud pata vháněných pilot zasahuje do vodou 
nasycených písků, je nutno po přestávce několika hodin opakovat poslední fázi beranění s měřením vniku. 



Vrtané piloty (zhotovované na místě do provedeného vrtu jako pažené nebo nepažené)nejmenší průměr vrtaných pilot je 0,25 m, jsou 
z prostého nebo železového betonu, pilot z prostého betonu se používá, je-li pilota namáhána pouze tlakem. Piloty, jejichž průřezový průměr je 
menší než 0,35 m se opatří podélnou výztuží, ostatní dle výsledků statického posouzení. U pilot prováděných do vrtů má hloubení jedné piloty 
probíhat souvisle bez porušení a vrt má být zabetonován v nejkratší možné době po vyhloubení tj. nejpozději do 8 hodin.Piloty betonované 
připravenou betonovou směsí se betonují buď pomocí betonovací trouby, koše nebo   čerpadla na beton. U pilot zapažených výpažnicí nebo u 
vrtů nezapažených v suchém prostředí je možné betonovat přímo do vrtu s pomocí ochranné násypky. (ochrana okraje před mechanickým 
poškozením) Zhutňování betonové směsi, pokud není jinak předepsáno, se nemusí provádět. 
U pilot prováděných jinou technologií je nutné se řídit dle ZTP pro jednotlivé technologie. 
Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola hloubení resp. vhánění pilot (směrové odchylky, svislost, hloubka vrtu) 
Standart: Při hloubení vrtu se kontroluje: 
- mezní odchylka osy vrtu nebo vháněné piloty oproti PD smí být nejvýše 0,05 d, nejvýše však 100 mm 
- svislost vrtu nebo vháněné piloty, dovolená mezní vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu 
- hloubka vrtu, musí zajišťovat předpokládanou délku vetknutí v únosné vrstvě nebo dokonalé zaberanění 
- zavalování vrtu, kavernování stěn, průsak podzemní vody do vrtu, úplnost odčerpání prosáklé vody apod. 

Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola betonování pilot 
Standart: Kontroluje se zejména: 
- jakost betonové směsi, plynulost jejího ukládání apod. (vstupní kontrola betonové směsi – trasportbetonu – viz. KZP -  základy nebo 

monolitické betonové konstrukce)  
- ukládání betonové směsi pod hladinou vody, popř. při vytahování dříku výpažnice, aby nedošlo k přetržení betonového dříku piloty, 
- znečišťování betonové směsi v pilotě zeminou 
- jakost betonové směsi v hlavě piloty  

Kontrolní a zkušební bod: 8. Kontrola úpravy hlav pilot a výztuže pilot do patek 
Kontrolní a zkušební bod: 9. Výstupní kontroly provedení pilot 
Kontrolní a zkušební bod: 10. Předání prací včetně dokladů o jakosti a zatěžovacích zkouškách (betonů, pilot apod.) 
 
 
 



KZP: ZÁKLADY 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Ověřování jakosti odkrytých stávajících základových konstrukcí a izolací (závěry a výsledky radonového průzkumu) 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Vstupní kontrola čerstvého betonu při transportbetonu (konzistence, kontrolní zkoušky – krychelné, 
mrazuvzdorné, vodotěsné) 
Standart: Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích 
dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo 
špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Požaduje se zvláštní péče pro zajištění 
správného zhutňování v místech změn průřezů, v úzkých místech, u truhlíků pro vytvoření otvorů, v místech zhuštěné výztuže a u pracovních 
spár. Při kontrole dodávky betonové směsi musí dodací list prokázat dodání: 
požadovaného druhu betonu (pevnost, vodotěsnost, předepsanou recepturu) dobu zhotovení směsi a dobu její zpracovatelnosti 
množství cementu, vodní součinitel a množství plastifikátoru pro speciální směsi. Výrobce betonové směsi je povinen předložit odběrateli 
dodací list pro každou dodávku, na kterém jsou uvedeny následující informace: 
 identifikaci výrobce betonové směsi (název betonárny), 
 pořadové číslo dokladu, 
 označení odběratele, jméno pracovníka pro přejímku bet. směsi, místo přejímky bet. směsi (stavba, objekt), 

 množství bet. směsi v m3, 
 datum a čas zamíchání bet. směsi, čas nejpozdějšího zpracování betonové směsi v minutách od zamíchání, 
 použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče, 
 čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky, 
 osvědčení o jakosti – prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na EN 206-1 
 pro typový beton: 

- pevnostní třídu betonu v tlaku (např. C25/30) 
- stupně vlivu prostředí (např. XF2) + v závorce zkratka názvu země (CZ) 
- kategorie obsahu chloridů (např. Cl 0,20) 
- stupeň konzistence (např. S1) 



- mezní hodnoty složení betonu, pokud jsou specifikovány 
- druh a třída cementu, pokud jsou specifikovány 
- druh přísady a příměsi, pokud jsou specifikovány 
- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva (např. Dmax. 22) 
- v případě lehkého nebo těžkého betonu: třída objemové hmotnosti (např. D 1,8)  

Kontrolní a zkušební bod: 3. Sledování hladiny spodní vody při provádění zásahů do základové desky a izolací 
Kontrolní a zkušební bod : 4. Předání podkladních betonů, pilotáže, jiného zakládání  
Kontrolní a zkušební bod: 5. Prověrka bednění základů  
Standart: a) Rovinnost a těsnost bednění musí být taková, aby při vkládání a hutnění jemné součásti betonové směsi jím nepronikly. 
Navlhčením před vlastním betonováním nebo při něm se nesmí bednění bortit ani jinak deformovat. 
b) Tuhost bednění - bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, nepoddajné, zabezpečení proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené 
tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. Na staticky náročná bednění nutno vypracovat projekt 
podle příslušných norem a předpisů, aby účinkem celkového zatížení nevzniklo jeho přetvoření a větší odchylky v přesnosti parametrů 
betonové konstrukce. 
c) Očištění a vlhčení bednění před betonáží - před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně navlhčit. Odbedňovací 
nátěry nesmějí narušit jakost povrchu betonu, pevnost betonu, přídržnost povrchové úpravy k betonu a nesmí jimi být znečištěna výztuž. O 
kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti k betonování a jejím výsledku se provede záznam ve stavebním deníku. 
Kontrolní a zkušební bod: 6. Prověrka výztuže každého prvku a přejímka výztuže, atesty výztuže 
Standart: a) Kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování - do konstrukcí zabudovávat betonářské oceli v souladu s projektem a jejichž 
jakost je potvrzena hutním atestem. Oceli bez zaručených vlastností lze použít, jen pokud je to v projektu výslovně uvedeno. Kontrolovat, zda 
dopravou a manipulací nedošlo ke zkřivení a deformaci výztužných vložek, která by měla vliv na jakost výztuže. Před ukládáním výztuž zbavit 
nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat nebo udeřit prutem). Na skládkách ukládat ocel pro výztuž na podložky, odděleně podle 
druhů a průměrů s výrazným označením. Sítě ve svitcích ukládat nastojato.  
b) Správnost uložení výztuže, svařování výztuží - kontrolovat, zda druh, profil, počet délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky, 
odpovídají projektu – dbát, aby styky vložek byly provedeny podle výkresu (PD). Mezní úchylky v uložení výztuže od polohy předepsané 
projektem nesmí překročit + 20 % hodnoty vyznačené v projektu, max. však +- 30 mm. (mezní odchylky v uložení výztuže jsou uvedeny také 
v ČSN P ENV 13670-1). Úchylka polohy os prutů v čelech svařovaných koster, stykovaných na místě, je pro  ¢ do 40 mm +- 5 mm 



        ¢ nad 40 mm +-10 mm 
U speciálních konstrukcí (vystavených agresivnímu prostředí, dynamickým účinkům apod.) musí projekt vždy mezní úchylky předepisovat. 
Zakazuje se vyrovnávat a přehýbat nesprávně provedené ohyby a háky, rovnání prutů nesmí mít vliv na zhoršení mechanických vlastností. 
Nastavování výztužných vložek se musí provádět v místech stanovených projektem, způsobem předepsaným v projektu event. v příslušné ČSN. 
Ovlivnění mechanických vlastností výztužných prutů při svařování, ať jde o svary nosné (NS) nebo spínací, nesmí být větší, než je max. dovolené 
snížení dané příslušnými předpisy, technickými podmínkami a uvažované v projektu. Svary označené NS (nosné svary) musí svými rozměry, 
polohou a jakostí odpovídat údajům stanoveným projektem a technickým podmínkám. U ocelí se svařitelností obtížnou (10338 apod.) lze 
nenosné, spínací (spojovací) svary provádět jen odporovým bodovým svařováním při dodržení zvláštních podmínek svařovacího postupu. Při 
svařování nesmí dojít k zakalení svarů ani svařovaných prutů (při dešti, styku s mokrou zemí apod.) 
c) Krytí výztuže - musí být od líce betonu “ tb “ min.: podélná nosná výztuž jmenovitého průměru ds :  - desky, stěny ds, min 20 mm  

    - trámy ds, min 20 mm   
    - sloupy ds, min. 20 mm 

- třmínky a rozdělovací výztuž jmenovitého průměru ds: ds, min 20 mm, výztuž monolitických základů: min 35mm, “ds “ je průměr výztuže. 
Vodorovné a svislé mezery mezi rovnoběžnými vložkami musí být větší jak “ds“ (průměr výztuže), nejméně však 20 mm, křižují-li se vložky, 
mohou ležet přímo na sobě. Zásadně je třeba upravit mezery mezi vložkami tak, aby se bet. směs dala řádně uložit a zhutnit. 
d) Tuhost výztužné kostry - kontrolovat tuhost výztužných koster proti posunutí, poškození a vibraci  
Kontrolní a zkušební bod: 7. Předání a převzetí spodní stavby, základů k návazným pracem 
Kontrolní a zkušební bod: 8. Geodetické zaměření spodní stavby, základů, kontrola přesnosti  
Kontrolní a zkušební bod: 9. Izolace proti zemní vlhkosti, vodě, radonu apod. 
Standart: Účinnost provedených protiradonových opatření se doporučuje prověřit před kolaudací v době, kdy je objekt provozně a funkčně 
dokončen. Kontrola musí prokázat, že  EOAR- ekvivalentní objemová aktivita radonu stanovená měřením nesmí překročit v interiérech nových 
staveb 100  Bq/m³ a v interiérech stávajících staveb 200 Bq/m³. 
Kontrolní a zkušební bod: 10. Výstupní kontroly provedení základů 
 
 
 
 



KZP: ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Převzetí vytýčených bodů základů (výškové a směrové), spodní stavby 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Vstupní kontrola bet. směsi při transportbetonu  
Standart: viz. KZP: ZÁKLADY bod 2 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Protokoly o kvalitě betonů od dodavatele betonové směsi  
Standart: viz. KZP: ZÁKLADY bod 2 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Prověrka přesnosti a tuhosti bednění, dodržení tolerancí  
Standart: viz. KZP: ZÁKLADY bod 6 a, b, c) 
Pro systémové bednění, jeho skládání, podepření, postup odbedňování a podmínky použití - musí být zpracován návrh podle zásad a 
doporučení uváděných výrobcem. Posuvné bednění musí být provedeno podle předem vypracované realizační dokumentace a používáno podle 
závazného technologického předpisu prověřeného pro danou betonovou směs při průkazních zkouškách. 
d) Podpěrné konstrukce bednění - podpěrné konstrukce bednění (skruže) kleneb, konstrukcí s rozpětím větším než 10 m, jakož i podpěrné 
konstrukce více zatížené, se provádějí zpravidla kovové. Použije-li se vyjímečně konstrukce dřevěná (tyčovina), musí být spojena řádnými 
tesařskými vazbami, ocelovými hmoždíky nebo jinými spolehlivými spoji a zabezpečena proti přetvořením vznikajícím zatlačováním jejich 
jednotlivých částí. Podpěrné konstrukce bednění musí vyhovovat příslušným normám a předpisům. Bednění betonových konstrukcí o rozpětí 
přes 6,0 m pro zajištění musí být provedeno s náležitým stavebním nadvýšením (vzepětím), které kompenzuje přetvoření bednění a dotlačení 
jeho podpor působením tíhy čerstvého betonu a bednění, popř. i celkové přetvoření hotové konstrukce od její vlastní tíhy. Není-li toto 
nadvýšení předepsáno v projektové dokumentaci, provede se v hodnotě 1/300 rozpětí. (6 m = 20 mm). 
e) Odbedňování a demontáž podpěr - podpěry a bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby: 

- nedošlo k poškození povrchů při odbedňování 
- betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu 
- nevznikly odchylky od stanovené tolerance, způsobené dotvarováním betonu 

Pokud je bednění částí systému ošetřování, doba odstranění se musí brát v úvahu dle klimatických podmínek apod.  
Kontrolní a zkušební bod: 5. Prověrka výztuže každého prvku systému, přejímka výztuže, atesty o výztuži 
Standart: viz. KZP: ZÁKLADY bod 7 
Kontrolní a zkušební bod: 6. Zápisy a prověrky o ošetřování čerstvě zabetonované konstrukce  



Standart: dle TP – Monolitické betonové konstrukce 
Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola přesnosti provedených žb. monolitických konstrukcí (dodržení PD a povolené tolerance), konečné 
zaměření monolitické železobetonové konstrukce  
Standart: Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v  PD. Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky 
geometrických parametrů, musí se stanovit přesnost dle požadavků ČSN 730210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí. popř. 
ČSN P ENV 13670-1- Provádění betonových konstrukcí.  
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KZP: ZDĚNÍ 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1.  Přejímka pracoviště po O.K., monolit. železobetonových konstrukcích a základech 
Standart:  Kontrola předchozí práce – základy, hydroizolace. Před započetím zdění je třeba zkontrolovat, zda jsou řádně provedeny předchozí 
konstrukce a práce – zda provedení základových konstrukcí včetně izolací je v souladu s předpisy kvality příslušných prací 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Atesty od zdících materiálů, ZTP o jejich používání (u nestandartních prvků) 
Standart: Vlastnosti použitého materiálu (popř. materiálu předepsaného v PD) musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti od 
výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním štítkem staviva) o provedených průkazních zkouškách a výsledcích 
zkoušek použitých zdících materiálů ve smyslu ČSN EN 771-1 a ČSN EN 998-2. 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontroly průchodu dilatačních spar  
Standart: Dilatační spáry musejí být provedeny dle PD 
Kontrolní a zkušební bod: 4.  Kontrola zdění zdiva a příček, způsob kotvení v realizačním projektu, kontrola založení zdiva a příček, kontrola 
stavu kleneb před betonážemi 
Standart: Nutno provádět kontrolu založení vzhledem k ostatním konstrukcím. Pro vytyčování a kontrolní měření zděných konstrukcí platí 
příslušné technické normy. Pro mezní odchylky celkové a místní rovinnosti povrchů rovinných ploch, pro celkové a místní přímosti hran a koutů 
apod. platí ČSN 730205. 
Kotvení a ztužení příček: Příčky z cihel plných, podélně a příčně děrovaných se vyzdívají na maltu vápenocementovou, příp. jsou vyztužovány 
vkládáním výztužných vložek do spar. Příčky z keramických tvarovek se vyzdívají na maltu vápenocementovou, příp. cementovou. K nosným 
konstrukcím se zasazují do svislé rýhy v nosném zdivu nebo do kapes či ozubů. Příčka se může vyztužit v každé druhé nebo třetí spáře ocelovým 
prutem, příp. zvláštními vyztužovacími vložkami. U příček, desek a dílců z betonu o tl. menší než 6 cm  se do každé druhé spáry vkládá ocelový 
prut nebo zvláštní výztužná vložka. Příčky se upevňují k nosným zdem buď do rýh kapes nebo se zakotvují pomocí trnů (kotev) z ocelových 
vložek či pásků. Pro příčky ze speciálních příčkovek se vypracovávají ZTP. Ocelové zárubně se zalívají v ostění řídkou cementovou maltou. 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola rovinnosti, kolmosti zdiva a příček, tloušťky a vyplnění  spar maltou  
Standart: Vyplnění spar maltou: Styčné a ložné spáry nesmění být větší než 15 mm, musí být dokonale vyplněny maltou. U omítaného zdiva 
smějí být spáry prázdné do hloubky 15 mm, u pilířů 10 mm, u spárovaného zdiva ne více než 3 mm. Malta vyteklá přes líc zdiva musí být 
odříznuta. U zdiva z tvárnic POROTHERM, HEBEL, YTONG, IZOPLUS apod. je úprava spar předepsána výrobcem tvárnic. (ložné spáry 5 mm, svislé 
nasraz se zalitým zámkem) 



Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola svislosti, rovinnosti zdiva, příček  
Standart: Informativní úchylky zdiva (z plných cihel):  
            Zeď                   Pilíř 
Tloušťka zdiva             +-  5mm +-  3mm 
Rozměry otvorů            +-10mm  
Odklon povrchu od svislice na v. patra 4m        10mm  10mm 
Nerovnost lícového povrchu, měřeno 2 m latí na površích určených k omítání    5mm  5mm 
Vodorovnost lož. spar, měřeno na 8-16 m délky spáry      +-12mm 
Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola svislosti, rovinnosti otvorů pro výplně, případně osazených výplní – zárubní ve zdivu (zamezení deformací 
rozepřením) 
Standart: Osazování předmětů s hmotností větší než 50 kg nebo delších než 1 m (osazování částí technologických zařízení a strojů) a 
upevňování předmětů zvláštním způsobem musí být popsáno v technologických pravidlech nebo v projektu. 
Kontrolní a zkušební bod: 8. Kontrola malt, spojovacích materiálů 
Standart: Vlastnosti použitého materiálu – průmyslově vyráběné malty- (popř. materiálu předepsaného v PD) musí být prokázán certifikátem, 
osvědčením o jakosti od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním štítkem staviva) o provedených 
průkazních zkouškách a výsledcích zkoušek použitých zdících materiálů ve smyslu a ČSN 998-2. 
Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola uložení prefabrikátů na cem. maltu, rovinnost O. K. apod. 
Standart: Při zakládání zdiva z tvárnic pro suché zdění na základové zdivo, či jiné části, ukládání tvárnic, kontrole svislosti zdiva a při návazných 
pracech (provádění ztužujících věnců, překladů a stropních konstrukcí, osazování oken a dveří, kotvení příček a atik, popř. střešních konstrukcí, 
zdění komínů a ventilačních průduchů) se postupuje podle technologických pravidel pro toto zdivo. 
 
 
 
 
 
 
 



KZP: OMÍTKY 
 
Kontrolní a zkušební bod:  1. Přejímka pracoviště: Kontrola rovinnosti a svislosti zdiva, kontrola vyplnění spar, očištění podkladu, čistota, 
vlhkost podkladu, zjištění stavu nedotčených stávajících omítek  
Standart: Kontrola rovinnosti zdiva: Zdivo musí být provedeno v požadovaných tvarech a rozměrech s úchylkami, které nesmí překročit: ( dle 
ČSN 730205 – A7 ) 

- svislost stěn do 4 m      +- 10mm , vodorovnost 8 mm 
- svislost stěn od 4 m do 8 m     +- 12mm , vodorovnost 10 mm 

Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola překrytí, přebandážování styků různých stavebních hmot provedení cementového postřiku na 
betonových konstrukcích, provedení případné tepelné izolace 
Standart: Styky konstrukcí z různých stavebních hmot musí být přikryty 200 mm širokými pásy rabicového pletiva nebo opatřeny bandážemi.  
Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola při provádění omítek: rovinnosti podkladních omítek, tlouštěk omítek, úprav u zárubní, kolmost špalet, 
svislost koutů a rohů, osazení rohových lišt 
Standart: Úprava omítky u ocelových zárubní: U ocelových zárubní musí omítka ustupovat proti líci zárubně nejméně 5 mm nebo musí být 
přiříznuta – nuta (při nedodržení tohoto je nutno osadit kovové hrany – lišty). Je-li tloušťka jádrové omítky větší než 15 mm, nahazuje se ve 
dvou vrstvách: po zatvrdnutí první vrstvy se nahodí vrstva druhá popř. je nutné větší vrstvu omítky vyztužit (rabic). Povrch podkladních omítek 
musí být v plochách vždy rovný a se stejnoměrnou zrnitostí. Odchylky nesmí překročit u omítek vnitřních stěn i stropů místností pro pobyt osob 
2 mm na délku 2 m a u ostatních místností 3 mm na délku 2 m. U vnějších omítek 4 mm na 2 m. Celková odchylka od rovinnosti povrchu stěn a 
stropů nesmí být větší u místností pro pobyt osob při rozměru od 1 m do 4 m jak 5 mm a u ostatních místností 6 mm. Přímost hran a koutů na 
celou výšku místnosti (od 1 do 4 m) se nesmí odchýlit u místností pro pobyt osob více jak 5 mm, u ostatních místností nesmí být větší jak 6 mm. 
U venkovních omítek se kouty a hrany nesmí odchýlit u délky do 4 m více jak 6 mm, do 8 m více jak 10 mm. Nároží vnitřních omítek se provádí 
ostré s osazenými rohovníky do výše 2 m nad úrovní podlahy, nároží u venkovních omítek se provádí ostré. Kouty se u vnitřních omítek provádí 
s ostrou hranou, styk mezi stěnou a stropem může tvořit fabion o poloměru 50 mm, kouty u venkovních omítek se provádějí ostré. 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola dodržování podmínek pro omítání, teplota min. 5°C po dobu 7 dnů 
Standart: Vnitřní a vnější omítky je možno provádět při teplotě min. + 5 ° C po dobu alespoň 7 dnů. 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Ošetřování čerstvé omítky, popř. vlhčení  
Standart: Za suchého horkého počasí je nutno dokončené omítky vlhčit, cementové omítky nejméně 3 dny 



Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola hotové omítky: rovinnost, ploch koutů, rohů, drsnost povrchů, rovnoměrnost  
Standart: Rovinnost hotové omítky, provedení nároží a koutů: Povrch hotových omítek musí být v plochách vždy rovný a se stejnoměrnou 
zrnitostí. Trhliny, pecky, puchýře, tahy po hladítku a nestejnoměrná struktura na povrchu hladkých omítek nejsou přípustné. Povrch může 
vykazovat pouze vlasové trhliny vzniklé smršťováním malty. Odchylky místní rovinnosti hotového povrchu, nároží vnitřních omítek a kouty viz. 
bod 3. 
Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola přídržnosti omítky k podkladu  
Standart: Vrstva omítky musí být pevně spojena s omítaným povrchem. Pevnost spojení jednotlivých vrstev s omítaným povrchem a mezi 
sebou se informativně kontroluje lehkým poklepem a přídržnost omítek k podkladu se zkouší podle ČSN 732577. V místech, kde se prokáže 
nedokonalé spojení, se omítka musí opravit. Přídržnost vnitřních omítek k podkladu musí být u tradičních omítek větší jak 0,1 MPa a u 
stěrkových omítek větší jak 0,2 MPa . Přídržnost u venkovních omítek musí být u tradičních omítek větší jak 0,2 MPa a u umělých omítek větší 
jak 0,25 MPa. Zkouška přídržnosti omítek se provádí v případech, kdy zkouška je stanovena v projektové dokumentaci nebo v případě 
pochybností o dostatečné přídržnosti ze strany TDI, projektanta a zhotovitele. 
Kontrolní a zkušební bod: 8.  Kontrola malt pro omítky malty nižších značek se zkoušejí jednou za měsíc  
Standart: Vlastnosti použitého materiálu – průmyslově vyráběné omítkové malty- (popř. materiálu předepsaného v PD) musí být prokázán 
certifikátem, osvědčením o jakosti od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním štítkem staviva) o 
provedených průkazních zkouškách a výsledcích zkoušek použitých omítkových malt ve smyslu a ČSN 998-1. Zkoušky pro ověřování jakosti malt 
se dělí na: 

- průkazní zkoušky; 
- kontrolní výrobní zkoušky; 
- zvláštní zkoušky 

Průkazní zkoušky před zahájením výroby prokazují, že z v uvažovaných hmot lze při zamyšlené technologii vyrábět maltu požadovaného druhu a 
vlastností. Kontrolní výrobní zkoušky soustavně ověřují během výroby jakost výchozích hmot čerstvé malty a malty. Při provádění omítek 
z prefabrikovaných směsí nebo speciálních omítek je nezbytné dodržovat závazné technologické předpisy výrobce. 
Kontrolní a zkušební bod: 9. Výstupní kontrola provedení konečné úpravy povrchů 
 
 
 



KZP: IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Přejímka pracoviště, podkladů: 

- rovinnost podkladu  
- drsnost 
- vyzrálost 
- kaverny, hnízdovitost 
- zaoblení koutů, tvar 
- provedení podkladních omítek, potěrů 
- kontrola sklonů podkladu 
- kontrola rekrystalizačních vodotěsných nátěrů 
- kontrola přísad do betonu  
- kontrola vodotěsných stěrek v hygienických zařízeních  

Standart: Úprava podkladu - před započetím izolačních prací musí být zcela dokončeny všechny předchozí práce a vlastní podklady pro izolaci 
musí být dohotoveny s takovým časovým předstihem, aby byly dostatečně vyzrálé (tzn. podklad pod izolaci nesmí být vlhký). Podklad pod 
vodotěsnou izolací musí být pevný, rovný (bez ostrých hran, výstupků a kavern), nepoddajný a suchý. Izolace se pokládá na podkladní beton 
nebo betonovou mazaninu. Podklad izolace proti gravitační vodě musí být vždy ve spádu nejméně 1,5 %. Voda musí volně odtékat, nesmí se 
zadržovat a hromadit. Omítky musí být pevně spojeny s podkladem. Ve zdivu nesmí být použito malt vápenných nebo nastavovaných. 
Zaoblení koutů a rohů podkladní mazaniny: Přechody, hrany, kouty a rohy podkladu musí být zaobleny pro izolace z NAIP. Poloměr zaoblení 
musí být pro Poloměr zaoblení musí být pro nátěrové, nástřikové nebo stěrkové izolační hmoty min. 2,0 cm, pro izolační povlaky z vložek a pásů 
proti povrch. vodě pod keramické obklady 2,0 až 3,0 cm a pro izolační povlaky z vložek, pásů a asfalt. desek proti vodě podzemní 4,0 až 5,0 cm. 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola provedení dilatací a jejich úprava 
Standart: Dilatace mazaniny - podkladní mazaninu je třeba rozdělit dilatačními spárami. Poloha a šířka dilatačních spar musí být přesně 
uvedena v projektu. Dilatační spáry se zpravidla utěsňují asfaltovými zálivkami, tmelovými hmotami, izolačními deskami napuštěnými asfaltem 
nebo těsnícím provazcem. 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Doklady o kvalitě použitých materiálů (certifikáty, schvalovací protokoly, prohlášení o shodě, CE), základní tmely 
lepící emulze apod. 





Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola napojení vodorovné a svislé hydroizolace, kontrola ukončení, ukotvení a výškového provedení svislé 
hydroizolace. 
Standart: Užitkové místnosti, kde se dlážděné nebo monolitické podlahy vodou jen omývají, izolují se pouze vodorovnou vložkovou izolací 
v podlaze, která se vyvede na svislé stěny do výše min. 20 cm. Je vhodné izolaci vsunout do drážky 4 cm hluboké a 15 cm vysoké. Při přechodu 
do suché místnosti je nutno vytvořit fabionek o výšce 10cm. Tam, kde mohou být stěny smáčeny ostřikující vodou – je nutné provést svislou 
izolaci ve složení dle projektu do výše min. 20 cm nad výtokem při pevném vyústění. Při pohyblivém vyústění musí být izolovány všechny stěny 
v dosahu ostřikující vody. Svislá izolace se upevní na zatřený podklad zdiva nebo na maltový podhoz natavením a rozšpachtlováním spojů, popř.
upevněním do špalíků ve zdi. Na tuto izolaci se provede cementová omítka pod keramický podklad buď tím, že se povrch izolace nahřeje 
letovací lampou a nahodí suchým říčním pískem nebo se na izolaci upevní rabicové pletivo a na ně se provede cementová omítka. Průrazy 
hřebíků izolací se zataví lampou. Na tento podklad se pak zhotoví obklad. Je-li dostatek místa, provede se izolační přizdívka, a pak obklad (na 
maltu 15-20 mm tlustou nebo do tmele). Jedná-li se o silné obvodové zdivo, doporučuje se ve zdivu provádět drážku, izolace se pak znovu 
obezdí a povrch stěny zůstává rovný. Izolace nesmí být namáhána tahem a střihem. Omítka, pokrývající izolaci, musí být opatřena vnitřní 
výztuží. 
Kontrolní a zkušební bod: 8. Kontrola ochrany svislé i vodorovné izolace 
Standart: viz. bod 4. Ochranné vrstvy, zejména tuhé, nesmějí omezovat dilatační opatření, zejména vzájemné pohyby dilatačních celků. 
Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola teploty prostředí při provádění hydroizolace 
Standart: Vodotěsná izolace se musí provádět při teplotě min. +5°C. 
Kontrolní a zkušební bod: 10. Výstupní kontrola kvality provedených hydroizolací  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KZP: FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola materiálů a výrobků  
Standart: Doporučená namátková kontrola: 

- lepící malty (vzorky min. ze tří balení) - po předepsané úpravě pro použití z hlediska viskozity a zjištění doby tuhnutí.   
- tepelného izolantu (min. 10 ks desek) z hlediska rozměrů, tloušťky, prohnutí, stavu hran (případně zámků) 
- plastových hmoždinek (min. 10 ks) orientační zkouška z hlediska odolnosti proti vlivu mrazu  
- výztužné síťoviny (vzorky z min. 3 balení) z hlediska zachování pravoúhlosti mřížky 

Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola podkladu pod izolační systém – kontrola rovinnosti a svislosti konstrukcí, čistota podkladu 
Standart: Obvodové stěnové konstrukce musí být provedeny v požadovaných tvarech a rozměrech s mezními úchylkami stanovenými ČSN 73 
02  05 a ČSN 730210-2.  
Kontrolní a zkušební bod: 3. Přilepení tepelně izolačních desek - kontrola plochy a rozmístění lepící malty, kontrola teploty prostředí při 
provádění  
Standart: Lepení je možno provádět při teplotě min. + 5°C (pokud není výrobcem stanoveno jinak) 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Celková kontrola ukotvení a provedení vrstvy tepelného izolantu                                          
Kontrola:  - celkové tl. a kvality izolantu dle PD 
                 - úpravy spár mezi deskami tep. izolantu 
                - dodržení vazby desek v ploše, v nároží a u otvorů 
  - rovinnost povrchu vrstvy z tepelného izolantu před provedením výztužné vrstvy (po zbroušení) 
  - počet, umístění a namátkově uchycení hmoždinek  
Standart: Pro celkovou rovinnost včetně povolených tolerancí platí ustanovení ČSN 73 02 05. Maximální povolená odchylka místní rovinnosti 
povrchu tepelného izolantu měřeno 2m latí je max. 5mm/2m. 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola stěrkové výztužné vrstvy, kontrola předepsané tl. 1. vrstvy výztužné stěrky, kontrola provedení výztužné 
síťoviny (vzájemné přesahy, obalení hran, rovinnost výztužné síťoviny), kontrola tloušťky 2. stěrkové vrstvy (krycí). Po zatvrdnutí kontrola 
rovinnosti povrchu 
Standart: Ztužující stěrka se u tepelných izolantů z pěnových plastů provádí ve vrstvě 2-3 mm před položením výztužné síťoviny, po uložení a 
přestěrkování výztužné síťoviny je celková tloušťka ztužující stěrky ve výztužné vrstvě 4-6 mm. Ve všech případech má mít ztužující stěrka 



rovnoměrnou tloušťku. Ztužující stěrka se spolu s výztužnou síťovinou provádí vždy shora dolů. Stěrkový podklad, uložení výztužné síťoviny a 
konečné přestěrkování se musí provádět za vlhkého stavu ztužující stěrky v jedné pracovní operaci. Nanášení ztužující stěrky ve více pracovních 
operacích není dovoleno. Výztužná síťovina musí být z obou stran kryta vrstvou ztužující stěrky. Nesmí ležet přímo na izolantu ani nesmí být po 
zabudování vidět. Musí být v poloze mezi 1/2 a 2/3 tloušťky výztužné vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Před položením výztužné síťoviny v celé ploše 
se provádí zvýšené vyztužení (viz ZTP) obzvláště namáhaných míst popř. vystavených mechanickému poškození. (nároží, okenní ostění, 
ukončení u atik a dil. spár, sokly, obvodové stěny suterénů apod.) Přesah od kritických míst se volí 100-250 mm. Celoplošné uložení výztužné 
síťoviny se provádí ukládáním pásů se vzájemným přesahem min. 100 mm, obvykle v manipulační délce 3-5 m, které se ukládají do vlhké 
ztužující stěrky, vypínají se a souběžně přestěrkují a uhlazují hladítkem. U rohů okenních otvorů se vždy doplní zesílení výztužné vrstvy 
diagonálním pásem výztužné síťoviny o rozměrech min. 300x200 mm. Rovinnost výztužné vrstvy se požaduje max. 5 mm na 2 m lať není-li 
stanoveno jinak.  (další vrstvy tuto rovinnost prakticky kopírují). 
Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola rovinnosti podkladu a vlhkosti podkladu povrchové úpravy zateplovacího systému (tenkovrstvé vnější 
omítky, fasádní nátěry) 
Standart: Podklad povrchové úpravy systému se provádí po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy, nejméně však po 7 dnech. Před provedením 
podkladu se lehce přebrousí malé nerovnosti, nikdy však do roviny výztužné síťoviny. Druh podkladu povrchové úpravy systému se volí 
v návaznosti na povrchovou úpravu systému podle podmínek výrobce izolačního systému. Je vhodné tento podklad barevně tónovat podle 
budoucí barvy povrchové úpravy systému, u povrchových úprav s tloušťkou (i zrnitostí) nižší než 2 mm je to nutné s ohledem na možné 
prosvítání podkladu. 
Kontrolní a zkušební bod: 7.  Kontrola povrchové úpravy zateplovacího systému (struktury, čistoty ploch, počtu vrstev nátěru a jeho 
jednotnosti, barevného odstínu) 
Standart: Způsob kontroly je nutno provádět dle ustanovení (kontrolních bodů) uvedených v KZP pro druhy prací omítky a práce natěračské a 
malířské  
Kontrolní a zkušební bod: 8. Výstupní kontroly provedení zateplení 
 
 
 
 
 



KZP: STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Přejímka pracoviště, dokonč. hrubá stavba, kontrola dokončenosti podkladní vrstvy pod střešní plášť, prov. svodů  
Standart:  Podkladní vrstvy musí vytvořit pevný a rovný podklad popř. hladký podklad (pro foliové povlaky). Rovinatost podkladu u hrubé 
stavby - (monolitická betonová konstrukce) je pro stropy s nedokončeným povrchem 5 mm / 2 m lať. Odvodnění střech musí být navrženo tak, 
aby byl zajištěn odtok dešťové vody do vnitřních nebo vnějších odpadů. 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola provedení jednotlivých vrstev střešního pláště, dodržení skladby 
Standart: Hmota sloužící jako podklad pod povlakovou krytinu nesmí na ni působit agresivně nebo musí být krytina účinně chráněna. 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola zakrývání tepelných izolací před vlivy povětrnosti  
Standart: Při provádění střešních konstrukcí je nutno kontrolovat, aby tepelné izolace ukládané do skladby střešního pláště nebyly 
znehodnoceny vlhkostí (pokles pevnosti, objemové změny, změna parametru izolačních schopností tepelných izolací apod.). 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola rovinnosti, spádů, dilatací podkladů pod hydroizolace (včetně objektových stavebních dilatací) 
Standart: Všechny souvislé tuhé, zejména monolitické, tepelně izolační vrstvy, podkladní, spádové a ochranné vrstvy střešní konstrukce se mají 
oddělit od atik a všech prostupujících těles a zařízení dilatační spárou. Rovinnost podkladů hydroizolačních povlaků se pokládá za vyhovující, 
nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Provedení střešních vtoků a napojení hydroizolace, kontrola provedení dešťových svodů včetně jejich izolace, 
kontrola provedení styku střešních konstrukcí s odvětráním kanalizace. 
Standart: Vnitřní vtoky musí být navrženy tak, aby výšky přepadových hran vtoku byly po provedení všech pokrývačských popř. klempířských 
prací ve stejné úrovni – lépe níže, než okolní plocha střechy. 
Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola rovinatosti a spádů (kontrola rovinatosti krytiny, vyspádování žlabů, čistoty provedení spojů, lemování a 
připojování na konstrukci)  
Standart: Nejmenší doporučený sklon pro krytiny z fólií je bez omezení. Rovinnost vnějšího povrchu střechy se neurčuje, na povrchu plochých 
nepochůzných střech nemá srážková voda vytvářet kaluže o hloubce větší než 10 mm. 
Kontrolní a zkušební bod: 7. Doklady o kvalitě materiálů 
Standart: Vlastnosti (parametry) použitého materiálu předepsaného v PD musí být zákonným způsobem prokázány certifikátem, osvědčením o 
jakosti od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody apod.)         
Kontrolní a zkušební bod: 8. Výstupní kontroly kvality provedení střešního pláště   



KZP: OBKLADY 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Přejímka pracoviště (kontrola rovinnosti podkladu, vyzrálosti podkladu, dokončení hydroizolací, dokončení 
řemeslných prací, omítek, osazení van apod. 
Standart: Před zahájením úprav podkladů pro obkládání musí být provedeny všechny omítky, osazeny rámy a zárubně, vyzkoušeno zasazení 
okenních a dveřních křídel apod. Rovněž musí být předem provedeny hrubé podlahy a osazena zařízení, která souvisí s plochou obkladu nebo 
jsou v její blízkosti (např. vany, digestoře a zařízení, která budou obkládána). Povrch podkladu pro obklad musí být rovný, čistý a drsný. 
Vyčnívající části zdiva nutno odsekat. Úchylka rovinnosti podkladové plochy na stěně připravené k nanesení podkladní omítky, nesmí být větší 
než 10 mm. Je-li úchylka rovinnosti větší, je nutno ji vyrovnat podkladní omítkou. Podkladní omítku je nutno nanést na rovný a zatvrdlý podklad 
zbavený prachu a volných části a řádně navlhčený. Tloušťka podkladní omítky má být nejméně 7 mm, pokud se omítkou vyrovnávají větší 
nerovnosti podkladu, smí se omítka nanášet jen po vrstvách o tloušťce do 10 mm. Obkládat je nutno začít po zatuhnutí podkladní omítky, 
nejpozději do 28 dnů. Podkladní omítka má být hrubá, pevně, dobře lpící na podkladu, s nejvyšší odchylkou rovinnosti podkladu + 5 mm / 2 m 
lať pro obklad připevňovaný tmelem. Obklady budou prováděny v místnostech, kde dochází k smáčení stěn do tmelů vodonepropustných 
(hydroizolační stěrky). 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola prostředí při provádění obkladů 
Standart: Ve vnitřních prostorech je dovoleno provádět obkladačské práce, udržuje-li se stálá teplota vzduchu nad + 5˚C. Teplota zdiva musí být 
stejná jako stálá teplota vzduchu, při kterých je dovoleno provádět obkladačské práce – nad + 5˚C. V podzimním období je nutno ukončit 
obkladačské práce, poklesne-li v místě stavby průměrná denní teplota vzduchu během tří po sobě následujících dní pod 5˚C nebo jsou-li 
očekávány teploty pod 0 ˚C. Od tohoto dne a také v případě neočekávaného poklesu teploty pod 0˚ C je nutno obklad chránit před 
promrznutím po dobu 14 dnů po osazení. 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola jakosti obkladového materiálu (kontrola barevného odlišení dodávky obkladového materiálu), kontrola 
spojovacích tmelů a spárovacích hmot, kontrola souladu identifikačních údajů staviv s požadavky PD. 
Standart: Nutno doložit atesty a certifikát od výrobce hmot a materiálů. Kontrola identifikačních údajů materiálů (viz. související ČSN) 
s požadavky PD. 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola provedení spar v obkladech, šířka spar, provedení dilatačních spar 
Standart: Není-li projektem předepsáno jinak, provádí se vodorovné a svislé spáry mezi obkladovými prvky keramického obkladu v šířce 2 mm 
až 3 mm. Otvory smějí být jen tak velké, aby je bylo možno zakrýt růžicemi nebo jinými krycími prvky. Šířka spar mezi vývody a obkladem musí 



být 5 mm, u krabic elektrického vedení 2 mm. Kladení obkladaček na sraz se nedovoluje. Před spárováním je nutno vyjmout ze spar distanční 
tělíska kromě speciálních distančních tělísek, které zůstávají trvale v obkladu. Obklad velkých ploch nutno rozdělit na menší celky dilatačními 
spárami. Vertikální spáry nutno provést ve vzdálenostech max. 6 m. Dilatační spáry nutno provést rovněž v rozích a koutech obkládané plochy. 
Dilatační spáry v obkladu nutno provést v šířce nejméně 8 mm. Provedení obkladu musí respektovat veškeré konstrukční dilatace (tzn. 
průběžnost) - např. pružné napojení na svislé nosné konstrukce. Nutno kontrolovat ukončení obkladů tzn. dle projektové dokumentace je 
ukončení provedeno lištami nebo dekorativními pásky. Případné dořezy obkladů mohou mít šířku min. 60 mm. 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola rovinnosti obkladu 
Standart: Rovinnost obložené plochy smí mít největší odchylku +-1,5 mm na 2 m. 
Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola přilnutí obkladových prvků k podkladu  
Standart: Přilnutí k podkladu je nutno orientačně zjišťovat poklepem, obkladačky musí být pevně spojeny s podkladem a při kontrole poklepem 
se nesmí ozvat dutý zvuk. 
Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola vzhledu, dodržení barevného odstínu a druhu obkladu 
Standart: Vnitřní obklady je nutno kontrolovat ze vzdálenosti nejméně 2 m, pokud to prostory dovolí. Detaily provedení spáry nutno 
kontrolovat ze vzdálenosti 0,3 až 2 m. Při kontrole obkladu jako celku nutno posoudit průběh svislých a vodorovných spar, jejich pravidelnost a 
stejnoměrnost, návaznost spar na ostění nebo jiné členění plochy, vyváženost a souměrnost členění v ploše. Ukončení ploch obkladu musí být 
rovné. Rohy a kouty musí být vyvážené. Spáry musí být hladké, rovné, stejně hluboké a široké. 
Kontrolní a zkušební bod: 8. Výstupní kontroly provedení obkladů stěn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KZP: PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola rovinnosti a dodržení tloušťky podkladu, provedení hydroizolací, trubních instalací a všech spodních 
vrstev  
Standart: Betonový podklad izolace musí být rovný (s mezní úchylkou nerovnosti 5 mm při měření latí 2 m dlouhou), nesmí být porušen např. 
výstupky, zlomy, dutinami apod. Nutno provádět kontrolu provedení hydroizolací. Tloušťka podlah bude kontrolována od váhorysu, který bude 
vyznačen na obvodových stěnách jednotlivých místností. Musí být dodrženy min. tloušťky (mazanin) stanovené v PD a v místech zabudovaných 
trubních rozvodů zajištěno jejich dostatečné krytí.      
Kontrolní a zkušební bod: 2. Vstupní kontrola bet. směsi u mazanin (konzistence, kontrolní zkoušky – krychelné, mrazuvzdorné, vodotěsné) 
Standart: Při kontrole dodávky betonové směsi musí dodací list prokázat dodání: viz. KZP: ZÁKLADY bod 2 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů  
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola rovinnosti konečných úprav betonových mazanin 
Standart: Největší odchylky rovinnosti vrstvy pod nášlapnou vrstvou se stanovují takto: 2 mm – při lepení, popř. při volném kladení 
laminátových podlahovin, při lepení keramických dlaždic do tenkovrstvých tmelů, při provádění litých podlahovin. 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola provedení dilatačních spar, výplně, tlouštěk, půdorysného dělení 
Standart: Monolitické podlahové vrstvy, jejichž delší rozměr je větší než 3 m je nutno dělit na menší části (dilatační pole). Poloha a šířka 
dilatačních spar musí být přesně uvedena v projektu (dle PD bude konstrukce podlah v místnostech větších rozměrů, tzn. jeden rozměr 
přesahující 6 m dělen dilatacemi v rastru čtverců o rozměrech cca 6x 6 m). Dilatace budou procházet všemi konstrukcemi podlahy. Do 
betonových mazanin budou vloženy dilatační lišty, v dlažbách budou spáry tmeleny trvale pružnými tmely v barvě zálivky. Dilatační spára, 
nejméně 5 mm a nejvíce 10 mm široká, musí být vyplněna hmotou umožňující dilatační pohyby podlahových vrstev. 
Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola vlhkosti, pevnosti podkladů před prováděním konečné úpravy 
Standart: Vlhkost vrstev podlahy a stropní konstrukce nesmí vést k porušení funkčních požadavků podlahy. Je-li v podlaze umístěna 
hydroizolace, uvažuje se vlhkost jen vrstev umístěných v podlaze nad hydroizolací. Nejvyšší dovolená vlhkost vrstev v hmotnostních %, na které 
se lepí nášlapné vrstvy, se stanovuje: 

- betonová vrstva pod dřevěné parkety a laminátové podlahoviny - 2,5%  
- betonová vrstva pod dlažby - 14 % 



- a dle technologických podmínek výrobců nášlapných vrstev 
Kontrolní a zkušební bod: 7. Dodržení technologie provádění závěrečných vrstev 
Standart: Instalace procházející podlahou musí být dokončeny před provedením podlah. Před prováděním podlah z dlaždic musí být dokončeny 
omítky a osazeny zárubně. Při lepení keramických dlažeb je nutno postupovat podle předpisu výrobce do lepidla, tmelu. Spárování u 
keramických dlažeb musí být hladké, spáry stejně široké. Šířka spar u keramických dlaždic je obvykle 3-4 mm jestliže PD nepředepíše jinak. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 8. Dodržení zásad plovoucích podlah, oddilatování kolem vystupujících částí nad podlahu, kanály apod. 
Standart: Jsou-li tyto podlahové vrstvy určené pro zvukově izolační podlahy, oddělují se od svislé i nosné konstrukce zvukově izolační vrstvou 
nejmenší tloušťky 10 mm vyplněnou izolujícím materiálem až do výše povrchu podlahy. Prostupy rozvodů technického zařízení budov, vody, 
ústředního vytápění apod., musí být upraveny tak, aby umožnily dilatování podlahy i rozvodů. 
Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola rovinnosti nášlapných vrstev  
Standart: Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy: 

- v místnostech pro trvalý pobyt osob: 2 mm / 2 m – pro podlahové povlaky, lité podlahoviny 
- v ostatních prostorách objektů:  4 mm / 2 m – dlažby z keramických dlaždic v hygienických místnostech, 
     5 mm / 2 m – podlahy z betonových vrstev v podřadných místnostech (sklepy) 

Kontrolní a zkušební bod: 10. Výstupní kontroly provedení podlah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KZP: PODHLEDY 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola stavební připravenosti pro sestavu upevnění podhledů, přejímka pracoviště: kontrola rovinnosti a 
svislosti zdiva, kontrola rovinnosti a svislosti monolitických železobetonových konstrukcí, kontrola vyplnění spar, očištění podkladu, čistota, 
vlhkost podkladu, zjištění stavu nedotčených stávajících omítek, provedení kontroly úpravy stavebních konstrukčních (objektových) dilatací, 
kontrola překrytí, přebandážování styků různých stavebních hmot, kontrola provedení příslušných zakrývaných prací, rozvodů a technologií  
Standart: Zdivo a železobetonové monolitické konstrukce musí být provedeny v požadovaných tvarech a rozměrech s úchylkami,  
které nesmí překročit ČSN (viz ZTP a KZP Monolitické betonové kce., Zděné konstrukce, Omítky). Před započetím podhledů je třeba 
zkontrolovat, zda jsou řádně provedeny předchozí konstrukce a práce – zda provedení podkladových konstrukcí je v souladu s předpisy kvality 
příslušných prací. 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Atesty od materiálů podhledů, ZTP o jejich používání 
Standart: Kontroluje se, zda druh používaných hmot odpovídá PD, odborné uskladnění, zpracování v záruční době a výsledky předepsaných 
zkoušek. Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti od výrobce, popř. dokladem o provedených 
průkazních zkouškách dokladem o jakosti je tzv. „ Prohlášení o shodě “ podle zákona § 13. zákona č. 22/1997 Sb. a § 11. nařízení vlády č. 
163/2002 Sb. v platném znění popř. certifikát shody CE (nařízení vlády č. 190/2002 Sb.). 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola úpravy (čistoty a způsobu vyplnění) objektových stavebních dilatací, kontrola průchodu dilatačních spar 
Standart: Dilatační spáry musejí být provedeny dle PD 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola montáže ocelového roštu 
Kontrolní a zkušební bod: 5.  Kontrola technologického postupu montáže podhledů 
Standart: Kontrola montáže je tvořena z následujících kroků: 

- Kontrola druhu podhledů, zda svými parametry odpovídá požadavkům projektové dokumentace (druh, tloušťka, délka, šířka, 
hořlavost, nehořlavost, odpovídající podmínky dle platné smlouvy o dílo a dle platných ČSN. 

- Montáž podhledů ve smyslu ZTP výrobce (montáž podhledů se provádí pomocí kotevní techniky). 
- Kontrola provedení kladení ve smyslu PD a ZTP výrobce 
- Kontrola ochrany podhledů (dokončený podhled musí být spolehlivě chráněn před mechanickým poškozením, materiál se musí 

chránit proti vlivu zimy, slunce, deště a před mechanickým poškozením a ohněm.  



- Při delším přerušení provádění podhledů (např. v místech pracovních spar, etapových napojení apod.) musí být navržena 
ochrana podhledů proti provozním vlivům při realizaci stavby dočasnou (provizorní) vrstvou nebo konstrukcí, kterou je možno 
před napojením podhledů odstranit způsobem, při kterém nedojde k poškození podhledů. 

- Kontrola přístupnosti k uzávěrům a armaturám nad podhledem 
- Kontrola protipožárních ucpávek nad podhledem, v případě rozhraní požárních úseků (ve smyslu PD) 
- Zápis o kontrole rozvodů instalací nad podhledem od jednotlivých specialistů a TDI 

Kontrolní a zkušební bod: 6. Výstupní kontroly provedení podhledů 
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Závazná pravidla pro uživatele novostavby bytového domu A 
v Uničově 
 

 
OBECNÉ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI 

 
Konstrukční prvky a jejich sestavy, ze kterých se nemovitost skládá, budou po určité časové 

době technicky poznamenány. Platí obecné zákonitosti stavební fyziky, tepelné techniky a akustiky, 
požární bezpečnosti a celé řady disciplín technických věd souvisejících s výstavbou, při jejichž 
respektování vznikají základní předpoklady dlouhodobé správné funkce nemovitosti a naopak při 
jejich porušování k jejímu celkovému nebo dílčímu znehodnocování. K těmto obecným zásadám 
považujeme za nutné upozornit na nejzávažnější skutečnosti. 

 
Smršťování materiálu a tepelné dilatace 
 
Stavební materiály mění svůj objem v závislosti na teplotě. U některých stavebních 

materiálů, jako jsou: betonové konstrukce, zdící materiály, omítky apod. se navíc projevuje tzv. 
smršťování, což je zmenšení objemu vlivem nabývání pevnosti po vyrobení a ustálení vlhkosti. 
K eliminování závažných nepříznivých vlivů na statickou bezpečnost a kvalitu staveb se 
v konstrukcích navrhují dilatační spáry. Eliminovat všechny vlivy ze změn objemů stavebních 
materiálů vlivem změn teplot prakticky nelze. Stavební konstrukce se chovají zcela přirozeně a 
mnohdy si vytvoří v nejslabším článku dilatační spáru přirozenou cestou. Samovolně vznikající 
dilatační spára, která nemá vliv na statickou bezpečnost díla, není závadou. Pokud vadí při užívání 
z provozních nebo estetických hledisek, je ji možno buď cíleně přiznat nebo ji překrýt vhodným 
konstrukčním prvkem. V žádném případě nelze očekávat, že samovolně vzniklou dilatační spáru 
můžeme trvale zlikvidovat vyplněním této spáry pevným materiálem. Jsme přesvědčeni o tom, že 
nemovitost, kterou jste převzali, byla z tohoto pohledu navržena a zhotovena správně. 

Poněkud zvláštním způsobem se chovají klasické vnitřní omítky, u nichž se dilatace 
smršťováním projevují ve zvýšené míře, zatím co tepelné dilatace minimálně. U vnitřních omítek je 
možné, že se ještě po předání díla objeví lokálně vlasové trhlinky, svědčící o neukončeném procesu 
smršťování. Tyto trhlinky je možné zpravidla úspěšně zapravit při prvním opakovaném malování. 
Klasické materiály (sádra, cement) jsou pro tento účel nepříliš vhodné. 
 

Sedání a dotvarování stavby 
 
Všechny stavby v závislosti na základových poměrech vlivem své hmotnosti prochází 

procesem sedání. Velikost sedání může být od několika milimetrů až k několika centimetrům. Vyšší 
hodnoty sedání nastanou zcela výjimečně a to zpravidla při nedokonalém průzkumu základových 
poměrů, nevhodném staveništi, nekvalifikovaně zpracovaném projektu a kombinaci těchto vlivů. 

Při rovnoměrnosti základových poměrů a správném návrhu stavby dojde zpravidla 
k rovnoměrnému sedání stavby jako celku, které se prakticky nijak nepříznivě neprojeví. 

Při nerovnoměrnosti základových poměrů a komplikovaných řešeních staveb se řadou 
technických opatření snaží vždy projektant a zhotovitel stavby rovnoměrnost sedání navodit. 
Převážný podíl sedání stavby se odehrává v průběhu zhotovení hrubé stavby. Pouze menší podíl se 
odehrává po jejím dokončení. I minimální pohyby stavby vlivem sedání se mohou projevit např.: 
vlasovými trhlinkami v omítkách. Tyto trhlinky se zpravidla podaří natrvalo odstranit při prvním 



následném malování. Vlasové trhliny, vzniklé z důvodu vysychání konstrukcí, tepelné dilatace a 
smršťování materiálů, stejně jako vlasové trhliny, vzniklé sedáním a dotvarováním stavby 
v počátečních 2-3 letech užívání nemovitosti jsou zcela přirozeným jevem a nemohou být tudíž 
předmětem uplatňování reklamací. 

 
Vlhkost 
 
Objekt byl zhotoven klasickými stavebními technologiemi, při nichž se do konstrukce vnáší 

vysoké množství vody (záměsová voda do betonových konstrukcí, malt, omítek, voda použitá 
k ošetřování tuhnoucích směsí atd.). Zbytková vlhkost, která v dokončené nemovitosti je v okamžiku 
předání a počátku užívání, je zpravidla vyšší než dlouhodobě stabilizovaná. Je proto nutné proces 
stabilizace zkrátit a dosáhne se především: 
 

- intenzivním větráním, při čemž je účinnější opakované krátkodobé větrání plným otevřením 
oken, než dlouhodobé s malou účinností větrání štěrbinami 

- mírným zvýšením teploty vytápění v prvním zimním období o 1-2° C oproti standardu 
vytápění v příštích zimních obdobích 

- omezením používání vodních nádrží (akvária), velkého množství živých rostlin, zvlhčovačů 
vzduchu apod. v prvním roce užívání 

- vyloučením sušení prádla na radiátorech ÚV 
- vyloučením zastavování velkých ploch obvodových zdí velkoplošným nábytkem 
- postavením nábytkových dílů k obvodovým stěnám s mezerou mezi stěnou a zády 

nábytkových dílů min. 50 mm s možností cirkulace vzduchu v této mezeře, postavením 
nábytku nejlépe na nohy nikoli na sokly 

- vyloučením situování velkoplošných dekorativních předmětů na obvodových stěnách 
- neprovádět speciální (umělecké, barevné apod.) nástěnné malby, vyčkat s jejich provedením 

až po dotvarování stavby cca po 2-3 letech. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné 
škody na takovýchto malbách provedených uživatelem stavby v průběhu prvních dvou let po 
předání stavby, jelikož stěny musejí vysychat a čerstvé omítky stráví první malbu 
 
Vysokým množstvím vzdušné vlhkosti může dojít ke vzniku plísní a deformacím 

zabudovaných dřevěných komponentů. Částečné zavlhnutí vedoucí až ke vzniku plísní může 
vzniknout rovněž u nábytkových sestav těsně instalovaných na zdi. Tento jev nebude uznán jako 
záruční závada. 

Častým omylem je představa, že v zimním období se stavba nedosušuje a dosušení se 
odkládá na letní období a zvýšené přirozené větrání. V zimním období je relativní vlhkost vnějšího 
ovzduší nízká, intenzivním krátkodobým vyvětráním místností vyměníme teplý vzduch za chladný 
s nízkým obsahem vlhkosti. Jeho schopnost pojmout vlhkost zvýšením teploty na teplotu vytápěné 
místnosti je vysoká. Opakováním cyklu krátkodobého větrání v zimním období je vysoce účinným 
opatřením k eliminování zbytkové vlhkosti novostaveb. 

Vysychání zabudovaných stavebních materiálů až do ustáleného stavu se může přirozeně 
projevit vznikem drobných prasklinek na stěnách a v místech spojů konstrukcí, tento jev postupem 
času zanikne. 

 
 

 
 



KONKRÉTNÍ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI 
 

1. Nosné konstrukce a prvky 
 

Základy objektu jsou železobetonové, piloty jsou provedeny z prostého betonu. 
Nadzákladová podlaží tvoří monolitické železobetonové stěny s monolitickými železobetonovými 
stropy v kombinaci s keramickým zdivem Porotherm. V úrovních stropů je obvodové zdivo 
zpevněno železobetonovými věnci. Střešní konstrukce je provedena jako jednoplášťová plochá 
střecha. 

Vzhledem k charakteru nosné konstrukce a vzhledem k tomu, že je zemní prostředí tvořeno 
málo únosnými, silně stlačitelnými zeminami je možné, že v několika nejbližších letech může dojít 
k „dosednutí“ stavby a vzniku vlasových trhlinek v omítce, tyto trhlinky se opraví přestěrkováním při 
dalším malování. 

Drobné zásahy do svislých nosných konstrukcí lze provádět až po ověření umístění rozvodů 
instalací pod omítkou. I po tomto ověření podle výkresové dokumentace je nutné postupovat 
obezřetně s ohledem na možnost narušení např.: rozvodů el. instalací. Do vodorovných nosných 
konstrukcí, stropů a schodišť, jsou zásahy nepřípustné. Při osazování stropních háků pro zavěšení 
svítidel je nutné používat příslušné hmoždinky osazené do vyvrtaných otvorů v betonu. 
 

2. Opatření proti vlhkosti 
 

Vzhledem k technologickému postupu výstavby, tj. mokrou cestou, je možnost výskytu a 
projevení se tzv. zabudované vlhkosti, která se může projevovat výskytem skvrn vápenných výkvětů 
na stěnách. 

Vlhkost ze stěn se odstraní intenzivním vytápěním a pravidelným větráním. 
Pravidelné větrání je bezpodmínečně nutné zvláště v místnostech s vyšším vlhkostním 

zatížením. Okna jsou téměř vzduchotěsná, a proto odpařovaná vlhkost může mít vliv na vznik plísní 
a tím může ohrožovat nábytek, který je v těsné blízkosti stěn nebo je na stěnách zavěšen. Je nutné 
také používat mikroventilaci pro dodržení průvzdušnosti v místnosti. 

Větrání místnosti by mělo být prováděno pravidelně a často, avšak krátce a intenzivně. Při 
větrání nesmí dojít k ochlazení vnitřních povrchů! 

Rosení nebo kondenzaci nelze považovat za vadu, ale za důsledek momentálních podmínek 
v interiéru nebo nesprávné užívání místnosti. Koupelny a WC se musí nuceně odvětrávat. 
 

3. Vnitřní konstrukce a prvky  
 

3.1 Nenosné konstrukce 
 

Zděné konstrukce – Porotherm, Ytong 
Na tyto konstrukce nelze zavěšovat příliš hmotné předměty. Při použití hmoždinek je třeba 

používat speciální hmoždinky - např. s dlouhou rozpěrnou zónou. Doporučuje se provést kotvení do 
cihly. 

Při každém zásahu do příček je nutné si ověřit umístění rozvodů elektroinstalací a 
vodoinstalací podle výkresů, případně pomocí vyhledávacího přístroje. Je nutné seznámit uživatele 
s faktem, že v místě styku dojde k trhlinám vlivem dotvarování konstrukce. 
 
 



3.2 Schodiště, chodby 
 

Ve všech podlažích je provedena podlaha chodby z keramické dlažby, rovněž schodišťové 
stupně, které jsou železobetonové, jsou obloženy keramickou dlažbou. V 1NP v chodbách u sklepů 
je provedena betonová mazanina, která se opatří ochranným nátěrem. Nátěr se musí opakovat 
alespoň 1 x za 10 let. 

Veškeré uvedené podlahy vyžadují pravidelnou údržbu tradičními čisticími prostředky 
v rozsahu návodu výrobce těchto prostředků. Možno používat vodu se saponátem. Je nepřípustné 
použití louhů nebo kyselin. 
 

3.3 Dveře 
 

V objektu jsou osazeny dveře z různých materiálů a různé konstrukce. Provedení dveří je 
dáno jejich umístěním a účelem. Hlavní vstupní dveře do objektu jsou plastové. Vnitřní dveře 
vyžadují minimální údržbu. Povrch dveří, zárubní i kování je možno čistit jemným, suchým nebo 
vlhkým hadříkem. Používat lze i vodu s příměsí saponátu. V žádném případě není vhodné používat 
chemické prostředky, organická rozpouštědla nebo abrazivní příměsi. Povrchová úprava nesmí přijít 
do styku s ostrými a tvrdými předměty, které ji mohou poškodit. V případě nutnosti stačí 1 x ročně 
namazat závěsy a střelku zámku vhodným mazacím prostředkem. 

U bezpečnostních vložek FAB při používání dodatečně vyrobených klíčů může dojít 
k poškození této vložky. 

U dveří s požární odolností je nutné minimálně 1 x za tři měsíce kontrolovat, zda nebyl 
stržen nebo poškozen expanzní pásek. Pro zajištění bezvadné činnosti protipožárních uzávěrů je 
třeba 1x ročně provést kontrolu provozuschopnosti a celistvosti požárních dveří, zda mají volný 
chod v závěsech, zda nejsou závěsy, zámek, kování uvolněny, a že střelka zapadá do zámku. 
Zpěňovací požární páska je umístěna po obvodu dveří, a pokud nedojde k jejímu poškození, 
nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Z bezpečnostních důvodů nesmí být blokována funkce 
samozavírače ani jinak omezováno samozavírání dveří. V případě, že zárubně dveří jsou opatřeny 
obvodovým těsněním, může toto těsnění zpočátku ztížit zavírání křídel. Tento jev by měl po 
dotvarování těsnění pominout. 

Posuzování případných reklamačních vad: závady konstrukce se řídí normou ČSN 748401. 
Vzhled, odstín, kvalita laku, provedení rámování, zasklení apod. dveří a zárubní se posuzuje ze 
vzdálenosti 1,5 m při běžném osvětlení. U kování se záruka vztahuje na funkčnost kování a skryté 
vady povrchu. 
 

3.4 Okna, balkónové dveře 
 

Okna a balkónové dveře z 5-ti komorových profilů vyžadují běžné čištění a seřízení po 3 
letech. Pouze u pohyblivých částí kování se doporučuje 1 x ročně jejich promazání – použít je možno 
technickou vazelínu a silikonový olej. 
 

Údržba skel, rámů, vnějších i vnitřních parapetů se provádí vodou s běžnými saponátovými 
prostředky. Při čištění a užívání je nutno dbát na to, aby plastové profily nebyly mechanicky 
poškozeny – oprava poškozených povrchů profilů zcela úspěšně není možná. Při údržbě je nutné 
dbát pokynů výrobce. 
 



Po určité době užívání je v některých případech nutné seřídit kování, kterým se upraví 
případně svěšování okenních a dveřních křídel. Seřízení oken se provádí nastavením kování  
( viz. přiložený návod dodavatele plastových výrobků, v případě nutnosti přivolat odborníka). 
 

U vnitřních parapetů se vyvarujte delšímu působení stojící vody, mohlo by dojít 
k nabobtnání, k odlupování uzavírací fólie nebo nelepených krajů. Rovněž voda srážející se na 
oknech při nedostatečném větrání, může při dlouhodobějším působení poškodit vnitřní parapety. 

Při otevírání oken a balkónových dveří postupujeme s citem a zabraňujeme narážení křídel 
do stěn a ostění, v opačném případě dojde k jejich poškození či vyvrácení. V případě neodborné 
montáže (zásah do konstrukce či materiálu oken) okenních žaluzií zaniká záruka na okna či 
balkónové dveře. 
 

4. Povrchy 
 

4.1 Stěny a stropy 
 

Venkovní omítka je tenkovrstvá strukturovaná provedena na zateplovacím plášti budovy. 
Vnitřní stěny a stropy jsou opatřeny vápennou omítkou štukovou s dvounásobným pačokem a 
malířským nátěrem. V koupelnách a místnostech WC jsou na stěnách bělninové obklady. 

První malba, která je provedena na čerstvou omítku bývá rychleji strávena. Proto 
doporučujeme provést po 3 letech užívání nové vymalování, které již bude trvalejšího charakteru a 
také zacelí vlasové trhliny vzniklé vyschnutím konstrukcí a dotvarováním stavby. Zde lze již provádět 
různé dekorativní malby, nástřiky apod. Před aplikací dokončovacích maleb a nástřiků je nutné 
zvážit, že při případných reklamacích vnitřních omítek a jejich opravách, bude malba v místech 
oprav omítek uvedena do stavu při předání díla. Nelze uplatňovat na opravovanou omítku 
provedení dekorativních maleb a nástřiků! 
 

Ocelové konstrukce jsou natírány běžnými nátěrovými hmotami. V současném trendu se 
dává přednost nátěrovým hmotám vodou ředitelných. Při údržbě a obnově nátěrů je možno 
postupovat standardními postupy dle návodů výrobců. 
 

Venkovní nátěry jsou prováděny standardními barvami. Při působení klimatických změn 
v agresivním prostředí je nutné tyto nátěry po 2 letech obnovovat. Jedná se hlavně o nátěry 
balkónového zábradlí, dřevěných madel apod. 
 

Bělninové obklady a keramické nebo betonové dlažby se čistí určenými čisticími prostředky 
v rozsahu návodu výrobce. K čištění dlažeb a obkladů je nepřípustné používat kyseliny nebo louhy. 
Vlivem teplotních změn působících na obklad v koupelně (horká/studená voda) může docházet ke 
vzniku trhlinek ve spárování obkladu a dlažby. Tato místa je nutno pravidelně kontrolovat a 
utěsňovat (sanitární silikonový tmel), při dodržení těchto zásad Vám budou keramické, betonové 
dlaždice a bělninové obklady sloužit po velmi dlouhou dobu. 
 

 
 
 
 
 



4.2 Podlahy 
 

Dlažby v chodbách a na schodišti 
Čistit 1 x týdně běžným způsobem (zamést, umýt vlhkým hadrem). Při malbách a opravách 

nátěrů je nutné dlažbu přiměřeně zakrýt, aby nedošlo ke znečištění barvami. Dlažba se nenapouští 
žádným voskem ani nátěrem. 

POZOR! VLHKÁ PODLAHA JE KLUZKÁ – NEBEZPEČÍ ÚRAZU! 
 

Plovoucí podlahy z laminátových dílců apod. 
Čistit 1 x týdně nebo podle potřeby běžným způsobem, při použití čisticích prostředků dle 

návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na čisticím prostředku. 
NEPOUŽÍVAT ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, KYSELINY NEBO LOUHY! 
 

5. Vytápění 
 

Objekt je vytápěn dálkově prostřednictvím kotelny, která je umístěna v blízkosti výukového 
bazénu. Spotřeba studené vody je měřena vodoměry. Měřidla pro topnou vodu a spotřebu tepla a 
napojovací uzel jsou umístěny v 1NP objektu bytového domu. 
 

Základní údržba systému ÚV 
 
Základní údržbu systému musí provádět uživatel, který provádí a kontroluje: 

- dostatečné množství vody v celém systému – při snížení množství vody je nutno vodu 
dopustit dle příslušného návodu 

- odvzdušnění jednotlivých radiátorů – při zjištění, že radiátor netopí a vlastní rozvod je 
v pořádku, je třeba radiátor odvzdušnit odvzdušňovacím ventilem 

- opakovaně (min. 1x za topnou sezónu) je nutno naplno otevřít a uzavřít všechny ventily na 
radiátorech 

 
6. Zařizovací předměty 

 
6.1 Koupelny a WC 

 
Veškeré zařizovací předměty zdravotně technických instalací nevyžadují jinou než běžnou 

údržbu čištěním, při němž ale zásadně nepoužívat přípravky, které jsou připraveny na bázi 
mechanického čištění – čistící pískové přípravky, přípravky s příměsí čistících písků apod. 

Přípravky s příměsemi tekutých chemických látek rozpouštějících mastnoty, usazeniny a soli 
zařizovacím předmětům neškodí. 

V počátku užívání stavby se v novém potrubním systému mohou vyskytovat v menší míře 
nečistoty, které zanášejí filtry na výtokových bateriích a trysky ve splachovacích nádržkách. 
V případě, že se projeví snížená intenzita přítoků vody, překontrolujte nejprve čistotu těchto dílů. 
Min. 1x ročně je nutné pročistit umyvadlové, dřezové a vanové sifony a odstranit z nich zbytky 
mýdel, vlasů, usazenin apod., propláchnout je čisticím prostředkem na plastové odpady. 
Zanesení filtrů a sifonů není závadou ve smyslu garance zhotovitele díla a jejich čištění je nutno 
chápat jako běžnou údržbu. 



Min. 1x ročně provést kontrolu armatur a ostatního vybavení a případně zjištěné závady 
nechat odborně opravit. Při údržbě a čištění koupelnových van se nesmí používat agresivní čisticí 
prostředky, které mohou poškodit povrchovou úpravu. 
 

7. Kanalizace 
 

Ležatá kanalizace je provedena z trub kanalizačních hrdlových PVC – U a je uložena v zemi 
pod úrovní podlahy nejnižšího podlaží. V 1NP je instalována revizní šachta s čistícím kusem, 
prostřednictvím této šachty a čistících kusů na jednotlivých stupačkách je možno kanalizaci čistit. 
Čištění kanalizace se provádí pomocí čistících kusů, které jsou osazeny na potrubí v 1NP. 
 

8. Elektroinstalace 
 

Napojení NN na objekt je provedeno ve stávající trafostanici, nacházející se jižně od objektu 
bazénu. 

!!! Veškeré zásahy do elektroinstalace může provádět pouze odborný pracovník 
s příslušnou kvalifikací!!! 
 

Údržbové práce, které se mohou běžně provádět odborně nezpůsobilými osobami – výměna 
žárovek, čištění svítidel apod., je možno provádět pouze na spotřebičích, jejichž přívodní vedení je 
odpojeno od zdroje elektrické energie. 
 

Na elektroinstalaci včetně hromosvodu se musí provádět revize min. 1x za 3 roky. 
Světelné zdroje (žárovky, zářivky) jsou spotřebním materiálem a jejich výměna je věcí běžné údržby, 
nikoliv záruky. 
 

9. Zámečnické konstrukce 
 

Zámečnické konstrukce – zábradlí, ploty apod. jsou povrchově opatřeny žárovým pozinkem. 
Nevyžadují zvláštní údržbu s výjimkou případů, ve kterých dojde k poškození – odření povrchové 
úpravy, to je nutné okamžitě opravit a zabránit tak možnosti vzniku koroze. 

Je zakázáno uvolňovat či jinak manipulovat se šrouby a upevňovacími prostředky, které 
slouží k uchycení či spojení prvků zábradlí. 
 

10. Výtah 
 

Pokyny k užívání výtahu jsou předány samotným dodavatelem tohoto výtahu (osobního), je 
nutné zajistit servisní činnost výtahu uživatelem stavby. Bez zajištění servisu není možné výtah 
provozovat. 
 

11. Různé 
 

Přístupové komunikace (chodník – dlažba, smíšená stezka pro pěší a cyklisty) se musí 
pravidelně udržovat. Jedná se především o údržbu v zimním období, kdy je nutné zajistit odklízení 
sněhu, případně provádět posyp komunikace. 

Min. 1x ročně je třeba vyčistit okapní žlaby od listí. 
 



Soubor 
fčních 

dílů
Konstrukční prvek

Životnost 
v letech

Cyklus 
oprav       

v letech

Rozsah     
oprav       

v %

Izolace proti zemní vlhkosti, 
protiradonová ochrana

50 100

Prostý beton (piloty) 100 50

Železobeton (základ.rošt) 100 50

Obvodové a střední nosné 
zdivo

100 100

Atikové zdivo 50 20 20

Příčky cihelné 100 100

Příčky Ytong 40 10 5

Dřevěné laťkové stěny 
sklepních kójí

50 10 30

O
bv

od
ov

é 
pl

áš
tě OP - zateplená fasáda - 

kontaktní systém
30-40 5 10

St
ro

py Stropní konstrukce 
železobetonová

100 100

Sc
ho

di
št

ě,
 

ši
km

é 
ra

m
py

Schodiště železobetonové 100 100

Keramická dlažba,              + 
mrazuvzdorná dlažba

80 4 10

Betonová dlažba,               + 
mrazuvzdorná dlažba

60 30 10

Betonová mazanina 100 100
Lamino podlahy 30 100
Tenkovrstvá silikátová 
omítka vnější, probarvená

40 20 20

Omítka štuková vápenná 
vnitřní

100 30 5

Malby vápenné 5 100
Obklady bělninové 80 20 5

Ochranný nátěr betonu 10 100

             Orientační životnost funkčních dílů, konstrukčních prvků

mechanické opotřebení

Typ (možné) poruchy

mech.poškození, 
atmosf.vlivy, 
odlup.omítky

obnaž.výztuž, trhliny, 
mech.poškození

obnaž.výztuž, trhliny, 
mech.poškození

mechanické poškození

mechanické poškození, 
trhliny, odlup.omítky

mechanické poškození

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy, 

mechanické poškození

mechanické poškození

mech.poškození

mechanické poškození

trhliny

obnaž.výztuž,trhliny

Zá
kl

ad
y

Po
dl

ah
y,

 p
ov

rc
hy

 st
ěn

 a
 st

ro
pů

St
ěn

y 
a 

př
íč

ky

dřevokaz.houby a plísně, 
trhliny - rozesychání 
materiálu

mechanické poškození

trhliny

trhliny, zatékání

trhliny

trhliny



Soubor 
fčních 

dílů
Konstrukční prvek

Životnost 
v letech

Cyklus 
oprav       

v letech

Rozsah     
oprav       

v %

Nátěry dřevěných 
konstrukcí

10 100

Nátěry kovových konstrukcí 10 100

Nátěry radiátorů 15 100

Podhledy ze 
sádrovlák.desek venkovní

50 100

Zateplení stropu PPS vnitřní 30 30

Zateplení stropu minerální 
vatou Orsil

50 30

Asfaltové pásy horní 30-50 100

Asfaltové pásy vnitřní 40 100

Oplechování titanzinkovým 
plechem

50-80 50-100

Polystyren EPS ve střešní 
konstrukci

60 100

Kování oken celoobvodové 40 20 10

Oplechování parapetů 
titanzinkovým plechem

50-80 50-100

Parapetní desky z PVC 35 100

Plastová okna 50 25 15

Plastové dveře vnější 50 15

Plastové dveře vnitřní 70 15

Dřevěné dveře vnitřní 45 25 20

Ocelová vrata 50 100

Zá
br

ad
lí

Ocelové schodišťové 
zábradlí vnitřní

60 100

Vý
ta

hy

Osobní výtah 30 15 50

mechanické poškození

Po
dl

ah
y,

 p
ov

rc
hy

 st
ěn

 a
 st

ro
pů

mechanické opotřebení

mechanické opotřebení

mechanické opotřebení

Vý
pl

ně
 o

tv
or

ů mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy

mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy

mechanické poškození

mechanické poškození

             Orientační životnost funkčních dílů, konstrukčních prvků

Typ (možné) poruchy

mechanické poškození

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy

mechanické poškození

mechanické poškození

St
ře

ch
y

mechanické poškození

mech.poškození, 
atmosf.vlivy, 
odlup.omítky

mechanické poškození



Soubor 
fčních 

dílů
Konstrukční prvek

Životnost 
v letech

Cyklus 
oprav       

v letech

Rozsah     
oprav       

v %

ŽB deska balkónu (lodžie) 80 20 5

Zděné zábradlí z 
betonových tvarovek

50 20 50

Oplechování zděného 
zábradli z titanzinku

50-80 50-100

Ukotvení ocelového 
zábradlí lodžie

30 100

Potrubí studené vody 30 100

Potrubí TUV ocelové 10 100

Požární vodovod 30 100
Litinové hrdlové tlakové 
potrubí

60-80 100

Vana smaltovaná 20 100

Umyvadlo 20 100

Záchodové mísy a 
splachovací zařízení

20 100

Mísící baterie 15 100

Vn
itř

ní
 

ka
na

liz
ac

e 
a 

př
íp

oj
ky

Vodorovné a svislé odpady 
hrdlové PVC

30 100

Elektrorozvody 40 100

Osvětlovací tělesa 20 100

Zvonkový panel 20 100

Rozvaděče 20 100

Zásuvky 20 100

Vypínače 10 100

Společná televizní anténa 10 100

Ba
lk

ón
y,

 lo
dž

ie
 a

 te
ra

sy
El

ek
tr

ic
ké

 v
ni

tř
ní

 ro
zv

od
y 

a 
př

íp
oj

ky
Vo

do
vo

dn
í v

ni
tř

ní
 ro

zv
od

y 
a 

př
íp

oj
ky mech.poškození, koroze

uvolnění kotvení, 
mechanické poškození, 
koroze

obnaž.výztuž, trhliny, 
výkvěty, atmosf.vlivy

mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození

mech.poškození, koroze

mech.poškození, koroze

mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození

mech.poškození, koroze

mechanické poškození

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy

             Orientační životnost funkčních dílů, konstrukčních prvků

Typ (možné) poruchy

trhliny, mech.poškození

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy

mechanické poškození



Soubor 
fčních 

dílů
Konstrukční prvek

Životnost 
v letech

Cyklus 
oprav v 
letech

Rozsah     
oprav       

v %

Hromosvod - 
připoj.zař.předmětů

80 100

Sporák elektrický 25 100

Slaboproudé rozvody 30 100

Pračka 10 100

Hromosvod - střešní část 80 100

Hromosvod - svody 80 100

Hromosvod - revize 3 100

Litinové článkové radiátory 50 100

Expanzní nádrž 20 100

Sekundární rozvod potrubí 30 100

Měření a regulace 10 100

VZ
DT

 
za

říz
en

í

Ventilační kanály z 
pozinkovaného plechu

30 100

mechanické poškození

El
ek

tr
ic

ké
 v

ni
tř

ní
 

ro
zv

od
y 

a 
př

íp
oj

ky

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy

mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy

mechanické poškození

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy

mechanické poškození, 
atmosf.vlivy

Vy
tá

pě
ní

, m
ěř

en
í a

 
re

gu
la

ce

mech.poškození, koroze

             Orientační životnost funkčních dílů, konstrukčních prvků

Typ (možné) poruchy

mech.poškození, koroze

mech.poškození, koroze

O
ch

ra
na

 p
ře

d 
bl

es
ke

m



m.j. celkem m.j. celkem
1-25 let    

S
do 1 roku do 4 let

po 5 
letech

po 10 
letech

po 15 
letech

po 20 
letech

po 25 
letech

Atikové zdivo m2 89.4 1.42 25.39 25.39 25.39
Příčky Ytong m2 33.904 0.72 1.23 2.45 1.23 1.23

Dřevěné laťkové 
stěny sklepních kójí m2 193.125 0.71 41.37 82.73 41.37 41.37

OP - zateplená 
fasáda - kontaktní 
systém

m2 1780.016 0.24 42.72 213.60 42.72 42.72 42.72 42.72 42.72

Keramická dlažba,              
+ mrazuvzdorná 
dlažba

m2 851.18 0.76 64.77 388.65 64.77 64.77 64.77 129.55 64.77

Tenkovrstvá 
silikátová omítka 
vnější, probarvená

m2 1780.02 0.66 236.56 236.56 236.56

Malby vápenné m2 3144.32 0.05 144.64 723.19 144.64 144.64 144.64 144.64 144.64

Obklady bělninové m2 216.20 0.79 8.50 8.50 8.50

Ochranný nátěr 
betonu m2 104.61 0.20 20.92 41.84 20.92 20.92

Nátěry dřevěných 
konstrukcí m2 396.23 0.20 79.25 158.49 79.25 79.25

Nátěry kovových 
konstrukcí m2 35.48 0.25 8.87 17.74 8.87 8.87

Výkaz výměr Tis. Kč za
Konstrukční díl 

stavby

Tabulka kalkulace nákladů na opravy objektu na období 25 let

Tis. Kč za období (n let)



Nátěry radiátorů m2 125.25 0.25 31.31 31.31 31.31
Kování oken 
celoobvodové

kus 93.00 0.55 5.12 5.12 5.12

Plastová okna kus 93.00 0.69 9.63 9.63 9.63
Dřevěné dveře 
vnitřní

kus 171.00 0.49 16.76 16.76 16.76

Osobní výtah kus 1.00 54.00 27.00 27.00 27.00
ŽB deska balkónu 
(lodžie) m3 80.52 6.85 27.58 27.58 27.58

Zděné zábradlí z 
betonových 
tvarovek

m2 156.21 0.70 54.67 54.67 54.67

S 0.00 64.77 187.36 403.76 310.45 826.36 278.52



Ceny jsou uvedeny v úrovni 2011, v následujících letech nutno násobit inflačním koeficientem.
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30-TSK-63-08 / 05 
 
Stavba : Bytové domy A a B v Nemocniční ulici v Uničově 
 
Objekt : Bytový dům A 
 
Zakázkové číslo :  
 
Platí pro divizi, středisko : Uničov 
 
 
A. Všeobecné činnosti 
 
Činnost 
 

odpovědnost cíl / poznámka 

 
1. Nakládání s odpady 
 

 
Stavbyvedoucí  

 

Opatření :  
 Před zahájením stavby na základě Registru odpadů zpracovat Evidenci odpadů pro danou stavbu. 
 Smluvní zajištění odstranění nebo další využití jednotlivých druhů odpadů oprávněnou firmou - spolupráce 

s POH (pracovník odpadového hospodářství závodu) příp. ekologem a.s.  
 Zajistit vhodné nádoby a skládkové plochy pro jednotlivé odpady, které na stavbě vzniknou. 
 Zajistit označení nádob a skládkových ploch, pro který odpad jsou určeny. 
 Zvláštní pozornost věnovat vhodnému zajištění nebezpečných odpadů (skladování, ochrana před záměnou, 

odcizením, poškozením životního prostředí). 
 Zajistit označení nádob na nebezpečný odpad – kód odpadu, název odpadu, odpovědná osoba 
 Odpady nebezpečné vodě a půdě skladovat ve skladech se záchytnou jímkou, příp. záchytných vanách. 
 Pro každý druh nebezpečného odpadu označit identifikačním listem- vydává POH. 
 Vést průběžnou evidenci odvezených odpadů ze stavby. 
 Na faktury a doklady za hotové zajistit zapsání místa vzniku odpadu – předávat POH k evidenci. 
 Po skončení realizace stavby předat POH vyplněnou Knihu odpadů. 
 Postupovat dle směrnice Postup pro nakládání s odpady a chemickými látkami a dle Řádu ekologie. 
 
 

Třídění odpadů – (min. x% třídění z celkového objemu 
odpadů na stavbě pro rok 2009 – cíl č. … ) 
Zajištění plnění legislativy v oblasti odpadového 
hospodářství 
Správné nakládání s nebezpečnými odpady 

PLÁN  ZABEZPEČENÍ POŽADAVKŮ EMS NA STAVBĚ 
 

 

 



 
Činnost 
 

odpovědnost cíl / poznámka 

 
2. Nakládání s chemickými látkami 
 

 
Stavbyvedoucí  

 

Opatření :  
 Zajistit 1x ročně školení všech zaměstnanců, kteří nakládají s chemickými látkami – spolupráce s útvarem 

BOZP, PO a ŽP. 
 Při nákupu chemických látek za hotové zajistit průchod skladovou evidencí závodu 
 Zajistit na stavbu bezpečnostní listy k látkám, které se mohou na stavbě používat – spolupracuje pracovník 

chemického hospodářství závodu 
 Zvýšenou pozornost věnovat skladování tekutých chemických látek, sklady se záchytnou jímkou, příp. 

v záchytné vaně 
 Zajistit zaměstnancům potřebné ochranné pomůcky pro práci s nebezpečnými látkami a kontrolovat jejich 

používání 
 
 

Ochrana životního prostředí, prevence vzniku havárií a 
vzniku požáru, správné nakládání s chem. látkami dle 
bezpečnostních listů, zlepšení BOZP  

 
 
Činnost 
 

odpovědnost cíl / poznámka 

 
3. Zařízení staveniště 
 

 
Stavbyvedoucí  

 

Opatření :  
 Zajistit prostředky pro likvidaci nehod a havárií. 
 Do dokumentace stavby zapracovat požadavky místního havarijního, požárního nebo provozního řádu. 
 Zveřejnit na stavbě vhodným způsobem havarijní řády (jsou-li zpracovány) a důležitá telefonní čísla. 
 Zabránit plýtvání  energiemi (voda, el.energie – vytápění, ohřev vody a osvětlení) 
 Po ukončení stavby zajistit uvedení okolí staveniště do původního (požadovaného) stavu  
 
 

Ochrana životního prostředí, hospodárné využití 
energií, prevence vzniku havárií a vzniku požáru, 
zlepšení pracovního prostředí a hygieny práce 

 
 
 
 
 



Činnost 
 

odpovědnost cíl / poznámka 

 
4. Doprava a mechanizace 
 

 
Stavbyvedoucí, řidič- strojník 
 

 

Opatření :  
 Každodenní prohlídka vozidla nebo mechanizace 
 Provedení zaškolení strojníků a řidičů se specifiky na stavbě ve vztahu k EMS, včetně postupu při havárii 
 Zajištění plnění Plánu údržby výrobního zařízení,  
 Provádění výběru dodavatelů dopravy a mechanizace s ohledem na EMS u závodu a ochranu životního 

prostředí 
 Zajištění očištění vozidla nebo mechanizmu – zamezení znečištění komunikací 
 Použití úkapových van nebo polštářů při parkování a přelévání ropných produktů, nutné opravě na stavbě a 

jejich následné uložení na určené místo po odjezdu, příp. správné uložení vzniklého odpadu  
 Výměny provozních náplní, pneumatik a autobaterií provádět u servisních firem 
 Dodržovat zákaz mytí vozidel a mechanismů na stavbách a v areálu 
 Skladování ropných produktů v odpovídajících skladech (záchytná vana, dodržení požárních předpisů) 
 Koordinace nasazení vozidel a mechanizace – hospodárné využívání  
 

Cíl č. … 
Snížení znečištění ovzduší, prevence vzniku havárií, 
správné nakládání s chemickými látkami a odpady, 
úspora na pokutách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

 
 
B. Činnosti s významnými environmentálními aspekty závodu … 
 
 
1.Zemní práce 

Zemní práce 
 

čerpání neobnovitelných zdrojů      G - spotřeba PHM  
- Zachování přírodních zdrojů, 
- Dodržování legislativních požadavků 
- Snížení hluku a emisí působící na 
zaměstnance a okolí stavby    
- Efektivní provoz – finanční úspora při 
provozu 
- cíl č.  … 

Opatření :  
 
 dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek  
 provádění údržby dle Plánu údržby výrobního zařízení 
 koordinace nasazení vozidel a mechanizmů 
 nasazení moderních vozidel a mechanizmů 
 

Řidič – strojník 
Stavbyvedoucí 
 

znečištění vody                              M 
 
-únik PHM a olejů z motorů a hydr. soustav 
  

- zvýšení prevence vzniku havárií,  
-zajištění provozní spolehlivosti stroje 
cíl č. … 

znečištění  půdy                             L 
 
-únik PHM a olejů z motorů a hydr. soustav 
 

Opatření :  
 
 dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek 
  provádění údržby dle Plánu údržby výrobního zařízení 
 umístění úkapových prostředků pod odstavená vozidla a mechanizmy 
 

Řidič – strojník 
Stavbyvedoucí 
 

čerpání neobnovitelných zdrojů     R - zpracování přírodních surovin  
zachování přírodních zdrojů, využívání 
recyklovaných materiálů a druhotné 
využití materiálů  

Opatření : 
 
 Využívat vytěžené materiály , přednostně u zásypů a násypů využívat recyklované 

materiály, u neobnovitelných materiálů dodržovat předepsanou výšku zásypů a 
násypů 

Stavbyvedoucí 
  



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

Zemní práce 
 

poškození zeleně                                 M - ochrana stromů a přilehlé zeleně při 
provádění výkopu  

- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 

Opatření :  
 
 zajistit ochranu stromů ohrazením, stanovení přístupových cest, stanovení 

pracovního postupu apod. 

Stavbyvedoucí 

nezachování přírodních zdrojů        R - sejmutí ornice při provádění výkopu  
- dodržování legislativních požadavků 
- minimalizace vlivu stavby na životní 
prostředí -  okolí stavby 
- zachování přírodních zdrojů 

Opatření :  
 
 zajistit uložení ornice na předem určené místo 

Stavbyvedoucí 

  znečištění prostředí odpady      M - nevhodné skládkování, skladování a                    
odstranění odpadů  

- plnění legislativních požadavků 
- druhotné využití odpadů, recyklace 
- cíl č. … 

Opatření :  
 
 zajistit odstranění odpadů u oprávněných firem, přednostně zajistit další využití  

 

Stavbyvedoucí 

 vibrace                                          L - použití vibračních strojů  

- plnění legislativních požadavků 
- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
- dodržování BOZP- zlepšení hygieny 
práce 

Opatření :  
 
 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná koordinace a vhodný 

návrh technologických postupů provádění prací využívající zařízení nižším 
účinkem vibrací na okolí  

 určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území neprovádět 
práce v ranních a večerních hodinách)  

 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana 
sluchu) 

 
 
 
 
 
 

Stavbyvedoucí 



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

Zemní práce 
 

vysoká hladina hluku                    M - provoz mechanizace  
- plnění legislativních požadavků 
- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
- dodržování BOZP – zlepšení hygieny 
práce 

 
 

Opatření :  
 
 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná koordinace   
 určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území neprovádět 

práce v ranních a večerních hodinách)  
 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana 

sluchu) 

Stavbyvedoucí 

Čerpání, 
přečerpávání odpadní 
vody 

znečištění vody                                  M 
znečištění půdy                                   L  - únik odpadní vody při přečerpávání  

zvýšení prevence vzniku havárií,  
ochrana (nenarušení) životního 
prostředí prováděnými činnostmi 

Opatření : 
 

 zajištění provádění pravidelné údržby a prohlídek hadic 
 zabezpečení přečerpávání na určené místo 
 zajištění hadic proti náhodnému přemístění z přečerpávacího a výtokového otvoru 
 zajištění povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace 

stavbyvedoucí, mistr  

narušení hygieny prac. prostředí 
zaměstnanců přímým kontaktem s odpadní 
vodou a zápachem 

 - působení odpadní vody při provádění 
podpovrchových prací  plnění legislativních požadavků , 

dodržování hygieny práce 

Opatření : 
 

 vybavení zaměstnanců potřebnými ochrannými pomůckami a kontrola jejich 
používání 

 koordinace prací a nasazení zaměstnanců 
 
 
 
 

stavbyvedoucí, mistr  



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

3. Zakládání - pilotáž 

 
3.2 Pilotáž vysoká hladina hluku                      M - použití  pneumatických  strojů stavbyvedoucí 

minimalizace vlivu na okolí, 
dodržování BOZP- zlepšení 
hygieny práce 

Opatření : 
 
 koordinace nasazení strojů , určení časového režimu provozu strojů, vybavení a kontrola používání 

ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu) 

  

 
3.2 Pilotáž vibrace                                               L - použití  pneumatických  strojů stavbyvedoucí minimalizace vlivu na okolí a 

zaměstnance  
Opatření : 
 
 koordinace nasazení strojů, , určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území 

neprovádět práce v ranních a večerních hodinách) 

  

4. Betonářské práce 

4.3 Zpracování 
transportbetonu znečištění vody                                  M 

znečištění půdy                                   L  únik betonové směsi mimo určené místo stavbyvedoucí, mistr 
zvýšení prevence vzniku havárií,  
ochrana (nenarušení) životního 
prostředí prováděnými činnostmi 

Opatření :  
 zabezpečení okolních otvorů (kanálů), zachycení přebytečné směsi 
 dodržování technologického postupu  
 

  

4.3 Zpracování 
transportbetonu znečištění prostředí odpady             M      - skladování a odstranění odpadů a obalů Stavbyvedoucí 

- plnění legislativních požadavků 
- druhotné využití odpadů 
- cíl č. … 

Opatření : 
 
 skladovat zabezpečené proti úniku do vody a půdy 
 odpady ukládat na oficiální skládky oprávněných firem, vhodné odpady z bourání předávat k recyklaci 

 

4.3 Zpracování 
transportbetonu 

hygiena – vliv na zdraví zaměstnanců 
přímým kontaktem s betonovou směsí L 

manipulace s betonovou směsí 
 stavbyvedoucí, mistr,  dodržování BOZP, zlepšení 

hygieny práce, správné nakládání 



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

Opatření : 
 
 s betonovou směsí obsahující chemické látky  mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – školení o chemických látkách –mít 

na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
 koordinace prací s jinými činnostmi prováděnými v souběhu, důraz na dodržování bezpečnostních předpisů při práci 

s chemickými látkami 

  
 
5. Úpravy povrchů 
 
5.5 Nátěry betonů znečištění vody                                 M manipulace s materiály, aplikace stavbyvedoucí zamezení úniku chem. látek do 

vody 
Opatření :  
 
 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 

  

 
5.5 Nátěry betonů znečištění půdy                                  L manipulace s materiály, aplikace stavbyvedoucí zamezení úniku chem. látek do 

půdy  
Opatření : 
 
 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 

  

 
5.5 Nátěry betonů hygiena – vliv na zdraví zaměstnanců L přímý kontakt s materiály stavbyvedoucí dodržování BOZP, zlepšení 

hygieny práce 
Opatření : 
 
 s materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – školení o chemických látkách  

(autorizovaná osoba) 
 mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 

  



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

 
5.5 Nátěry betonů 

znečištění prostředí odpady             M          - skladování a likvidace odpadů a obalů stavbyvedoucí 

 
plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce 
cíl č. … 

Opatření :  
 
 samostatné uložení  odpadů ve vhodných nádobách, přiložen identifikační list 
 tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou 
  zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku živ. prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě 

NO)- spolupráce s POH, ekologem a.s. 

  

 
5.5 Nátěry betonů hygiena – vliv na zdraví zaměstnanců L vdechování rozpouštědel při aplikaci stavbyvedoucí dodržování BOZP, zlepšení 

hygieny práce 
Opatření :  
 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 

  

6. HYDROIZOLACE 

 
6.1 Penetrace znečištění vody                                 M manipulace s materiály, aplikace stavbyvedoucí zamezení úniku látek do vody 

Opatření : 
 
 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 

  

 
6.1 Penetrace znečištění půdy                                  L manipulace s materiály, aplikace stavbyvedoucí zamezení úniku látek do půdy  

Opatření :  
 
 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 

  



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

 
6.1 Penetrace vznik zápachu uvolňování rozpouštědel při aplikaci stavbyvedoucí zmenšení vlivu na okolí  

Opatření : 
 
 koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkách, časové rozvržení provádění prací 

  

 
6.1 Penetrace hygiena – vliv na zdraví zaměstnanců L přímý kontakt s materiály stavbyvedoucí dodržování BOZP, zlepšení 

hygieny práce 
Opatření : 
 
 s materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – školení o chemických látkách –spolupráce 

s ekologem a.s. (autorizovaná osoba) 
 mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 

  

 
6.1 Penetrace hygiena – vliv na zdraví zaměstnanců L vdechování rozpouštědel při aplikace stavbyvedoucí dodržování BOZP, zlepšení 

hygieny práce 
Opatření : 
 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 

  

 
6.1 Penetrace 

znečištění prostředí odpady             M          - skladování a likvidace odpadů a obalů stavbyvedoucí 

 
plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce 
cíl č. … 

Opatření :  
 
 samostatné uložení  odpadů ve vhodných nádobách, přiložen identifikační list 
 tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou 
  zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku živ. prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě 

NO) - spolupráce s POH, ekologem a.s. 

  

 
6.2 a 6.3 Asfaltové pásy  vznik zápachu uvolňování rozpouštědel při aplikaci stavbyvedoucí zmenšení vlivu na okolí  



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

Opatření : 
 
 koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkách, časové rozvržení provádění prací 

  

 
6.2 a 6.3 Asfaltové pásy  hygiena – vliv na zdraví zaměstnanců L vdechování rozpouštědel při aplikace stavbyvedoucí dodržování BOZP, zlepšení 

hygieny práce 
Opatření :  
 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 

  

 
6.2 a 6.3 Asfaltové pásy  hygiena – vliv na zdraví zaměstnanců L práce s plamenem stavbyvedoucí, obsluha 

hořáku 
dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce 

Opatření : 
 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
 kontrola dodržování bezpečnostních předpisů 

  

 
6.2 a 6.3 Asfaltové pásy  

znečištění prostředí odpady             M          - skladování a likvidace odpadů a obalů stavbyvedoucí 

 
plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce 
cíl č. … 

Opatření :  
 
 správné uložení  odpadů,  u NO přiložen identifikační list 
 zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku živ. prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě 

NO) - spolupráce s POH, ekologem a.s. 

  

 
7. Doprava a mechanizace  
Opatření : 
 
 viz obecná část A část 4 

 

  



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

8. Materiálně – technické zásobování 

8.3 Skladování -stavby 

znečištění vody                                  M 
znečištění půdy                                   L manipulace s materiály, aplikace stavbyvedoucí, skladník 

Ochrana životního prostředí, 
prevence vzniku havárií a vzniku 
požáru, správné nakládání s chem. 
látkami dle bezpečnostních listů, 
zlepšení BOZP 

Opatření : 
 
 správné skladování na určených  odpovídajících místech, 
 kontrolovat neporušenost obalů 
 zabezpečit identifikace materiálů, u chemických látek zajistit k dispozici bezpečnostní list 
 u tekutých látek nebezpečných vodám a půdě zajistit záchytnou vanu  

  

8.3 Skladování -stavby 

znečištění prostředí odpady             M           - skladování a likvidace odpadů a obalů stavbyvedoucí 

 
plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce 

Opatření : 
 
 platí opatření uvedená v části A bod 1 

  

8.3 Skladování -stavby 

Hygiena- vliv na zdraví zaměstnanců L           - přímý kontakt s materiály stavbyvedoucí 

 
plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového a chemického 
hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce 

Opatření : 
 
 platí opatření uvedená v části A bod 1 a 2 

  

 
13. Pokládka kanalizace 
 
  

znečištění vody 
znečištění půdy únik betonové směsi mimo určené místo   



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

Opatření : 
 platí opatření uvedená v části B bod 4 
 pro související zemní práce platí opatření uvedená v části B bod 1   

  

 
15. Výstavba komunikací 
 
15.2 a 15.3 Nestmelené  a 
prolévané vrstvy vozovek 
 

znečištění vody                              M 
znečištění půdy                              L 

 
-únik ropných a nebezpečných látek mimo 
určené místo 
 

stavbyvedoucí 

Ochrana životního prostředí, 
prevence vzniku havárií a vzniku 
požáru, správné nakládání s chem. 
látkami dle bezpečnostních listů, 
zlepšení BOZP 

 
Opatření :  
 správná manipulace a skladování na pracovišti 
 zabezpečení okolních otvorů (kanálů),  
 dodržování technologického postupu 

  

15.2 a 15.3 Nestmelené  a 
prolévané vrstvy vozovek 
 

  znečištění prostředí odpady      M - nevhodné skládkování, skladování a                    
odstranění odpadů  

- plnění legislativních požadavků 
- druhotné využití odpadů 
- cíl č. … 

Opatření :  
 
 zajistit odstranění odpadů u oprávněných firem, přednostně zajistit další využití 
 zvýšenou pozornost věnovat nebezpečných chemickým látkám a nakládání s nebezpečnými odpady  

 

stavbyvedoucí, mistr  

15.2 a 15.3 Nestmelené  a 
prolévané vrstvy vozovek 
 

znečištění ovzduší                          L     - vysoká prašnost  minimalizace vlivu na okolí, 
zlepšení hygieny práce 

Opatření : 
 
 Při provádění zajistit kropení 

  

15.2 a 15.3 Nestmelené  a 
prolévané vrstvy vozovek 
 vysoká hladina hluku                    M - provoz mechanizace  

- plnění legislativních požadavků 
- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
- dodržování BOZP – zlepšení 
hygieny práce 
- cíl č. … 



Požadavek významný dopad 
L-lokální   M-místní   R-regionální    G-globální 

environmentální aspekty 

řízení aspektů 

Odpovědnost 
cíl/ poznámka 

 
 

 

 

Opatření :  
 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná koordinace   
 určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území neprovádět práce v ranních a večerních 

hodinách)  
 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu) 

 

Stavbyvedoucí  

15.2 a 15.3 Nestmelené  a 
prolévané vrstvy vozovek 
  vibrace                                          L - použití vibračních strojů  

- plnění legislativních požadavků 
- minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
- dodržování BOZP- zlepšení 
hygieny práce 

Opatření :  
 
 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná koordinace a vhodný návrh technologických 

postupů provádění prací využívající zařízení nižším účinkem vibrací na okolí  
 určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území neprovádět práce v ranních a večerních 

hodinách)  
 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu) 

Stavbyvedoucí  

15.2 a 15.3 Nestmelené  a 
prolévané vrstvy vozovek 
 

hygiena – vliv na zdraví zaměstnanců L 
přímý kontakt s materiály 
-vdechování zápachu při provádění 
vozovkových vrstev 

stavbyvedoucí dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce 

Opatření : 
 
 s materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – školení o chemických látkách  

(autorizovaná osoba) 
 mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 

  



Požadavek významný dopad 
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řízení aspektů 
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 V případě nehod a havárií se postupuje dle směrnice Předcházení a likvidace nehod a havárií na stavbách. 
   
 
 
 

V plánu (programu pro stavbu) jsou řešeny cíle a opatření  k plnění  požadavků  Politiky integrovaného systému řízení – především část systému 
environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a Programu EMAS II u závodu z oblasti inženýrských staveb – stavba mostů 

 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Pavla Faltynková                Datum:  8.10.2011     Podpis: 
 
Divize, středisko: Brno 
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1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 
 

Výkresy projektové dokumentace (PD) pro dodatečné stavební povolení: 
Půdorys 1NP podlaží z dokumentace pro dodatečné stavební povolení v M 1:50 
Půdorys 2NP podlaží z dokumentace pro dodatečné stavební povolení v M 1:50 
Půdorys 3NP podlaží z dokumentace pro dodatečné stavební povolení v M 1:50 
Půdorys 4NP podlaží z dokumentace pro dodatečné stavební povolení v M 1:50 
Situace z dokumentace pro dodatečné stavební povolení v M 1:500 
Technické listy výrobce POROTHERM 
 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
 Vyhl. MV ČR č. 23/2008 Sb. se změnou č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb 
 Vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 
 Vyhl. MMR ČR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 Vyhl. MMR ČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 ČSN 73 0810:04/2009 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
 ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0804:02/2010 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
 ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 ČSN 73 0833:09/2010 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

 
2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 
2.1 Situační řešení 

 
Projekt řeší novostavbu bytového domu A na parcelách č. 2001/4 a 2001/6 v 

zastavěném území na jižním okraji Uničova - v lokalitě Nemocniční. Objekt je tvořen čtyřmi 
nadzemními podlažími a je napojen na běžné inženýrské sítě (kanalizace, voda, elektřina, 
telefon). Sousedí s nedávno dokončenou stavbou výukového bazénu. 
Hlavní vstup do budovy je orientován na východní stranu. Rozměry objektu 48,2x32,3 m.  

Příjezd na pozemek je po stávající komunikaci ulice Nemocniční.  Na garážová místa 
v přízemí objektu A bude vjezd ze stávající plochy parkoviště u bazénu, na kterou bude nová 
zpevněná plocha přímo navazovat. 

 
Plocha stavebního pozemku:   4645,77 m2 
Zastavěná plocha:    1036 m2 

 

 

 



2.2 Dispoziční řešení 
 

Jedná se o výstavbu objektu SO 01.1 čtyřpodlažního nepodsklepeného bytového 
domu A s rovnou střechou. V přízemí objektu se budou nacházet hromadná garáž pro 21 
osobních automobilů, výměníková stanice, místnost se sklepními kójemi určenými ke 
skladování domovního vybavení, místnost pro kola a kočárky, pod schody místnost pro 
elektro – servovna a samotné vstupní prostory.  Hlavní vstup do objektu vede k centrálnímu 
schodišti, v jehož zrcadle je umístěn výtah. 

V objektu je navrženo 21 bytových jednotek, které se nacházejí ve 2. až 4.NP. Byty 
jsou tvořeny obytnými místnostmi, příslušným hygienickým zázemím a šatnami. 
Všechny byty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly současným požadavkům na standardní 
vybavení bytových prostor.  
Konkrétní rozmístění místností je v přiložených podkladech. 
 
2.3 Konstrukční řešení 
 

Čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je navržen jako 
smíšená konstrukce. Nosnou konstrukci budou tvořit monolitické železobetonové stěny 
s monolitickými železobetonovými stropy v kombinaci s keramickým zdivem. 
Sloupy: 
- Vnitřní ŽB sloupy 500 x 400 mm, 
- Vnější ŽB sloupy kruhové d = 400 mm. 
ŽB průvlaky 500 x 460 (560) mm. 
Obvodové zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 P+D tl. 300 mm se zateplením z 
kontaktního samozhášivého obklad. polystyrenu PPS tl. 100 mm + omítka tl. min. 20 mm. 
Nosné zdivo: 
- Mezibytové zdivo z cihel POROTHERM 30 AKU tl. 300 mm,  
- ŽB monolitické zdivo tl. 300 mm, 
- Zdivo betonové z tvárnic (vybetonovaných) tl. 300 mm, 
- Výtahové zdivo z cihel POROTHERM 25 tl. 250 mm. 
Příčky: 
- Příčky z cihel POROTHERM 11,5 tl. 150 mm vč. omítky, 
- Příčky z cihel POROTHERM 6,5 tl. 100 mm vč. omítky. 
Stropní konstrukce tvoří ŽB monolitický deskový strop tl. 240 mm. 
Schodiště železobetonové s nadbetonovanými stupni. 
Střecha plochá jednoplášťová, střešní krytinou budou asfaltové pásy na izolaci z polystyrénu 
a železobetonové monolitické desce. 
V 1NP v místnostech sklepů, technické místnosti, kolárně a kočárkárně bude provedena 
betonová mazanina s ochranným nátěrem, v ostatních místnostech a na schodišti je použita 
keramická dlažba. 



Ve 2NP až 4NP tvoří nášlapnou vrstvu buď keramická dlažba, nebo podlahové laminátové 
dílce plovoucí podlahy. 
Vnitřní dveře v objektu jsou dřevěné, venkovní a balkonové dveře i okna jsou plastové 
zasklené izolačním dvojsklem. 
V objektu nejsou nainstalována žádná bezpečnostní opatření. 
 

3. POSOUZENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
 
3.1 Požárně technické charakteristiky konstrukčního objektu 
Objekt BD je posuzován v souladu s vyhláškou č. 23/2008 a č. 268/2011 Sb. dle ČSN 73 0833 
a dalších souvisejících norem. Jedná se o budovu pro bydlení OB 2, která má více než tři 
obytné buňky. 

Konstrukční systém: nehořlavý 
Požární výška objektu: h = 9,5 m 

3.2 Rozdělení objektu na požární úseky 
Ve smyslu ČSN 73 0802 tvoří posuzovaný bytový dům 27 požárních úseků. 

 

ČÍSLO ÚSEKU ČÍSLA MÍSTNOSTÍ ÚČEL MÍSTNOSTÍ 
N1.01  

1.015 
1.016 
1.017 

GARÁŽ: 
SPOLEČNÉ KOMUNIKACE 
PARKOVACÍ STÁNÍ I 
PARKOVACÍ STÁNÍ II 

N1.02 1.013a VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 
N1.03 1.006 

1.008 
1.009 
1.010 
1.011 
1.014, 1.014 a,b,c 

CHODBA 
TECHNICKÁ MÍSTNOST 
KOLA A KOČÁRKY 
CHODBA U SKLEPŮ I 
CHODBA U SKLEPŮ II 
SKLEPNÍ KÓJE 

N1.04 1.005 TECHNICKÁ MÍTNOST – SERVER 

N1.05/N4  
1.002 
1.003 
1.004 
1.007 
1.013 
2.001 
2.002 
2.003 
2.004 

CHÚC: 
ZÁDVEŘÍ 
CHODBA 
VÝTAH 
ZADNÍ VSTUP 
TECHNICKÁ MÍSTNOST 
SCHODIŠTĚ 
VÝTAH 
TECHNICKÁ MÍSTNOST 
CHODBA 



 
 
3.3 Výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, posouzení velikosti 

požárních úseků  
 
N1.01 Garáž 
Dle přílohy I normy ČSN 73 0804 se jedná o hromadnou garáž vestavěnou pro vozidla 
skupiny 1 - nesmí zde parkovat auta na plynový pohon. Garáže se posuzují dle přílohy I.2.5. 
jako uzavřený požární úsek, součinitel= 0,25. Nejvyšší počet stání dle tab. 2 této normy pro 
konstrukční systém nehořlavý je 135. Skutečný počet stání v garáži je 21. 
Mezní počet stání: 0,25 . 135 =  33,75 > 21 => vyhoví 
Půdorysná plocha garáže S = 478,79 m2 > 250 m2 => v garáži nesmí být ukládány pohonné 
hmoty. 
 
Dle položky 11 tab. G1, přílohy G ČSN 730804 lze předpokládate = 15 min 
k5 = np

1/2 =  41/2 = 2 
k6 = 1,4 
k8 = k5.k6/2,4 = 2.1,0/2,4 = 0,833, e . k8 = 12,5 min => I. SPB 
 
N1.02 Výměníková stanice 
S = 9,22 m2 

pn= 5 kg/ m2  

ps = 0 kg/ m2  

p  = pn+ ps= 5 kg/ m2   

an = 0,5 = a 

ČÍSLO ÚSEKU ČÍSLA MÍSTNOSTÍ ÚČEL MÍSTNOSTÍ 
N1.05/N4 2.005 

3.001 
3.002 
3.003 
3.004 
3.005 
4.001 
4.002 
4.003 
4.004 
4.005 

CHODBA 
SCHODIŠTĚ 
VÝTAH 
TECHNICKÁ MÍSTNOST 
CHODBA 
CHODBA 
SCHODIŠTĚ 
VÝTAH 
TECHNICKÁ MÍSTNOST 
CHODBA 
CHODBA 

Š-N1/N4  ŠACHTY DO BYTOVÝCH JEDNOTEK 

N2.01 až N4.07 2.101 – 4.705 BYTY V 2NP AŽ 4NP 



nucené větrání: 
Sn /S = 0,016, h0 / hs = 0,1 => n = 0,005 => dle přílohy E: k = 0,007 
b  = k/(0,005.hs

1/2)=0,007/(0,005.3,151/2)=0,789 
c  = 1 
pv  = p.a.b.c = 5.0,5.0,789.1 = 1,97 kg/m2 < 20 kg/m2 =>  PÚ bez požárního rizika => I. SPB 
 
N1.03 Sklepní kóje 
Součástí sklepů je i místnost pro kola a kočárky a technická místnost 1.008, která slouží také 
jako kolárna, popř. kočárkárna. Dle čl. 4.1.4. ČSN 73 0833 u komor a jiných prostor pro 
skladování různých potřeb pro domácnost lze předpokládat výpočtové požární zatížení         
pv = 45 kg/m2  při součiniteli c = 1 => III. SPB 
 
N1.04 Rozvaděče a  servovna 
Dle čl. 6.1.7. a ČSN 73 0810 tvoří rozvodná skříň samostatný PÚ a zařazuje se do I. SPB. 
 
Š-N1/N4 Šachty do bytových jednotek 
Zařazují se dle čl. 8.12.2. ČSN 73 0802 do I. SPB, ale požární odolnost požárně dělících 
konstrukcí a otvorů v nich bude odpovídat SPB přiléhajících PÚ, tj. bytových jednotek - 
III. SPB. 
 
N2.01 až N4.07 Bytové jednotky ve 2. - 4. NP 
Bytový dům spadá do skupiny OB2 dle ČSN 73 0833.  Každá bytová jednotka tvoří 
samostatný PÚ. Dle čl. 4.1.2. této normy lze předpokládat výpočtové požární zatížení            
pv = 40 kg/m2 při součiniteli c = 1 => III. SPB. 
Mezní rozměry u požárních úseků s obytnými buňkami a s domovním vybavením viz. 3.6 b) 
ČSN 73 0833 se nestanovují. 
 
N1.05/N4 CHÚC 
SPB CHÚC je volen v souladu s ČSN 73 0802 dle SPB přiléhajících PÚ => III. SPB. 
 
 
3.4  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
 
V souladu s odst. 1 §5 vyhl. č. 23/2008 Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí stanoveny dle tab. 12, ČSN 73 0802. 
 
 
 
 
 
 



POŽÁRNÍ ÚSEK N1.01 

 
POŽÁRNÍ ÚSEK N1.02 

 
 
 
 
 
 
 

Požární odolnost Požadovaná dle  
ČSN 73 0804 

Skutečná Požadavek 

Požární stropy I. SPB REI 15 ŽB monolitické tl. 240 mm REI 240 vyhoví 

Požární stěny 
 

III. SPB REI 45DP1 
III. SPB REI 45DP1 
 
I. SPB EI 15 

POROTHERM 30 P+D – REI 180DP1 
ŽB monolitické - REI 240DP1 

- do CHÚC 
POROTHERM 6,5 P+D - EI 15 

vyhoví 
vyhoví 
 
vyhoví 

Nosné konstrukce 
uvnitř PÚ zajišťující 
stabilitu objektu 

I. SPB R 15 ŽB sloupy 500x400 mm - R 120 
ŽB průvlaky 500x460 mm -  R240 

vyhoví 
vyhoví 
 

Nosné konstrukce 
vně objektu 
zajišťující stabilitu 

I. SPB R 15 ŽB sloupy d=400 mm - R 120 
 

vyhoví 

Obvodové stěny 
zajišťující stabilitu 
objektu 

I. SPB REW 15 
I. SPB REW 15 

POROTHERM 30 P+D - REI 180 
ŽB monolitické - REI 240 

vyhoví 
vyhoví 

Požární odolnost Požadovaná dle  
ČSN 73 0804 

Skutečná Požadavek 

Požární stropy I. SPB REI 15 ŽB monolitické tl. 240 mm 
REI 240 

vyhoví 

Požární stěny 
 

III. SPB REI 45DP1 
III. SPB REI 45DP1  
 
I. SPB EI 15 

ŽB monolitické - REI 240DP1 
POROTHERM 30 P+D - REI 180DP1 

- do CHÚC 
POROTHERM 6,5 P+D - EI 15 

vyhoví 
vyhoví 
 
vyhoví 

Požární uzávěry 
otvorů 

III. SPB EI 30DP3-C do CHÚC vyhoví 

Nosné konstrukce 
vně objektu 
zajišťující stabilitu 

I. SPB R 15 ŽB sloupy d=400 mm - R 120 
 

vyhoví 

Obvodové stěny 
zajišťující stabilitu 
objektu 

I. SPB REW 15 
I. SPB REW 15 

POROTHERM 30 P+D - REI 180 
ŽB monolitické - REI 240 

vyhoví 



POŽÁRNÍ ÚSEK N1.03 

 
POŽÁRNÍ ÚSEK N1.04 

 
POŽÁRNÍ ÚSEK N1.05/N4 - CHÚC 

Požární odolnost Požadovaná dle  
ČSN 73 0804 

Skutečná Požadavek 

Požární stropy III. SPB REI 45DP1 ŽB monolit. tl. 240 mm REI 240DP1 
- do CHÚC 

vyhoví 

Požární stěny 
 

III. SPB REI 45DP1 
III. SPB REI 45DP1 

ŽB monolitické - REI 240DP1 
POROTHERM 30 P+D - REI 180DP1 

- do CHÚC 

vyhoví 
vyhoví 

Požární uzávěry 
otvorů 

III. SPB EI 30DP3-C do CHÚC vyhoví 

Nosné konstrukce 
uvnitř PÚ zajišťující 
stabilitu objektu 

III. SPB RE 45 
III. SPB RE 45 

POROTHERM 30 P+D - REI 180 
Betonové z tvárnic tl. 300mm  
REI 180 

vyhoví 
vyhoví 

Nosné konstrukce 
vně objektu 
zajišťující stabilitu 

I. SPB R 15 ŽB sloupy d=400 mm - R 120 
 

vyhoví 

Obvodové stěny 
zajišťující stabilitu 
objektu 

III. SPB REW 45 
III. SPB REW 45 

POROTHERM 30 P+D - REI 180 
ŽB monolitické - REI 240 

vyhoví 
vyhoví 

Požární odolnost Požadovaná dle  
ČSN 73 0804 

Skutečná Požadavek 

Požární stropy I. SPB REI 30DP1 ŽB monolitické tl. 220 mm  
REI 240DP1 - do CHÚC 

vyhoví 

Požární stěny 
 

III. SPB EI 45DP1 
III. SPB REI 45DP1 

POROTHERM 11,5 P+D - EI 120DP1 
POROTHERM 30 P+D - REI 180DP1 

- do CHÚC 

vyhoví 
vyhoví 

Požární uzávěry otv. III. SPB EI 30DP3 do CHÚC (PÚ bez pož. rizika) vyhoví 

Požární odolnost Požadovaná dle  
ČSN 73 0804 

Skutečná Požadavek 

Požární stropy III. SPB REI 30DP1 ŽB monolitické tl. 240 mm v 1NP 
REI 240DP1 

vyhoví 

Požární stěny III. SPB      
REI 45(30)DP1 
III. SPB REI 45DP1 

POROTHERM 30 P+D - REI 180DP1 
POROTHERM 30 AKU - REI 180DP1 
ŽB monolitické - REI 240DP1 

vyhoví 
vyhoví 
vyhoví 

Požární uzávěry 
otvorů 

III. SPB EI 30(15)DP3 NP: EI 30DP3, EW 30DP3 
(byty odděleny od CHÚC chodbou a 
dveřmi s odolností EW 30DP3-C), 
Poslední NP: EI 15DP3, EW 15DP3 

vyhoví 
 
 
vyhoví 



 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK Š-N1/N4 

 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N2.01 až N4.07 (BYTY) 

(byty odděleny od CHÚC chodbou a 
dveřmi s odolností EW 15DP3-C) 

Nosné konstrukce 
uvnitř PÚ zajišťující 
stabilitu objektu 

III. SPB 
RE 45(30)DP1 
 
III. SPB RE 45DP1 
 

POROTHERM 30 P+D - REI 180 
POROTHERM 24 P+D - REI 180 
Betonové z tvárnic tl. 300mm REI 180 
ŽB monolit. strop tl. 240 mm REI 240 
ŽB monolitická schodišťová deska  tl. 
220 mm REI 240 

vyhoví 
vyhoví 
vyhoví 
vyhoví 
vyhoví 
 

Obvodové stěny 
zajišťující stabilitu 
objektu 

III. SPB 
REW 45(30)DP1 
III. SPB REW 45DP1 

POROTHERM 30 P+D - REI 180 
 
ŽB monolitické - REI 240 

vyhoví 

Nosné konstrukce 
střech 

III. SPB REI 30DP1 ŽB monolitický strop tl. 240 mm - REI 
240 

vyhoví 

Střešní plášť III. SPB REI 15 Dle čl. 8.15.1a ČSN nemusí vykazovat 
požární odolnost 

vyhoví 

Požární odolnost Požadovaná dle  
ČSN 73 0804 

Skutečná Požadavek 

Požární stěny 
 

III. SPB EI 45(30) 
III. SPB  
REI 45(30)DP1 
     

POROTHERM 11,5 P+D - EI 120 
POROTHERM 30 P+D - REI 180DP1 
POROTHERM 30 AKU - REI 180DP1 
Betonové z tvárnic tl. 300mm  
REI 180DP1 

- do CHÚC 

vyhoví 
vyhoví 
vyhoví 
 
vyhoví 

Požární uzávěry 
otvorů 

III. SPB 
EW 30(15)DP3 

 vyhoví 

Požární odolnost Požadovaná dle  
ČSN 73 0804 

Skutečná Požadavek 

Požární stropy III. SPB REI 45(30) ŽB monolitické tl. 240 mm 
REI 240 

vyhoví 

Požární stěny III. SPB 
REI 45(30)DP1 

POROTHERM 30 AKU - REI 180DP1 
do CHÚC 

vyhoví 

Požární uzávěry 
otvorů 

III. SPB 
EI 30(15)DP3, 
EW 30(15)DP3 

NP: EI 30DP3, EW 30DP3 
(byty odděleny od CHÚC chodbou a 
dveřmi s odolností EW 30DP3-C) 
Poslední NP: EI 15DP3, EW 15DP3 
(byty odděleny od CHÚC chodbou a 
dveřmi s odolností EW 15DP3-C),   

Vyhoví 
 
 
vyhoví 



 
 
Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 u objektů do 12 m požární výšky h požadovány. Ke 
kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů 
zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 
 
3.5 Návrh únikových cest 
 
NÚC: V tomto objektu jsou navrženy nechráněné únikové cesty (NÚC), které jsou součástí 
jednotlivých PÚ, a které zároveň ústí do chráněné únikové cesty typu A s přirozeným 
větráním. Výjimku tvoří NÚC hromadné garáže, která má samostatný východ. 
 
N1.01 Garáž 
 
Dle I.6. ČSN 73 0804 se za vyhovující považuje délka 1 NÚC délky do 30 m, což je splněno. Je 
k dispozici 1 NÚC vedoucí vnitřkem PÚ garáže a ven na volné prostranství před objekt 
v celkové délce 29 m. 
lmax = 30 m > lNÚC = 29 m => vyhoví 
Jako další únikovou možností může být únik vraty pro vjezd/výjezd osobních automobilů.  
 
Šířka úniku je požadována min. 1,5ÚP, dveře jsou šířky 0,9 m: 
E=0,5.21=11 osob (viz. příloha G) 
umin=E/K.s=11/60.1,5=0,263=> 1,5ÚP = 1,5.550 = 825 mm => vyhoví 
 
Časový limit, který určuje bezpečnost úniku osob z hořícího prostoru a jeho zaplnění 
zplodinami kouře a hoření do výšky 2,5 m nad úrovní podlahy, nebude překročen:  
 
te= 1,25.hs

1/2/a=1,25.2,6361/2/1 =  2,03 min > tu 

tu= 0,75.lu/vu+E.s/(Ku.u) = 0,75.29/35 + 10,5.1,5/(50. 1,5) = 0,83 min< te 

                                                                          < tumax = 2,5 min pro 1 NÚC 
 

Dvířka do byt.jader : EW 30DP3 

Nosné konstrukce 
uvnitř PÚ zajišťující 
stabilitu objektu 

III. SPB RE 45 (30) POROTHERM 30 P+D - REI 180 
POROTHERM 30 AKU - REI 180 
Beton. z tvárnic tl. 300mm REI 180 

vyhoví 
vyhoví 
vyhoví 

Obvodové stěny 
zajišťující stabilitu 
objektu 

III. SPB REW 45(30) 
 
III. SPB REW 45 

POROTHERM 30 P+D - REI 180 
ŽB monolitické - REI 240 
Beton. z tvárnic tl. 300mm REI 180 

vyhoví 
vyhoví 
vyhoví 

Nosné konstrukce 
střech 

III. SPB REI 30 ŽB monolitický strop tl. 240 mm - REI 
240 

vyhoví 

Střešní plášť III. SPB 15 Dle čl. 8.15.1a ČSN nemusí vykazovat 
požární odolnost 

vyhoví 



V garáži je požadováno nouzové osvětlení a bude viditelně označen směr úniku.   
 
N1.02 Výměníková stanice 

 
Evakuace probíhá vnitřkem PÚ přes CHÚC, mezní délka pro a = 0,7 a 1 NÚC je 40 m. 
lmax = 40 m > lNÚC = 4,58 m => vyhoví 
 
Časový limit, který určuje bezpečnost úniku osob z hořícího prostoru a jeho zaplnění 
zplodinami kouře a hoření do výšky 2,5 m nad úrovní podlahy, nebude překročen: 
 
E=1,3.3=4 osoby (viz. příloha G) 
te= 1,25.hs

1/2/a=1,25.2,6361/2/1 =  2,03 min > tu 

tu= 0,75.lu/vu+E.s/(Ku.u) = 0,75.8/35 + 3,9.1,5/(50. 1) = 0,29 min< te 

 

Minimální počet ÚP: 

umin=E/K.s=4/60.1,5=0,1=> 1 ÚP = 550 mm < 1600 mm => vyhoví 
 
N1.03 Sklepní kóje 
 
Evakuace probíhá vnitřkem PÚ sklepa do CHÚC v délce do 21 m, mezní délka pro a = 1 a 1 
NÚC je 25m.  
lmax = 25 m > lNÚC = 21 m => vyhoví 
 
Časový limit, který určuje bezpečnost úniku osob z hořícího prostoru a jeho zaplnění 
zplodinami kouře a hoření do výšky 2,5 m nad úrovní podlahy, nebude překročen:  
 
E=107,67/10=11 osob (viz. příloha G) 
te= 1,25.hs

1/2/a=1,25.2,6361/2/1 =  2,03 min > tu 

tu= 0,75.lu/vu+E.s/(Ku.u) = 0,75.21/35 + 10,8.1,5/(50. 1) = 0,77 min< te 

 
Minimální počet ÚP: 
umin=E/K.s=11/60.1,5=0,27=> 1 ÚP = 550 mm < 1600 mm => vyhoví 
 
Dveře směřující do CHÚC musí být otvíravé směrem do ní. Nouzové osvětlení ve všech NÚC 
se navrhuje dle ČSN EN 1838. 
 
CHÚC: Chráněná úniková cesta zajišťuje bezpečný únik z bytových jednotek všech podlaží. Je 
tvořena schodištěm vedoucím přes všechna podlaží a zádveřím v 1NP vede na volné 
prostranství.  
 
lmax= 120 m > lCHÚC-A= 78,08 m => vyhoví 



 
CHÚC je typu A, veškeré konstrukce obklopující CHÚC musí být z materiálu DP1. 
Je odvětrávána přirozeně: otevíratelnými otvory o ploše nejméně 10% podlahové plochy 
CHÚC v každém podlaží. Okenní otvory budou svým provedením a umístěním umožňovat 
unikajícím osobám snadnou manipulaci (otevírací mechanismus manuálně ovládaný bude 
nejvýše 1,8 m nad úrovní přilehlé podlahy nebo schodišťového stupně).  Dveře se budou 
otevírat ve směru úniku dveřní křídla, započítávající se do šířky únikových cest. Budou mít na 
straně dveří umístěnu panikovou kliku, která umožňuje snadné a rychlé otevření křídla. Na 
CHÚC se nebudou vyskytovat žádná zařízení zužující šířky úniku nebo jinak znemožňující 
plynulou evakuaci.  Dle odst. 9.15. musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením, 
napojeným na náhradní zdroj. Nouzové osvětlení se navrhuje dle ČSN EN 1838, musí být 
funkční i během požáru v objektu, u CHÚC typu A nejméně po dobu 15 minut.  Musí být 
zřetelně označen směr úniku dle ČSN ISO 3864 a v souladu s vyhl. č. 268/2011 bude 
vybavena bezpečnostním značením. Výtah bude opatřen bezpečnostním značením „ Tento 
výtah neslouží k evakuaci osob“. 
Vstupní dveře do jednotlivých bytů nemusí být opatřeny samozavíračem, v ostatních 
případech dveře na únikových cestách mají samouzavírač ve směru úniku. Také musí být 
možné tyto dveře v případě požáru otevřít, bez užití nástrojů, i když jsou dveře uzamčeny. 
 
Kapacita CHÚC: 
Dle tab. 20 ČSN 73 0802 je počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu na CHÚC K=120. 
Skutečný počet unikajících osob je dle kapacity bytů v PD stanoven na E = 75 osob. 
Bez ohledu na obsazení objektu osobami můžeme považovat za postačující šířku ÚC 1,1 m, 
průchod dveřmi může být zúžen na 0,9 m. 
           
3.6 Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti od vlivu sálání d1: 
 

SEVERNÍ FASÁDA 

Požární úsek Spo  [m2] Sp  [m2] hu  [m] l  [m] po [%] pv  [kg.m-2] d1  [m] 
N1.01 2,20 2,20 2,2 1 100 15 3,0 
N1.03 2,31 2,31 2,1 1,1 100 45 4,6 
N2-4.01 3,30 3,30 1,5 2,2 100 40 4,4 
N2.05 3,23 3,23 1,5 2,15 100 40 4,4 
N3-4.05 3,30 3,30 1,5 2,2 100 40 4,4 
N2-4.06 5,40 5,40 1,5 3,6 100 40 4,4 
N2-4.07 2,42 2,42 2,3 1,05 100 40 4,4 
 
 



  

 
JIŽNÍ FASÁDA 

Požární úsek Spo  [m2] Sp  [m2] hu  [m] l  [m] po  [%] pv  [kg.m-2] d1  [m] 
N2-4.01 (2-4.107) 5,79 7,59 2,3 3,3 76 40 3,7 
N2.01 (2.105) 5,79 7,59 2,3 3,3 76 40 3,7 
N3-4.01 (3-4.105) 4,95 4,95 1,5 3,3 100 40 4,4 
N2.02 5,79 7,59 2,3 3,3 76 40 3,7 
N3-4.02 4,95 4,95 1,5 3,3 100 40 4,4 
N2.03 (2.305) 4,14 5,06 2,3 2,2 82 40 3,9 
N2.03 (2.306) 2,93 2,93 1,5 1,95 100 40 4,4 
N3-4.03 4,95 4,95 1,5 3,3 100 40 4,4 
N2.04, N2.05 2,93 2,93 1,5 1,95 100 40 4,4 
 

VÝCHODNÍ FASÁDA 

Požární úsek Spo  [m2] Sp  [m2] hu  [m] l  [m] po  [%] pv  [kg.m-2] d1  [m] 
N1.03 10,74 11,10 0,6 18,5 97 45 7,9 
N2-4.03 (2-4.305) 7,89 10,81 2,3 4,7 73 40 4,6 
N2.03 (2.306-7) 5,25 8,89 1,5 5,925 59 40 4,0 
N3-4.03 (3-4.306) 6,83 6,83 1,5 4,55 100 40 5,9 
N2-N4.04 (2-4.404) 7,89 10,81 2,3 4,7 73 40 4,6 
N2-N4.05 (2-4.504) 7,89 10,81 2,3 4,7 73 40 4,6 
N2.04 (2.405) 5,25 8,89 1,5 5,925 59 40 4,0 
N3-4.04 (3-4.405) 6,83 6,83 1,5 4,55 100 40 5,9 
N2.05 (2.505) 3,60 10,95 1,5 7,3 40 40 2,8 
N3-4.05 (3-4.505) 3,30 3,30 1,5 2,2 100 40 4,4 
N2-4.06 7,29 9,89 2,3 4,3 74 40 3,5 
 

ZÁPADNÍ FASÁDA 

Požární úsek Spo  [m2] Sp  [m2] hu  [m] l  [m] po  [%] pv  [kg.m-2] d1  [m] 
N1.01 6,75 6,75 2,25 3 100 15 3,0 
N1.03 6,84 7,02 0,6 11,7 97 45 7,1 
N2-4.01 (2-4.106) 5,94 7,82 2,3 3,4 76 40 3,7 
N2-4.01 (2-4.105) 3,15 3,15 1,5 2,1 100 40 4,4 
N2-N4.06 6,60 6,83 1,5 4,55 97 40 5,8 
N2.07 (2.703) 4,88 4,88 1,5 3,25 100 40 4,4 
N2-4.07 (2-4.704) 5,94 7,82 2,3 3,4 76 40 3,7 
N3-4.07 (3-4.703) 6,83 6,83 1,5 4,55 100 40 5,9 
 



  

Posouzení, zda fasáda s polystyrenem je požárně otevřený prostor (POP): 
Q =Mi . Hi = 0,1.21.39 = 81,9 MJ/m2 < 150 MJ/m2 => není POP 
 
Odstupové vzdálenosti jsou zakresleny viz. POŽÁRNÍ SITUACE. 
 
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední objekt nebo sousední pozemek. Objekt 
se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. 
 
3.7 Stavebně technická zařízení 

 
Větrání: 
Požární úseky  N1.02 a Š-N1/N4 jsou větrány nuceným větráním.  Vzduchotechnická zařízení 
splňují podmínku čl. 4.2.1. ČSN 73 0872 o maximálním světlém průřezu (40 000 mm2), 
nemusí být opatřena požárními klapkami. Jsou navržena dle §9 odst. 5 ČSN 730 810 (PBS-
Společná ustanovení) a ČSN 73 0872 (PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění, a zda 
potrubí slouží k výfuku nebo sání. Odvětrávání ostatních místností je přirozené - okny.  
Vytápění: 
Vytápění objektu je napojeno na výměníkovou stanici umístěnou v přízemí objektu 
v místnosti 1.013a.  
Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od výrobků 
třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Pro 
instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se 
zamezilo šíření požáru těmito rozvody v závislosti na článku 8.6 a 11.1 ČSN 73 0802 dle 
požadavků čl. 6.2 ČSN 73 0810.  
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu, se připojují samostatným 
vedením z hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu 
odpojení ostatních elektrických zařízení objektu (15minut). 
Bleskosvod: 
Objekt bude opatřen zařízením na ochranu před nebezpečnými účinky atmosférické 
elektřiny - osazen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4. a uzemněn. 
 
3.8 Zařízení pro protipožární zásah 

 
A) Návrh počtu přenosných hasících přístrojů (PHP) 

 
N1.01: Dle čl. I7.3. normy ČSN 73 0804 budou v garáži osazeny 2  x PHP 183B (práškové)  



  

Dle čl. 5.4 normy ČSN 73 0833 jsou navrženy: 
N1.02: 1 x PHP práškový s hasící schopností 21A 
N1.03: 2 x PHP vodní s hasící schopností 13A, 1 x PHP práškový s hasící schopností 21A 
N1.04: 1 x PHP práškový s hasící schopností 21A (v souladu s vyhl. 23/2008) 
N1.05/N4: V každém obytném podlaží bude osazen 1 x PHP práškový s hasící schopností 21A 
(celkem tedy 3 x PHP) 
 

B) Požární voda – vnitřní 
 S . p < 9000 - není potřeba vnitřní požární vody 
 S . p > 9000 - je potřeba vnitřní požární vody 

 
N1.01:  
Vnitřní odběrní místa (vnitřní hydranty) se neinstalují, neboť nejde o garáž s obsluhou. 
N1.02: 
5.9,22 = 46 < 9000 kg => není potřeba vnitřní požární vody  
N1.03: 
7400 kg <  9000 kg => není potřeba vnitřní požární vody  
N1.05/N4: 
Na základě požadavků 4.4b5 normy ČSN 73 0873 budou vnitřní hydranty osazeny v chodbě 
CHÚC každého podlaží. Hydrantové hadicové systémy budou mít přetlak 0,2 MPa v každém 
výtokovém místě, průtok 0,3 l/s a průměr výtokové trubice DN 19 mm a tvarově stálou 
hadici o délce 30 m. 
 

C) Požární voda – vnější 
Podzemní hydrant je osazen ve stávající výstavbě na místním vodovodním řádu DN min. 100, 
vzdálenost od objektu je 22 m a to nepřesahuje 200 m  vyhovuje 
 

D) Přístupové komunikace 
K objektu vede místní přístupová komunikace šířky minimálně 4 m, ve vzdálenosti cca 4,4 m 
(max. povolená vzdálenost 20 m) od vchodu do objektu.  Není třeba zřizovat nástupní 
plochu, jedná se o objekt požární výšky do 12 m.  vyhovuje 
 
V každé bytové jednotce bude osazeno zařízení autonomní detekce a signalizace v souladu s 
právními předpisy – Vyhláška č. 23/2008 Sb. a č. 268/2011 Sb.  
 
 

4. BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A ZNAČKY 
 

Bezpečnostní značky a tabulky budou provedeny a rozmístěny v souladu s ČSN ISO 
3864:1995 a ČSN 3864-1:2003. 
 



  

5. ZÁVĚR 
Novostavba bytového domu je posouzena v souladu s ČSN 73 0833 a ČSN 73 0802 a 

dalšími souvisejícími normami. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt, v 1NP je 
umístěna hromadná garáž, výměníková stanice, místnost se sklepními kójemi, místnost pro 
kola a kočárky, pod schody místnost pro elektro – servovna a samotné vstupní prostory. Ve 
2NP až 4NP jsou navrženy bytové jednotky. 
Budova je rozdělena na 27 požárních úseků zatříděných do I. a III. stupně požární 
bezpečnosti. Konstrukce i únikové cesty vyhovují normativním požadavkům ČSN 73 0802. 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední 
pozemky, viz. situace. 

V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb budou v objektu osazeny 2 PHP práškové 
183B, 6 PHP práškových 21A a 2 vodní hasicí přístroje s hasící schopností 13A.  
  V prostoru CHÚC je nainstalován vnitřní hadicový systém s hydrantem s tvarově 
stálou hadicí dl. 30 m, DN 19 mm a to v každém podlaží objektu. Objekt je napojen na 
stávající podzemní hydrant DN 100 osazený na veřejné síti. Jsou zde umístěny požární značky 
a tabulky, veškeré prostupy jsou utěsněny. Větrání, vytápění a elektroinstalace jsou navrženy 
a nainstalovány podle platných předpisů. Dle odst. 9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A 
osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení musí být funkční po dobu min. 15 minut. 
 
Posuzovaný objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností veškerým 
požadavkům požární bezpečnosti staveb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 2. 1. 2012 
Vypracovala: Pavla Faltynková 

 
PŘÍLOHY: 
 
Půdorys 1NP  
Půdorys 4NP  
Situace  
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zařízení staveniště, plán kontrol a zkoušek, environmentální plán, navržení způsobu 
udržování použitých konstrukcí a požární posouzení řešeného objektu. 
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