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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá stavebn� technologickým projektem a realizací bytového 
domu v T�ebí�i. Tato práce zahrnuje technické zprávy ZS a STP, za�ízení staveništ�, širší 
dopravní vztahy, rozpo�et, propo�et, �asový plán, kontrolní a zkušební plán, návrh 
mechanizm� a bezpe�nost práce pro tuto stavbu.  
  
Klí�ová slova
Propo�et, rozpo�et, za�ízení staveništ�, �asové plánování, strojní sestava, technologické 
p�edpisy, bezpe�nost práce, v�žový je�áb, železobetonový skelet, širší dopravní vztahy  

Abstract
This Master’s thesis deals with the technological project and realization of apartment house in 
T�ebí�. This work includes technical reports ZS and STP, site equipment, wider transport 
relations, budget calculation, time planning, inspection and test plan, design mechanisms and 
job security for this building.  
  
Keywords
Calculation, budget, building equipment, time planning, mechanical assembly, technological 
regulations, safety work, tower crane, reinforced concrete frame, wider transport links  
… 
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Úvod: 

 V této práci je zpracována stavebn� technologická studie a �ást realizace bytového domu 
na Bráfov� t�íd� v T�ebí�i. Obsahem studie je technická zpráva stavebn� technologického 
projektu, ve které jsem se snažil seznámit �tená�e s prost�edím stavby a realizovaného 
objektu. Další �ástí této práce je koordina�ní situace, ve které jsou znázorn�ny širší vztahy 
v okolí stavby v návaznosti na zásobování hmotami a materiálem �i odvozem a likvidací 
odpadu. Ve t�etí �ásti diplomové práce jsem zpracoval �asový plán výstavby jak pro všechny 
objekty stavby, tak pro hlavní stavební objekt. V návaznosti na �asový plán jsem provedl 
hrubou kalkulaci stavby a podrobný položkový rozpo�et hlavního stavebního objektu. 
Z t�chto dvou p�edchozích �ástí jsem vytvo�il bilanci zdroj� pracovník�, finan�ní plán a 
�asové nasazení stroj� v�etn� výpisu hlavní strojní sestavy. Pro kontrolu kvality jsou 
vypracovány kontrolní a zkušební plány na dv� vybrané �ásti realizace, v�etn�
technologických p�edpis�. V neposlední �ad� je v této práci �ešena bezpe�nost pracovník� a 
t�etích osob plánem BOZP a výpisem rizik, vyskytujících se na stavb�. 
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1. Základní identifika�ní údaje o stavb�

Název stavby:            Novostavba bytového domu Bráfova                                                                
Místo stavby:             T�ebí�, Bráfova t�ída 
Kraj:                             Vyso�ina 
Objednavatel:                      MPP cz a.s., Lipník u Hrotovic 44 
Zhotovitel:                    GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Mezi�í�í
Datum:   zahájení realizace: 04.04.2011 
   ukon�ení realizace: 20.12.2011 
Katastr. území:  T�ebí�
Parcelní �ísla:                 1888, 1943 a 2136                                     
Charakter stavby:        Novostavba  
Celková cena fáze            24,7 mil. K�
Cena objektu SO 01:  22,7 mil. K�

2. Hlavní ú�astníci výstavby 

Investor:  MPP cz a.s., Lipník u Hrotovic 44 
Generální projektant: parKKing - Architekt Martišek, s.r.o. 
  Pod Labu�kou 583, 180 00 Praha 8 
Zhotovitel:  GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Mezi�í�í 

3. �len�ní stavby na stavební objekty 

 Stavba je rozd�lena do p�ti stavebních objekt�. Ve stavb� jsou zahrnuty objekty od 
samotného objektu, p�ípojky inženýrských sítí až po zpevn�né plochy. 
SO 01 – Bytový d�m 
SO 02 – P�ípojka vody 
SO 03 – P�ípojka plynu 
SO 04 – Zpevn�né plochy 
SO 05 – P�ípojka elektrické energie 

                    Obr. 1 Celková situace stavby 
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4. Stavebn� architektonické �ešení stavby  

Urbanistický návrh umíst�ní stavby na pozemku vychází zejména z orientace k p�íjezdové 
komunikaci a orientací �adové zástavby. Umíst�ní budovy je taktéž ovlivn�no umíst�ním 
inženýrských sítí a možností p�ipojení na n�. Na pozemku d�íve stávaly dv� budovy, které 
byly p�edm�tem demolice v p�edchozí etap�. 

Architektonické a výškové �ešení domu vychází z územního plánu a ctí požadavky 
památkové pé�e. D�m bude citliv� zasazen do krajiny. A�koliv se jedná o modern� pojaté 
bydlení, celkový vzhled objektu nikterak vzhledov� nevybo�uje a p�sobí st�ízliv�. Zast�ešení 
domu bude pomocí rovných st�ech a teras. Každé patro je p�dorysn� odlišné a dohromady 
vytvá�í atypický vzhled. Toto �len�ní je patrné barevným odlišením jednotlivých �ástí 
bytového domu. Architektonický návrh bere ohled i na sousední domy. Dispozi�ní �ešení 
domu je následující. �ást domu bude podsklepena a využívána jako sklady pro bytové 
jednotky, 1. nadzemní podlaží bude využito pro komer�ní ú�ely nap�. obchod, další nadzemní 
podlaží budou využity pro 5 klasických a jeden mezonetový byt. Parkování je �ešeno ve dvo�e 
pomocí parkovacího zaklada�e parklift a je navrženo pro osm osobních automobil�. Pro 
zákazníky do komer�ní místnosti jsou ve dvo�e navržena dv� parkovací stání. Uvnit� objektu 
je navrženo schodišt� a jeden osobní výtah. Vstup do objektu je zajišt�n pomocí zpevn�né 
plochy z betonové dlažby z prostoru pr�jezdu, vstup do komer�ního patra je pomocí vstupu 
p�ímo z chodníku p�ed domem. 

Objekt bude napojen na p�ípojku elektrické energie, dále na vodovodní p�ípojku, 
kanaliza�ní p�ípojku a p�ípojku st�edotlakého plynovodu. 

Stru�né popisy objekt�: 

SO 01 – Bytový d�m 
Bytový d�m bude využíván p�edevším k bydlení, ke kterému bude sloužit 5 klasických 

byt�, z nichž v každém z prvních t�í nadzemních podlaží budou dva byty, ve �tvrtém a pátém 
nadzemním podlaží bude jeden mezonetový byt. P�ízemní podlaží bude využíváno pro 
komer�ní ú�ely jako obchod. Objekt je �áste�n� podsklepen ve své st�ední �ásti a to z d�vodu, 
aby nedošlo k narušení sousedních dom� hloubením stavební jámy. 

Nosná konstrukce domu je �ešena jako železobetonový monolitický skelet, v kombinaci 
železobetonových monolitických sloup� a st�n. Vodorovné konstrukce jsou �ešeny pomocí 
železobetonových monolitických strop�. Obvodový pláš� je �ešen pomocí výpl�ového zdiva 
z blok� YTONG se zateplením kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerálních 
vláken ROCKWOOL. P�í�ky jsou navrženy taktéž z blok� YTONG, st�ny mezi byty jsou 
navrženy z blok� POROTHERM AKU. St�echa je �ešena jako plochá s odvodn�ním dovnit�
objektu, k byt�m ve �tvrtém a pátém podlaží jsou venkovní terasy.  Jako výpln� otvor� jsou 
navržena d�ev�ná euro okna a dve�e, v p�ízemním podlaží je navržen prosklený pláš� sloužící 
jako výloha. 

Zastav�ná plocha:   269,8 m2 

Obestav�ný prostor:  3373,95 m3 
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       Obr. 2 – Realizace bytového domu 

SO 02 – P�ípojka vody 
Vodovodní p�ípojka bude provedena spojením dvou vodovodních p�ípojek typu DN 20. 

Navazující �ást bude provedena z potrubí IPE 40/3,2 DN 32 PN10. Vodovodní p�ípojka bude 
k�ížit elektrické vedení spodem, kanaliza�ní potrubí vrchem. Podél vodovodní p�ípojky bude 
uložen vodící drát AYKY 2 x 4 mm2, který bude p�ipojen na vodivé �ásti potrubí. 

Délka vodovodní p�ípojky:   18,2 bm 

SO 03 – P�ípojka st�edotlakého plynu 
Plynová p�ípojka je k objektu vybudována, ale kv�li úpravám ji bude pot�eba vybudovat 

znovu. P�ípojka bude napojena na STL plynovod v chodníku p�ed objektem, dále pokra�uje 
k hlavnímu uzáv�ru plynu, který je umíst�n na štítové st�n� v pr�jezdu.   

Délka plynové p�ípojky:    4 bm 

SO 04 – Zpevn�né plochy 
Zpevn�né plochy budou nov� vybudovány ve dvo�e za realizovaným bytovým domem a 

v míst� komunikace pro p�ší p�ed domem, která bude kv�li za�ízení staveništ� p�edm�tem 
oprav. Na povrch kladena betonová dlažba, pod kterou budou z�ízeny zhutn�né násypy ze 
št�rkodrti a jemné frakce št�rku 4-8 mm. 

Celková plocha:     187,6 m2 

SO 05 – P�ípojka elektrické energie 
Na demolovaných objektech byla sk�í� typu SP 5, která bude využívána jako staveništní 

p�ípojka a po dokon�ení objektu bude p�epojena do pr�jezdu, kam bude p�ístup z ulice 
Bráfova.  

Celková délka elektrické p�ípojky:  12,3 bm 
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5. Situace stavby 

5.1.Popis staveništ�

Staveništ� se nachází na okraji centra m�sta T�ebí� na ulici Bráfova. V t�sné blízkosti 
staveništ� se nachází hlavní komunikace, která vede jedním sm�rem do centra a na nám�stí 
v T�ebí�i a druhým sm�rem z centra sm�rem na Vladislav. Nový realizovaný bytový d�m se 
nachází v �adové zástavb� rodinných dom�. V míst� realizace bytového domu se nacházel 
starý rodinný d�m, který byl p�edm�tem demolice v p�edchozí etap�. V sou�asné dob� je 
staveništ� p�ipraveno pro zahájení zemních prací a celou realizaci bytového domu. Staveništ�
je ze dvou prot�jších stran uzav�eno budovami rodinných dom� a oplocením zahrad k nim 
p�íslušných a ze t�etí strany �adovými garážemi. Plocha staveništ� je p�evážn� rovná, 
odvodn�ní pozemku bude �ešeno svahováním do kanaliza�ní šachty, která je p�edm�tem 
realizace kanaliza�ní p�ípojky a v budoucnu bude využívána jako odvodn�ní zpevn�ných 
ploch pro parkovací stání pro osobní automobily. Pozemky dot�ené výstavbou se nachází 
v katastrálním území T�ebí� na parcelách �íslo 1888, 1943 a 2136.  

V míst� sou�asné komunikace pro p�ší bude proveden zábor pozemku a tento pozemek 
bude oplocen plotem výšky minimáln� 1,8 m o celkové délce 24,5 m. Oplocení bude 
provedeno z plných polí, nap�. z d�ev�ných desek. Ze staveništ� bude z�ízen jeden výjezd, 
který bude pat�i�n� ozna�en, podrobn�ji k dopravnímu zna�ení viz. výkresy za�ízení 
staveništ�, p�íloha C. Tento vjezd bude opat�en bránou a v dob�, kdy nebude probíhat 
výstavba, bude uzam�en. P�ed realizací objektu budou zpevn�ny plochy pro objekty za�ízení 
staveništ� tak, aby nedošlo k jejich poškození a nedošlo ke zni�ení stávajících vedení 
v chodníku p�ed objektem. Rovn�ž dojde ke zpevn�ní plochy v míst� pr�jezdu tak, aby byl 
zajišt�n bezpe�ný pr�chod pracovník� a pr�jezd drobné techniky. V míst� pr�jezdu bude 
dodržována absolutní p�ednost pracovník� p�ed technikou. 

5.2.Napojení staveništ� na dopravní systém 

V t�sné blízkosti staveništ� se nachází hlavní komunikace, která vede jedním sm�rem do 
centra a na nám�stí v T�ebí�i a druhým sm�rem z centra sm�rem na Vladislav. Objekt je ze t�í 
stran obestav�n sousedními objekty, na plochu staveništ� je tudíž p�íjezd pouze z této 
komunikace. V dob� realizace bude zastav�na i �elní strana a na v�tší �ást staveništ� z�stane 
pouze vjezd p�es pr�jezd realizovaného bytového domu. Dopravní situace na ulici Bráfova 
není z hlediska realizace p�íliš p�íznivá, dají se tudíž o�ekávat dopravní komplikace, které se 
snaží eliminovat �ešení a výkresy za�ízení staveništ�. V n�kterých situacích, zejména p�i 
betonážích pomocí pumpy na beton SCHWING a p�i vykládkách materiálu pomocí je�ábu, 
dojde k záboru jednoho jízdního pruhu a tudíž i kyvadlové doprav� �ízené pomocí semafor�. 
Za �adovými garážemi prochází jednosm�rná komunikace na sousední pozemek, které bude 
využito pro montáž a demontáž v�žového je�ábu, jinak bude preferován p�ístup z hlavní 
komunikace. 
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6. Zp�sob realizace hlavních technologických etap hlavního 
objektu 

a) Hrubá spodní stavba 

Staveništ� je srovnané po demolici dvou objekt�, které se na tomto pozemku nacházely. 
Zemní práce budou probíhat p�evážn� v zeminách t�etí t�ídy dle výkazu vým�r. Jedná se 

p�edevším o hloubení jámy pro parkovací zaklada� a pro sklepní �ást bytového domu. Jáma 
bude hloubena kolovým rypadlem a �ádn� vysvahována, pažení se nep�edpokládá. Na dn�
jámy pro suterén se provede hloubení základových rýh. Celá tato etapa zemních prací bude 
probíhat ve t�ech �ástech.  

V první �ásti dojde ke hloubení stavební jámy pro parkovací zaklada�. Následn� se 
provede násyp a hutn�ní št�rkodrti, která bude sloužit jako únosné podloží železobetonové 
desky.  Po zhutn�ní se provede vodorovná hydroizolace a následná betonáž desky. Dále dojde 
k bedn�ní svislích st�n jámy pro parkovací zaklada�, k dokon�ení svislých hydroizolací st�n a 
dokon�ení ochranné vrstvy hydroizolací. Provedeme zp�tný zásyp k železobetonovým 
st�nám.  

                Obr. 3 – Jáma pro parkovací zaklada�                     Obr. 4 – Znázorn�ní v situaci 

Ve druhé �ásti bude provedeno hloubení jámy mezi parkovacím zaklada�em a 
komunikací. Dojde k hloubení základové rýhy pro základy pod štítovou st�nu, st�ny suterénu 
a jam pro základové patky pod sloupy. Po zemních pracích následuje betonáž základ� pod 
jednou polovinou objektu SO 01. Dalším krokem je hutn�ní st�rkopísku pod základovou 
desku suterénu, vodorovná hydroizolace a betonáž p�lky základové desky. Následuje 
realizace st�n suterénu a �elní op�rné st�ny.  

     
            Obr. 4 – Železobetonové konstrukce 2. �ásti                               Obr. 5 – situace 2. �ásti 



7 

Ve t�etí �ásti hrubé spodní stavby dojde k dokon�ení jámy pro suterén a základové 
konstrukce, realizaci základových konstrukcí a základové desky, realizaci st�n suterénu a 
dokon�ení svislých hydroizolací. Následuje realizace stropu nad 1.PP a hutn�né zásypy. Po 
dokon�ení stropní konstrukce a hutn�ných zásypech dojde k dokon�ení hydroizolací a 
betonáži základové desky. Betonáží základové desky je dokon�ena etapa hrubé spodní stavby. 

Obr. 6 – situace �ásti 3 

Etapa hrubé spodní stavby je rozd�lena do t�í �ástí z d�vodu nedostate�ného prostoru na 
staveništi. �ást vyt�žené zeminy se použije na zp�tné zásypy, zbylá zemina bude odvezena na 
místní deponie. Odt�žená zemina bude odvážena nákladním automobilem se sklopkou.  

Betonáž st�n, základových pas� a patek bude probíhat pomocí v�žového je�ábu a bádie, 
pouze na v�tší objem betonu bude objednán SCHWING nap�. na stropy nebo základovou 
desku.  

b) Hrubá vrchní stavba 

Svislé konstrukce 
[1]„Druhy konstrukcí jsou vyzna�eny v p�dorysech a popsány v legend� hmot na 

jednotlivých p�dorysech a �ezech. Nosná �ást bytového domu je �ešena monolitickým 
železobetonovým skeletem. Hlavními prvky skeletu jsou obvodové st�ny podzemního podlaží 
tl. 200 mm, schodiš�ové jádro uvnit� dispozice se st�nami tl. 250 mm, štítové st�ny tl. 220 mm. 
Sloupy nemají pravidelný rozm�r, ale jsou navrženy individuáln� dle pot�eby statiky stavby a 
navazujících konstrukcí, jsou dopln�ny st�nami a ocelovými sloupy sva�enými z prof. U �.160 
mm do truhlíku. Štítové st�ny budou betonovány po vrstvách a dilatovány od štítových st�n 
sousedních objekt� vložením desek polystyrénu tl. 30 mm mezi dv� vrstvy lepenky. Postupná 
betonáž i v jednotlivých patrech cca po 1,0 m musí být dodržena, aby nedošlo k poškození 
štítových st�n sousedních objekt�.“

Jako bedn�ní bude použito systémové bedn�ní DOKA, díky kterému lze dodržet minimální 
odchylky tvar� konstrukcí oproti projektové dokumentaci. 

[1]„Obvodový pláš� bude proveden z tvárnic systému YTONG tl. 300 mm. 
Jsou navržena zešikmená ost�ní, která budou provedena z t�chto tvárnic, které umož�ují 

p�esné �ezání a sestavování navržených tvar�. D�lící a výpl�ové st�ny budou vyzd�ny stejným 
systémem YTONG, p�í�ky tl. 150 mm a 100 mm. D�lící st�ny mezi byty jsou navrženy z tvárnic 
keramických akustických POROTHERM 25 AKU.“ 
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Podrobn�jší popis provád�ní monolitických železobetonových sloup� a st�n je samostatn�
zpracován v technologickém p�edpisu provád�ní monolitických železobetonových st�n a 
sloup�.  
  

Vodorovné konstrukce 
[1] „Stropní desky budou v rámci skeletu �ešeny jako monolitické ŽB tl. 220 mm, k�ížem 

armované bezpr�vlakové. V�tší rozpony budou p�eklenuty pr�vlaky s výškou nad stropní 
deskou, skrytými v konstrukcích. T�ída betonu B30, ocel R 10505, podrobnosti ve složce 
statiky. P�eklady nad otvory a trámy budou provedeny v rámci betonáže monolitických strop�.  

Vnit�ní hlavní ŽB monolitické schodišt� je ve schodiš�ovém jádru. Schodišt� je navrženo 
jako pravoto�ivé, t�íramenné s mezipodestami, v zrcadle schodišt� bude instalován osobní 
výtah. Schodišt� je navrženo jako nosné desky tl. 150 mm s nadbetonovanými stupni. 

Nosná k-ce vnit�ního bytového schodišt� v mezonetovém bytu je kombinovaná. První 
rameno dvouramenného pravoto �ivého schodišt� bude provedeno jako lehká ocelová 
konstrukce z plech� tl. 10 mm. Druhé rameno bude provedeno jako ŽB deska s 
nadbetonovanými stupni ve schodiš�ové šacht�. �

Pro bedn�ní strop� bude použito taktéž systémového bedn�ní DOKA. Je nutné dodržet 
p�edepsanou výšku krycí vrstvy výztuže, její �istotu a shodu uložení s projektovou 
dokumentací. Beton bude dovážen z místní betonárky autodomícháva�em, ukládán na místo 
pomocí �erpadla betonové sm�si SCHWING. Betonová sm�s bude �ádn� hutn�na a její vrstva 
se bude shodovat s projektovou dokumentací. 

c) Dokon�ovací práce a práce uvnit� objektu 

St�ešní pláš�
Jednopláš�ové st�echy s hyroizola�ním souvrstvím FATRAFOL, se st�ešními vpustmi, 

které budou vyh�ívány. 
Souvrství st�ech a teras bude provedeno na monolitické železobetonové desky. Desky 

budou p�ed pokládkou první vrstvy – spádové vrstvy penetrovány. Spádová vrstva bude z lité 
cementové p�ny PORIMENT PS 500. U atik je možno díky velké výšce p�ny zvolit dopln�ní 
extrudovaným polystyrenem tlouš�ky 100 mm. Na spádovou vrstvu se uloží parot�sná vrstva 
FATRAPAR, tepelné izola�ní desky ROCKWOOL MONROCK tl. 200 mm a hydroizola�ní 
fólie FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm a následná ochrana �í�ním št�rkem. 

Výpln� otvor�
Výpl� otvor� prodejny je �ešena z �elní �ásti pomocí systémové prosklené st�ny 

REYNAERS CW 50 SG. Nosný systém je tvo�en hliníkovými profily kotvenými do podlahy 
a stropní konstrukce. Vstupní dve�e do prodejny jsou automatické posuvné, z dvorní �ásti jsou 
do skladu navrženy plechové, zateplené, protipožární. 

Dve�e do byt� jsou d�ev�né, bezpe�nostní a protipožární, vnit�ní dve�e v bytech jsou 
d�ev�né, obložkové nebo do stavebních pouzder, jedny dve�e jsou navrženy jako posuvné na 
ze�. 
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Okna jsou typu EURO IV ve dvou variantách, jedna varianta je pro dvorní fasádu s tepeln�
izola�ními dvojskly a pro �elní fasádu varianta se zvukov� a tepeln� izola�ními trojskly. 
Vnit�ní parapety jsou navrženy jako d�ev�né, vn�jší parapety oplechovány. P�ed okny budou 
v uli�ní fasád� nainstalovány vn�jší roletové žaluzie. 

Vjezd do dvora je zabezpe�en automatickou roletovou m�íží, jejíž schránka bude kotvena 
do stropní konstrukce. 

Montáž tepelných izolací 

Montáž KZS 
[1]„Je navrženo zateplení vn�jšího plášt� budovy kontaktním zateplovacím systémem 

ROCKWOOL s izolantem z kamenné vlny tl. 140 mm. Izolace lamelovými izola�ními deskami 
(vlákna kolmo) FASROCK L. Na ost�ní budou použity tuhé desky FASROCK. V ploše je 
navržena jednotná tl. 140 mm, ale sloupy a ost�ní jsou �ešena individuáln�, jak konstrukce 
dovolí v tl. 50, 60, 80, 100, 120 mm. Atiky/parapety teras jsou z vn�jší strany izolovány 
deskami tl. 80 mm z vnit�ní strany 50 mm. Izolace bude vždy celoplošn� kotvena a dopln�na 
mechanickým kotvením talí�ovými hmoždinkami. Na desky budou aplikovány tenké šlecht�né 
výztužné omítkové vrstvy prodyšné pro vodní páry.“ 

Aplikace zateplovacího systému bude probíhat z lešení, které bude nainstalováno odbornou 
firmou, která se na tyto práce specializuje. Materiál bude uskladn�n tak, aby byl neustále 
v suchu a nedošlo k jeho poni�ení. 

Podrobn�jší postup a popis provád�ní kontaktního zateplovacího systému je zpracován 
v technologickém p�edpise provád�ní kontaktního zateplovacího systému. 

Tepelné izolace podlah a st�echy 
[1]„Do podlah jsou navrženy polotuhé desky ROCKWOOL STEPROCK ND v tl. 25 a 30 

mm, jako tepelná a akustická izolace spl�ující požadavky kro�ejové a vzduchové 
nepr�zvu�nosti. Podlahy obytných ploch nad pr�jezdem budou posíleny zateplením zespod, 
desky ROCKWOOL FASROCK L + AIRROCK ND tl. 100 mm, budou celoplošn� lepeny a 
mechanicky kotveny ke stropní konstrukci. Navíc podhled zaklopen podhledem na záv�sech. 

Tepelná izolace st�ech a teras navržená z kamenné vlny ROCKWOOL MONROCK MAX tl. 
200 mm.“ 

Úpravy povrch�
Podlahy jsou specifikovány v legendách místností jednotlivých p�dorys� podlaží, v�etn�

specifikace sokl�. Jedná se p�evážn� o keramické dlažby, parketové podlahy, teracové dlažby. 
Vnit�ní omítky jsou navrženy štukové altern. sádrové, v n�kterých místnostech jsou 

navrženy sádrokartonové st�ny a podhledy z d�vodu ukrytí instalací. 
Vn�jší omítka musí být prodyšná, silikátová, probarvená viz. technologický p�edpis 

provád�ní kontaktního zateplovacího systému. V n�kterých �ástech fasády budou nalepeny 
cihelné pásky Klinker �ervené barvy. 
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Nát�ry a malby 
Všechny malby jsou prvotn� navrženy v bílé barv�, m�že je zm�nit pouze zákazník nebo 

projektant. Malby budou ve t�ech vrstvách. První vrstvou bude základ (penetrace), na ní 
následují dv� vrstvy bílé barvy nap�. HET Klasik. Nát�ry záme�nických výrobk� jsou dle 
specifikace záme�nických výrobk�.  

7. �asový a finan�ní plán výstavby 

Ve fázi p�ípravy staveb jsem zpracoval �asový a finan�ní plán stavby. Nejprve jsem 
vytvo�il �asový plán objektu SO 01. P�i zpracování �asového plánu jsem vycházel 
z normohodin, které jsou uvedeny v databázích programu RTS Build power. Pomocí 
programu MS Project jsem sestavil seznam �inností, které se na stavb� nachází a propojil je 
pomocí vazeb. Tyto položky však nejsou stejné se seznamem položek z položkového 
rozpo�tu, je spojeno více �inností dohromady z d�vodu, aby nebyl harmonogram až p�esp�íliš 
podrobný a tím i t�žko dodržitelný. Tím jsem sestavil tzv. Gantt�v diagram, který zobrazuje 
tzv. kritickou cestu, která je vyzna�ena �ervenou barvou a �asovou rezervu u ostatních 
položek. Získal jsem tak �asový údaj u každé položky, kdy dojde k její realizaci. 

Dále jsem sestavil �asový plán celé stavby tzv. objektový �asový plán. Rozhodl jsem se, že 
objekty jako jsou p�ípojka vody, plynu, kanalizace a el. energie budu realizovat v rámci 
spodní hrubé stavby a to proto, že je budu �áste�n� využívat pro za�ízení staveništ�, které je 
nezbytn� nutné pro realizaci tohoto díla. Poslední objekt, objekt zpevn�ných ploch, jsem se 
rozhodl provád�t až po �áste�ném odklizení za�ízení staveništ�, protože prostor okolo stavby 
je natolik malý, že nedovoluje realizovat práce vn� objektu a hrubé práce uvnit� objektu. 

                                                  Obr. 7 – objektový �asový plán 

Po sestavení objektového �asového plánu jsem vytvo�il propo�et podle THU v programu 
RTS Build power. V tomto programu jsem zat�ídil objekty podle jejich klasifikace a p�idal 
jejich objem �i délku. Tím jsem dostal hrubý odhad ceny celé stavby a získal jsem tak údaje 
pro vytvo�ení finan�ního plánu stavby. 

Finan�ní plán jsem ztvárnil do tabulky, kde jsou ve svislém sloupci vypsány jednotlivé 
objekty, v �ádku je �asová osa, která je shodná s �asovou osou z programu MS project. Do 
jednotlivých bun�k jsem vepisoval sumu náklad� realizovaných objekt� v daném �asovém 
období. Na záv�r jsem se�etl jednotlivé hodnoty a dostal tím sumu náklad� za m�síc a 
�tvrtletí. 

                                                                                        Tab. 1 – finan�ní plán 
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Termíny výstavby: 

Zahájení výstavby:    4.4.2011 
Dokon�ení výstavby:    20.12.2011 
Doba výstavby:    9 m�síc�

Fáze výstavby v jednotlivých m�sících: 

Duben: 
V m�síci dubnu za�íná výstavba, dojde tedy k p�edání a p�evzetí staveništ�. Nejprve dojde 

k vybavení za�ízení staveništ� a hloubení jámy pro parkovací zaklada�, aby mohla být co 
nejd�íve hotová a nainstalován v�žový je�áb. Po vyhloubení jámy dojde k p�íprav� podloží, 
hutn�ní násyp�, betonáž základové desky pod parkovací zaklada�, montáž hydroizolací a dna 
vany. V tomtéž m�síci dojde k realizaci st�n vany a jejímu dokon�ení. Na konci prvního týdne 
realizace za�ne hloubení jámy pod samotný objekt bytového domu, realizace základ�, 
podkladního betonu, hydroizolací, zahájí se práce na montáži monolitického dna. 

Rovn�ž dojde k zahájení prací na p�ípojkách.   

                                                     Obr. 8 – �asový plán na m�síc duben 

Kv�ten: 
V m�síci kv�tnu bude dokon�eno dno pod suterénem, monolitické st�ny suterénu, strop 

nad suterénem, podkladní betony nepodsklepených �ástí.  
V m�síci kv�tnu budou dokon�eny všechny p�ípojky do objektu tak, aby mohly být 

ukon�eny zemní práce. 

                                                     Obr. 9 – �asový plán na m�síc kv�ten 
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�erven: 
V �ervnu bude dokon�ena deska na nepodsklepených �ástech objektu, bude realizováno 

schodišt� do 1 PP, St�ny a sloupy v 1NP, strop nad 1 NP, monolitické st�ny a sloupy ve 2 NP 
a schodišt� do 1 NP. 

                                                     Obr. 10 – �asový plán na m�síc �erven 

�ervenec: 
V �ervenci bude dokon�en strop nad 2 NP, monolitické st�ny a sloupy ve 3 NP, schodišt�

ve 2 NP, monolitické st�ny a sloupy ve 4 NP a schodišt� ve 3 NP. 
V p�li m�síce budou zahájeny práce na vyzdívání obvodového plášt� a zd�ní p�í�ek. Práce 

budou postupovat od nejnižších pater.  

                                                     Obr. 11 – �asový plán na m�síc �ervenec 

Srpen: 
Realizace stropu nad 4NP, monolitické st�ny a sloupy v 5 NP, strop nad 5 NP, monolitické 

železobetonové atiky, práce na vyzdívání obvodového plášt� a zd�ní p�í�ek, monolitické 
schodišt� ve 4 NP. Zahájení prací na elektroinstalacích a zdravotechnice. 

                                                     Obr. 12 – �asový plán na m�síc srpen 

Zá�í: 
Dokon�ení prací na vyzdívání p�í�ek a obvodového výpl�ového zdiva, dokon�ení 

zdravotechnických instalací a elektroinstalací, montáž výplní otvor�, montáž st�ešního plášt�, 
oplechování atik, vn�jších parapet� a balkón�, montáž rozvod� pro vytáp�ní, zahájení prací 
na kontaktním zateplovacím systému, zahájení prací na omítkách. 
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                                                     Obr. 13 – �asový plán na m�síc zá�í 

	íjen 
Dokon�ení prací na kontaktním zateplovacím systému, montáž vn�jších žaluzií, montáž 

záme�nických a klempí�ských výrobk�, dokon�ení vnit�ních omítek, montáž VZT a 
plynového potrubí, montáž vnit�ních parapet�, zahájení prací na podlahách v interiéru, 
zahájení prací na úprav� ploch pod komunikace a zpevn�né plochy. 

                                                     Obr. 14 – �asový plán na m�síc �íjen 

Listopad 
Dokon�ení podlahových mazanin, dokon�ení montáže záme�nických a klempí�ských 

výrobk�, montáž sádrokartonových konstrukcí, montáž truhlá�ských výrobk�, zahájení 
montáže obklad� a podlahových konstrukcí, zahájení maleb a nát�r�. Montáž parkovacího 
zaklada�e a výtahu. Dokon�ení zpevn�ných ploch nádvo�í a komunikace pro p�ší. 

                                                     Obr. 15 – �asový plán na m�síc listopad 
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Prosinec 
Dokon�ení obklad� a podlahových konstrukcí, dokon�ení maleb a nát�r�, celková 

kompletace elektroinstalací, zdravotechniky, vzduchotechniky a topení, celkový úklid 
objektu, p�edání objektu. 

                                                     Obr. 16 – �asový plán na m�síc prosinec 

8. Koncepce �ešení za�ízení staveništ�

8.1.  Objekty pro ú�ely za�ízení staveništ�

Pro ú�ely za�ízení staveništ� se v prvních etapách výstavby nedá po�ítat s uzamykatelnými 
místnostmi v objektu. Po celou dobu výstavby budou na staveništi mobilní kontejnery, které 
budou sloužit pro sociální zázemí pracovník� na stavb�. Kontejnery budou umíst�ny ve 
dvorní �ásti staveništ�. Poloha kontejner� je takto volena pro nedostatek místa v jiných 
�ástech staveništ�. Na staveništi bude celkem šest mobilních kontejner�, z nichž dva slouží 
jako šatny pro pracovníky, jeden jako kancelá� stavbyvedoucího, dva skladovací kontejnery a 
jeden kontejner s WC, pisoáry a umyvadlem. Skladba kontejner� je podrobn� zobrazena na 
výkresu skladby bun�k (výkres C 5). Pro parkování aut bude využito �ásti uzav�eného 
chodníku. Ve fázi projektu, ve které se budou montovat podlahové konstrukce, a bude 
probíhat montáž obklad�, bude využíváno místností v objektu, které budou uzamykatelné. Pro 
�ešení odpad� bude na stavb� umíst�n kontejner na odpad. K dalším objekt�m za�ízení 
staveništ� pat�í v�žový je�áb Liebherr a stavební sila pro realizaci omítek.  

8.2. Plochy pro využití za�ízení staveništ�

Plochy za�ízení staveništ� se budou b�hem výstavby prom�nliv� m�nit, budou odlišné pro 
hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu a pro dokon�ovací práce. Plochy pro za�ízení 
staveništ� v etap� hrubé spodní stavby budou na skladování bedn�ní a výztuže. Dále zde bude 
plocha, na kterou bude najížd�t autodomícháva�, ze kterého se bude sypat �erstvá betonová 
sm�s do bádie. Pro hrubou vrchní stavbu budou plochy na skladování cihel, které budou 
umíst�ny ve van� pro parkovací zaklada�, aby došlo k úspo�e místa na staveništi, skládku 
výztuže p�ed objektem a skládku bedn�ní ve dvorní �ásti. Betonáž bude probíhat pomocí 
pumpy na beton, která bude umíst�na v jednom jízdním pruhu místní komunikace, dojde tudíž 
k záboru jednoho jízdního pruhu. Dokon�ovací práce budou klást nejv�tší požadavky na 
prostor z d�vodu lešení okolo objektu. P�i prcích na lešení platí obecn� zákaz prací nad sebou 
a zakázaný pohyb pod lešením. Ze skladovacích prostor se zde objeví skládka pro dv�
stavební sila, skládka pro izolanty, mísící centrum pro montáž kontaktního zateplovacího 
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systému a montáž lepícího tmele. K mísícímu centru bude dovedena voda a z�ízena p�ípojka 
elektrické energie. Po celou dobu výstavby bude proveden zábor pozemku chodníku, který je 
ve vlastnictví m�sta T�ebí�, bude smluvn� ošet�eno s m�stem, zajistí stavba. 

Výpis skládek pro spodní hrubou stavbu dle výkresu C 2 
1. skládka na výztuž 
2. skládka na bedn�ní 
Výpis skládek pro vrchní hrubou stavbu dle výkresu C 3 
1. skládka na výztuž 
2. skládka na bedn�ní 
3. skládka cihelných blok�
Výpis skládek pro dokon�ovací práce dle výkresu C 4 
4. skládka tepeln� izola�ního materiálu 
5. skládka lepícího tmele 
6. mísící centrum 
7. kontejner na odpad 
8. stavební lešení 

8.3. Výpo�et spot�eby energií 

Tabulka spot�eby vody 

                                                     Tab. 2 – tabulka spot�eby vody 

Qn - spot�eba vody v l/s 
  Pn - pot�eba vody v l/s dní (sm�nu 8 hod) 
  kn -  koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 
     t -  doba, po kterou je voda odebíraná v hodinách 
                        Tabulka pro návrh dimenze potrubí 
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                                                  Tab. 3 – návrh potrubí pro p�ípojku ZS 

Výpo�et pro požární vodu není pot�ebný, v blízkosti stavby se nachází podzemní hydrant, 
v p�ípad� požáru budou záchranné složky odebírat vodu z tohoto hydrantu. 

Výpo�et spot�eby el. energie 
Stroje a za�ízení na staveništi, které jsou napojeny na p�ívod elektrické energie 
V�žový je�áb Liebherr 50 EC B-5   21 KW 
Stavební mícha�ka     0,75 KW 
Stavební silo      5 KW 
Ponorný vibrátor     2,3 KW 
P�íložný vibrátor     3,13 KW 
Ru�ní kotou�ová pila     1,1 KW 
Bloková pila      7,5 KW 
Míchadlo      0,95 KW 
Úhlová bruska      2,6 KW 
Horkovzdušná pistole     2 KW 

Tab. 4 – celkový p�íkon stroj� a osv�tlení 

1,1 – koeficient ztráty vedení   0,5 – koeficient sou�asnosti el. motor�
0,8 – koeficient sou�asnosti vnit�ního osv�tlení 
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8.4. Údaje o dopravních trasách 

Doprava stavebních prvk�, materiál� a hmot bude �ešena po stávající komunikaci, Bráfov�
t�íd�. Bude preferována doprava menšími dopravními prost�edky, které vjedou pr�jezdem do 
dvorní �ásti. V�tší dopravní prost�edky musí být vyskladn�ny v�žovým je�ábem p�ímo na 
komunikaci a budou p�itom bránit pr�jezdu vozidel. Vozidla budou p�ed výjezdem ze 
staveništ� vždy �ádn� o�išt�na, pokud by zp�sobily ne�istoty na pozemní komunikaci, sjedná 
stavba nápravu. Komunikace na staveništi bude vzhledem k možnostem pouze pr�jezdem a 
mohou se po ní tedy pohybovat pouze drobn�jší vozidla. 

Vertikální doprava je zajišt�na pomocí v�žového je�ábu Liebherr 50 EC B-5. Po dokon�ení 
hrubé stavby a st�ešního oplášt�ní bude je�áb demontován a vertikální dopravu bude 
zajiš�ovat pouze monolitické schodišt�.  

8.5. Odstran�ní za�ízení staveništ�

Staveništ� bude odstra�ováno postupn� vždy po ur�ité etap� výstavby a zárove� bude 
dopl�ováno o další nové prvky nebo bude jenom p�emíst�no. Po zemních pracích dojde 
k odvezení kolového rypadla a sou�asn� s ním nebude pot�eba ani tatra se sklopkou, po 
dokon�ení st�ešního plášt� dojde k odstran�ní v�žového je�ábu z d�vodu jeho relativn�
vysoké ceny za pronájem. Stavební bu�ky budou odvezeny až t�sn� p�ed úpravou zpevn�ných 
ploch ve dvo�e. Demontáž je�ábu bude po montáži st�ešního plášt� až po dokon�ení ochranné 
vrstvy ka�írku. Demontáž bude probíhat autoje�ábem p�es garáže v zadní �ásti nádvo�í. 
Podrobn�jší nasazování stavebních mechanism� je zpracováno ve strojní sestav� v tabulce 
nasazení stroj�. Chodník p�ed budovaným objektem bude po skon�ení prací v exteriéru 
budovy uveden do p�vodního stavu, tato �innost bude dána smluvn� s m�stem T�ebí� a 
prob�hne v rámci budování zpevn�ných ploch na nádvo�í a v pr�jezdu. 

8.6. Sociální za�ízení 

Na staveništi bude umíst�n jeden sociální kontejner pro pracovníky na stavb�. V tomto 
kontejneru jsou umíst�ny 2 toalety a 2 pisoáry. Ve druhém pat�e mobilní sestavy se nachází 
dv� šatny. V každé šatn� je 10 uzamykatelných sk�ín�k, dv� lavice po p�ti sezeních a jeden 
dlouhý st�l.  

Celková kapacita t�chto za�ízení je 20 pracovník�, na staveništi bude pracovat maximáln�
pracovník� 19. 

8.7. Ekonomické vyhodnocení 

Náklady spojené se za�ízením staveništ�:    610 774,- 
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9. Hlavní stavební mechanismy 

 K nejhlavn�jším mechanism�m p�i realizaci bytového domu na ulici Bráfova pat�í v�žový 
je�áb Liebherr 50 EC B-5. K volb� tohoto je�ábu jsem p�istoupil z d�vodu nedostatku místa 
na staveništi. Jedná se o je�áb s horní oto�í a jeho základna se vejde do vany pro parkovací 
zaklada�. Montáž tohoto je�ábu bude probíhat autoje�ábem p�es garáže v zadní �ásti 
staveništ�. P�i návrhu je�ábu jsem vycházel z velikosti objektu a nejvzdálen�jšího a nejt�žšího 
b�emene. Nejt�žším b�emenem je v tomto p�ípad� i b�emeno nejvzdálen�jší a to bádie 
s betonovou sm�sí. Nad sousedními stavbami a pozemky je p�ísný zákaz manipulace 
s b�emeny. 

                                                     Obr. 17 – návrh je�ábu 

Mezi další st�žejní mechanismy pat�í kolové rypadlo CATERPILLAR, pomocí kterého 
budou hloubeny všechny výkopy. Toto rypadlo jsem navrhl z d�vodu dobré manipulace na 
relativn� malých prostorech s dostate�nou výkonností. Odt�žená zemina bude odvážena 
nákladním automobilem tatra. Podrobn�ji k mechanizaci viz. strojní sestava. 

10. Kvalitativní, environmentální a bezpe�nostní 
požadavky 

10.1.  Nakládání s odpady: 
Všechny vzniklé odpady, které jsou uvedeny v tabulce 5, budou odváženy na skládku 

v obci Petr�vky. Kovový odpad bude odvážen do sb�rného dvoru GEVIN kovošrot s.r.o. 
v T�ebí�i. D�ev�ný odpad bude odvezen ke št�pkování. Odpad bude rozt�íd�n podle vyhlášky 
�. 381/2001 Sb., Katalogu odpad�. Viz níže rozd�lené odpady. 
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Všechny odpady odvezené do sb�rných dvor� nebo na skládku budou doloženy 
potvrzením o uložení, tyto potvrzení budou doloženy p�i p�edání díla.  

B�žn� vzniklý komunální odpad bude umíst�n v kontejnerech umíst�ných na staveništi a 
vyváženy specializovanou firmou. 

Odpady vzniklé p�i realizaci BD v T�ebí�i 

1701  Beton, cihly, tašky a keramika
170101   Beton        O 
170102   Cihly        O 
17 01 07    Stavební su� a ostatní stavební materiál   O 

1702  D�evo, sklo a plasty
170201   D�evo        O 
170203   Plasty        O 

1704  Kovy (v�etn� jejich slitin)
170405   Železo a ocel       O 
170407   Sm�sné kovy       O 

1705  Zemina, kamení 
170504   Zemina a kamení       O 

1706  Izola�ní materiály
170604   Izola�ní materiály      O 

1708  Stavební materiál na bázi sádry
170802   Stavební materiály na bázi sádry     O 

1709  Jiné stavební a demoli�ní odpady
170904   Sm�sné stavební a demoli�ní odpady   O 

Odpady povolené k ukládání na skládce TKO Petr�vky 
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Tab. 5 – odpady, které budou ukládány na skládce v Petr�vkách 

                   Tab. 6 – ceník za ukládání odpad� na skládce v Petr�vkách

Rezerva Cena Cena Cena 

�íslo Základní na za bez s

katalogu poplatek rekultivaci uložení  DPH  DPH

Odpady kategorie - Komunální
500 100 470 1 070 1 150 K�/t

Zák lad DPH 14% je 570 K�

Odpady kategorie - Ostatní
500 35 535 1 070 1 184 K�/t

Základ DPH 20% je 570 K�

Odpady kategorie - Komunální 
500 100 850 1 450 1 640 K�/t

Základ DPH 20% je 950 K�

Odpady kategorie - Ostatní
500 35 865 1 400 1 580 K�/t

Základ DPH 20% je 900 K�

Množstevní slevy 

nad 500 t do 1 000 t 500 35 810 1 345 1 514 K�/t

nad 1 000 t do 1 500 t 500 35 760 1 295 1 454 K�/t

nad 1 500 t do 2 000 t 500 35 710 1 245 1 394 K�/t

nad 2 000 t 500 35 660 1 195 1 334 K�/t

Sm�sný  stavební a demoli�ní odpad
17 09 04 0 35 850 885 1 062 K�/t

Škvára , popílek
10 01 01 O 35 700 735 882 K�/t

Uli�ní  smetky
20 03 03 O 100 0 100 120 K�/t

Zemina a kamení
17 05 04 0 35 0 35 42 K�/t

Odpady kategorie Stavební - t�íd�ný - ur�ený k recyklaci

17 01 01 0 35 90 125 150 K�/t

17 01 02 0 35 90 125 150 K�/t

17 01 03 0 35 90 125 150 K�/t

17 01 07 0 35 90 125 150 K�/t

Cihly

Tašky a keramické výrobky

Sm�s betonu a cihel

Uvedené ceny jsou dle zákona 185 / 2001 Sb. složeny ze základního, rizikového  poplatku,
rekultiva�ní rezervy, skládkovného a DPH.

  -  pro všechny ostatní producenty odpadu

 -  pro všechny producenty odpadu

  - pro všechny producenty odpadu

  - pro všechny producenty odpadu

  - pro všechny producenty odpadu

Beton

CENÍK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADU
NA SKLÁDCE TKO PETR�VKY

PLATNÝ OD 1.1.2012

  -  pro �leny svazku obcí

  -  pro �leny svazku obcí

  -  pro všechny ostatní producenty odpadu
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10.2.  Kvalitativní požadavky: 
P�i realizaci díla budou dodržovány systémy �ízení jakost ISO a to p�edevším �SN EN 

ISO 9001, �SN EN ISO 14001, �SN OHSAS 18001. 
Generální dodavatel stavby bude mít vypracovány kontrolní a zkušební plány dle platných 

norem, materiály zabudované do konstrukcí budou mít atest, všechny tyto dokumenty 
p�edloží dodavatel p�i kolaudaci stavby. 

10.3. Bezpe�nostní požadavky 

P�i stavebních pracích budou dodržovány veškeré zásady bezpe�nosti práce, které �eší 
zpracovaný plán BOZP pro realizaci tohoto objektu. Stavební práce budou provád�t osoby 
odborn� zp�sobilé s pat�i�ným proškolením a kvalifikací a seznámené s plánem BOZP a 
celkovou situací na staveništi. Všichni pracovníci jsou povinni používat OOPP a poslouchat 
p�íkazy koordinátora BOZP a osob k tomu zp�sobilých.  

Pro pracovníky jsou z�ízeny v rámci projektu za�ízení staveništ� dv� šatny se stoly, 
lavicemi a sk�ínkami, dále sociální bu�ka se dv�ma pisoáry a dv�ma WC. V míst� sou�asné 
komunikace pro p�ší bude proveden zábor pozemku a tento pozemek bude oplocen plotem 
výšky minimáln� 1,8 m o celkové délce 24,5 m. Oplocení bude provedeno z plných polí, nap�. 
z d�ev�ných desek. Ze staveništ� bude z�ízen jeden výjezd, který bude pat�i�n� ozna�en, 
podrobn�ji k dopravnímu zna�ení viz. výkresy za�ízení staveništ�. Tento vjezd bude opat�en 
bránou a v dob�, kdy nebude probíhat výstavba, bude uzam�en. P�ed realizací objektu budou 
zpevn�ny plochy pro objekty za�ízení staveništ� tak, aby nedošlo k jejich poškození a nedošlo 
ke zni�ení stávajících vedení v chodníku p�ed objektem.  

P�i provád�ní jednotlivých prací budou dodržovány platné p�edpisy, zejména zákon 309 / 
2006 Sb. zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, na�ízení 
vlády 591 / 2006 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, na�ízení vlády 362 / 2005 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i nebezpe�í pádu, na�ízení vlády 101 / 2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na 
pracovišt� a pracovní prost�edí, Zákon 378 / 2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�. 

V dob� realizace stavby se nebudou na staveništi vyskytovat osoby s omezenou 
schopností pohybu ani orientace.  

V dob� realizace zemních prací budou pracovníci ohrožováni stísn�ným prostorem, 
všichni pracovníci budou s touto situací obeznámeni. Prostor pr�jezdu, který nebude 
odkopán, bude udržován co nejdelší dobu pr�chozí bez p�ekážek a bude zajiš�ovat 
bezpe�ný pr�chod do dvorní �ásti. P�i realizaci ostatních prací platí v pr�jezdu 
absolutní p�ednost pracovník� p�ed mechanizací. 
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1. Úvod 

Návrh strojní sestavy vychází z pot�eb dodavatele stavebních prací pro provedení 
konkrétních stavebních prací p�i realizaci bytového domu Bráfova v T�ebí�i. Stroje jsou 
�áste�n� vlastn�ny generálním dodavatelem, který provádí nejv�tší podíl prací a hlavní 
technologické etapy, nebo subdodavateli, kte�í si stroje a za�ízení zajistí sami. 

Na základ� návrhu strojní sestavy a �asového plánuje vypracován plán nasazení stroj�, 
ve kterém je podrobn� rozpracováno, kdy budou konkrétní stroje nasazeny do pracovních 
proces�. Tento plán m�že být b�hem postupu výstavby operativn� m�n�n tak, aby mohly být 
stroje zamluveny v dostate�ném �asovém p�edstihu a nedošlo tak ke zpomalení nebo dokonce 
zastavení realizace stavby. Tento plán mohou m�nit pouze osoby oprávn�né k tomuto úkonu 
tzn. stavbyvedoucí. 

2. Stroje pro zemní práce 
2.1. Caterpillar M318D 

Kolové rypadlo bude nasazeno na hloubení stavební jámy a základových rýh a to ve 
t�ech etapách. Pro p�ípad, že by došlo k nálezu zemin vyšších t�íd, je navrženo hydraulické 
kladivo.    P�edpokládané nasazení: 4.4.2011 – 6.5.2011 

                                                     Obr. 18 – kolové rypadlo CATRPILLAR 
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2.2. Nákladní automobil Tatra T3D-928-30 

Nákladní automobil Tatra bude použit pro nakládání a odvoz výkopku na skládku 
v etap� zemních prací 

P�edpokládané nasazení : 4.4.2011 – 6.5.2011 

                 
                                                     Obr. 19 – nákladní automobil TATRA 

����

„Motor   TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 kW, 2 100 
Nm/1 100 ot/min  

P�evodovka     TATRA 14 TS 210L synchronizovaná  
Kabina     2dve�ová, sedadla 2  
Rozvor     3 440 + 1 320 mm  
Max. tech. p�ípustná hmotnost  28 500 kg  
Stoupavost p�i 28 500 kg   30,0 %  
Užite�né zatížení    16 300 kg  
Max. rychlost     85 km/hod (s omezova�em rychlosti)  
Nástavby     T�ístrann� sklopná korba, objem 9 m3.“ 
�

2.3. Smykem �ízený naklada� Caterpillar 272 C 

Smykem �ízený naklada� bude používán b�hem celého procesu výstavby, bude použit 
na skládku a p�evoz stavebního materiálu.  

P�edpokládané nasazení: 18.4.2011 – 11.11.2011 
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                                                     Obr. 20 – smykový naklada� CATERPILLAR 

Technické parametry: 
[3] 

„Výkon motoru   76 kW 
Jmenovitá nosnost   1474 kg 
Statický klopný moment  2948 kg 
Provozní hmotnost [kg]  3761 kg 
Objem lopaty    0,4 m3“ 

3. Stroje pro úpravu podloží 
3.1. Vibra�ní dusadlo MR68H MASALTA 

Vibra�ní dusadlo bude používáno pro zhutn�ní násyp� pod základovou desku a pro 
zhutn�ní podloží pod zpevn�né plochy. Další využití bude pro hutn�ní zásyp� nov�
budovaných p�ípojek. 

P�edpokládané nasazení:  4.4.2011 – 3.6.2011  ;   17.10.2011 – 11.11.2011 

                                                     Obr. 21 – vibra�ní dusadlo 
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3.2. Vibra�ní deska MS125-4 MASALTA 

Vibra�ní deska bude použita pro finální hutn�ní podloží pod nov� realizované 
zpevn�né plochy a pod základovou desku pro bytový d�m. 

P�edpokládané nasazení: 4.4.2011 – 3.6.2011  ;   17.10.2011 – 11.11.2011 

                                                     Obr. 22 – vibra�ní deska 

4. Stroje a za�ízení pro vertikální dopravu 

4.1. V�žový je�áb s vrchní oto�í 50 EC-B 5 
V�žový je�áb bude používán pro vertikální dopravu materiálu, pro drobné betonáže 

pomocí bádie. 
P�edpokládané nasazení: 25.4.2011 – 7.10.2011 

                                                     Obr. 23 – v�žový je�áb Liebherr 
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                          Obr. 24 – únosnost je�ábu Liebherr 

                                                     Obr. 25 – parametry je�ábu Liebherr 

4.2. Autoje�áb Liebherr LTM 1055 
 Autoje�áb Liebherr bude využit pro montáž a demontáž v�žového je�ábu s horní oto�í. 

P�edpokládané nasazení: V týdnu od 25.4.2011 a v týdnu od 3.10.2011 

                                                     Obr. 26 – autoje�áb Liebherr 
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                                                     Obr. 27 – únosnost p�i montáži je�ábu 

5. Stroje a za�ízení pro betonáže 

5.1.  Bádie 
Bádie bude využívána pro p�epravu �erstvé betonové sm�si p�i drobn�jších 

betonážích, kdy nebude použit SCHWING 
P�edpokládané nasazení: 25.4.2011 – 7.10.2011 

                                                     Obr. 28 – bádie 
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5.2. �erpadlo �erstvé betonové sm�si SCHWING S 39 SX 

Schwing bude využit pro p�epravu �erstvé betonové sm�si p�i betonážích 
monolitických železobetonových strop� pop�ípad� st�n, sloup� a schodiš�. 

P�edpokládané nasazení: 11.4.2011 – 26.8.2011 

                                                     Obr. 29 – pumpa na beton SCHWING 

5.3. Autodomícháva� Basic line 

Autodomícháva� bude dovážet na stavbu �erstvou betonovou sm�s. 
P�edpokládané nasazení: 4.4.2011 – 2.8.2011 

                                                     Obr. 30 – autodomícháva�
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Obr. 31 – parametry autodomícháva�e 

5.4. Ponorný vibrátor AVMU 

Pomocí ponorného vibrátoru budou pracovníci vibrovat �erstvou betonovou sm�s, 
obzvlášt� pak p�i betonáži strop�, základ�, schodiš�, sloup� a �áste�n� i st�n.  

P�edpokládané nasazení: 11.4.2011 – 2.8.2011 

���������	
�������	�	
��������	

Elektrické 
napájení: 

230 / 50 V/Hz 

Hmotnost: 4.5 kg 

Rozm�r: 
150 x 354 x 205 
cm 

Typ motoru: AVMU  

Otá�ky motoru: 18000 ot./min 

P�íkon: 23� 0 W 

  

Obr. 32 – ponorný vibrátor 
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5.5. Plovoucí vibra�ní lišta ENAR HURACAN H 
Pomocí plovoucí vibra�ní lišty budou pracovníci vibrovat �erstvou betonovou sm�s, 

obzvlášt� pak p�i betonáži strop� a základových desek. 
P�edpokládané nasazení: 4.4.2011 – 26.8.2011 

Obr. 33 – vibra�ní lišta 

5.6. P�íložný vibrátor MVE 40/15 
P�íložný vibrátor bude používán p�i vibrování �erstvé betonové sm�si monolitických 

st�n. 
P�edpokládané nasazení: 2.5.2011 – 19.8.2011 

Obr. 34 – p�íložný vibrátor 

Obr. 35 – parametry p�íložného  vibrátoru 
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6. Nástroje pro práci s bedn�ním 

6.1. Ru�ní kotou�ová pila NAREX EPK 16 D 

Ru�ní kotou�ová pila bude používána na výrobu do�ez� z desek p�i bedn�ní strop�. 
P�edpokládané nasazení: 4.4.2011 – 20.12.2011 

Obr. 36 – ru�ní kotou�ová pila 

6.2. Motorová �et�zová pila STIHL MS 181 

Motorová pila bude používána pro �ezání vzp�r, pro krácení trámk�, prken atd. 
P�edpokládané nasazení: 4.4.2011 – 20.12.2011 

Obr. 37 – motorová,  �et�zová pila 

7. Nástroje pro zd�ní a omítání 

7.1. Bloková pila NORTON Clipper Jumbo 900 
Bloková pila bude využívána pro �ezání cihelných blok� p�i etap� zd�ní obvodových a 

výpl�ových konstrukcí a zd�ní p�í�ek. 
P�edpokládané nasazení: 18.7.2011 – 9.9.2011 
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Obr. 38 – bloková pila 

7.2. Míchadlo EGM 10-E3 
Pomocí míchadla se bude p�ipravovat lepící tmel pro systém zd�ní YTONG a pozd�jší 

využití p�i montáži kontaktního zateplovacího systému. 
P�edpokládané nasazení: 18.7.2011 – 11.11.2011 

Obr. 39 – míchadlo 

7.3. Paletový vozík 
Nástroj pro p�epravu materiálu uvnit� realizovaného objektu. 
P�edpokládané nasazení: 18.7.2011 – 11.11.2011 

Obr. 40 – paletový vozík 
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7.4. Mícha�ka 
Za�ízení na míchání �erstvých maltových sm�sí nebo �erstvého betonu v menším 

množství. 
P�edpokládané nasazení: 4.4.2011 – 11.11.2011 

Obr. 41 – stavební mícha�ka 

7.5. Stavební silo 
Za�ízení na skladování suchých maltových sm�sí nebo sm�sí na samonivela�ní 

podlahy, míchání sm�sí s vodou. 
P�edpokládané nasazení: 18.7.2011 – 11.11.2011 

       Obr. 42 – stavební silo 

8. Stroje a za�ízení pro zajišt�ní zásobování materiálem 

8.1. Nákladní automobil Iveco s náv�sem 
Nákladní automobil bude sloužit jako dopravce materiálu na stavbu, p�edevším v�tších 

v�cí nebo v�cí o v�tším po�tu, nap�. armatury, bedn�ní, cihel atd. 
P�edpokládané nasazení: 18.4.2011 – 20.12.2011 

Obr. 43 – stavební nákladní automobil IVECO 
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Obr. 44 – technické parametry nákl. auta 

8.2.  Nákladní automobil AVIA D 120 
Nákladní automobil AVIA bude sloužit pro zásobování menšími materiály, bude 

sou�asn� zajiš�ovat kontejnerovou dopravu. 
P�edpokládané nasazení: 4.4.2011 – 20.12.2011 

Obr. 45 – nákladní automobil AVIA 
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9. Další drobné ná�adí  
P�edpokládané nasazení: 4.4.2011 – 20.12.2011 

9.1.  Úhlová bruska Narex EBU 23 – 26 CA 

Obr. 46 – úhlová bruska 

9.2. Kombinované sekací a vrtací kladivo HILTI TE 30-C-AVR 
  

Obr. 47 – sekací a vrtací kladivo 

9.3. Akumulátorový vrtací šroubovák SFH 14-A 

Obr. 48 – AKU šroubovák 
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9.4. Horkovzdušná pistole 

Obr. 49 – horkovzdušná pistole 

9.5. Nivela�ní p�ístroj PENTAX AP – 128 

Obr. 50 – nivela�ní p�ístroj 

9.6. Rota�ní laser FL 1000 

        Obr. 51 – rota�ní laser 
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9.7. Stavební rozvad��

         Obr. 52 – stavební rozvad��
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�asové nasazení stroj�

                        Tab. 7 – �asové nasazení hlavních stroj� a za�ízení 
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10.Podklady 
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1. Obecné informace 

Jedná se o stavbu bytového domu v T�ebí�i. Tento d�m je navržen k bydlení, p�ízemní 
podlaží bude využíváno ke komer�ním ú�el�m. D�m má jedno podzemní a p�t nadzemních 
podlaží. Svislé konstrukce jsou �ešeny pomocí monolitických železobetonových štítových 
st�n tlouš�ky 220 mm, monolitických železobetonových st�n ztužujícího jádra tlouš�ky 250 
mm a monolitických železobetonových sloup� r�zných dimenzí dle statického výpo�tu. 
Schodišt� bude taktéž monolitické železobetonové uvnit� ztužujícího jádra. Ve st�nách budou 
ponechány instala�ní otvory pro vnit�ní rozvody. Objekt bude z vn�jší strany zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem z minerálních desek ROCKWOOL tl. 140 mm, st�echy 
budou ploché, kombinace plochých st�ech s fólií FATRAFOL a teras.

Zastav�ná plocha: 204 m2 

Konstruk�ní výška podlaží 2,83 m 
Sv�tlá výška podlaží 2,73 m 
Zpevn�né plochy 245,7 m2 

2. Materiál 

Bedn�ní pro monolitické konstrukce bude na staveništ� dovezeno pomocí nákladních 
automobil� a uskladn�no na skládce pro bedn�ní, odkud bude dle pot�eby bráno a po použití 
zase vráceno. Výztuž bude na stavbu dovážena taktéž pomocí nákladních automobil�, vždy 
tak, aby množství dovezené výztuže odpovídalo jednomu podlaží – v�etn� stropní konstrukce, 
a to z d�vodu malého prostoru za�ízení staveništ�. Vyskladn�ní bude probíhat stacionárním 
v�žovým je�ábem. Betonáž bude probíhat pomocí auto�erpadla betonové sm�si Schwing 
pop�ípad� v p�ípadech menších betonáží bádií a v�žovým je�ábem. Betonová sm�s bude na 
staveništ� dopravována pomocí autodomícháva�e.  

Beton:  St�ny          C 26/30 
             Sloupy       C 35/45 

Výztuž: St�ny i sloupy 10505 ( R ) 
Kompletní projekt bedn�ní bude zpracován p�i objednávce bedn�ní firmou DOKA.  

3. Pracovní podmínky 

Prostor staveništ� p�ed budovaným objektem do ulice bude oplocen plotem výšky 1,80 m, 
stávající oplocení dvorní �ásti je dostate�né. P�ívod elektrické energie bude zajišt�n jedním 
elektrorozvad��em viz. výkres za�ízení staveništ�, bude zajišt�no nap�tí 230 V a 400 V, 
vybudováno sociální zázemí pro pracovníky v podob� mobilních bun�k. Pro bu�ky budou 
z�ízeny p�ípojky kanalizace, elektrické energie a vodovodu z ve�ejného �adu. P�ed p�íjezdem 
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staveništní techniky musí být provedena staveništní komunikace a zpevn�né plochy pro 
za�ízení staveništ�. 
Na staveništi bude z�ízen v�žový je�áb, betonáž bude probíhat pomocí auto�erpadla betonové 
sm�si Schwing. Betonová sm�s bude na staveništ� dopravována pomocí autodomícháva�e. 
Bedn�ní musí být provedeno v souladu se ZTP výrobce nebo dodavatele systémového 
bedn�ní a se zásadami provád�ní tradi�ního bedn�ní. 
Bednící a odbed�ovací práce, armování, betonáž, smí provád�t pouze kvalifikovaní 
pracovníci (vyu�ení tesa�i, �ádn� zau�ení montážníci, železá�i - betoná�i ). 
U systémových bedn�ní musí být pracovníci seznámeni se závaznými technologickými 
postupy ( ZTP ). 

Dopravní situace na ulici Bráfova není z hlediska realizace p�íliš p�íznivá, dají se tudíž 
o�ekávat dopravní komplikace, které se snaží eliminovat �ešení a výkresy za�ízení staveništ�. 
V n�kterých situacích, zejména p�i betonážích pomocí pumpy na beton SCHWING a p�i 
vykládkách materiálu pomocí je�ábu dojde k záboru jednoho jízdního pruhu a tudíž i 
kyvadlové doprav� �ízené pomocí semafor�. 
  

4. P�evzetí pracovišt�

K p�evzetí pracovišt� dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu 
stavebních prací, p�evzetí musí být podepsáno statikem a stavebním dozorem. Dále budou p�i 
p�evzetí pracovišt� zkontrolovány základové spáry, podkladní betony nebo již provedené 
konstrukce, ochranné pot�ry na hydroizolacích, dále zda je ponechán dostate�ný p�esah 
výztuže z p�edešlých konstrukcí, na které bude navazována výztuž dalších monolitických 
konstrukcí, u monolitických st�n, sloup�  a strop� bude kontrolována rovinatost t�chto 
konstrukcí. Provede se kontrola únosnosti podkladu, na který bude bedn�ní kladeno, zejména 
pak v místech, kde bude bedn�ní zapíráno, pokud podklad nevyhoví, provedou se pat�i�né 
úpravy.  Dále bude provedena kontrola vyhovujících pracovních podmínek. 

O p�evzetí pracovišt� provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

5. Obecn� pracovní podmínky 

Omezení platí pro práce ve výškách, kdy rychlost v�tru p�esahuje rychlost  6
 Beaufortovy 
stupnice. Betonáž smí být provád�na v teplotách vyšších než 5°C, p�i betonáži p�i nižších 
teplotách musí být p�ijata další opat�ení. 
Bedn�ní musí být provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce nebo dodavatele 
systémového bedn�ní. 

6. Personální obsazení 

1x mistr ( tesa� ) 
2x pracovník pro vázání výztuže ( železá� ) 
2x pracovník pro provád�ní bedn�ní konstrukcí ( tesa� ) 
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1x je�ábník 
2x pomocný d�lník 

Samotné ukládání betonové sm�si do bedn�ní a vibrování �erstvé betonové sm�si budou 
provád�t tito pracovníci po odborném proškolení. 

7. Stroje a pracovní pom�cky 

 Montáž bude probíhat pomocí v�žového je�ábu na typu LIEBHERR 50 EC –B5. Bedn�ní 
pro monolitické konstrukce bude na staveništ� dovezeno pomocí nákladních automobil� a 
uskladn�no na skládce pro bedn�ní, odkud bude dle pot�eby bráno a po použití zase vráceno. 
Výztuž bude na stavbu dovážena taktéž pomocí nákladních automobil�, vždy tak, aby 
množství dovezené výztuže odpovídalo jednomu podlaží – v�etn� stropní konstrukce, a to 
z d�vodu malého prostoru za�ízení staveništ�. Vyskladn�ní bude probíhat stacionárním 
v�žovým je�ábem. Betonáž štítových st�n bude probíhat po výšce maximáln� 1,5 metru a to 
z d�vodu, aby nedošlo k narušení statiky sousedních budov. P�i provád�ní monolitických 
konstrukcí bude zapot�ebí ponorného vibrátoru k vibrování betonové sm�si a p�íložného 
vibrátoru pro vibrování st�n. Samotná doprava betonu na staveništ� bude probíhat pomocí 
autodomícháva�e a na místo pokládky �erpána pomocí automobilové pumpy na beton 
SCHWING nebo pomocí bádie a v�žového je�ábu v p�ípad� drobn�jších betonáží. 

Další montážní pom�cky a ná�adí: nivela�ní p�ístroj, ocelové pásmo, klubko voskované 
zam��ovací š��ra, olovnice, ru�ní kole�ka na beton, nab�ra�ky s násadou, zednické lžíce, 
ocelová pá�idla, vážní la�, palice, v�dra, klíny z tvrdého d�eva, st�rky, vibrátor, táhla, kotevní 
bloky a vzp�ry, kladiva a další osobní pom�cky budou uskladn�ny v uzamykatelné staveništní 
bu�ce. 
P�i práci musí mít �eta k dispozici výkres bedn�ní, pro armování výkres výztuže, výkresy 
montážních styk� a montážní deník. 

8. Pracovní postup 

1. Kontrola projektové dokumentace a dokumentace bedn�ní, kontrola úplnosti bedn�ní 

2. Zkontrolujeme, zda jsou pevn� stanoveny vyty�ovací výškové a sm�rové body, na 
které bude železobetonová konstrukce orientována, pop�ípad� se provede podrobné 
vyty�ení konstrukce, zejména pak lomových bod� konstrukce. 

3. O�istíme p�edešlé konstrukce od r�zných usazenin a prachu 

4. Na štítové st�ny nalepíme polystyrenové desky z d�vodu dilatace mezi objekty 
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5. Provedeme armování výztuží monolitických konstrukcí a to tak, aby napojení na 
p�edešlou výztuž bylo provedeno s dostate�nými p�esahy p�i vázání výztuže nebo 
svá�ením. Tvar a rozm�ry výztuží dle projektové dokumentace. Výztuž musí mít 
p�esné rozm�ry a svislost tak, aby se p�i zabedn�ní nedotýkala bedn�ní a abychom 
dokázali vložit mezi bedn�ní a výztuž distan�ní podložku. 

6. Provedeme jednostranné bedn�ní u štítových st�n. 

         Obr. 53 – st�nové bedn�ní FRAMAX 

 P�i montáži musíme zajistit bedn�ní proti posunutí a proti vybo�ení díky tlaku 
�erstvého betonu. Betonáž štítových st�n bude probíhat po výškách maximáln� 1,5 
metru, aby nedošlo k narušení statiky sousedních budov. 

7. Provedeme obedn�ní sloup� a st�n oboustranným bedn�ním dle PD. Montáž bedn�ní 
probíhá dle výkresu bedn�ní a dle pokyn� výrobce bedn�ní. Pracovníci musí mít 
osv�d�ení o oprávn�nosti montovat daný druh bedn�ní. Bednicí dílce budou vzájemn�
stahovány rychlospojkami a napínacími ty�emi v chráni�kách. P�ed smontováním se 
na st�ny bedn�ní nanese odbed�ovací p�ípravek. 

         Obr. 54 – st�nové bedn�ní FRAMAX, lávka k betonáži 
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8. Po kontrole správnosti provedení bedn�ní provedeme betonáž. Betonáž bude probíhat 
pomocí auto�erpadla betonové sm�si Schwing. Betonová sm�s bude na staveništ�
dopravována pomocí autodomícháva�e. B�hem betonáže bude sm�s vibrována pomocí 
ponorného vibrátoru. Betonáž bude probíhat po vrstvách max. do výšky1 metr, aby 
došlo k d�kladnému zhutn�ní betonové sm�si. 

          Obr. 55 – bedn�ní sloup�

9. Po zatvrdnutí betonové sm�si provedeme odbedn�ní monolitických konstrukcí, 
bedn�ní o�istíme, ošet�íme odbed�ovacím p�ípravkem a uložíme na skládku bedn�ní 
nebo dále používáme.  

10. Nejprve povolíme a z jedné strany odstraníme kloubové matice, povytáhneme 
napínací ty�e, odstraníme spojky a odebereme bednící dílec. Takto postupujeme, 
dokud není konstrukce zcela odbedn�na. P�i odbed�ování postupujeme po obou 
stranách stejnom�rn�, aby nedošlo ke z�ícení jedné strany bedn�ní. 

9. Jakost a kontrola kvality 

Vstupní kontrola – kontroluje se kvalita bednících dílc�, jejich neporušenost, a zda 
betoná�ská výztuž odpovídá p�edepsané kvalit� a dodané množství bet. výztuže. Dále se 
kontroluje rovinatost a kvalita p�edešlé konstrukce, tj. monolitického stropu nebo základové 
desky �i základových pas�.  

Meziopera�ní kontrola  –  provád�ní a kontrola betonových konstrukcí. Kontroluje se 
zejména správnost provád�ní bedn�ní, shoda s PD. P�ed provedením betonáže kontrolujeme 
rovinatost povrch� bedn�ní. 

Zkontrolujeme polohu výztuže, její krytí, kvalitu a polohu dle PD. Kontrolujeme kolmost, 
p�esnost p�i betonáži, zda nedošlo k vychýlení �i vyboulení bedn�ní, dále je t�eba kontrolovat 
vibrování bet. sm�si p�i ukládání do bedn�ní a dodržení doby odbedn�ní. Dále kontrolujeme 
kvalitu dodané �erstvé betonové sm�si. 

Výstupní kontrola – kontroluje se shoda konstrukcí s PD, výška, kolmost, kvalita 
provedených prací rovinatost povrch�. Max.výchylky do ± 5 mm na 2 m délky. Plochy  musí 
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být plné, hladké, �isté, stejn� zbarvené, bez odtržených hran a ulámaných  roh�, vyboulenin a 
ot�ep�. Povrch musí být celistvý bez trhlin. 

10.Bezpe�nost a ochrana zdraví 

P�i stavebních pracích budou dodržovány veškeré zásady bezpe�nosti práce, které �eší 
zpracovaný plán BOZP pro realizaci tohoto objektu. Stavební práce budou provád�t osoby 
odborn� zp�sobilé s pat�i�ným proškolením a kvalifikací a seznámené s plánem BOZP a 
celkovou situací na staveništi. Všichni pracovníci jsou povinni používat OOPP a poslouchat 
p�íkazy koordinátora BOZP a osob k tomu zp�sobilých.  

Pro pracovníky jsou z�ízeny v rámci projektu za�ízení staveništ� dv� šatny se stoly, 
lavicemi a sk�ínkami, dále sociální bu�ka se dv�ma pisoáry a dv�ma WC. V míst� sou�asné 
komunikace pro p�ší bude proveden zábor pozemku a tento pozemek bude oplocen plotem 
výšky minimáln� 1,8 m o celkové délce 24,5 m. Oplocení bude provedeno z plných polí, nap�. 
z d�ev�ných desek. Ze staveništ� bude z�ízen jeden výjezd, který bude pat�i�n� ozna�en, 
podrobn�ji k dopravnímu zna�ení viz. výkresy za�ízení staveništ�. Tento vjezd bude opat�en 
bránou a v dob�, kdy nebude probíhat výstavba, bude uzam�en. P�ed realizací objektu budou 
zpevn�ny plochy pro objekty za�ízení staveništ� tak, aby nedošlo k jejich poškození a nedošlo 
ke zni�ení stávajících vedení v chodníku p�ed objektem.  

P�i provád�ní jednotlivých prací budou dodržovány platné p�edpisy, zejména zákon 309 / 
2006 Sb. zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, na�ízení 
vlády 591 / 2006 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, na�ízení vlády 362 / 2005 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i nebezpe�í pádu, na�ízení vlády 101 / 2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na 
pracovišt� a pracovní prost�edí, Zákon 378 / 2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�. 

V dob� realizace stavby se nebudou na staveništi vyskytovat osoby s omezenou 
schopností pohybu ani orientace.  

V dob� realizace zemních prací budou pracovníci ohrožováni stísn�ným prostorem, 
všichni pracovníci budou s touto situací obeznámeni. Prostor pr�jezdu, který nebude 
odkopán, bude udržován co nejdelší dobu pr�chozí bez p�ekážek a bude zajiš�ovat 
bezpe�ný pr�chod do dvorní �ásti. P�i realizaci ostatních prací platí v pr�jezdu 
absolutní p�ednost pracovník� p�ed mechanizací. 

11.Životní prost�edí 

P�i vlastní realizaci projektu dojde pouze k mírnému zvýšení hluku v okolí stavby a to 
zejména stroji a dopravou, zejména ve fázích hrubé stavby. Rovn�ž m�že docházet 
k mírnému zvýšení prašnosti a to zejména v suchých obdobích. Oba tyto faktory budou do 
zna�né míry eliminovány plným oplocením výšky 1,8 metru a pracovní dobou, která nebude 
nikdy zasahovat do rozmezí hodin od 22:00 do 6:00, rovn�ž p�i v�trném po�así.  V n�kterých 
situacích, zejména p�i betonážích pomocí pumpy na beton SCHWING a p�i vykládkách 
materiálu pomocí je�ábu dojde k záboru jednoho jízdního pruhu a tudíž i kyvadlové doprav�
�ízené pomocí semafor�. Na místní komunikaci ulice Bráfova budou z�ízeny dva nové, 
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zna�kami ozna�ené p�echody pro chodce tak, aby mohli osoby bezpe�n� p�ejít na prot�jší 
chodník, rychlost v okolí stavby bude snížena na 30 km/h. P�i stavebních pracích nevznikají 
žádné nebezpe�né odpady.  

P�i p�ípadném výskytu nebezpe�ného odpadu bude odpad okamžit� odvezen na skládku 
k ekologické likvidaci. Odpady budou t�íd�ny a bude s nimi nakládáno podle p�íslušné 
legislativy. Po dokon�ení nebude stavba nijak negativn� ovliv�ovat okolní pozemky a stavby. 
�ást nezávadného odpadu nap�. zbytky cihel, betonu bude uloženo na staveništi nap�íklad 
jako podklad pod zpevn�né plochy, ostatní budou odvezeny na skládku nebo k recyklaci. 

Skupina 17: Stavební a demoli�ní odpady

�. 17 01 01 Beton 
�. 17 01 02 Cihly 
�. 17 02 01 D�evo 
�. 17 02 03 Plasty 
�. 17 04 07 Sm�sné kovy 
�. 17 05 04 Zemina a kamení 
�. 17 06 04 Izola�ní materiály 
�. 17 08 04 Materiály na bázi sádry 
�. 17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
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1. Obecné informace 

Jedná se o stavbu bytového domu v T�ebí�i. Tento d�m je navržen k bydlení, p�ízemní 
podlaží bude využíváno ke komer�ním ú�el�m. D�m má jedno podzemní a p�t nadzemních 
podlaží. Svislé konstrukce jsou �ešeny pomocí monolitických železobetonových štítových 
st�n tlouš�ky 220 mm, monolitických železobetonových st�n ztužujícího jádra tlouš�ky 250 
mm a monolitických železobetonových sloup� r�zných dimenzí dle statického výpo�tu. 
Schodišt� bude taktéž monolitické železobetonové uvnit� ztužujícího jádra. Ve st�nách budou 
ponechány instala�ní otvory pro vnit�ní rozvody. Objekt bude z vn�jší strany zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem z minerálních desek ROCKWOOL tl. 140 mm, st�echy 
budou ploché, kombinace plochých st�ech s fólií FATRAFOL a teras.

Zastav�ná plocha: 204 m2 

Konstruk�ní výška podlaží 2,83 m 
Sv�tlá výška podlaží 2,73 m 
Zpevn�né plochy 245,7 m2 

2. Materiál 

��� „Všechny tepelné izolace st�n jsou navrženy z kamenné vlny systému ROCKWOOL, 

výjimkou je pouze izolace suterénního zdiva polystyrénovými deskami do hloubky 1,0m pod 
upravený terén XPS. 

Je navrženo zateplení vn�jšího plášt� budovy kontaktním zateplovacím systémem 
ROCKWOOL s izolantem z kamenné vlny tl. 140 mm. Izolace lamelovými izola�ními deskami 
(vlákna kolmo) FASTROCK LL. Na ost�ní budou použity tuhé desky FASTROCK. V ploše je 
navržena jednotná tl. 140 mm, ale sloupy a ost�ní jsou �ešeny individuáln�, jak konstrukce 
dovolí v tl. 50, 60, 80, 100, 120 mm. Atiky/parapety teras jsou z vn�jší strany izolovány 
deskami tl. 80 mm z vnit�ní strany 50 mm.“ 

Tepelné izolace: 

ROCKWOOL FASTROCK 30 mm   26 m2   

ROCKWOOL FASTROCK 50 mm   23 m2   

ROCKWOOL FASTROCK 70 mm   26 m2   

ROCKWOOL FASTROCK 80 mm   103 m2   

ROCKWOOL FASTROCK 100 mm  126 m2   

ROCKWOOL FASTROCK 140 mm  356 m2   

Austrotherm XPS TOP P GK    6 m2   

Lepící a st�rkovací tmely :  

Spárovací hmota KERACOLOR  7 pytl� po 25 kg 

Keraflex     27 pytl� po 25 kg 

Baumit StarContact     8 palet po 52 pytlech 
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Spot�eba:     Lepení 4-5 kg/m2

      Vyrovnání  3 kg/m2

      St�rkování 4-6 kg/m2

Sklotextilní sí�ovina 

Baumit ArmaTex    1 role 

Baumit DuoTex    30 rolí 

Dopl�ky: 

Al soklový profil pro založení  42 bm  

Al roh s výztužnou tkaninou   640 bm 

APU lišty s výztužnou tkaninou  280 bm 

Plastové distan�ní podložky 

Spojky soklových profil�

3roby na upevn�ní soklového profilu 3 ks/bm lišty 

Talí�ová hmoždina STR 8/60 U x 175 6 ks/m2

Finální povrchová úprava: 

Základ:  Baumit Uni Primer  12 kbelík� po 25 kg 

Fasádní omítka: Baumit SiliconTop  43 kbelík� po 30 kg 

Pásek obkladový cihelný Klinker   168 m2

3. Pracovní podmínky 

Prostor staveništ� p�ed budovaným objektem do ulice bude oplocen plotem výšky 1,80 m 
s distancí 0,6 metr� od hranice pozemku, stávající oplocení dvorní �ásti je dostate�né. P�ívod 
elektrické energie bude zajišt�n jedním elektrorozvad��em viz. výkres za�ízení staveništ�, 
bude zajišt�no nap�tí 230 V a 400 V, vybudováno sociální zázemí pro pracovníky v podob�
mobilních bun�k. Pro bu�ky budou z�ízeny p�ípojky kanalizace, elektrické energie a 
vodovodu z ve�ejného �adu. P�ed p�íjezdem staveništní techniky musí být provedena 
staveništní komunikace a zpevn�né plochy pro za�ízení staveništ�. Stavební lešení bude 
provedeno dle platných p�edpis�, osobami odborn� zp�sobilými k t�mto úkon�m a p�edáno 
p�edávacím protokolem.  
Kontaktní zateplovací systém ETICS bude proveden v souladu s platnou legislativou, 
materiály použité na tento systém budou odpovídat p�edepsanému typu a kvalit�, nebudou 
nahrazovány podobnými materiály. Práce budou provád�t pouze pracovníci k t�mto úkon�m 
kvalifikovaní a odborn� zp�sobilí. Všichni pracovníci na realizaci kontaktního zateplovacího 
systému budou seznámeni s technologickým postupem na provád�ní tohoto systému. Pro 
návrh a realizaci vn�jšího tepeln� izola�ního kompozitního systému je nutné zpracovat 
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projektovou dokumentaci, která musí být pro konkrétní objekt zpracována v konkrétní 
skladb� v�etn� názv� jednotlivých výrobk�. Montáž ETICS smí provád�t pouze firmy, které 
jsou nositelem platného osv�d�ení o zaškolení svých pracovník� pro provád�ní konkrétního 
ETICS. 

4. P�evzetí pracovišt�

K p�evzetí pracovišt� dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu 
stavebních prací, p�evzetí musí být podepsáno stavbyvedoucím a stavebním dozorem. Dále 
bude kontrolována rovinatost povrch� st�n, na které bude kontaktní zateplovací systém 
provád�n, stav všech klempí�ských výrobk�, zejména oplechování atik. Okna i dve�e musí být 
osazeny ješt� p�ed zahájením tepeln� izola�ních prací. Odchylka roviny povrchu nesmí být 
v�tší než 10 mm na 1 metru. Dále se provede kontrola podkladu, jeho �istota, vlhkost. 
V opa�ném p�ípad� provedeme tyto kroky: 

������������	
������������������	
������������������	
������������������	
�������������� ���� ���� ���� ����������������
����������������
����������������
����������������
��������

zvýšená vlhkost podkladu  analýza p�í�in a podle výsledku bu
 sanace 
p�í�in zvýšené vlhkosti a zajišt�ní vyschnutí nebo 
jen zajišt�ní vyschnutí, volba vhodného ETICS 

zaprášený podklad   ometení nebo omytí tlakovou vodou se zajišt�ním 
vyschnutí 

mastnoty na podkladu  odstran�ní mastnot tlakovou vodou s p�ísadou 
vhodných �isticích prost�edk�, omytí �istou 
tlakovou vodou, zajišt�ní vyschnutí 

odbed�ovací nebo jiné separa�ní prost�edky 
na podkladu  odstran�ní odbed�ovacích nebo jiných 

separa�ních prost�edk� vodní párou s použitím 
�isticích prost�edk�, omytí �istou tlakovou vodou, 
zajišt�ní vyschnutí 

aktivní trhliny v podkladu  analýza p�í�in a podle výsledku bu
 odstran�ní 
p�í�iny, nebo �ešení dilata�ními spárami 

podklad nevykazuje 
požadovanou rovinnost  místní vyrovnání vhodnou hmotou prokazateln�

zajiš�ující soudržnost podkladu nebo celoplošné 
vyrovnání omítkou p�i dodržení soudržnosti 
podkladu a zajišt�ní vyschnutí použitých hmot“ 

5. Obecn� pracovní podmínky 

a) [4]„Teplota vzduchu po dobu provád�ní technologických operací ETICS a dále po 
dobu stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než + 5 ºC a vyšší než + 30 
ºC, pokud dokumentace ETICS nestanoví jinak.  
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b) P�i zpracování silikátových výrobk� m�že být teplota v rozmezí + 8 ºC až + 25 ºC. 
c) Obdobn� povrchová teplota podkladu a všech sou�ástí ETICS nesmí být nižší než 

+ 5 ºC (resp. + 8 ºC p�i zpracování silikátových výrobk�). 
d) Ochrana p�ed dešt�m musí být zajišt�na po dobu technologických operací 

provád�ní ETICS a po dobu zrání jeho sou�ástí. 
e) P�ed p�ímým slune�ním zá�ením musí být po dobu svého zrání chrán�na základní 

vrstva, penetra�ní nát�r, omítka a pop�. její nát�r. 
f) P�i silném v�tru narušujícím �ádné provád�ní ETICS je provád�ní ETICS 

nep�ípustné.“ 

6. Personální obsazení 

Složení pracovní �ety je vždy odvozené od pracovního záb�ru. Pracovní �eta se obvykle 
skládá z 3 odborných pracovník� a 1 pomocného pracovníka.  

Na realizaci kontaktního zateplovacího systému bytového domu Bráfova budou 2 
pracovní �ety tzn. 8 pracovník�. Práce na kontaktním zateplovacím systému budou probíhat 
sou�astn� na �elní st�n� do ulice i na st�n� sm�rem do dvora. 

7. Stroje a pracovní pom�cky 

- ru�ní el. mísidlo  2 ks 
- rohová lžíce vn�jší 2 ks 
- nástavec na mísidlo 2 ks 
- rohová lžíce vnit�ní 2 ks 
- pilka (n�ž)  
- špachtle  4 ks 
- švýcarské hladítko 4 ks 
- p�íklepová vrta�ka 2 ks 
- vrtáky dle pot�eby 
- malé hladítko 4 ks 
- hladítko z um�lé hmoty 4 ks 
- zednická lžíce 8 ks 
- ozubené hladítko 8 ks 
- srovnávací hliníková la� 2 ks 
- kladka s provazem 2 ks 
- kbelíky dle pot�eby 

Další drobné ná�adí: 
Olovnice, vodováhy, kladívka, š��rka, nivela�ní p�ístroj pro založení soklové lišty. 
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8. Pracovní postup 

a) P�íprava podkladu, dokon�enost p�edcházejících prací 
Na objektech, kde se bude realizovat ETICS, by m�ly byt dokon�eny stavební práce 

související s osazením dve�í a oken. Musí být dokon�eny všechny rozvody, nap�. elektro a 
slaboproud, které jsou vedeny pod zateplovacím systémem, dále osazeny zvonky, dopisní 
schránky, reklamní tabule, trasováni rozvod� ozna�it na tepeln�izola�ní desce, aby následn�
nebyly poškozeny kotvením. Prvky prostupující ETICS se musí na povrchu ve styku s 
omítkou ut�snit silikonovým tmelem pro venkovní použiti.  

Je nutné, aby okapní hrany parapet�, �íms, atik p�esahovaly minimáln� o 30 mm novou 
fasádu. Nové kotveni hromosvod�, deš�ových svod� musí rovn�ž respektovat polohu 
vn�jšího povrchu. 

Dále je rovn�ž nutno zkontrolovat podklad a to z hlediska rovinatosti povrchu, zda se na 
povrchu nevyskytují trhliny, vlhkost a ne�istota.  

b) Založení soklové lišty 
[4]„Na p�edem p�ipravený podklad p�ipevníme do maltového lože z lepicí hmoty soklový 

profil ETICS soklovou hmoždinkou, v po�tu cca 3 ks/bm soklového profilu. P�i použití vrut� a 
hmoždinek je t�eba zabránit vzniku tepelného mostu nap�. pomocí plastové podložky. Je t�eba 
pe�liv� dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K podložení soklových profil� p�i nerovném 
podkladu použijeme soklové distan�ní podložky. Soklové profily se osazují se vzájemnými 
mezerami ší�ky 2-3 mm, doporu�uje se jejich spojování spojkami soklových lišt. Spára mezi 
zakládacím profilem a podkladem musí být t�sn�na. 

Soklový profil ETICS se pro vytvo�ení trvale pružného spojení omítek tepeln� izola�ních 
systém� a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporu�uje doplnit o okapni�ku k soklovému 
profilu ETICS. Na zadní stranu soklového profilu se nanese lepicí hmota a na takto 
p�ipravený profil ukládáme p�ímo fasádní tepeln� izola�ní desky opat�ené lepicí hmotou na 
pat� a na zadní stran�. Izola�ní desky musí být t�sn� p�itisknuty k p�ední hran� soklového 
profilu.“ 

          
Obr.56 - Soklová distan�ní podložka      Obr.57 - Spojka soklových lišt           Obr.58 - Montáž okeni�ky

c) Lepení izola�ních desek 
[4]„Míchání lepidla vždy provád�t dle ustanovení p�íslušného technického listu výrobku. 

Obecn� však platí, smíchat p�ipravenou suchou sm�s s p�edepsaným množstvím vody, 
promíchat v nádob�, p�t minut nechat odležet a po p�ti minutách znovu promíchat. Po tomto 
procesu je lepící tmel p�ipraven k nanášení na izola�ní desky.“
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Nanášení na desky s kolmými vlákny musí být provád�no celoplošn� a rovnom�rn� po 
rubové stran� desky ozubeným plechovým hladítkem. P�ed nanášením lepicí hmoty se deska 
tence p�est�rkuje lepicí hmotou v míst� jejího budoucího nanášení.  

              
 Obr.57 Kontaktní vrstva desky s tmelem                 Obr. 58 Nanášení lepícího tmele 

[4] „Po nanesení lepícího tmelu p�iložíme desku tmelem ke st�n� a rovnom�rn� p�itla�íme 
k podkladu. Desky musí být lepeny na vazbu jak v ploše, tak i v rozích dle obrázk� níže. Okolo 
oken nesmí kon�it desky v rohu ost�ní. “ 

              
                     Obr. 59 - Vazba rohu                                                        Obr. 60 -  Vazba okolo oken 
  

[4] „Spáry izola�ních desek na sebe musí navazovat, nesmí mezi nimi být mezery a nesmí 
být vypln�ny lepícím tmelem. Po zatvrdnutí tmele o�ízneme p�e�nívající konce izola�ních 
desek z roh� a ost�ní“ 

Obr. 61 -  Vazba rohu     
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d) Kotvení a vytužování sklovláknitou tkaninou 
Kotvení talí�ovými hmoždinkami bude provád�no nejd�íve 24 hodin po lepení izola�ních 

desek po zatvrdnutí lepícího tmele a to dle projektové dokumentace. Po�et hmoždinek ur�í 
taktéž projektant.� [4] „Pro kotvení tepelných izolant� z minerální vlny je nutno použít pouze 
hmoždinky s kovovým trnem, pro tlouš�ky minerálních fasádních desek nad 140 mm pouze 
šroubovací hmoždinky. Kotvící prvky mají za úkol p�enést pouze síly vznikem sání v�tru, 
nikoli vlastní váhu zateplovacího systému, k tomuto ú�elu slouží lepící tmel.“�

Kotvení a vyztužování bude probíhat dv�ma zp�soby a to: 
1) P�ed vyztužením armovací tkaninou pro povrchy s tenkovrstvou finální 

vrstvou 

       
      Obr. 62 -  Vrtání otvoru pro hmoždinu                         Obr. 63 -  Zatloukání hmoždiny do otvoru 

Doporu�ení pro vrtání otvor� pro montáž talí�ových hmoždinek: 

[4] „Plné stavební materiály pomocí vrtáku SDS plus s p�íklepem. Otvor je nutno vrtat 10 
mm hloub�ji, než skute�ná kotevní hloubka hmoždinky kolmo k ploše podkladu pro kotvení. 
Jedním až dvojím zasunutím vrtáku za chodu (již bez vrtání) se otvor vy�istí. 

Pórobeton vrtat libovolným spirálovým vrtákem bez p�íklepu kolmo k ploše podkladu pro 
kotvení. Zvýšeným tlakem na vrták b�hem vrtání se zpev�uje materiál na st�nách otvoru, 
n�kolikerým zasunutím vrtáku za chodu p�i vrtání se otvor vy�istí.“ 

           
Obr. 63 -  Dotažení šroubovací hmoždiny                          Obr. 64 -  Špatná montáž hmoždiny 

             pomocí akuvrta�ky                                                          
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P�i vyztužování armovací m�ížkou postupujeme nejprve od armování roh�, teprve pozd�ji 
p�istupujeme k armování ploch st�n.  

             
      Obr. 65 -  Vlepení perlin. rohu                                              Obr. 66 -  Nanesení tmele 

Rohy ost�ní armujeme nejprve klasickým zp�sobem, p�i druhé vrstv� vkládáme armovací 
m�ížku ve sm�ru oto�eném o 45°. 

     Obr. 67 -  Vlepení výztužné sí�ky                                        Obr. 68 -  P�evyztužení rohu 

Po aplikaci vyztužující druhé vrstvy ost�ní oken a dve�í naneseme druhou (vyrovnávací) 
vrstvu lepícího a st�rkovacího tmele. 

Po takto nanesené vrstv� následuje op�t technologická pauza v trvání min. 3 dny, která je 
však závislá na teplot� a vlhkosti vzduchu. 
  

2) Po vyztužení armovací tkaninou pro povrchy obloženými cihelnými pásky 
Klinker 

Pro systém s opa�ným kotvením p�es armovací m�ížku platí pro lepení izola�ních desek 
stejný technologický postup jako v p�edchozí kapitole 1). Jediný rozdíl je v po�adí kotvení, 
kdy se nejprve provede armování pomocí armovací m�ížky a teprve p�l hodiny po armování 
se provede kotvení pomocí hmoždin. 
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     Obr. 69 -  Dotažení hmoždiny                                        Obr. 70 -  Pohled na hmoždinu

P�es takto zakotvený izola�ní systém se op�t provede vyrovnávací vrstva z lepícího a 
st�rkového tmele. 

               
        Obr. 71 -  Kone�ný pohled na st�nu po montáži tmele, hmoždin a sí�ky     

                                  
e) Finální vrstvy 

1. Finální vrstva z tenkovrstvé probarvené omítky 

P�ed nanášením základního nát�ru je vhodné základní vrstvu jemn� p�ebrousit. Tímto 
p�ebroušení se odstraní v základní vrstv� malé nerovnosti a vý�n�lky st�rkové hmoty. 
Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Nesmí dojít k obnažení 
nebo poškození sklotextilní výztuže. 

Pro základní nát�r je ur�en Baumit UniPrimer, který se nanáší na vyzrálý a suchý podklad 
bez ne�istot (základní vrstvu) celoplošn� fasádním vále�kem nebo št�tkou. Dbáme na to, aby 
vrstva byla nanesena rovnom�rn� a na celé ploše. Základní nát�r �edíme vždy podle návodu 
výrobce, v p�ípad�, že se základní nát�r �edit nemá, ne�edit. 
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     Obr. 72 -  P�ebroušení základní vrstvy                          Obr. 73 -  Realizace základního nát�ru  
  

Po aplikaci základního nát�ru na základní vrstvu je t�eba dodržet technologickou p�estávku 
minimáln� 24 hodin. 

Nanášení tenkovrstvé probarvené omítky 

[4] „Pohledov� ucelené plochy je nutné provád�t v jednom pracovním záb�ru (mokré do 
mokrého). P�erušení práce se p�ipouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároží a na 
jiných vodorovných a svislých hranách. Napojení dvou barevných odstín� nebo ukon�ení se 
provádí pomocí papírové lepicí pásky.“ 

Do balení kbelíku je zakázáno cokoli p�idávat. 

                         
                                             Obr. 74 -  Kone�ná skladba 
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2. Finální vrstva z cihelných pásk� Klinker 

Na hotovou základní vrstvu naneseme op�t vrstvu lepícího tmele, na který p�itiskneme 
cihlový pásek. Po zatvrdnutí lepícího tmele vyplníme spáry spárovací hmotou. 

                                            
                             Obr. 75 Nanášení lepící hmoty a lepení pásk� Klinker 

9. Jakost a kontrola kvality 

1)Vstupní kontrola: 

Kontroluje se p�edevším dodaný materiál, dokon�ení p�edešlých proces� jako jsou 
dokon�ené klempí�ské prvky, osazená okna, dokon�enost zd�ní obvodového plášt�, rovinnost 
podkladu ±10 mm na 2 metrové lati, zda není podklad zamašt�ný, zaprášený �i od jiných 
ne�istot. 

2)Meziopera�ní kontrola 

a) podklad 
kontrola p�ipravenosti podkladu,  

b) lepení desek 
správnost lepení izola�ních desek – zda probíhá lepení celoplošn�, správnost založení 

soklové lišty, dodržování správné konzistence lepící hmoty, správnost míchání lepící hmoty, 
tlouš�ku izola�ních desek, spáry mezi deskami a p�ípadná oprava, dodržování vazeb nároží a 
ost�ní,  
c) kotvení 

zp�sob vrtání a osazování hmoždinek, po�et hmoždinek, rozmíst�ní hmoždinek, 
pevnost uchycení hmoždinek,  
d) provád�ní základní vrstvy 
 p�esahy pásk� sklotextilní sí�ky, uložení sí�ky bez záhyb�, dodržování 
technologických p�estávek, dodržování konzistence lepící hmoty a správnosti míchání, 
e)kone�ná povrchová úprava 
 nanášení penetra�ního nát�ru, dodržení technologických p�estávek, požadovaný 
barevný odstín a zrnitost. 
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3)Výstupní kontrola 

a) lepení desek 
 rovinnost nalepených desek, celistvost vrstvy tepelné izolace 
b) kotvení  
 pevnost uchycení hmoždinek 
c) provád�ní základní vrstvy 
 rovinnost, krytí sklotextilní sí�ky lepící hmotou, tlouš�ku základní vrstvy 

d)provád�ní kone�né vrstvy 
 celistvost vrstvy, správnost provedení, �istota vrstvy, o�išt�ní okenních otvor�

Všechny práce v meziopera�ních kontrolách je t�eba kontrolovat vždy p�ed tím, než 
dojde k jejich zakrytí následující vrstvou. 

10. Bezpe�nost a ochrana zdraví 

P�i stavebních pracích budou dodržovány veškeré zásady bezpe�nosti práce, které �eší 
zpracovaný plán BOZP pro realizaci tohoto objektu. Stavební práce budou provád�t osoby 
odborn� zp�sobilé s pat�i�ným proškolením a kvalifikací a seznámené s plánem BOZP a 
celkovou situací na staveništi. Všichni pracovníci jsou povinni používat OOPP a poslouchat 
p�íkazy koordinátora BOZP a osob k tomu zp�sobilých.  

Pro pracovníky jsou z�ízeny v rámci projektu za�ízení staveništ� dv� šatny se stoly, 
lavicemi a sk�ínkami, dále sociální bu�ka se dv�ma pisoáry a dv�ma WC. V míst� sou�asné 
komunikace pro p�ší bude proveden zábor pozemku a tento pozemek bude oplocen plotem 
výšky minimáln� 1,8 m o celkové délce 24,5 m. Oplocení bude provedeno z plných polí, nap�. 
z d�ev�ných desek. Ze staveništ� bude z�ízen jeden výjezd, který bude pat�i�n� ozna�en, 
podrobn�ji k dopravnímu zna�ení viz. výkresy za�ízení staveništ�. Tento vjezd bude opat�en 
bránou a v dob�, kdy nebude probíhat výstavba, bude uzam�en. P�ed realizací objektu budou 
zpevn�ny plochy pro objekty za�ízení staveništ� tak, aby nedošlo k jejich poškození a nedošlo 
ke zni�ení stávajících vedení v chodníku p�ed objektem.  

P�i provád�ní jednotlivých prací budou dodržovány platné p�edpisy, zejména zákon 309 / 
2006 Sb. zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, na�ízení 
vlády 591 / 2006 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, na�ízení vlády 362 / 2005 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i nebezpe�í pádu, na�ízení vlády 101 / 2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na 
pracovišt� a pracovní prost�edí, Zákon 378 / 2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�. 

V dob� realizace stavby se nebudou na staveništi vyskytovat osoby s omezenou 
schopností pohybu ani orientace.  

V dob� realizace zemních prací budou pracovníci ohrožováni stísn�ným prostorem, 
všichni pracovníci budou s touto situací obeznámeni. Prostor pr�jezdu, který nebude 
odkopán, bude udržován co nejdelší dobu pr�chozí bez p�ekážek a bude zajiš�ovat 
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bezpe�ný pr�chod do dvorní �ásti. P�i realizaci ostatních prací platí v pr�jezdu 
absolutní p�ednost pracovník� p�ed mechanizací. 

Všichni pracovníci budou informováni, kde naleznou lékárni�ku a kartu první pomoci. 
�

11.Životní prost�edí 

P�i vlastní realizaci projektu dojde pouze k mírnému zvýšení hluku v okolí stavby a to  
stroji a dopravou, zejména ve fázích hrubé stavby. Rovn�ž m�že docházet k mírnému zvýšení 
prašnosti a to zejména v suchých obdobích. Oba tyto faktory budou do zna�né míry 
eliminovány plným oplocením výšky 1,8 metru a pracovní dobou, která nebude nikdy 
zasahovat do rozmezí hodin od 22:00 do 6:00, rovn�ž p�i v�trném po�así.  V n�kterých 
situacích, zejména p�i betonážích pomocí pumpy na beton SCHWING a p�i vykládkách 
materiálu pomocí je�ábu dojde k záboru jednoho jízdního pruhu a tudíž i kyvadlové doprav�
�ízené pomocí semafor�. Na místní komunikaci ulice Bráfova budou z�ízeny dva nové, 
zna�kami ozna�ené p�echody pro chodce tak, aby mohli osoby bezpe�n� p�ejít na prot�jší 
chodník, rychlost v okolí stavby bude snížena na 30 km/h. P�i stavebních pracích nevznikají 
žádné nebezpe�né odpady.  

P�i p�ípadném výskytu nebezpe�ného odpadu bude odpad okamžit� odvezen na skládku 
k ekologické likvidaci. Odpady budou t�íd�ny a bude s nimi nakládáno podle p�íslušné 
legislativy. Po dokon�ení nebude stavba nijak negativn� ovliv�ovat okolní pozemky a stavby. 
�ást nezávadného odpadu nap�. zbytky cihel, betonu bude uloženo na staveništi nap�íklad 
jako podklad pod zpevn�né plochy, ostatní budou odvezeny na skládku nebo k recyklaci. 

�

�

Skupina 17: Stavební a demoli�ní odpady
�. 17 01 01 Beton 
�. 17 01 02 Cihly 
�. 17 02 01 D�evo 
�. 17 02 03 Plasty 
�. 17 04 07 Sm�sné kovy 
�. 17 05 04 Zemina a kamení 
�. 17 06 04 Izola�ní materiály 
�. 17 08 04 Materiály na bázi sádry 
�. 17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Normy a zkratky použité pro kontrolní a zkušební plán pro realizaci 
monolitických železobetonových st�n a sloup�

Použité normy: 

[1] 	SN EN 206-1 - Beton - specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[2] 	SN EN 100 80 - Ocel pro výztuž do betonu - sva�itelná betoná�ská ocel 

[3] 	SN EN 13670  - Provád�ní betonových konstrukcí 

[4] 	SN EN 12350-1 - Zkoušení �erstvého betonu 

[5] 	SN 73 02 02  - Geometrická p�esnost ve výstavb� - základní ustanovení 

Použité zkratky: 

TDI - technický dozor investora 
Stavbyved. - stavbyvedoucí 
SD - stavební deník 
PD - projektová dokumentace 

Normy a zkratky použité pro kontrolní a zkušební plán pro realizaci 
kontaktního zateplovacího systému 

Použité normy a podklady: 

[6] 	SN EN 13 500 - Tepeln� izola�ní výrobky pro použití ve stavebnictví 
 - Vn�jší tepeln� izola�ní kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace 

[7] 	SN 73 2901 - Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém�

[8] 	SN EN 13670 - Provád�ní betonových konstrukcí 

[9] ETAG 014 - Mechanické upevn�ní zateplovacích systém�

Použité zkratky: 
TDI - technický dozor investora 
Stavbyved. - stavbyvedoucí 
SD - stavební deník 
PD - projektová dokumentace 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy 
staveništ�, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a 
p�ístupy na staveništ�

Staveništ� se nachází na okraji centra m�sta T�ebí� na ulici Bráfova. V t�sné blízkosti 
staveništ� se nachází hlavní komunikace, která vede jedním sm�rem do centra a na nám�stí 
v T�ebí�i a druhým sm�rem z centra sm�rem na Vladislav. Nový realizovaný bytový d�m se 
nachází v �adové zástavb� rodinných dom�. V míst� realizace bytového domu se nacházel 
starý rodinný d�m, který byl p�edm�tem demolice v p�edchozí etap�. V sou�asné dob� je 
staveništ� p�ipraveno pro zahájení zemních prací a celou realizaci bytového domu. Staveništ�
je ze dvou prot�jších stran uzav�eno budovami rodinných dom� a oplocením zahrad k nim 
p�íslušným a ze t�etí strany �adovými garážemi. Plocha staveništ� je p�evážn� rovná, 
odvodn�ní pozemku bude �ešeno svahováním do kanaliza�ní šachty, která je p�edm�tem 
realizace kanaliza�ní p�ípojky a v budoucnu bude využívána jako odvodn�ní zpevn�ných 
ploch pro parkovací stání pro osobní automobily. Pozemky dot�ené výstavbou se nachází 
v katastrálním území T�ebí� na parcelách �íslo 1888, 1943 a 2136.  

V míst� sou�asné komunikace pro p�ší bude proveden zábor pozemku a tento pozemek 
bude oplocen plotem výšky minimáln� 1,8 m o celkové délce 24,5 m. Oplocení bude 
provedeno z plných polí, nap�. z d�ev�ných desek. Ze staveništ� bude z�ízen jeden výjezd, 
který bude pat�i�n� ozna�en, podrobn�ji k dopravnímu zna�ení viz. výkresy za�ízení 
staveništ�. Tento vjezd bude opat�en bránou a v dob�, kdy nebude probíhat výstavba, bude 
uzam�en. P�ed realizací objektu budou zpevn�ny plochy pro objekty za�ízení staveništ� tak, 
aby nedošlo k jejich poškození a nedošlo ke zni�ení stávajících vedení v chodníku p�ed 
objektem. Pozemek p�ed budovaným objektem, který bude po celou dobu výstavby zabrán 
za�ízením staveništ� je ve vlastnictví m�sta T�ebí�, musí být tedy p�edm�tem smlouvy mezi 
m�stem a zhotovitelem. Chodník, který bude p�i výstavb� poni�en, bude p�ed skon�ením 
stavby uveden do p�vodního stavu.  

2. Významné sít� technické infrastruktury 

P�ed zahájením realizace objektu, zejména zemních prací, budou všechny inženýrské sít�
zasahující do staveništ� �ádn� ozna�eny. 

  
2.1. Dopravní infrastruktura 

V t�sné blízkosti staveništ� se nachází hlavní komunikace, která vede jedním sm�rem do 
centra a na nám�stí v T�ebí�i a druhým sm�rem z centra sm�rem na Vladislav. Objekt je ze t�í 
stran obestav�n sousedními objekty, na plochu staveništ� je tudíž p�íjezd pouze z této 
komunikace. V dob� realizace bude zastav�na i �elní strana a na v�tší �ást staveništ� z�stane 
pouze vjezd p�es pr�jezd realizovaného bytového domu. Dopravní situace na ulici Bráfova 
není z hlediska realizace p�íliš p�íznivá, dají se tudíž o�ekávat dopravní komplikace, které se 
snaží eliminovat �ešení a výkresy za�ízení staveništ�. V n�kterých situacích, zejména p�i 
betonážích pomocí pumpy na beton SCHWING a p�i vykládkách materiálu pomocí je�ábu 
dojde k záboru jednoho jízdního pruhu a tudíž i kyvadlové doprav� �ízené pomocí semafor�. 
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Za �adovými garážemi prochází jednosm�rná komunikace na sousední pozemek, které bude 
využito pro montáž a demontáž v�žového je�ábu, jinak bude preferován p�ístup z hlavní 
komunikace. 

2.2 Technická infrastruktura 

Na pozemku staveništ� v místech chodníku pro p�ší vede v sou�astné dob� vodovodní 
�ad, p�ípojka jednotné kanalizace, elektrické vedení NN a st�edotlaký plynovod. Budovaný 
objekt BD bude pomocí p�ípojek na všechna tato vedení napojen.  

3. Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ�
apod.

- P�ípojka kanalizace 
Bytový d�m je napojen na kanaliza�ní �ad pomocí p�ípojky z p�edchozího objektu, dojde 

pouze k drobné úprav� této p�ípojky a následnému napojení objektu BD. Z parkovacího 
zaklada�e je navrženo odvodn�ní p�es lapa� ropných látek, taktéž ze zpevn�ných ploch 
nádvo�í za bytovým domem a z odvodn�ní st�echy a teras. Tyto p�ípojky z jámy parkovacího 
zaklada�e, z nádvo�í a odvodn�ní st�echy jsou svedeny do šachty v pr�jezdu a odtud do 
jednotné kanaliza�ní p�ípojky.  

P�ípojka kanalizace objekt� za�ízení staveništ�, zejména mobilního kontejneru pro 
sociální za�ízení je �ešena na nádvo�í do vybudované kanalizace viz. výkresy za�ízení 
staveništ�. Pro odvodn�ní zpevn�ných ploch bude využito vybudované kanaliza�ní šachty pro 
pozd�jší odvodn�ní nádvo�í. 

- Vodovod 
Stávající objekt, který byl p�edm�tem demolice byl napojen pomocí dvou p�ípojek ze 

stávajícího �adu v chodníku p�ed objektem. Dojde k realizaci nové p�ípojky, která povede 
pr�jezdem se stejným odb�rným místem. P�ípojky odstran�ného domu budou taktéž zrušeny. 

Objekty za�ízení staveništ� budou napojeny z nov� realizované p�ípojky viz. za�ízení 
staveništ�. Jako odb�rné místo pro dokon�ovací práce bude využito napojení nové vodovodní 
p�ípojky a p�vodního vodovodu, další odb�rné místo bude z�ízeno u mísícího centra. 

- STL p�ípojka a rozvod plynu 
P�ípojka STL plynu bude nov� z�ízena a napojena na STL vedení v chodníku p�ed 

budovaným objektem. Objekt bude napojen jednou p�ípojkou. 

- Elektrop�ípojka NN 
Bude využito p�ípojky z p�edchozího objektu. Tato p�ípojka bude pouze p�emíst�na do 

blízkosti její pozd�jší instalace. Na tuto p�ípojku bude napojen staveništní rozvad��, ze 
kterého povedou všechny p�ípojky za�ízení staveništ� nap�. v�žového je�ábu, stavebních sil a 
mobilních stavebních bun�k. Po odpojení staveništního rozvad��e dojde k napojení BD. 
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4. Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn�
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

P�i stavebních pracích budou dodržovány veškeré zásady bezpe�nosti práce, které �eší 
zpracovaný plán BOZP pro realizaci tohoto objektu. Stavební práce budou provád�t osoby 
odborn� zp�sobilé s pat�i�ným proškolením a kvalifikací a seznámené s plánem BOZP a 
celkovou situací na staveništi. Všichni pracovníci jsou povinni používat OOPP a poslouchat 
p�íkazy koordinátora BOZP a osob k tomu zp�sobilých.  

Pro pracovníky jsou z�ízeny v rámci projektu za�ízení staveništ� dv� šatny se stoly, 
lavicemi a sk�ínkami, dále sociální bu�ka se dv�ma pisoáry a dv�ma WC. V míst� sou�asné 
komunikace pro p�ší bude proveden zábor pozemku a tento pozemek bude oplocen plotem 
výšky minimáln� 1,8 m o celkové délce 24,5 m. Oplocení bude provedeno z plných polí, nap�. 
z d�ev�ných desek. Ze staveništ� bude z�ízen jeden výjezd, který bude pat�i�n� ozna�en, 
podrobn�ji k dopravnímu zna�ení viz. výkresy za�ízení staveništ�. Tento vjezd bude opat�en 
bránou a v dob�, kdy nebude probíhat výstavba, bude uzam�en. P�ed realizací objektu budou 
zpevn�ny plochy pro objekty za�ízení staveništ� tak, aby nedošlo k jejich poškození a nedošlo 
ke zni�ení stávajících vedení v chodníku p�ed objektem.  

P�i provád�ní jednotlivých prací budou dodržovány platné p�edpisy, zejména zákon 309 / 
2006 Sb. zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, na�ízení 
vlády 591 / 2006 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, na�ízení vlády 362 / 2005 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i nebezpe�í pádu, na�ízení vlády 101 / 2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na 
pracovišt� a pracovní prost�edí, Zákon 378 / 2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�. 

V dob� realizace stavby se nebudou na staveništi vyskytovat osoby s omezenou 
schopností pohybu ani orientace.  

V dob� realizace zemních prací budou pracovníci ohrožováni stísn�ným prostorem, 
všichni pracovníci budou s touto situací obeznámeni. Prostor pr�jezdu, který nebude 
odkopán, bude udržován co nejdelší dobu pr�chozí bez p�ekážek a bude zajiš�ovat 
bezpe�ný pr�chod do dvorní �ásti. 
�

5. Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných 
zájm�, 

�

P�i vlastní realizaci projektu dojde pouze k mírnému zvýšení hluku v okolí stavby a to 
zejména stroji a dopravou, zejména ve fázích hrubé stavby. Rovn�ž m�že docházet 
k mírnému zvýšení prašnosti a to zejména v suchých obdobích. Oba tyto faktory budou do 
zna�né míry eliminovány plným oplocením výšky 1,8 metru a pracovní dobou, která nebude 
nikdy zasahovat do rozmezí hodin od 22:00 do 6:00, rovn�ž p�i v�trném po�así.  V n�kterých 
situacích, zejména p�i betonážích pomocí pumpy na beton SCHWING a p�i vykládkách 
materiálu pomocí je�ábu dojde k záboru jednoho jízdního pruhu a tudíž i kyvadlové doprav�
�ízené pomocí semafor�. Tento zábor bude vždy na dobu nezbytn� nutnou a bude dán 
smluvn� mezi �iditelstvím silnic a dálnic a dodavatelem stavebních prací. Na místní 
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komunikaci ulice Bráfova budou z�ízeny dva nové, zna�kami ozna�ené p�echody pro chodce 
tak, aby mohli osoby bezpe�n� p�ejít na prot�jší chodník, rychlost v okolí stavby bude snížena 
na 30 km/h. P�i stavebních pracích nevznikají žádné nebezpe�né odpady.  

6. �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�
�

Pro pracovníky bude z�ízeno šest mobilních bun�k do sebe vzájemn� propojených, z toho 
budou dv� sloužit jako šatny pro pracovníky, jedna jako kancelá� stavbyvedoucího, jedna se 
sociálním za�ízením a dv� jako skladovací kontejnery pro ná�adí a materiál. Bu�ka sociálního 
za�ízení bude napojena na p�ípojku vody, kanalizace a el. energie. Ostatní bu�ky pouze na 
p�ípojku el. energie. Pro hrubou stavbu bude pro vertikální dopravu využíváno v�žového 
je�ábu s horní oto�í Liebherr 50 EC-B5, který bude taktéž využíván pro betonáže pomocí 
bádie. Pro horizontální dopravu bude využíváno smykem �ízeného naklada�e, který projede 
pr�jezdem na nádvo�í. Pro zemní práce bude staveništ� vybaveno kolovým rypadlem a 
nákladním automobilem. Na staveništi budou pro hrubou spodní stavbu z�ízeny skládky 
bedn�ní a armatury. Pro hrubou stavbu budou z�ízeny taktéž tyto skládky a nov� skládka pro 
zdící materiál. K do�asným skládkám bude využíváno i jámy pro zaklada�, který nebude 
v dob� pot�eby skládek ješt� nainstalován. Z d�vod� rozm�r� staveništ� bude docházet 
k �astým p�esun�m a zm�nám v za�ízení, podrobn�ji jsou tyto zm�ny znázorn�ny ve 
výkresech za�ízení staveništ�. P�ípojky el. energie budou ze stavebního rozvad��e, na který 
budou napojeny stavební bu�ky, je�áb, mísící centrum, stavební sila aj. a to p�ípojkami na 400 
V a 230 V. Pro dokon�ovací práce bude nov� z�ízeno mísící centrum, prostory pro stavební 
sila, skladovací plocha pro izola�ní materiál, palety s lepícím tmelem a lešení. Pro zd�ní 
budou z�ízena mísící centra p�ímo v jednotlivých podlažích a to vzhledem k charakteru 
materiálu a technologických postup�.  

�
�

7. Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 
��

Je nutno ohlásit p�íslušnému stavebnímu ú�adu v�žový je�áb a sestavu mobilních bun�k. 
Dále je nutné si vyžádat povolení na ob�asný zábor jednoho jízdního pruhu, zábor chodníku 
pro ú�el za�ízení staveništ� a p�íslušného dopravního zna�ení. Dalším objektem vyžadujícím 
povolení je lešení, které bude postaveno okolo celého domu, u štítových st�n bude lešení 
postaveno na st�echách sousedních objekt�, p�i stavb� tohoto lešení nesmí dojít k poni�ení 
st�ech t�chto objekt� a po demontáži lešení st�echu vrátit do p�vodního stavu. 
�

8. Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 
ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na 
staveništi podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci 

P�i stavebních pracích budou dodržovány veškeré zásady bezpe�nosti práce, které �eší 
zpracovaný plán BOZP pro realizaci tohoto objektu. Stavební práce budou provád�t osoby 
odborn� zp�sobilé s pat�i�ným proškolením a kvalifikací a seznámené s plánem BOZP a 
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celkovou situací na staveništi. Všichni pracovníci jsou povinni používat OOPP a poslouchat 
p�íkazy koordinátora BOZP a osob k tomu zp�sobilých.  

P�i provád�ní jednotlivých prací budou dodržovány platné p�edpisy, zejména zákon 309 / 
2006 Sb. zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, na�ízení 
vlády 591 / 2006 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, na�ízení vlády 362 / 2005 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i nebezpe�í pádu, na�ízení vlády 101 / 2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na 
pracovišt� a pracovní prost�edí, Zákon 378 / 2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�. 

Podrobn�jší �ešení bezpe�nosti práce je zpracováno v plánu BOZP a ve výpisu rizik a 
zp�sob� jak jim p�edcházet. 

V dob� realizace zemních prací budou pracovníci ohrožováni stísn�ným prostorem, 
všichni pracovníci budou s touto situací obeznámeni. Prostor pr�jezdu, který nebude 
odkopán, bude udržován co nejdelší dobu pr�chozí bez p�ekážek a bude zajiš�ovat 
bezpe�ný pr�chod do dvorní �ásti. P�i realizaci ostatních prací platí v pr�jezdu 
absolutní p�ednost pracovník� p�ed mechanizací. 

Všichni pracovníci budou informováni, kde naleznou lékárni�ku a kartu první pomoci. 
�

9. Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�
�

P�i vlastní realizaci projektu dojde pouze k mírnému zvýšení hluku v okolí stavby a to 
zejména stroji a dopravou, zejména ve fázích hrubé stavby. Rovn�ž m�že docházet 
k mírnému zvýšení prašnosti a to zejména v suchých obdobích. Oba tyto faktory budou do 
zna�né míry eliminovány plným oplocením výšky 1,8 metru a pracovní dobou, která nebude 
nikdy zasahovat do rozmezí hodin od 22:00 do 6:00, rovn�ž p�i v�trném po�así.  V n�kterých 
situacích, zejména p�i betonážích pomocí pumpy na beton SCHWING a p�i vykládkách 
materiálu pomocí je�ábu dojde k záboru jednoho jízdního pruhu a tudíž i kyvadlové doprav�
�ízené pomocí semafor�. Na místní komunikaci ulice Bráfova budou z�ízeny dva nové, 
zna�kami ozna�ené p�echody pro chodce tak, aby mohli osoby bezpe�n� p�ejít na prot�jší 
chodník, rychlost v okolí stavby bude snížena na 30 km/h. P�i stavebních pracích nevznikají 
žádné nebezpe�né odpady.  

P�i p�ípadném výskytu nebezpe�ného odpadu bude odpad okamžit� odvezen na skládku 
k ekologické likvidaci, avšak výskyt takového materiálu se p�i realizaci stavby 
nep�edpokládá. Odpady budou t�íd�ny a bude s nimi nakládáno podle p�íslušné legislativy. Po 
dokon�ení nebude stavba nijak negativn� ovliv�ovat okolní pozemky a stavby. �ást 
nezávadného odpadu nap�. zbytky cihel, betonu bude uloženo na staveništi nap�íklad jako 
podklad pod zpevn�né plochy, ostatní budou odvezeny na skládku nebo k recyklaci. 
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Skupina 17: Stavební a demoli�ní odpady
�. 17 01 01 Beton 
�. 17 01 02 Cihly 
�. 17 02 01 D�evo 
�. 17 02 02 Sklo 
�. 17 02 03 Plasty 
:��	���	.�;# <9��7

:��	����(��� ��9��� /
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10.Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�

P�edpokládaná lh�ta výstavby: duben 2011 – prosinec 2011 
Podrobn�jší termíny jsou zpracovány v objektovém harmonogramu a harmonogramu hlavního 
objektu SO 01. 
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1. Úvod 

Funkce plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

 Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi stanovuje bližší požadavky 
pro zajišt�ní bezpe�nosti pracovník� p�i pracích, které p�ímo ohrožují pracovníky na zdraví. 
Dále stanovuje povinnosti zhotovitele vytvá�et pracovní podmínky, které umož�ují bezpe�ný 
výkon t�chto �inností p�i realizaci stavby. Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví se rovn�ž v�nuje 
ochran� „t�etích osob“ pohybujících se v blízkosti staveništ�. Další funkcí plánu je p�esn�
stanovit podmínky, za kterých bude výstavba probíhat, nap�. stanovuje, jak �asto bude 
kontrolní den, kdo se ho bude ú�astnit a p�esn� stanovuje povinnosti ú�astník� výstavby. 

B�žná rizika vztahující se k jednotlivým provád�ným pracím a profesím, které jsou 
pro tyto práce typické, jsou sou�ástí prevence rizik jednotlivých zam�stnavatel� (dodavatel�) 
a jejich povinností je tyto rizika hodnotit a p�ijímat pro n� opat�ení – nap�íklad pracovní 
pokyny, OOPP, atd. 

Použité zkratky: 

BOZP – bezpe�nost a ochrana zdraví na stavb�
OOPP – osobní ochranné pracovní prost�edky 
NV – na�ízení vlády 
SD – stavební deník 
BD – bytový d�m 

Seznam použitých materiál�: 

• Na�ízení vlády 362 / 2005 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
nebezpe�í pádu  

• Na�ízení vlády 101 / 2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 
pracovní prost�edí 

• Na�ízení vlády 591 / 2006 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na staveništích 

• Zákon 309 / 2006 Sb. zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i práci 

• Zákon 378 / 2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�

• http://novy.stavebnidozory.cz/koordinator-bezpecnosti 
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2. Základní údaje o stavb�

Termín zahájení a dokon�ení stavby:  4.4.2011 – 20.12.2011 
Název stavby:      Bytový d�m Bráfova - T�ebí�
Místo stavby:       T�ebí�
Katastrální území:     T�ebí�
Druh stavby:      Novostavba  
Zadavatel:      MPP cz a.s., Lipník u Hrotovic 44 
Projektant:      parking – Architekt Martišek, s.r.o. 
Koordinátor: 
Dodavatel:  GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 

Velké Mezi�í�í 

Popis stavby: 

Bytový d�m bude využíván p�edevším k bydlení, ke kterému bude sloužit 5 klasických 
byt�, z nichž v každém z prvních t�í nadzemních podlaží budou dva byty, ve �tvrtém a pátém 
nadzemním podlaží bude jeden mezonetový byt. P�ízemní podlaží bude využíváno pro 
komer�ní ú�ely jako obchod. Objekt je �áste�n� podsklepen ve své st�ední �ásti a to z d�vodu, 
aby nedošlo k narušení sousedních dom� hloubením stavební jámy. 

Nosná konstrukce domu je �ešena jako železobetonový monolitický skelet, v kombinaci 
železobetonových monolitických sloup� a st�n. Vodorovné konstrukce jsou �ešeny pomocí 
železobetonových monolitických strop�. Obvodový pláš� je �ešen pomocí výpl�ového zdiva 
z blok� YTONG se zateplením kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerálních 
vláken ROCKWOOL. P�í�ky jsou navrženy taktéž z blok� YTONG, st�ny mezi byty jsou 
navrženy z blok� POROTHERM AKU. St�echa je �ešena jako plochá s odvodn�ním dovnit�
objektu, k byt�m ve �tvrtém a pátém podlaží jsou venkovní terasy.  Jako výpln� otvor� jsou 
navržena d�ev�ná euro okna a dve�e, v p�ízemním podlaží je navržen prosklený pláš� sloužící 
jako výloha. 

                             Obr. 76 – celková situace stavby 
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Ú�astníci výstavby: 

Investor  
Stavební ú�ad v T�ebí�i 
Technický dozor investora 
Koordinátor BOZP 
Hlavní zhotovitel 
Subdodavatelé: subdodávka izolace spodní stavby a st�echy 
   subdodávka dodávky montáže oken, žaluzií a vnit�ních parapet�
   subdodávka ZTI, VZT, topení 
   subdodávka elektroinstalací 
   subdodávka d�ev�ných parket a truhlá�ských výrobk�
   subdodávka výtahu a parkovacího zaklada�e parkllift 
    

Maximální celkový po�et pracovník� na stavb�:  19 pracovník�

Ú�el vydání: 

Plán je zpracován ve stupni p�ípravy realizace stavby a musí být b�hem realizace stavby 
aktualizován. 

3. Rozsah stavby: 

• Oplocení stavby bude provedeno plotem výšky min. 1,8 metru 

• Vjezd na staveništ� a výjezd bude jednou bránou, která p�ímo navazuje na 
p�ilehlou komunikaci 

• Na staveništi budou z�ízeny sklady materiálu, stavební bu�ky, zásobníky 
suchých sm�sí 

• Svislá doprava materiálu bude zajišt�na v�žovým je�ábem 
• Stroje podrobn�ji v �ásti strojní sestava 

• Odb�rná místa vody a elektrické energie pro za�ízení staveništ� viz. výkresy 
za�ízení staveništ�

V dob� realizace zemních prací budou pracovníci ohrožováni stísn�ným prostorem, 
všichni pracovníci budou s touto situací obeznámeni. Prostor pr�jezdu, který nebude 
odkopán, bude udržován co nejdelší dobu pr�chozí bez p�ekážek a bude zajiš�ovat 
bezpe�ný pr�chod do dvorní �ásti. P�i realizaci ostatních prací platí v pr�jezdu 
absolutní p�ednost pracovník� p�ed mechanizací. 

Podrobn�jší technologie a dopravní zna�ení na staveništi ve výkresech za�ízení staveništ�. 
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Seznam správc� dot�ených inženýrských sítí: 

• Úseku elektrické energie 

• Úseku plynu 

• Úseku vody 

• Úseku kanalizace 
• Úseku dopravy 

4. Postupy prací, technologií, �emesel a rizik s navrženým opat�ením 

4.1.Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdrav, p�i jejichž provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán dle 
na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

• Práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, 
nap�íklad p�i pracích na monolitickém železobetonovém skeletu, pracích na st�eše, 
pracích na kontaktním zateplovacím systému, pracích p�i vyzdívání obvodového 
plášt� a pád do výtahové šachty p�i pohybu na schodišti 

• Práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních díl�
kovových, betonových, a d�ev�ných ur�ených pro trvalé zabudování do staveb 

4.2.Další práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví 

• Výkopy stavebních jam a rýh (stabilita svahu, kolová rypadla, automobilová doprava, 
vibra�ní p�ch a deska) 

• Manipulace s t�žkými b�emeny pomocí je�ábu, p�i betonážích bádií, manipulace 
s bedn�ním, manipulace s materiálem 

• Betoná�ské práce (bedn�ní, železá�ské práce, betonáž, odbedn�ní) 

• Zednické práce 

• Práce na lešení a na st�echách 

• Používání elektrických ná�adí 

• Práce na žeb�íku 
• Pohyb po staveništi a staveništní komunikaci 

• Pohyb t�etích osob v blízkosti staveništ�

Podrobn�jší vyhodnocení rizik s navrženým opat�ením je zpracován samostatn�
v p�íloze rizika a opat�ení 
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5. Doporu�ená spole�ná opat�ení BOZP 

Rozsah výkonu �innosti koordinátora 

Koordinátor p�i realizaci stavby, dle zákona �. 309/2006 Sb., je na stavb� osoba 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (dále jen „koordinátor‘).  

Všechny osoby na staveništi, jsou povinny:  
  
• 	ídit se pokyny koordinátora a dbát jeho na�ízení 

• Ú�astnit se kontrolních dn� BOZP pokud k tomu jsou koordinátorem vyzvány

• Ú�astnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu jsou koordinátorem vyzvány
• Spolupracovat na odstra�ování zjišt�ných závad v oblasti BOZP

• P�edcházet situacím, p�i kterých by mohli zranit sebe nebo druhou osobu 

Koordinátor b�hem p�ípravy stavby 

1) „[5]Dává podn�ty a doporu�uje technická �ešení nebo organiza�ní opat�ení, která jsou 
z hlediska zajišt�ní bezpe�ného a zdraví neohrožujícího pracovního prost�edí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména t�ch, které 
se uskute��ují sou�asn� nebo v návaznosti; dbá, aby doporu�ované �ešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními p�edpisy k zajišt�ní 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a aby bylo, s p�ihlédnutím k ú�elu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky p�im��ené, 

2) Poskytuje odborné konzultace a doporu�ení týkající se požadavk� na zajišt�ní 
bezpe�né a zdraví neohrožující práce, odhadu délky �asu pot�ebného pro provedení 
plánovaných prací nebo �inností se z�etelem na specifická opat�ení, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a pot�ebnou organizaci prací v pr�b�hu realizace 
stavby, 

3) Zabezpe�uje, aby plán obsahoval, p�im��en� povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveništ�, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajišt�ní bezpe�né a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v dob� zpracování plánu 
známi, 

4) Zajistí zpracování požadavk� na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci p�i 
udržovacích pracích.“ 

P�sobnost koordinátora b�hem realizace stavby 

5) „[5]Koordinátor koordinuje spolupráci zhotovitel� nebo osob jimi pov��ených p�i 
p�íjímání opat�ení k zajišt�ní BOZP se z�etelem na povahu stavby a na všeobecné 
zásady prevence rizik a �innosti provád�né na staveništi sou�asn�, pop�ípad� v t�sné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabra�ovat pracovním úraz�m a 
p�edcházet vzniku nemoci z povolání 



83 

6) Koordinátor b�hem realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dn� k dodržování 
Plánu BOZP za ú�asti zhotovitel� nebo osob jimi pov��ených a organizuje jejich 
konání. 

Na kontrolním dnu koordinátor: 

a)Dává podn�ty a doporu�uje technická �ešení nebo organiza�ní opat�ení z hlediska   
zajišt�ní bezpe�ného a zdraví neohrožujícího pracovního prost�edí a kontroluje 
jejich pln�ní  

b)Informuje všechny dot�ené zhotovitele stavby o bezpe�nostních a zdravotních    
    rizicích, která vznikla na staveništi b�hem postupu prací a navrhuje k nim    
     preventivní opat�ení  

c)Prokazateln� seznamuje se zjišt�nými nedostatky a navrhovanými opat�eními za  
    uplynulé období  

d) Koordinátor vyhotovuje písemné záznamy o projednávaných záležitostech v rámci  
    kontrolních dn�, tzv. zápis z kontrolního dne

7)  Koordinátor provádí pravidelné kontroly staveništ�, v rámci kterých sleduje 
zabezpe�ení obvodu staveništ�, v�etn� vstup� a vjezd� na staveništ� s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám, zda jsou provád�né práce na staveništi v 
souladu s požadavky na BOZP v rámci Plánu BOZP. 

8) Koordinátor provádí o zjišt�ných závadách zápisy do Stavebního deníku. Dále 
zapisuje údaje o tom, zda a jakým zp�sobem byly tyto nedostatky odstran�ny.  

9)  Koordinátor vede o veškeré své �innosti a zjišt�ných skute�nostech písemné záznamy 
— deník koordinátora. 

10) V p�ípad�, že nejsou závady ve stanoveném I. termínu odstran�ny vyhotovuje 
koordinátor písemnou urgenci realizace nápravného opat�ení — urgentní list 

koordinátora. V tomto záznamu po dohod� s p�íslušnou odpov�dnou osobou stanoví

II. termín realizace nápravného opat�ení, avšak bude již neprodlen� informovat 

investora o nespln�ní opat�ení.  
11) Koordinátor spolupracuje p�i stanovení �asu pot�ebného k bezpe�nému provád�ní 

jednotlivých �inností spolupracuje se zástupci zam�stnanc� pro oblast BOZP a s 
p�íslušnými organizacemi, pop�ípad� s fyzickou osobou provád�jící technický dozor 
stavebníka.  

12)  Zú�ast�uje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl p�izván stavebním ú�adem.  
13)  Veškeré záznamy dokumentující �innost koordinátora uvedené v p�edcházejících 

odstavcích jsou rovn�ž závazné:  
       a) Deník koordinátora , b) Urgentní list koordinátora, c) Zápis z kontrolního dne“ 
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Povinnosti zadavatele stavby 

1) Protože bude na stavb� p�sobit zam�stnanci více než jednoho zhotovitele, ur�il 
zadavatel vzhledem ke složitosti díla jednoho koordinátora bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci.  

2) Zadavatel p�edá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho �innost, v�etn�
informace o fyzických osobách a jejich seznam, které se budou s jeho v�domím 
pohybovat po staveništi, bude koordinátorovi poskytovat pot�ebnou sou�innost a 
zaváže všechny osoby, které se budou pohybovat po staveništi k poslouchání p�íkaz�
koordinátora. 

3) Zadavatel stavby je „[5]povinen doru�it oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví provád�cí právní p�edpis (p�íloha 	. 4 NV 	. 591/2006 Sb.), oblastnímu 
inspektorátu práce p�íslušnému podle místa staveništ� (podle § 2 odst. 1 zákona �. 
251/2005 Sb.), o inspekci práce nejpozd�ji do 8 dn� p�ed p�edáním staveništ�
zhotoviteli;  

Oznámení m�že být doru�eno v listinné nebo elektronické podob�. Dojde-li k 
podstatným zm�nám údaj� obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbyte�ného odkladu jeho aktualizaci.  

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyv�šen na viditelném míst� u 
vstupu na staveništ� po celou dobu provád�ní stavby až do ukon�ení prací a p�edání 
stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být ozna�eny jiným vhodným 
zp�sobem, nap�íklad tabulí s uvedením pot�ebných údaj�. Uvedené údaje mohou být 
sou�ástí štítku nebo tabule umis�ované na staveništi nebo stavb�.“ 

Povinnosti zhotovitele stavby 

1) „[5]Nejpozd�ji do 8 dn� p�ed zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících p�i pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil, 

2) Poskytovat koordinátorovi sou�innost pot�ebnou pro pln�ní jeho úkol� po celou dobu 
svého zapojení do p�ípravy a realizace stavby, zejména mu v�as p�edávat informace a 
podklady pot�ebné pro zhotovení plánu a jeho zm�ny, brát v úvahu podn�ty a pokyny 
koordinátora, zú�ast�ovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zú�ast�ovat se 
kontrolních dn� a postupovat podle dohodnutých opat�ení, a to v rozsahu, zp�sobem a 
ve lh�tách uvedených v plánu.“ 

Povinnosti pracovníka z hlediska bezpe�nosti stavby 

1) Používat p�i práci OOPP 
2) Neprovád�t práce, pro n�ž nemá pot�ebnou kvalifikaci a školení 
3) P�i zjišt�ní nedostatk� v oblasti BOZP, které nem�že sám odstranit neprodlen�

informovat nad�ízeného nebo osobu zodpov�dnou za bezpe�nost práce na staveništi 
4) Dodržovat po�ádek na staveništi, pracovních komunikacích na stavb�
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5) Po�ínat si tak, aby nezp�sobily úraz sob�, ani spolupracovník�m 
6) Odmítnout výkon práce, p�i kterém by byly porušeny zásady bezpe�nosti práce 
7) Každý úraz si dát ošet�it a neprodlen� nahlásit nad�ízenému, který ho zaeviduje 
8) Podstupovat pravidelné zdravotní prohlídky 
9) Pravideln� se ú�astnit školení BOZP 
10) Poslouchat p�íkazy koordinátora bezpe�nosti 

Povinnosti kladené na odpov�dné osoby, vedoucí zam�stnance 

1) Seznámit všechny pracovníky a osoby, které se s jeho v�domím vyskytují na staveništi 
s plánem BOZP a upozornit je na rizika, která se na staveništi mohou vyskytnout. 

2) Poskytnout školení bezpe�nosti práce všem pracovník�m, seznámit je s technickými a 
pracovními postupy. 

3) Poskytnout všem pracovník�m OOPP p�ed nástupem na stavbu. 
4) Spolupracovat s koordinátorem BOZP p�i zajišt�ní BOZP na staveništi, poskytnout 

mu sou�innost.  
5) Oznamovat koordinátorovi BOZP pracovní úraz a každou mimo�ádnou událost. 
6) Vést každodenní evidenci pracovník� a osob od jejich nástupu na staveništ� až do 

opušt�ní staveništ�. (stavbyvedoucí, mistr) 
7) P�erušit práce p�i nebezpe�í vzniku havárie, mimo�ádné události, p�i hrozícím vzniku 

pracovního úrazu do doby, než bude nebezpe�í odstran�no. 
8) Seznámit pracovníky s technologickými p�edpisy a pracovními postupy na jednotlivé 

úkony, vybavit je nepoškozeným ná�adím a pracovními pom�ckami. 
9) Kontrolovat dodržování BOZP na staveništi, zda pracovníci používají OOPP, zda jsou 

dodržovány všechny platné p�edpisy a na�ízení. 

6. Ochrana z hlediska t�etích osob 

P�i oplocování staveništ� dojde k záboru celé ší�ky chodníku, proto je nutné dopravním 
zna�ením zajistit p�emíst�ní komunikace pro p�ší na druhou stranu dopravní komunikace. 
Zna�ení bude provedeno pomocí sv�telných signalizací, do�asného nast�íkání p�echod� na 
silnici a zna�ením pozor p�echod pro chodce.  

 B�hem betonáží, vykládky materiálu a �áste�n� i p�i zemních pracích dojde k záboru 
�ásti dopravní komunikace. B�hem t�chto prací bude proveden zábor �ásti jednoho jízdního 
pruhu. Tato vzniklá dopravní komplikace bude �ešena pomocí semafor� na obou stranách a 
snížením rychlosti na 30 km/h. V no�ních hodinách a o víkendech, kdy nebudou probíhat 
práce na stavb�, budou tyto semafory odstran�ny a bude ponecháno pouze zna�ení snižující 
rychlost na 30 km/h za sou�innosti sv�telných signál�, a to z d�vodu do�asn� z�ízených 
p�echod� pro chodce. 

 Staveništ� bude oploceno plným plotem výšky min. 1,8 m a brána (vjezd) na 
staveništ� bude opat�en zna�kou zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
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                             Obr. 77 - Schéma za�ízení staveništ� pro hrubou spodní stavbu 

            
                             Obr. 78 - Schéma za�ízení staveništ� pro hrubou vrchní stavbu 
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                             Obr. 79 - Schéma za�ízení staveništ� pro dokon�ovací práce 

7. Evakua�ní plán 

P�i vzniku požáru nebo p�i jakémkoli nebezpe�í se pracovníci budou �ídit evakua�ním 

plánem podle obrázku �íslo 80 v tomto plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví pracovník�.  

Na evakua�ním plánku je p�ed sousední budovou v dostate�né vzdálenosti vyhrazen 

prostor pro shromážd�ní všech pracovník�. Zde stavbyvedoucí nebo mistr p�epo�ítá 

pracovníky dle denní evidence, která je jeho povinností. Na k�ižovatce ulic Bráfova a 

St�elkova je požární hydrant, který m�že být v p�ípad� pot�eby použit pro hašení. Na 

prot�jším chodníku bude vyhrazena plocha pro vozidla záchranných sbor�, které se budou na 

zásahu podílet. P�i evakuaci je d�ležité z�stat v klidu, nepanika�it a v co nejkratší dob� opustit 

prostor staveništ�. 
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                              Obr. 80 -  Evakua�ní plán 

8. Seznam dokumentace 

V kancelá�i stavbyvedoucího musí být po dobu výstavby k dispozici: 

�- Stavební povolení 
�- Stavební a montážní deníky zhotovitel�
�- Deník koordinátora BOZP 
2- Doklad prokazující proškolení zam�stnanc� z bezpe�nosti práce 
�- Aktuální denní evidence zam�stnanc�
4- Doklady o kvalifikaci, zp�sobilosti pracovník�
�- Doklady provozovaných stroj� a za�ízení 
0- Revizní zprávy 
;- Vyhodnocená rizika pro provád�né �innosti  
��- Kniha úraz�, ve které jsou zaznamenány všechny úrazy, které se na této 

stavb� p�ihodily 
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��- Zápis o p�edání a p�evzetí staveništ�
��- Platná projektová dokumentace stavby 
��- Doklady o díl�ích kontrolách a zkouškách provedených b�hem stavby tzv. 

KZP 
�2- Zápisy z kontrolních dn� stavby 
��- Požární poplachové sm�rnice 
�4- Havarijní a evakua�ní plán 

Na staveništi musí být vždy prost�edky pro poskytnutí první pomoci, 
které budou pr�b�žn� dopl�ovány a kontrolována životnost t�chto 
prost�edk�. Dále zde budou uvedeny GPS sou�adnice stavby, aby se p�i 
p�ípadném vážném zran�ní zrychlilo p�ivolání záchranné služby.  

9.  Záv�r 
Ú�astníci kontrolních dn�: 

Technický dozor investora, p�ípadn� zástupce ze strany investora 
Koordinátor BOZP, kontrola z inspektorátu bezpe�nosti práce 
Stavbyvedoucí, mistr stavební výroby 

Stanovení kontrolních dn�: 
Kontrolní dny budou probíhat 1 x týdn�

Seznámení s plánem BOZP: 
Stavbyvedoucí spole�n� s koordinátorem bezpe�nosti zajistí, aby všechny 

osoby podílející se na výstavb� byly seznámeny s plánem BOZP p�e zahájením 
stavby, pracovníci zapojení do procesu b�hem výstavby budou seznámeni s plánem 
BOZP p�ed prvním vstupem na staveništ�. 

10.P�ílohy 

A – 5. Technická zpráva ZOV 

C - Výkresy ZOV 

D - �asový plán výstavby 

E - Soubor rizik a zp�sob jak jim p�edcházet 
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Úvod: 

V této �ásti diplomové práce jsem se pokusil porovnat �ty�i možnosti, kterými by bylo 
možno postupovat p�i betonáži strop�. Pokusil jsem se porovnat pevnostní t�ídy betonu 
v závislosti na délce odbedn�ní a to, jestli je výhodn�jší vyp�j�it bedn�ní na jednu polovinu 
stropu nebo bednit celý strop. 

    Obr. 81 – výpo�et doby odbedn�ní 

1.  Posouzení pro beton C20/25: 

�� �� �� �� ��

1.1.  Pronájem bedn�ní na 100% stavby: 

Proces Výpo�et doby trvání Doba(h) Výpo�et cena Cena(K�)

Zhotovení bedn�ní 185 x 0,31 / 5 11,47

Výztuž 5,3 x 16 / 5 16,96 5,3x 14000 74 200,00 K�

Betonáž 40,7 x 0,5 /5 4,07 40,7 x 2300 93 610,00 K�
Technologická pauza 
pro dosažení 
dostate�né pevnosti 
betonu

24,00

Odbed�ování 185 x 0,17 / 5 6,29

Mzdy 62,79 62,79*1,34*5*100 42 069,30 K�

Pronájem bedn�ní 185 x 15 x 62,79 / 8 21 780,28 K�

Suma 62,79 7,85 231 659,58 K�

                            Tab. 8  -  výpo�et ceny stropu s betonem C 20/25 a celého stropu 
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1.2.  Pronájem bedn�ní na 50% stavby: 

  �� �� �� ��
Proces Výpo�et doby trvání Doba(h) Výpo�et cena Cena(K�)

Zhotovení bedn�ní 92,5 x 0,31 / 5 5,74

Výztuž 2,65 x 16 / 5 8,48 2,65 x 14000 37 100,00 K�

Betonáž 20,35 x 0,5 / 5 2,04 20,35 x 2300 46 805,00 K�
Technologická pauza 
pro dosažení 
dostate�né pevnosti 
betonu

24,00

Odbed�ování 92,5 x 0,17 / 5 3,15

Zhotovení bedn�ní 92,5 x 0,31 / 5 5,74

Výztuž 2,65 x 16 / 5 8,48 2,65 x 14000 37 100,00 K�

Betonáž 20,35 x 0,5 / 5 2,04 20,35 x 2300 46 805,00 K�
Technologická pauza 
pro dosažení 
dostate�né pevnosti 
betonu

24,00

Odbed�ování 92,5 x 0,17 / 5 3,15

Mzdy 86,79 86,79*1,34*5*100 58 149,30 K�

Pronájem bedn�ní 92,5 x 15 x 86,79/ 8 15 052,64 K�

Suma 86,79 10,85 241 011,94 K�

                            Tab. 9  -  výpo�et ceny stropu s betonem C 20/25 a p�lky stropu 

2.  Posouzení pro beton C 35/45: 

�� �� �� �� ��

2.1.  Pronájem bedn�ní na 100% stavby: 

Proces Výpo�et doby trvání Doba(h) Výpo�et cena Cena(K�)

Zhotovení bedn�ní 185 x 0,31 / 5 11,47

Výztuž 5,3x 16 / 5 16,96 5,3x 14000 74 200,00 K�

Betonáž 40,7 x 0,5 /5 4,07 40,7 x 2800 113 960,00 K�
Technologická pauza 
pro dosažení 
dostate�né pevnosti 
betonu

8,00

Odbed�ování 185 x 0,17 / 5 6,29

Mzdy 46,79 46,79*1,34*5*100 31 349,30 K�

Pronájem bedn�ní 185 x 15 x 46,79/ 8 16 230,28 K�

Suma 46,79 5,85 235 739,58 K�
                            Tab. 10  -  výpo�et ceny stropu s betonem C 35/45 a celého stropu 
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4 Posouzení pro beton C 35/45: 

�� �� �� �� ��

4.1 Pronájem bedn�ní na 100% stavby: 

Proces Výpo�et doby trvání Doba(h) Výpo�et cena Cena(K�)

Zhotovení bedn�ní 185 x 0,31 / 5 11,47

Výztuž 5,3x 16 / 5 16,96 5,3x 14000 74 200,00 K�

Betonáž 40,7 x 0,5 /5 4,07 40,7 x 2800 113 960,00 K�
Technologická pauza 
pro dosažení 
dostate�né pevnosti 
betonu

8,00

Odbed�ování 185 x 0,17 / 5 6,29

Mzdy 46,79 46,79*1,34*5*100 31 349,30 K�

Pronájem bedn�ní 185 x 15 x 46,79/ 8 16 230,28 K�

Suma 46,79 5,85 235 739,58 K�
                            Tab. 11  -  výpo�et ceny stropu s betonem C 35/45 a p�lky stropu 

Vyhodnocení: 

Množství bedn�ní t�ída betonu cena

100% C 20/25 231 659,58 K�

50% C 20/25 241 011,94 K�

100% C 35/45 235 739,58 K�

50% C 35/45 234 371,94 K�

                             Tab. 12  -  porovnání cen strop�

Nejlevn�jší je varianta, p�i které použijeme beton t�ídy C 20/25 a zabedníme celý strop. 
Pro lepší srovnání cen by bylo zapot�ebí v�tší plochy stropu a tím i v�tšího množství 
zap�j�eného bedn�ní.  
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Záv�r: 

Diplomová práce �eší stavebn� technologickou studii stavby v p�ípravné fázi. Cílem 
technické zprávy stavebn� technologického projektu je podrobn�jší seznámení s objektem a 
postupem výstavby. Technologické p�edpisy podrobn� popisují dv� technologie, které budou 
p�edm�tem realizace. Cílem t�chto p�edpis� je vyvarování se základních chyb p�i realizaci 
objektu. Na tyto p�edpisy navazují kontrolní a zkušební plány. Diplomová práce dále 
podrobn� �eší finan�ní stránku projektu propo�tem podle THU a podrobným položkovým 
rozpo�tem hlavního stavebního objektu. V dnešním moderním stavebnictví je na prvních 
místech bezpe�nost pracovník� a osob pohybujících se v okolí staveništ�, tuto stránku �eší 
výpis rizik a zp�sob�, jak jim p�edcházet a plán BOZP. Nejv�tším problémem, se kterým 
jsem se setkal p�i �ešení této práce, byl stísn�ný prostor a malá plocha pro za�ízení staveništ�. 
Tento problém je podrobn� zpracován ve výkresech za�ízení staveništ� a zpráv� ZOV. V této 
práci jsem provedl malé finan�ní porovnání pro bedn�ní a betonáž strop�. Myšlenkou je 
srovnání množství pronajatého bedn�ní, zda je levn�jší betonovat strop na p�lky nebo celý a 
s jinou pevnostní t�ídou betonu. Výsledky jsou v tabulce �íslo 12.  

Celkov� práce �eší podrobnou p�ípravu stavby p�ed realizací, ve v�tšin� p�ípad� však bylo 
nutné p�emýšlet p�ímo s realizací, aby bylo možné p�edcházet rizik�m, která mohou pozd�ji 
nastat.  
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vodorovné konstrukce, Brno, 2009 

13. Do�kal K.: Management kvality staveb, Pravidla a �ízení jakosti staveb, Brno, 2009 

14. Šlanhof J.: Automatizace stavebn� technologického projektování studijní opora, Brno, 
2008 
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B) Normy 

15. 	SN EN 13670  - Provád�ní betonových konstrukcí  

16. 	SN 73 0210 - 1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní 

17. 	SN EN 206-1 - Beton - 	ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

18. 	SN 73 2901 Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém�
  

19. 	SN EN 13 500 Tepeln� izola�ní výrobky pro použití ve stavebnictví – Vn�jší tepeln�
izola�ní kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace 

20. 	SN EN 100 80 - Ocel pro výztuž do betonu - sva�itelná betoná�ská ocel 

21. 	SN EN 12350-1 - Zkoušení �erstvého betonu 

22. 	SN 73 02 02  - Geometrická p�esnost ve výstavb� - základní ustanovení 

23. 	SN 73 81 01 – Lešení – spole�ná ustanovení 

24. 	SN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

C) Zákony, vyhlášky a na�ízení vlády 

25. Zákon 309 / 2006 Sb. zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci 

26. Zákon 378 / 2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�

27. Na�ízení vlády 362 / 2005 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
nebezpe�í pádu  

28. Na�ízení vlády 101 / 2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí 

29. Na�ízení vlády 591 / 2006 Sb. požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích 

30. Vyhláška �. 381/2001 Sb., Katalogu odpad�
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D) Internetové adresy 

31. http://www.esko-t.cz 

32. http://www.liebherr.cz 

33. http://www.abprofi.cz 

34. http://www.avia.cz 

35. http://www.baumit.cz 

36. http://www.bergland24.cz/stavba-/ 

37. http://www.bosh.cz 

38. [3] http://www.caterpillar.cz/ 

39. http://www.hilti.cz 

40. http://www.geoserver.cz 

41. http://www.iveco-profiautocz.cz 

42. http://www.liebherr.cz/cs-CZ/default_cz-lh.wfw 

43.  http://www.masalta.cz 

44. http://www.me-stavebniny.cz 

45. http://www.narex.cz 

46. http://www.profi-elektro.cz 

47. http://www.schwing.cz 

48. http://www.stavebni-michacky.cz 

49. http://www.stihl.cz 

50. http://www.strojnivybaveni.cz 

51. [2] http://www.tatra.cz 

52. http://www.vibracnidesky.cz

53. http://www.vibros.cz/prilozne-vibratory/ 

54. [4]http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/ 

55. baumit_zateplovaci_systemy_technologicky_predpis.pdf 
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56. http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/zatepl-
system-qm.pdf  

57. http://pruvodce.rockwool.cz/media/335595/kontaktni-fasady.pdf 

58.  http://www.eurochem.cz/files/eko/katalog_odpadu/katalog_odpadu17.htm 

59. http://www.doka.cz 

60. http://novy.stavebnidozory.cz/koordinator-bezpecnosti 

61. http://www.bozpinfo.cz/knihovnabozp/citarna/tema_tydne/koordinator_plan111006.ca
stjedna.html 

62. http://www.bba-monolit.cz/Technolog_predpis_BBA-MONOLIT.pdf 

E) Další zdroje 

63. [1] Technická zpráva projektu, Ing.arch. Martišek Radek 

64. Prefa Brno – Katalog pozemní stavby 

65. ETAG 014 - Mechanické upevn�ní zateplovacích systém�

66. Projektová dokumentace stavby BD Bráfova 

  



100 

Seznam použitých zkratek a symbol�

1. DP - Diplomová práce 

2. STP - Stavebn� technologický projekt 

3. HSS - hrubá spodní stavba 

4. HVS - hrubá vrchní stavba 

5. HSV - hlavní stavební výroba 

6. PSV -  p�idružená stavební výroba 

7. HI – hydroizolace 

8. TI - tepelná izolace 

9. SDK - sádrokartonové konstrukce 

10. BOZP - bezpe�nost a ochrana p�i zdraví práci 

11. KZP - kontrolní a zkušební plán 

12. SD - stavební deník 

13. SoD - Smlouva o dílo 

14. OOPP osobní ochranné pracovní prost�edky 

15. VRN - vedlejší rozpo�tové náklady 

16. ZRN - základní rozpo�tové náklady 

17. m.j. - m�rná jednotka 

18. JKSO - jednotná klasifikace stavebních objekt�

19. SO - stavební objekt 

20. THU technicko  – hospodá�ské ukazatele 

21. KCE konstrukce 

22. PD – projektová dokumentace 
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23. Stavbyved. – stavbyvedoucí 

24. PP - podzemní podlaží 

25. NP - nadzemní podlaží 

26. NN - nízké nap�tí 

27. STL – st�edotlaký plynovod 

28. �SN – �eská státní norma 

29. �SN EN – �eská státní norma harmonizovaná s evropskou 

30. TP – Technologický p�edpis 

31. ZOV – Zásady organizace výstavby 

32. ZS – za�ízení staveništ�

  



102 

Seznam p�íloh: 

B – 1 - Propo�et podle THU 

B – 2 – Položkový rozpo�et hlavního stavebního objektu 

C – Výkresová �ást 

C – 1 – Širší dopravní vztahy 

C – 2 – 1 – Výkres za�ízení staveništ� pro HSS 

C – 2 – 2 - Výkres za�ízení staveništ� pro HVS 

C – 2 – 3 - Výkres za�ízení staveništ� pro dokon�ovací práce 

C – 3 – Výkres skladby mobilních bun�k 

C – 4 – Návrh v�žového je�ábu 

D –�asové plány, bilance zdroj�

Objektový �asový plán 

�asový plán hlavního stavebního objektu 

Finan�ní plán stavby 

Bilance pracovník�

�asový plán nasazení stroj�

E – Bezpe�nost a ochrana zdraví 

E – 1 – Výpis rizik a zp�sob� jak jim p�edcházet 


