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Abstrakt
Diplomová práce Multifunk ní centrum Hlinsko – p íprava a realizace stavby se zabývá 
technologickou studií pr b hu celé stavby. Práce se zabývá návrhem asových, finan ních a 
hmotných zdroj . V práci je obsažen rozpo et stavby, asový plán, technologické p edpisy 
pro bourací práce, provád ní železobetonového stropu a montáž lepených nosník . Ke 
každému technologickému p edpisu je vypracován kontrolní a zkušební plán. Dále práce 
obsahuje projekt za ízení staveništ . Práce je zpracována na základ  technických podklad  
p edaných projektantem. Sou ástí práce je i specializace. 
 
Klí ová slova
Technologie, realizace, bourací práce, betonáž, beton, lepené nosníky, rozpo et, asový plán, 
za ízení staveništ , technologický p edpis, kontrolní a zkušební plán, stavební stroje, montáž, 
bezpe nost, bedn ní. 
 
 
 
Abstract
Diploma work Multifunction Centre Hlinsko - preparation and realization of the covers 
technological studies throughout the building. Diploma work proposes a temporal, financial 
and material resources. The work included construction budget, schedule of work, technical 
regulations for demolition, implementation and installation of reinforced concrete ceiling 
glulam beams. For each technological regulation is developed inspection and test plan. The 
work includes the project site equipment. Diploma work is based on the technical documents 
supplied by the designer. The work also includes specialty.  
 
Keywords
Technology, construction, demolition, concreting, concrete, laminated beams, budget, 
schedule of work, site facilities, technological regulation, inspection and test plan, 
construction, installation, safety, formwork.  
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ÚVOD 
 
Moje diplomová práce se zabývá realizací a p ípravou stavby Multifunk ní centrum 
Hlinsko. V diplomové práci se zabývám finan ní a asovou analýzou projektu. Vybral 
jsem si 3 oblasti, kterým se v nuji podrobn ji, a to bouracím pracím, železobetonovým 
monolitickým stropem nad 1.NP a montáží lepených nosník  nad sály. K tomuto jsem 
vypracoval technologické p edpisy a kontrolní a zkušební plány. 
 
Sou ástí práce je technická zpráva, studie realizace hlavních technologických etap, 
projekt za ízení staveništ , návrh hlavních stavebních mechanizm , plán zajišt ní 
zdroj , technologické p edpisy bouracích prací, montáže lepených nosník  a betonáže 
monolitického stropu. V další ásti je vypracován kontrolní a zkušební plán na tyto 
innosti. Sou ástí je i výkresový dokumentace, kde jsou výkresy za ízení staveništ , 

situace dopravních tras a asový plán. 
 
Rozpo et je zpracován jako položkový v programu BUILDPower. asový plán pro 
technologickou etapu je zpracován v programu CONTEC. Dále jsem využíval programu 
Elpos PERI. 
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1. Základní identifika ní údaje stavby 

Název stavby: MULTIFUNK NÍ CENTRUM HLINSKO 
   
 
Místo stavby:  p. . 1922/1, 1922/3, 1922/5, 1287 a 2007/1  
   k.ú. Hlinsko v echách 
 
 
 
Druh stavby:  ve ejné kulturní za ízení 
  
 
 
Objednatel, investor : M sto Hlinsko, Pod bradovo nám stí 1, 539 23 Hlinsko  
 
 
 
Zhotovitel:   Prof.Ing.arch. Ivan Ruller 
   Kalvodova 1 
   602 00 Brno 
   tel.: 603.267.186 
 
Cílem p edložené dokumentace je vyjasnit celkové ešení realizace multifunk ního 
centra v Hlinsku. Na dot ených pozemcích p. .  1922/1, 1922/3, 1922/5, 1287 a 2007/1 
p i ulici Adámkové je n kolik let nevyužívaný objekt u ovského u ilišt . Objekt má 
hlavní ty podlažní ást podél hlavní m stské komunikace a dv  bo ní k ídla, má tedy 
tvar písmene U. 
Výsledné ešení má p inést m stu Hlinsko nové víceú elové centrum s kulturní a 
spole enskou náplní, které by vy ešilo komplexní pot eby m sta v této oblasti. Základní 
koncepce je postavena na zám ru rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní 
obou dvorních k ídel p istav t novou ást se dv ma sály. 
Staveništ  se nenachází v žádném ochranném pásmu i v chrán ném území ani 
v blízkosti jejich hranice. 

2. len ní stavby na stavební objekty 

SO 01 - MULTIFUNK NÍ CENTRUM 
SO 02 - HTÚ, KTÚ 
SO 03 - KOMUNIKACE, ZPEVN NÉ PLOCHY, CHODNÍKY 
SO 04 - VENKOVNÍ KANALIZACE 
SO 05 - P ÍPOJKA VODOVODU - neobsahuje 
SO 06 - P ÍPOJKA VN - neobsahuje 
SO 07 - P ÍPOJKA NN 
SO 08a - TELEFONNÍ P ÍPOJKA 
SO 08b - P ELOŽKA KABEL  O2 
SO 08c - P ÍPOJKA KTV 
SO 09 - P ÍPOJKA PLYNU - neobsahuje 
SO 10 - VENKOVNÍ OSV TLENÍ, VENKOVNÍ NN 
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SO 11 - SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 12 - INVENTARIZACE D EVIN 
SO 13 - DOPRAVNÍ ZNA ENÍ    

3. Údaje o pozemku a staveništi, jejich popis 

Na pozemcích p. .  1922/5, 1922/3 a 1287 p i ulici Adámkové je n kolik let 
nevyužívaný objekt u ovského u ilišt . Objekt má hlavní ty podlažní ást podél 
hlavní m stské komunikace a dv  bo ní k ídla, má tedy tvar písmene U. 
Výsledné ešení má p inést m stu Hlinsko nové víceú elové centrum s kulturní a 
spole enskou náplní, které by vy ešilo komplexní pot eby m sta v této oblasti. Základní 
koncepce je postavena na zám ru rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní 
obou dvorních k ídel p istav t novou ást se dv ma sály. 
 
Ve dvorní ásti se v sou asnosti nachází p ízemní objekt jídelny a objekt garáží, 
zpevn né plochy a h išt  pro skate park. V rámci tohoto projetu budou všechny tyto 
objekty demolovány.  
 
Objekt garáží o rozm rech 17 x 7m je p ízemní, zd ný z CPP, s plochou st echou. Je v 
n m situováno 5 garáží pro osobní automobily, dnes nevyužívané. 
 
Objekt jídelny je lehké montované konstrukce s rozm ry 40 x 13 m, je p ízemní s 
mírnou sedlovou st echou a plechovou krytinou.  
 
Zpevn né plochy jsou živi ného povrchu s rozm ry 35 x 16 m a na nich je rozpadající 
se skate park. 
 
Ostatní vnit ní plochy dvora jsou škváro-pískového povrchu. 
 

ešené území je oploceno, ze dvou stran rozpadající se op rnou zdí a z jihozápadu 
rezavým plotem.  
 
Po zhodnocení území p edloženým projektem se neuvažuje s novým oplocením areálu, 
naopak okolní parkové plochy by m ly být zceleny. 

4. Charakteristika hlavních stavebních objekt  

SO 01 - MULTIFUNK NÍ CENTRUM 
Bourací práce 
 
          Vyklizení budovy, demontáž za izovacích p edm t , instalací medií, demontáž 
výplní stavebních otvor , vybourání stávajících podlah až po nosnou konstrukci, 
vybourání ásti nenosných p í ek, st ešních vrstev plochých st ech, d ev ného krovu, 
prostup  pro nov  navržené svislé a vodorovné rozvody v budov , nejv tší rozsah 
bouracích prací bude z vybourání jihovýchodního ásti budovy - p vodní kuchyn . 
Bourací práce se týkají i stávajícího krovu. Bourací práce dotýkající se nosných 
konstrukcí budou popsány v ásti SO 01 - 1.2 Stavebn  konstruk ní ást. 
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Výkopové práce 
 
 Výkopy budou provedeny z hrubých terénních úprav, provedených v rámci 
objektu  SO 02 - HTÚ, KTÚ. Provád ní výkop  bude provád no strojn  rypadly 
v zeminách dle SN 73 3050 na 3 až 5 t ídy t žitelnosti. Odvoz vykopané zeminy bude 
provád n dle projektu ZOV na dohodnutou skládku. Výkopy je nutné zabezpe it proti 
sesunutí svislými prvky – záporovým pažením.  
Základy a izolace 
 
 Založení nové ásti Multifunk ního centra bylo navrženo dle platných SN. 
Vychází z geologického posudku zpracované SUDOP Pardubice s.r.o. v kv tnu 1995 
"Záv re ná zpráva o inženýrskogeologickém pr zkumu, podchod pro p ší, Hlinsko v 

echách." Po obvodu bude proveden základový pas z prostého betonu pro zabezpe ení 
nepromrzání a opory pro tepelnou izolaci. Celý objekt je izolován proti zemní vlhkosti, 
ú ink m radonu. Dimenze konstrukcí jsou popsány v ásti 1.2 Stavebn  konstruk ní 
ást. Založení stávajícího objektu z stane p vodní, bude provedeno vyspravení 

podkladního betonu a nová hydroizolace. 
 
Svislé konstrukce 
 
 Nosné konstrukce obvodové jsou navrženy z keramických tvárnic PTH 30 AKU 
P+D - 300mm, místy je obvodová konstrukce z monolitické železobetonové st ny 
tlouš ky 300mm, v jednom p ípad  350mm. Vnit ní nosné st ny jsou navrženy z PTH 
30 AKU P+D - 300mm. Nosné železobetonové sloupy pod lepenými d ev nými 
vazníky jsou rozm r  300x600mm. Akustické st ny ve 3.NP ve stávající budov , 
odd lující zkušebny od ostatních prostor jsou navrženy z PTH 25 AKU MK - 250mm. 
Nenosné vnit ní st ny a p í ky jsou z p í kovek PTH 14 P+D a PTH 7,5 P+D, nebo 
SDK tl. 150, 100mm. Obvodové st ny objektu budou zatepleny prov trávanou 
keramickou zateplenou fasádou, tlouš ka tepelné izolace je 160mm. 
 
Stropní konstrukce 
 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonová monolitická deska 
tlouš ky dle statického výpo tu. Ve stávajícím objektu se uvažuje s využitím stávající 
železobetonové desky. 
 
St ešní konstrukce 
 
 Jako nosná vrstva je použita železobetonová deska, v dalším p ípad  d ev né 
lepené vazníky se sp aženou železobetonovou deskou tl. 100mm na 50mm deskách 
bedn ní. Poté bude provedena parozábrana. Na tuto vrstvu se položí spádové klíny 
z tepelné izolace a vlastní izola ní souvrství ukon ené hydroizolacemi odolnými 
pror stání ko en . Tím je p ipraven podklad pro vegeta ní vrstvu, tl. 100mm.  
 
Výpln  otvor  
 
 Okna na fasád  objektu jsou navržena ze systémových hliníkových profil , 
zasklených  
izola ním dvojsklem. len ní oken i otvíravá k ídla jsou patrná z výkres  pohled . 
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Vn jší dve e budou rovedena z hliníkových systémových profil .  Dvouk ídlé vnit ní 
dve e do spole enských prostor jsou hliníkové, ostatní vnit ní dve e jsou navrženy jako 
d ev né s obložkovou zárubní. V technologických prostorech je dve ní k ídlo plné, s 
ocelovou zárubní. 
 

SO 02 - HTÚ, KTÚ 
V rámci hrubých terénních úprav budou rovn ž provedeny výkopové práce spojené s 
dostavbou budovy. Bude provedena skrývka materiálu bu  na úrove  -0,5m pod 
podlahu p íslušné ásti budovy, nebo  bude  odstran na  horní  0,6  m  mocná  vrstva  
stávajícího povrchu. Dostavba budovy se bude základn  stav t ve 2 úrovních. V úrovni 
p ízemí bude skrývka provedena do výšky 581,68 m (nebo 60 cm pod povrch) V úrovni 
suterénu bude proveden výkop do hloubky 579,88 m (nebo op t 60cm – v p ední ásti 
budovy).  Základové pasy a drobné výkopu jsou dále navrženy ve výkresech základ  a 
jsou p ípravou výstavby samotné budovy. Po ukon ení stavebních prací a vybudování 
dopravní infrastruktury stavby je nutno dot ené území p ipravit  pro  sadovou  úpravu.  
V rámci  KTÚ  bude proveden zásyp všech zbylých stavebních jam a bude navezena 
ornice umož ující zatravn ní prostoru. Samotné sadové úpravy jsou p edm tem 
samostatného stavebního objektu. Ohumusování bude provedeno v tlouš ce 15 cm, 
prostor bude zatravn n. Ostatní zele  je p edm tem amostatného stavebního objektu. 
 

SO 03 - KOMUNIKACE, ZPEVN NÉ PLOCHY, CHODNÍKY 
Dopravní napojení areálu na ulici Adámkovu z stává ve stávající poloze. Jsou využity 
oba vjezdy (jižní pro napojení vyhrazených parkovacích stání a p íjezdu k jevištní ásti 
centra, severní pro obsluhu kuchyn ).  Povrch vjezd  je z betonové dlažby formátu  
20/20/8 a od komunikace je odd len betonovou nájezdovou obrubou ABO 15/15/100 
p evýšenou 2 cm nad úrove  komunikace.  
Polom ry oblouk  vjezd  jsou 3,0 m. Jsou vyskládány z betonových obrub o délce 
0,5m. Obruby jsou uloženy do betonového lože. Výškov  jsou obruby ve vjezdech 
osazeny v úrovni pojížd né plochy. Plocha vjezdu p i k ížení chodníku podél ulice 
Adámkova nebude p erušena tak aby chodec psychologicky cítil možnost omezení.  
Konstrukce vjezd  je následující:  
     Betonová dlažba 20/20/8       8 cm  
     Lože z drti 4/8            4 cm  
     ŠCM               20 cm  
    Št rkodr             15 cm  
     CELKEM            47 cm  
Chodník podél ulice Adámkova je v sou asné dob  vybaven asfaltovým povrchem.  
Jeho opravy a navazující úseky na novostavbu jsou navrženy s povrchem shodného 
typu.  
Konstrukce tak bude následující:  
     Asfaltový koberec AKT         3 cm  
     Vibrovaný št rk           12 cm  
     Št rkodr             12 cm  
     CELKEM           27 cm  
Chodník za Multifunk ním centrem bude vybudován z betonové dlažby shodného 
formátu jako pojížd né plochy. Bude mít p í ný sklon 2 % a bude odvodn n do okolní 
zelen . Ohrani en bude záhonovou obrubou ABO 13-10. Jedna obruba bude zvýšená o 



18 

10 cm nad úrove  chodníku, tak aby na ni v budoucnu mohlo být navázáno jako na 
vodicí linii pro zrakov  postižené.  
Konstrukce chodníku pak bude následující:  
      Betonová dlažba 20/20/6       6 cm  
       Lože z drti 4/8            4 cm  
   Št rkodr             12 cm  
       CELKEM            22 cm 
 

SO 04 - VENKOVNÍ KANALIZACE 
Stávající stav                                           
Kanalizace je ešena jako oddílná. Deš ové svody na stávající budov  jsou venkovní a 
jsou zaúst ny dle slov investora do deš ové kanalizace komunikace. Splaškové vody 
jsou svedeny do jímek splaškových vod ve dvorní ásti objektu.  
Technické ešení 
Deš ové vody z objektu jsou svedeny mimo objekt do erpací stanice deš ových vod  
Vzhledem k výškovému osazení objektu a stávající kanalizace deš ové je za objektem   
navržena erpací stanice. Budou deš ové vody erpány. erpací stanice je navržena 
plastová typová. Bude osazena do výkopu na 10 cm betonovou desku a vzhledem k 
hladin  spodní vody bude 30 cm nad hladinu spodní vody obetonována .   
 
Splaškové vody jsou samostatnou p ípojkou z kameninového potrubí DN 200 zaúst ny 
do ve ejné stoky kanalizace splaškové v ulici Poli ská.  Vzhledem k tomu, že se jedná o 
komunikaci1.t . bude napojení p ípojky provedeno p ekopem po ástech nebo bude 
proveden protlak kanaliza ní p ípojky. Kameninové potrubí bude uloženo do rýhy 
pažené na 10 cm betonovou desku a obetonováno. 
 

SO 05 - P ÍPOJKA VODOVODU 
Stávající stav   
Stávající objekt je napojen p ípojkou vody DN 50 – 2´´.M ení spot eby vody je 
v objektu. Dimenze p ípojky pro rekonstrukci objektu je dosta ující.  
Na stávajícím ve ejném vodovodním adu v ulici procházející podél rekonstruovaného 
objektu je hydrant DN 80. Jeho poloha je v místech nové p íjezdové komunikace 
k objektu. Dle požadavku PO bude na stávajícím ve ejném adu vysazena odbo ka pro 
napojení nadzemního hydrantu DN 80 do zatravn né ásti p ed objektem.   
 

SO 06 - P ÍPOJKA VN 
 

SO 07 - P ÍPOJKA NN 
Objekt multifunk ního centra v ulici Adámkov  v Hlinsku bude p ipojen z nové 
trafostanice VN/NN, která bude vybudována vedle stávající trafostanice .599. P ed 
zahájením výstavby nové trafostanice (TS),  jejímž  investorem  bude  žadatel,  bude  
pot eba  provést  úpravu  za ízení distribu ní soustavy, která bude provedena 
provozovatelem této soustavy za finan ního p isp ní  
žadatele.  Úprava  spo ívá  v zasmy kování  nové  TS  na  stávající  kabelové  vedení  6  
kV  mezi stávající  TS  .599  Hlinsko  U  podchodu  a  stávající  TS  .1313  Hlinsko  
Bazén.  V nízkonap ové ásti  nové  TS  bude  umíst no  m ící  za ízení  pro  
obchodní  nep ímé  m ení  odb ru  el.  energie žadatele. Bude se jednat o m ení typu 
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A. Pro dálkový p enos dat z elektrom ru musí odb ratel z ídit do nové TS telefonní 
linku. Z nové TS, ze sk íní v nízkonap ové ásti, bude samostatnou podzemní  
kabelovou  p ípojkou  nn  p ipojen  hlavní  napájecí  rozvad   multifunk ního  centra.  
P ípojka bude provedena t emi paralelními hliníkovými kabely o pr ezu 
3x240+120mm2 s PVC izolací, výplní a PVC plášt m. Soub žn  s kabely bude 
položena rezervní chráni ka. Hlavní napájecí rozvad  multifunk ního centra bude 
umíst n v samostatné místnosti v 1.PP multifunk ního centra ozna ené – rozvodna nn. 
Z hlavního napájecího rozvad e budou pomocí vnit ních  kabelových  rozvod ,  
systémem  paprskové  sít ,  napojeny  všechny  podružné  rozvad e v multifunk ním 
centru.   
 

SO 08a - TELEFONNÍ P ÍPOJKA 
Stávající objekt  je dnes  p ipojen na  sí   JTS  (jednotná  telefonní  sí )  ze  staré  i  
nové  kabelizace  Telefónica  o2. V rámci výstavby a rekonstrukce centra bude nutno 
p eložit trasu stávajících telefonních kabel  (objekt SO08B) a s tím  i  stávající  
telefonní  p ípojku.  Nová  telefonní  p ípojka  bude  zakon ena  v novém  rozvád i  
MIS1B  na venkovní fasád  objektu na pravé stran  od vchodu do budovy. Rozvád  
bude uzemn n. Telefonní p ípojka bude  kabelem  TCEPKPFLE  10XN0.4  z d lící  
spojky  z  páte ního  kabelu  a  dv ma  prázdnými  trubkami  HDPE pr.40mm pro 
p ípadné zatažení optického kabelu. Délka p ípojky je 13m od hlavní (p eložené) trasy 
telefonních kabel . Investor požaduje p ipojit 2xISDN + 2x analogovou linku. Po 
dohod  se správcem bude p ed realizací provedeno m ení a vybrány vhodné páry z 
telefonního kabelu. 
 

SO 08b - P ELOŽKA KABEL  O2 
V rámci  rekonstrukce  a  suterénní  p ístavby  objektu  multifunk ního  kulturního  
centra  bude  nutno  p eložit  a zabezpe it stávající telefonní kabely – staré i nové 
kabelizace. P ed objektem dnešního SOU se nachází dv  trasy telefonních kabel . 
Vzdálen jší trasa je trasa kabel  staré kabelizace typu 50x4x0,8Al a 7,5x4x0,8Al. Kabel 
7,5x4x0,8Al  je stará p ípojka do objektu – tuto je možno zrušit  a  zakon it  smrš ovací  
kabelovou  koncovkou. Kabel  50x4x0,8Al  je nutno pouze zabezpe it pod nov  
budovanými  zpevn nými  plochami.  Kabel bude zabezpe en kabelovým žlabem TK1. 
Niveleta terénu nad kabelem nebude zm n na. V druhé trase (blíže k objektu) se 
nachází kabely nové kabelizace typu TCEPKPFLE 15XN0,4 a 10XN0,4. Kabel 
10XN0,4 je stávající telefonní p ípojka do objektu. V trase jsou také položeny prázdné 
trubky HDPE. Kabely a trubky je nutno p eložit mimo prostor nové suterénní p ístavby 
a nových komunikací. Kabely budou p eloženy do trasy kabel  staré kabelizace v zeleni 
v délce 80m. Pro p eložku budou použity kabely stejného profilu a typu. Na za átku  a  
na  konci  p eložky  budou  naspojkovány  pomocí  smrš ovacích  spojek  XAGA.  
Trubky  budou naspojkovány pomocí spojek PLASSON SPP40.   
Krytí ve volném terénu bude 0,6m, kabel bude p ekryt plastovou deskou a výstražnou 
fólií. Kabelové lože bude vystláno vrstvou písku. Pod komunikacemi a zpevn nými 
plochami budou kabely uložen do plastové chráni ky PE 110. 
 

SO 08c - P ÍPOJKA KTV 
Stávající objekt je napojen do jednotné telefonní sít  (JTS). V rámci p estavby na 
multifunk ní kulturní centrum je t eba posílit p ípojku na kapacitu 2x ISDN linka + 2x 
analog.linka. 
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V rámci p ístavby suterénu je nutno p eložit stávající trasu sd lovacích kabel  na náklad 
investora stavby. Sou ástí této p eložky je i ást trasy stávající telefonní p ípojky. 
V rámci této p eložky bude na vn jší fasád  objektu umíst n p ípojný rozvád , do 
kterého bude p iveden p ípojný zemní telefonní kabel, p ípadn  i rezervní HDPE 
trubka. Rozvád  bude umíst n ve výšce 60 cm nad terénem a bude p izemn n na 
zemn ní objektu. Kabel bude uložen v hloubce 70 cm pod povrchem terénu. Po uložení 
telefonního kabelu bude provedeno st ídavé a stejnosm rné m ení na kabelu.  
 
Po dohod  s investorem bude objekt p ipojen do sít  kabelové televize, poskytovatele 
AMOS a.s. Nový Bydžov. P ípojka bude provedena dle podmínek poskytovatele ve 
spole né trase s p ípojkou telefonu. Vedle rozvád e pro telefon bude umíst n 
oceloplechový rozvád  pro KTV, který bude vybaven zesilova em TV signálu.  
 
P i instalaci rozvod  je t eba dodržet SN 33 4050 pro rozvod v zemi a další p edpisy 
na tyto normy navazující. Zejména je nutné dodržet odstupy od ostatních inženýrských 
sítí p i soub hu a k ižování a sou asn  je t eba dodržet provád cí podmínky spole nosti 
poskytující p ipojení do své sít . 
 

SO 09 - P ÍPOJKA PLYNU 

SO 10 - VENKOVNÍ OSV TLENÍ, VENKOVNÍ NN 
Osv tlení nástupních zpevn ných ploch, komunika ní plochy u parkovišt  a osv tlení 
parkovišt  u multifunk ího centra bude provedeno dle SN EN 13201-x (Osv tlování 
pozemních komunikací).  K osv tlení budou použity sadové osv tlovací stožáry 
s výbojkovými svítidly. Tyto stožáry budou p ipojeny na ve ejné osv tlené m sta 
Hlinsko. Napájecí kabel k novým stožár m bude veden z rozvodnice stávajícího 
osv tlovacího stožáru ve ejného osv tlení, který je umíst n na druhé stran  komunikace 
vedoucí p ed multifunk ním centrem. Ovládání nového osv tlení bude spole n  se 
stávajícím ve ejným osv tlením. 
 
Zpevn ná plocha manipula ního dvora bude osv tlena výbojkovými svítidly, která 
budou uchycena na fasád  objektu multifunk ího centra. Napájení tohoto osv tlení bude 
z rozvad e uvnit  objektu. Zp sob ovládání - ru n  nebo automaticky p es spínací 
hodiny nebo fotoelektrický spína  - bude ur en v dalším stupni PD. 
 

SO 11 - SADOVÉ ÚPRAVY 
Sadové úpravy kolem nového multifunk ního centra budou provád ny jako náhradní 
výsadby za odstran né d eviny v areálu.  
Sadové úpravy zahrnují výsadbu vzrostlých strom , solitérních ke , živých plot , 
pokryvných d evin a výsadbu popínavých rostlin u op rné betonové zdi na západní 
stran  pozemku. Ostatní volné plochy ur ené pro sadové úpravy budou zatravn ny. 
Celkem bude vysazeno 9 vzrostlých listnatých strom , 1 jehli natý strom, 4 solitérní 
ke , 411 ks listnatých a jehli natých ke  do pokryvných výsadeb a živých  plot  a 58 
ks popínavých d evin  a 254 trvalek a okrasných travin. Trávník bude založen na ploše 
1370 m2. 
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SO 12 - INVENTARIZACE D EVIN 
Inventarizované d eviny se nacházejí na zelených plochách kolem staré budovy školy. 
Plochy jsou bu  zatravn né, porostlé jiným bylinným patrem nebo hlinité - sešlapávané 
chodci.  
Roste zde ada cílen  vysazovaných vzrostlých listnatých strom  dlouhov kých i 
krátkov kých. Dále se zde nachází v zelených plochách - v pr elí školy doprovodná 
výsadba jehli natých ke   a strom  a nízkých živých plot  z listnatých ke . Na jižní a 
západní stran  pozemku se nachází ada náletových ke  a mladých stromk . 
 

SO 13 - DOPRAVNÍ ZNA ENÍ    
Dopravní  ešení  vychází  z p edpokladu  využití  zpevn ných  ploch  v rámci  ešené  
stavby. Veškeré plochy jsou konstruovány tak, aby je bylo možno využít v nouzových 
p ípadech pro ob asný pojezd vozidel.   
Plochy primárn  ur ené pro pojezd vozidel jsou: podélná parkovací místa pro VIP hosty 
na ulici Adámkova, plocha pro obsluhu kuchyn  a p íjezd na ni (navazuje na severní 
vjezd) a parkovací plocha pro 11 vozidel zam stnanc , 2 místa pro invalidy, p íjezdová 
komunikace k obslužným vstup m do multifunk ního centra a p íjezdová komunikace k 
nim (navazuje na jižní vjezd).  
Plocha  všech  pojížd ných  komunikací  je  z betonové  dlažby  formátu  20  x  20  cm.  
Dlažba bude kladena kolmo. Jednotlivá parkovací místa od sebe budou odd leny 
páskem z dlažby formátu  20  x  10  cm  barvy  ervené.  Toto platí jak  o  kolmých  
parkovacích  místech,  tak  o místech podélných. Znak vozí ká e je na povrch dlažby 
nast íkám bílou barvou.  
Svislé zna ení je umíst no na nových pozinkovaných sloupcích  v minimální výšce 
2,5m nad úrovní vozovky (okolního terénu). Zna ky odpovídají p íslušným TP. 
Parkovací místa jsou vyzna ena svislým dopravním zna ením pouze na ve ejném 
prostranství. Na neve ejných plochách  jsou  vyzna ena  pouze  vodorovným  zna ením  
(mimo  vyhrazených  míst  pro invalidy). Celkem je tedy v prostoru rozmíst no 3 ks 
zna ek IP 12 spolu s 3 s dodatkových tabulek E12. Rozmíst ní a text tabulek je patrný 
ze situace.  
Na výjezdu z obslužných komunikací je p ed sjezdem na ulici Adámkova umíst na 
zna ka P4.  Na  vjezdu  jsou  osazeny  zna ky  B1  s dodatkovými  tabulkami  E  12.  
umíst ní  a  text dodatkových tabulek je patrný ze situace.  
  
V rámci p edm tné dokumentace je navrženo pouze dopravní zna ení v obvodu 
staveništ .  
Pro odstavování vozidel návšt vník  Multifunk ního centra je ur eno parkovišt  u 
m stského bazénu (které disponuje dosta ující kapacitou a p edpoklad asové 
využitelnosti b hem dne se nekryje s p edpokladem asové využitelnosti 
multifunk ního centra ve špi kových hodinách). Navád ní vozidel návšt vník  
Multifunk ního centra na uvedené parkovišt  provede investor (M sto Hlinsko) v rámci 
m stského informa ního a navád cího systému mimo rámec této stavby.  
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5. Odhad investi ních náklad , údaje o plochách a 
objemech stavebních objekt  

 
zastav ná plocha     2 188 m2 
terasa v p ízemí     119 m2 
 

obestav ný prostor bez založení: 
stávající objekt      8 105 m3 
p ístavba      14 940 m3 
 

venkovní zpevn né plochy:  
chodníky, nástupní plocha pro p ší  364 m2 
zpevn né plochy pro zásobování   688 m2 
parkovišt       218 m2 
pojízdný chodník kolem objektu   371 m2 
 
P dorysný rozm r (maximální míry):  45,21 x 55,21 m 
 
Výškové osazení objektu +-0,00 do terénu ±0,00 = 582,23 m.n.m. = úrove  

stávajícího p ízemí objektu 
 
Orienta ní investi ní náklady stavby:    100.000.000,-K   (bez DPH). 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: MULTIFUNK NÍ CENTRUM HLINSKO 
   
 
Místo stavby:  p. . 1922/1, 1922/3, 1922/5, 1287 a 2007/1  
   k.ú. Hlinsko v echách 
 
 
 
Druh stavby:  ve ejné kulturní za ízení 
  
 
 
Objednatel, investor : M sto Hlinsko, Pod bradovo nám stí 1, 539 23 Hlinsko  
 
 
 
Zhotovitel:   Prof.Ing.arch. Ivan Ruller 
   Kalvodova 1 
   602 00 Brno 
   tel.: 603.267.186 
 
Cílem p edložené dokumentace je vyjasnit celkové ešení realizace multifunk ního 
centra v Hlinsku. Na dot ených pozemcích p. .  1922/1, 1922/3, 1922/5, 1287 a 2007/1 
p i ulici Adámkové je n kolik let nevyužívaný objekt u ovského u ilišt . Objekt má 
hlavní ty podlažní ást podél hlavní m stské komunikace a dv  bo ní k ídla, má tedy 
tvar písmene U. 
Výsledné ešení má p inést m stu Hlinsko nové víceú elové centrum s kulturní a 
spole enskou náplní, které by vy ešilo komplexní pot eby m sta v této oblasti. Základní 
koncepce je postavena na zám ru rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní 
obou dvorních k ídel p istav t novou ást se dv ma sály. 
K záboru ZPF ani LPF nedojde. Staveništ  se nenachází v žádném ochranném pásmu i 
v chrán ném území ani v blízkosti jejich hranice. 
stavebního povolení. 
 

2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

2.1. Bourací práce 
Vyklizení budovy, demontáž za izovacích p edm t , instalací medií, demontáž výplní 
stavebních otvor , vybourání stávajících podlah až po nosnou konstrukci, vybourání 
ásti nenosných p í ek, st ešních vrstev plochých st ech, ásti d ev ného krovu, 

prostup  pro nov  navržené svislé a vodorovné rozvody v budov , nejv tší rozsah 
bouracích prací bude z vybourání jihovýchodního ásti budovy - p vodní kuchyn . 
Bourací práce dotýkající se nosných konstrukcí budou popsány v ásti SO 01 - 1.2 
Stavebn  konstruk ní ást. 
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Výkaz vým r 
Vy išt ní budovy: 4926,27 m2 
Demolice garáží: 360m3  
Demolice jídelny: 1560m3  
Demolice stávajícího živi ného povrchu: 560m2 
Demolice st echy: 1120m3 
Vybourání oken: 10+41+42+42=135 ks 
Vybourání dve í: 16+37+15+15=83 ks 
Bourání podlah: 1664m2 
Osekání omítek: 2634m2 
Osekání omítek strop : 1660 m2  
Bourání p í ek tl. 150mm: 568,4m2  
Bourání p í ek tl. 100mm: 100,6m2  
Bourání zdiva štítu:  24,24 m3  
Bourání plochés t echy: 160m2   
 
Technologický postup 
V první fázi bude zdemolována garáž a jídelna s kuchyní. Demolice garáže bude 
provedena kolovým rypadlem Caterpillar M3 13 D. Su  z demolice bude nakládána na 
nákladní automobil TATRA naklada em zna ky MUSTANG AL406. H išt  
z živi ného povrchu bude zdemolováno naklada em MUSTANG AL406 až na rostlý 
terén a poté se odveze nákladním automobilem TATRA na skládku. Dále bude 
z p vodního objektu sejmuta st echa. Nejprve bude odstran na krytina, která se bude 
shazovat do p istav ných kontejner . Oblast shozu musí být zajišt na proti vstupu. Dále 
budou rozebrány st ešní lat  a bedn ní. To se bude shazovat do vyzna eného prostoru. 
Krovy budou shazovány do vyzna eného prostoru. Ve stávajícím objektu budou 
odstran ny veškeré omítky a podlahy, ty budou odstra ovat pracovníci pomocí lehkých 
bouracích kladiv. Demontáž stávajících oken a dve í bude ru ní, pracovníci budou 
používat bourací kladiva a brusky. P i demontáži oken musí být zajišt n prostor pod 
oknem.   
 
Bezpe nost a ochrana zdraví 
P ed zahájením bouracích prací budou všichni zú astn ní zam stnanci prokazateln  
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemn  
ov ena odborná zp sobilost ur ených pracovník  k obsluze použitých mechanism  a 
seznámení s obsluhou a údržbou p id lených mechanizm .  Na po átku prací prob hne 
bezpe nostní školení všech pracovník , kte í se budou podílet na bouracích pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále p íslušná ustanovení 
zákoníku práce . 262/2006 Sb. a v platném zn ní vyhlášky . 519/2006 Sb. 
 
Personální obsazení 
1x obsluha rypadla 
1x obsluha naklada e 
1x idi  nákladního auta 
4x pracovník na výškové práce 
8x pracovník na bourání zdí, podlah a omítek 
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2.2. Zemní práce 
Výkopy budou provedeny z hrubých terénních úprav, provedených v rámci objektu  SO 
02 - HTÚ, KTÚ. Provád ní výkop  bude provád no strojn  rypadly v zeminách dle 

SN 73 3050 na 3 až 5 t ídy t žitelnosti. Odvoz vykopané zeminy bude provád n dle 
projektu ZOV na dohodnutou skládku. Výkopy je nutné zabezpe it proti sesunutí 
svislými prvky – záporovým pažením.  
 
Výkaz vým r 
Hloubení jam 980m3 
Hloubení rýh 2380m3 
 
Technologický postup 
Vyty ení stavby: 
Vyty ení provádí geodet, pomocí teodolitu, který umístí na roh budoucí stavby a 
p enese stavební p dorys na lavi ky, lavi ky jsou cca 2 m od výkopu jámy, na kterých 
druhý pracovník (v tšinou vedoucí ety) umístí h ebík, takto se nadále postupuje na 
všech dostupných bodech. Teodolit p eneseme na další roh budoucího objektu a znovu 
zacílíme na lavi ky, tento postup opakujeme do doby, než budeme mít celý objekt 
zacílen.   
Výkop jámy: 
Zemina bude sejmuta v hloubce cca 2,8m rypadlem Caterpillar M3 13 D. Zemina bude 
odvezena ze staveništ  necháno pouze pro obsypaní (2080 m3) a zbylá zemina (1190 
m3) bude odvezena nákladním autem na skládku vzdálenou cca 14 km.  
Vyty ení rýh: 
Pomocí lavi ek, natažením provázku a olovnice, kterou spustíme v bod  k ížení, 
dostaneme rohy objektu a vysypeme ší ku rýhy vápnem. 
Výkop rýh: 
Výkop rýh Provede rypadlo Caterpillar M3 13 D s hloubkovou lžící obsluhované 
kvalifikovaným idi em. P esnost provedení dna a st n výkop : ±3 cm od projektového 
tvaru. Pokud je nebezpe í, že se základová spára naruší pov trnostními vlivy nebo 
dopravou materiál , je t eba výkop neprovád t až na úrove  základové spáry, ale nechat 
vrstvu 20 cm na ochranu základového podloží, které se odstraní až bezprost edn  p ed 
betonováním základ . 
Za išt ní 
Za išt ní výkopu a rýh bude provedeno ru n  t sn  p ed samotnou betonáží 
podkladního betonu. 
 
Bezpe nost a ochrana zdraví 
P ed zahájením zemních prací budou všichni zú astn ní zam stnanci prokazateln  
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemn  
ov ena odborná zp sobilost ur ených pracovník  k obsluze použitých mechanism  a 
seznámení s obsluhou a údržbou p id lených mechanizm .  Na po átku prací prob hne 
bezpe nostní školení všech pracovník , kte í se budou podílet na zemních pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále p íslušná ustanovení 
zákoníku práce . 262/2006 Sb. a v platném zn ní vyhlášky . 519/2006 Sb. 
 
Personální obsazení 
1x idi i rypadlo naklada  – nakládání zeminy 
1x idi i tater – odvoz zeminy 
7x pomocní pracovníci – pomáhají s vym ováním, za iš ují dna rýh 
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2.3. Základy 
Založení nové ásti Multifunk ního centra bylo navrženo dle platných SN. Vychází 
z geologického posudku zpracované SUDOP Pardubice s.r.o. v kv tnu 1995 "Záv re ná 
zpráva o nženýrskogeologickém pr zkumu, podchod pro p ší, Hlinsko v echách." Po 
obvodu bude proveden základový pas z prostého betonu pro zabezpe ení nepromrzání a 
opory pro tepelnou izolaci. Celý objekt je izolován proti zemní vlhkosti, ú ink m 
radonu. Dimenze konstrukcí jsou popsány v ásti 1.2 Stavebn  konstruk ní ást. 
Založení stávajícího objektu z stane p vodní, bude provedeno vyspravení podkladního 
betonu a nová hydroizolace. 
 
Výkaz vým r 
Beton prostý pasy C30/37:  66,8m3 

ŽB pasy C30/37:   59 m3 

ŽB patky C30/37:   117,525 m3 

Beton prostý zdi C30/37:  121,6 m3 

ŽB zdi C30/37:   32,48 m3 

Kari sí  3x2m:   42ks 
Žebírková betoná ská výztuž 12mm,6m: 320ks  
Bedn ní PERI: viz. Program elpos   
 
Technologický postup 
Zhutn né polštá e: 
P ed betonováním podkladního betonu budou rýhy a výkopy zasypány št rkopískem a 
zhutn ny. 
Podkladní beton: 
Bude provedena betonáž podkladního betonu tlouš ky 100mm. Beton bude p esahovat 
150mm na každou stranu, aby bylo možné na n j postavit bedn ní. 
Vyty ení základ : 
Geodet zam í základovou konstrukci podle projektové dokumentace. Na podkladní 
beton vyzna í sprejem polohu budoucího bedn ní. 
Montáž bedn ní a armatury: 
Na vyzna eném míst  bude postaveno bedn ní PERI HANDSET. Postup výstavby 
bedn ní bude podle návodu od výrobce. Do bedn ní bude vložena p íslušná armatura. 
Betonáž: 
Beton bude dovážen na stavbu autodomícháva em. P i ukládání betonu do základových 
rýh je nutné dodržet max. výšku shozu 1,5 m. K ukládání betonu do základ  se použije 
auto erpadlo SWING S34X. p i betonáži bude použito ponorné erpadlo. 
Technologická p estávka: 
Technologická p estávka 3 dny. 
Odbedn ní: 
Základ se odbední a bedn ní se opláchne a vy istí. 
 
Bezpe nost a ochrana zdraví 
P ed zahájením zemních prací budou všichni zú astn ní zam stnanci prokazateln  
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemn  
ov ena odborná zp sobilost ur ených pracovník  k obsluze použitých mechanism  a 
seznámení s obsluhou a údržbou p id lených mechanizm .  Na po átku prací prob hne 
bezpe nostní školení všech pracovník , kte í se budou podílet na zemních pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále p íslušná ustanovení 
zákoníku práce . 262/2006 Sb. a v platném zn ní vyhlášky . 519/2006 Sb. 
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Personální obsazení 
4x tesa i + pomocník – montáž bedn ní 
2x idi i automícha  – dovoz betonové sm si 
4x záme níci – výroba armokoš , vázaní výztuže 
2x pomocní pracovníci – betonáž a hutn ní 
 

2.4. Hrubá vrchní stavba- zd ní 
Výkaz vým r 
POROTHERM 15: 87,46m2 
POROTHERM 25: 181,5 m2 

POROTHERM 30: 1612 m2 
POROTHERM 44: 13,4 m2 

POROTHERM 11,5: 1042,46 m2 

 
Technologický postup 
Výškové zam ení základové desky a dokonalé vyrovnání podkladu pod budoucím 
zdivem maltou v min. tlouš ce 10mm  
Osazení rohových cihel, každá rohová cihla je oproti ostatním rohovým cihlám 
v sousedních vrstvách p dorysn  oto ená o 90°. Mezi takto osazené cihly se z vn jší 
strany natáhne zednická š ra. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly první vrstvy, které 
se zarovnají v obou sm rech pomocí gumové pali ky a vodováhy 
První vrstva se ukládá do maltového lože. 
Druhá vrstva z malty pro tenké spáry, t sn  p ed nanesením malty cihly navlh it. 
Nanášení se provádí nanášecím válcem a zd ní se provádí od roh  sm rem do st edu, 
délka poslední cihly se upraví el. Pilou. 
Napojení vnit ních nosných st n a p í ek se provádí pomocí st nových spon – speciální 
nerezové ploché kotvy. U nosných st n 2 kotvy v každé ložné spá e, u p í ek jedna. 
Kotva a sty ná plocha v míst  napojení musí být namaltovány. 
Po vyzd ní 4. vrstvy (výška 1000 mm) je v tšinou nutné vym it a ozna it polohu oken 
a v 5. vrstv  už okenní otvor vynechat. 
Po vyzd ní 7 vrstvy bude zd ní p erušeno a bude vystav na pracovní podlaha ve výšce 
cca 1,3 m pro zd ní ve v tší výšce. 
V pot ebné výšce budou osazeny p eklady nad dve ními a okenními otvory. P eklady 
budou uloženy do cementové malty. Délka uložení bude provedena p esn  podle 
projektové dokumentace. V p ekladu musí být umíst na tep. izolace tl. 80 mm. 
P í ky budou vyzdívány až po dokon ení stropní  a st ešní konstrukce a vyzd ní p í ek 
v 2NP, aby nedošlo k jejich poškození vlivem pr hybu stropu. 
 
Je pot eba kontrolovat rovinnost a svislost zdiva latí dlouhou nejmén  2 metry. 
P ípustná odchylka na 1 metr je ±2 mm. Tlouš ka spár nesmí být v tší než 3 mm. 
 
Bezpe nost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpe nostními p edpisy práce na staveništi. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat stanovené osobní ochranné pracovní 
prost edky. Každý z pracovník  je povinen poskytnout rychlou a ú innou pomoc 
v rozsahu svých v domostí, znalostí a možností. U vstupu do každé staveništní bu ky 
jsou vyv šena d ležitá telefonní ísla (rychlá léka ská pomoc, hasi ský záchranný sbor, 
atd.). 
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Hlavní stavební práce v této technologické etap  budou provád ny více než 1,5m nad 
zemí, jedná se tedy o: 
Práce ve výškách: 
Na staveništi musí být zajišt na ochrana zam stnanc  proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5m nad okolní úrovní, 
p ípadn , je-li pod nimi volná hloubka 1,5m a více. 
Zajišt ní se provádí p ednostn  kolektivním za ízením (zábrana, lešení, zábradlí), až 
v p ípad , kdy nelze použít kolektivní ochrana, použijí pracovníci osobní zajišt ní. Mezi 
prost edky osobního zajišt ní pat í: bezpe nostní lano, bezpe nostní pás, bezpe nostní 
postroj, samonabíjecí kladka, bezpe nostní brzda, p ípravky pro spoušt ní a vytahování 
v etn  p íslušenství. Prost edky osobního zajišt ní se kontrolují vždy p ed a po použití. 
Použití konkrétního prost edku osobního zajišt ní a kotevních míst musí být stanoveno 
odpov dným pracovníkem. 
 
Personální obsazení 
4x zedníci + 2 pomocníci – zd ní, p íprava malty, sestavování lešení 
1x idi  autoje ábu – vertikální doprava materiálu 
 

2.5. Hrubá vrchní stavba- betonáž 
Výkaz vým r 
ŽB C25/30 sloupy:  46,115m3 

ŽB C20/25 sloupy:  16,17m3 
Beton C25/30 pr vlaky: 74m3 
Beton C25/30 st ny:  146m3 

ŽB ze  C30/37:  177,01m3 
ŽB op rná ze  C30/37: 92,97m3 
 
Technologický postup 
Nejprve dojde k vym ení sloup . Následn  k osazení armokoše a spojení s výztuží 
vy nívající ze základové desky. Pomocí je ábu bude na výztuž nasazeno bedn ní. 
Vlastní betonáž konstrukce na pracovním záb ru bude zahájena uložením betonové 
sm si do bedn ní sloup . Sloupy plníme postupn , dbáme na ádné hutn ní. Po 
ukon ení betonáže sloup  se provede betonáž strop , tj. pr vlak  a desky, již v jednom 
sledu. Pracovní spáry je t eba vhodným zp sobem bednit, aby bylo možné sm s i zde 
ádn  zhutnit. 

ošet ování betonu 
Beton bude nutno ošet ovat po dobu 6 dn  kropením pilin na povrchu základ  nebo 
použít vhodný nást ik nap . Ochranal. Rovn ž je možné použít pro ošet ení r zné 
textilie, které se budou po dobu zrání betonu kropit nebo použít PET folie. P i 
zpracování, zhut ování a ošet ování je nutno dodržet SN 73 24 00.  
 
Bezpe nost a ochrana zdraví 
P ed zahájením prací budou všichni zú astn ní zam stnanci prokazateln  seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemn  ov ena 
odborná zp sobilost ur ených pracovník  k obsluze použitých mechanism  a 
seznámení s obsluhou a údržbou p id lených mechanizm .  Na po átku prací prob hne 
bezpe nostní školení všech pracovník , kte í se budou podílet na pracích. Školení bude 
obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále p íslušná ustanovení zákoníku 
práce . 262/2006 Sb. a v platném zn ní vyhlášky . 519/2006 Sb. 
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Personální obsazení 
4x tesa  – montáž bedn ní 
2x betoná  – betonování 
4x pomocný d lník 
 

Schéma svislých konstrukcí 

1.NP 
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2.NP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.NP 
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2.6. Hrubá vrchní stavba- stropní konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonová monolitická deska tlouš ky dle 
statického výpo tu. Ve stávajícím objektu se uvažuje s využitím stávající 
železobetonové desky. 
 
Výkaz vým r 
Beton C25-30:  52m3 
Bedn ní PERI:  162m2 
 
Technologický postup 
Rozestav ní stropních podp r: 
Stropní podp ry se rozmis ují do maximální vzdálenosti 1m. Pro stabilitu se použije 
op rná trojnožka. Na stropní podp ru umístíme hlavicovou vidlici. Podp ry vysuneme 
do požadované výšky. 
Instalace podélného nosníku: 
Podélné bednící nosníky se umis ují do hlavicové vidlice. Maximální rozestup nosník  
je 2m.  
Instalace p í ného nosníku: 
P í né nosníky se kladou na podélné a to v maximální vzdálenosti 0,5m. P esah p es 
podélný nosník je také maximáln  0,5m. 
Kladení bednících desek: 
Bednící desky se ukládají vedle sebe na p í né nosníky. 
Vyvázání výztuže: 
Výztuž bude vytvo ena z oceli E 505. Ta se vyváže do koš  pomocí sva ovacího 
agregátu. Takto vytvo ené koše se uloží do bedn ní. 
Betonáž stropu: 
Beton bude na stavbu dovážen v domícháva i s erpadlem SCHWING - Stetter. Objem 
betonu pot ebný na vybetonování strop  je ..m3. Po dobu tuhnutí se bude ošet ovat 
vodou. Po 28 dnech odbedníme. 
 
Bezpe nost a ochrana zdraví 
P ed zahájením prací na stropní kci. budou všichni zú astn ní zam stnanci prokazateln  
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemn  
ov ena odborná zp sobilost ur ených pracovník  k obsluze použitých mechanism  a 
seznámení s obsluhou a údržbou p id lených mechanizm .  Na po átku prací prob hne 
bezpe nostní školení všech pracovník , kte í se budou podílet na pracích. Školení bude 
obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále p íslušná ustanovení zákoníku 
práce . 262/2006 Sb. a v platném zn ní vyhlášky . 519/2006 Sb. 
 
Personální obsazení 
4x tesa  – montáž bedn ní 
2x betoná  – betonování 
4x pomocný d lník 

2.7. Hrubá vrchní stavba- st ešní konstrukce 
Jako nosná vrstva je použita železobetonová deska, v dalším p ípad  d ev né lepené 
vazníky se sp aženou železobetonovou deskou tl. 100mm na 50mm deskách bedn ní. 
Poté bude provedena parozábrana. Na tuto vrstvu se položí spádové klíny z tepelné 
izolace a vlastní izola ní souvrství ukon ené hydroizolacemi odolnými pror stání 
ko en . Tím je p ipraven podklad pro vegeta ní vrstvu, tl. 100mm. 
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Výkaz vým r 
St echy sál  

N1  D ev ný nosník lepený profil  220x1700, délky L=18,3m  7 ks 48,0m3 
N2  D ev ný nosník lepený profil 220x1700, délky L=16,9m 4 ks  25,5 m3 
N3  D ev ný nosník lepený profil 220x1400, délky L=11,8m  1ks  3,7 m3 
N4  D ev ný nosník lepený profil 220x1200, délky L=11,8m 4 ks 12,5 m3 
N5  D ev ný nosník p írodní ezivo 140x400, délky L=2,45m  4 ks 0,6 m3 
N6  D ev ná pozednice p írodní ezivo 200x140, L=   46,0 bm 1 ks 1,3 m3 
N7  D ev né fošny bedn ní tl. záklopu 80 mm, plocha 749,9 m2 1 ks 60,0 m3 

 
Ocelové zav trování d ev ných nosník     1630 kg 
 

St echy nad stávajícím objektem 

T1  D ev ný krokev p írodní ezivo 180x280, délky L=13,35 bm  15 ks 10,1 m3 
T2  D ev ná vazni ka p írodní ezivo  80x100, L=   27,1 bm  22 ks 4,8 m3 
 
Technologický postup 
Lepené vazníky se budou ukládat na ložiska, která budou p ikotvena do ŽB sloup . 
Sloupy a vazníky budou okované. Pro manipulaci s nosníky bude použit v žový je áb. 
P i manipulaci s prvky musí být zajišt na stabilita prvku pomocí záv s  a jeden 
pracovník vždy bude korigovat prvek pomocí lana p ipevn ného na konci prvku. Po 
osazení dojde ke spojení nosníku s ložiskem podle návodu výrobce ložisek HELMOS. 
Každý položený nosník se okamžit  zav truje, tak aby byla zajišt na jeho stabilita proti 
naklopení. K zav trování se budou používat ocelové zav trovací ty e. Po položení 
všech vazník  dojde k montáži desek bedn ní, které budou ší ky 50mm. Desky se 
budou kotvit pomocí h ebík  na sraz, tak aby na ose nosník  byl styk jednotlivých 
desek. 
Následn  se na desky bedn ní provede vyvázání výztuže st ešní desky tl. 100mm.  
Zast ešení nad stávajícím objektem bude provedeno jako plochá st echa. Na nadezdívku 
se položí ocelové vaznice, které budou podep eny ocelovými sloupy, položenými na 
stávajícím stopu 3.NP. Pro manipulaci s prvky bude použit v žový je áb. Na ocelové 
vaznice a v nec budou ukládány krokve. Na krokve se p ibijí d ev né vazni ky a 
následn  na vazni ky bedn ní.  
 
Bezpe nost a ochrana zdraví 
Hlavní stavební práce v této technologické etap  budou provád ny více než 1,5m nad 
zemí, jedná se tedy o: 
 
Práce ve výškách 

     Na staveništi musí být zajišt na ochrana zam stnanc  proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5m nad okolní úrovní, 
p ípadn , je-li pod nimi volná hloubka 1,5m a více. 
     Zajišt ní se provádí p ednostn  kolektivním za ízením (zábrana, lešení, zábradlí), až 
v p ípad , kdy nelze použít kolektivní ochrana, použijí pracovníci osobní zajišt ní. Mezi 
prost edky osobního zajišt ní pat í: bezpe nostní lano, bezpe nostní pás, bezpe nostní 
postroj, samonabíjecí kladka, bezpe nostní brzda, p ípravky pro spoušt ní a vytahování 
v etn  p íslušenství. Prost edky osobního zajišt ní se kontrolují vždy p ed a po použití.   
Použití konkrétního prost edku osobního zajišt ní a kotevních míst musí být stanoveno 
odpov dným pracovníkem. 
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Je t eba dbát a dodržovat pravidla bezpe nosti práce dle na ízení vlády . 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i na staveništích s nebezpe ím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
  
 I. Zajišt ní proti pádu technickou konstrukcí 
 II. Zajišt ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost edky     
 IV. Zajišt ní proti pádu p edm t  a materiálu 
           V. Zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
           VI. Práce na st eše 
 VII. Do asné stavební konstrukce 
 VIII. Shazování p edm t  a materiálu 
           IX. P erušení práce ve výškách 
 X. Krátkodobé práce ve výškách 
 XI. Školení zam stnanc  
 
Je t eba dbát a dodržovat pravidla bezpe nosti práce dle na ízení vlády . 591/2006 o 
bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 
staveništích. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 

Požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví p i provozu stroj  a ná adí   
I. Obecné požadavky na obsluhu stroj  
XIV. Spole ná ustanovení o zabezpe ení stroj  p i p erušení a ukon ení práce 

 
Personální obsazení 
4x tesa  – osazení nosník  
2x betoná  
4x pomocný d lník 
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1. Identifika ní údaje 

Název stavby: MULTIFUNK NÍ CENTRUM HLINSKO 
   
 
Místo stavby:  p. . 1922/1, 1922/3, 1922/5, 1287 a 2007/1  
   k.ú. Hlinsko v echách 
 
 
 
Druh stavby:  ve ejné kulturní za ízení 
  
 
 
Objednatel, investor : M sto Hlinsko, Pod bradovo nám stí 1, 539 23 Hlinsko  
 
 
 
Zhotovitel:   Prof.Ing.arch. Ivan Ruller 
   Kalvodova 1 
   602 00 Brno 
   tel.: 603.267.186 
 

1.1. Popis staveništ  

Na pozemcích p. .  1922/5, 1922/3 a 1287 p i ulici Adámkové je n kolik let 
nevyužívaný objekt u ovského u ilišt . Objekt má hlavní ty podlažní ást podél 
hlavní m stské komunikace a dv  bo ní k ídla, má tedy tvar písmene U. 
Výsledné ešení má p inést m stu Hlinsko nové víceú elové centrum s kulturní a 
spole enskou náplní, které by vy ešilo komplexní pot eby m sta v této oblasti. Základní 
koncepce je postavena na zám ru rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní 
obou dvorních k ídel p istav t novou ást se dv ma sály. 
 
Ve dvorní ásti se v sou asnosti nachází p ízemní objekt jídelny a objekt garáží, 
zpevn né plochy a h išt  pro skate park. V rámci tohoto projetu budou všechny tyto 
objekty demolovány.  
 
Objekt garáží o rozm rech 17 x 7m je p ízemní, zd ný z CPP, s plochou st echou. Je v 
n m situováno 5 garáží pro osobní automobily, dnes nevyužívané. 
 
Objekt jídelny je lehké montované konstrukce s rozm ry 40 x 13 m, je p ízemní s 
mírnou sedlovou st echou a plechovou krytinou.  
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Zpevn né plochy jsou živi ného povrchu s rozm ry 35 x 16 m a na nich je rozpadající 
se skate park. 
 
Ostatní vnit ní plochy dvora jsou škváro-pískového povrchu. 
 

ešené území je oploceno, ze dvou stran rozpadající se op rnou zdí a z jihozápadu 
rezavým plotem.  
 
Po zhodnocení území p edloženým projektem se neuvažuje s novým oplocením areálu, 
naopak okolní parkové plochy by m ly být zceleny. 

1.2. Základní koncepce za ízení staveništ  

1. Etapa 
 

Bude realizována spodní stavba. Budou vyhloubeny rýhy a jámy pro základové 
konstrukce. Vyhloubená zemina se bude odvážet na skládku a ást zeminy zde z stane 
pro ú ely zásyp  konstrukcí. Poté bude provedena montáž bedn ní základ  a betonáž 
základ . Na staveništi bude skládka pro bedn ní a skládka výztuže. Dále zde budou 
skladovací kontejnery pro skladování ru ního ná adí. Betonáž základ  bude probíhat za 
pomoci erpadla betonu, které budou zapatkovány na místech ur ených ve výkresu 
za ízení staveništ . Etapa bude zakon ena vybetonováním základové desky. Stavba tak 
bude p ipravena na vrchní stavbu. Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího objektu 
bývalého u ilišt . Na staveništi budou 4 bu ky pro pracovníky a 1 bu ka pro 
stavbyvedoucího. Dále zde budou 4 bu ky s WC, sprchou a umyvadlem.  
 

2. Etapa 
 

Bude realizována hrubá stavba. Betonáž sloup , st n strop , zd né svislé konstrukce, 
zast ešení d ev nými lepenými vazníky. Na staveništi budou k dispozici 2 skladovací 
kontejnery pro skladování ru ního ná adí a materiál  typu maltových sm sí. Palety se 
zdícími prvky budou skladovány na základové desce a na ploše ur ené pro skladování 
palet se zdícím materiálem. Na staveništi budou k dispozici 4 kontejnery pro pracovníky 
a 1 kontejner pro stavbyvedoucího. Dále zde budou 4 bu ky s WC, sprchou a 
umyvadlem. Budou zde sklady výztuže a bedn ní. V této etap  bude postaven je áb, 
který bude postaven na betonové silni ní panely.  
 

3. Etapa 
 

Budou realizovány dokon ovací práce. Staveništní bu ky budou odvezeny. Šatny pro 
zam stnance a kancelá  pro vedení bude umíst no ve stávající budov . Na staveništi 
budu postaveno silo s omítkovou sm sí. Budou  zde kontejnery na odpad, které budou 
popsané. Staveništ  bude vyklizeno a budou provedeny sadové úpravy.  
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2. Objekty za ízení staveništ  

2.1. Objekty provozní 

Oplocení 
Oplocení bude z ásti do asné, systémové od firmy TEMPOLINE, které je složené 
z plotového dílce, betonové nosné patky a zajiš ovací spony. Základní plotový dílec pro 
oplocení má rozm ry 2500 x 2000 mm a hmotnost 17 kg. Jednotlivé dílce jsou spojeny 
bezpe nostními svorkami. 
 
Plotový dílec mobilního oplocení tempoline® 
 
Oválný profil rámu mobilního oplocení tempoline 
Práv  tvar použitého profilu umož uje pevný a dokonalý svár po celém obvodu spoje, 
ímž získává celá konstrukce vyšší tuhost, než systémy mobilních oplocení které 

používají trubkový profil a mnohdy jsou ve sváru pouze bodovány. 
 
Kruhové zakon ení profilu rámu 
Konce sloupk  rámu pozvolna p echázejí z oválného do kruhového profilu Ø42, aby 
bylo zajišt no snadné vsazení plotových dílc  do otvor  v nosné patce. Toto 
konstruk ní ešení umož uje v p ípad  pot eby otá ení rámu v nosné patce a spon , 
tedy vytvo ení pantu. Použitím tohoto efektu vytvo íte prakticky v jakémkoli míst  
souvislého mobilního oplocení oto nou vstupní bránu o ší ce 2,5 nebo 5 metr . 
 
Vým nná výpl  rámu 
Vým nná výpl  rámu má oka o velikosti 50x50mm a síle drátu 2,2mm. K rámu je 
upevn na pomocí 52 ks bezpe nostních spon. Dojde-li k deformaci výpln  vlivem 
mechanického poškození, lze ji nahradit výplní novou bez nutnosti po izování celého 
plotového dílce. 
 
Povrchová úprava 
Jednotlivé plotové dílce jsou zvenku i zevnit  povrchov  ošet eny ponorným žárovým 
zinkováním, které výrazn  prodlužuje jejich životnost a zlepšuje jejich vzhled. 
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Nosná patka mobilního oplocení tempoline® 
 
Konstrukce a materiál 
Nosná patka je vyrobena jako vibrolisovaný betonový monolit se dv ma podéln  
zabudovanými vnit ními armaturami, které zvyšují pevnost a prodlužují životnost patky. 
Zabudované armatury mají vyosené zakon ení, které zabra uje vysunutí armatury z 
betonového masívu následkem mechanického poškození. Toto ešení umož uje 
zachovat funk nost patky i p i zna ném mechanickém poškození. 
 
Zkosení patky 
St ny nosné patky jsou zešikmeny, což zabra uje ot ru sousedních ploch p i jejich 
p eprav  a dává tak p edpoklad k prodloužení životnosti patek. 
 
 
Podélné vybrání 
V základn  patky je vytvo eno podélné vybrání, které umož uje lepší založení v 
nerovném terénu a zárove  plní funkci manipula ních úchyt . 
 
Otvory pro zasazení rám  
V podélné ose patky jsou umíst ny dva pr b žné otvory ve tvaru kónusu, do kterých se 
p i montáži zasazují konce rám  plotových dílc . Kónusový pr ez otvor  je velmi 
výhodný, nebo  v horní ásti patky vzniká montážní v le umož ující snadné zasazení 
rám  a zárove  umož uje naprosto t sné spojení rámu plotového dílce a patky v její 
spodní ásti. Toto konstruk ní ešení zásadn  ovliv uje stabilitu mobilního oplocení 
tempoline. 
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Skladový kontejner 
Základní vybavení 
 
1. Dve e 

venkovní dvouk ídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s t sn ním, cylindrickým 
zámkem a t emi klí i - 1 ks 

 
2. Elektroinstalace 

 vedena ve st nách a strop  (provedení dle platných SN, DIN; v etn  revizní 
zprávy) 

 rozvad  s proudovým chráni em FI a jisti i - 1 ks 
 venkovní p ípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemn ní vyvedeno p i dolním rámu 

- zá ivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypína  - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 
400V / 16A - 1 ks 
 
3. Záchytná vana 

- s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy) 
 
4. Vn jší povrchová úprava 

- nást ik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 7035, 
9002, 9010 
 

 
 
Technické popis skladových kontejner  
 
1. Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 

 otryskaný, sva ovaný z ohýbaných ocelových profil , tl. 3 a 4 mm 
- opat ený antikorozním nát rem 

 
2. St ny 

- vn jší oplášt ní: pozinkované ocelové trapézové plechy, tl. 0,55 mm 
 
3. St echa 
Užitné zatížení 1,5 kN/m² 

- krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
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4. Podlaha 
Užitné zatížení 3,5 kN/m² 

- nosná vrstva: cementot ískové desky, tl. 22 mm 
5. Manipulace 

- Je ábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
 
6. Požadavky na základy 

- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (p ipraví si zákazník v 
toleranci max. 10 mm) 

- možné typy základ : d ev né nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo 
patky 

 
7. Základní vybavení 
Dve e 

- venkovní dvouk ídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s cylindrickým zámkem a t emi 
klí i - 1 ks 
 
8. Vybavení za p íplatek 
Elektroinstalace 

 vedena ve st nách a strop  (provedení dle platných SN, DIN; v etn  revizní 
zprávy) 

 rozvad  s proudovým chráni em FI a jisti i - 1 ks 
 venkovní p ípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemn ní vyvedeno p i dolním rámu 
 zá ivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypína  - 1 ks, zásuvka 230 V - 1 ks, zásuvka 

400V / 16A - 1 ks 
Záchytná vana 

 s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy) 
Vn jší povrchová úprava 

 nást ik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 7035, 
9002, 9010 

 

Staveništní komunikace 
Provoz na staveništi bude zajišt n po p vodním zpevn ném povrchu. Na tomto povrchu 
bude ješt  zhutn na stavební recyklát. Stroje budou jezdit po trase vyzna ené na 
výkresu za ízení staveništ . Vjezdy na staveništ  jsou dva od hlavní komunikace. Pro 
snadný provoz jsou zde vybudovány dv  brány spojené staveništní komunikací a to p ed 
objektem. Je zde ješt  vybudováno obratišt , pro nákladní automobily zajížd jící 
k je ábu. 
 

Parkovišt : 
Parkovišt  je do asné. Pro pot eby zam stnanc  a vedení je zde 5 parkovacích míst.  
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2.2. Objekty výrobní 

Stavební mícha ka 
Stavební mícha ka bude vždy umíst na na základové desce, v blízkosti zd ní. Míchá se 
zde malta pro zd ní. P ívod el. energie bude ešen prodlužovacím kabelem, který bude 
napojen na rozvodnou sk í . Kabel povede na zemi. P ívod vody bude ešen pomocí 
hadice PVC, která bude napojena na p ípojku vody a povede na zemin  a bude chrán na 
chráni kou. Bližší specifikace mícha ky ve strojní sestav . 
 

P edmontážní plocha 
Zde bude sestavováno bedn ní. P edmontážní plocha bude vždy umíst na v objektu na 
základové desce. S pr b hem výstavby se bude plocha p emis ovat podle pokyn  
stavbyvedoucího. 
 

Silo na omítku 
Bude zde zásoba sm si pro provád ní omítek. 

2.3. Objekty sociáln  správní 

Obytný kontejner – kancelá  
Základní vybavení 
 
1. Elektroinstalace 

 vedena ve st nách a strop  (provedení dle platných SN, DIN) 
 rozvad  s proudovým chráni em FI a jisti i - 1 ks 
 venkovní p ípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemn ní vyvedeno p i dolním rámu 

- zá ivka 1 x 58 W - 2 ks, sv tlo 60 W - 1 ks, lustrový vypína  - 1 ks, zásuvka - 2 
ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

2. Dve e 
-  venkovní jednok ídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s t sn ním, cylindrickým 

zámkem a t emi klí i  1 ks 
- zádve í s vnit ními dve mi 811 / 1968 mm - 1 ks 

3. Okna 
- plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a skláp cí, s venkovní plastovou 

roletou - 1 ks 
- za p íplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní m íž 

4. Ostatní 
- v trací m ížky v obvodových st nách 

Rozm ry:  6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
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Obytný kontejner – šatna 
Základní vybavení 
 
1. Elektroinstalace 

 vedena ve st nách a strop  (provedení dle platných SN, DIN) 
 rozvad  s proudovým chráni em FI a jisti i - 1 ks 
 venkovní p ípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemn ní vyvedeno p i dolním rámu 

- zá ivka 1 x 58 W - 2 ks, vypína  - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
2. Dve e 

- venkovní jednok ídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s t sn ním, cylindrickým 
zámkem a t emi klí i - 1 ks 

3. Okna 
- plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a skláp cí, s venkovní plastovou 

roletou - 1 ks 
- za p íplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní m íž 

4. Ostatní 
- v trací m ížky v obvodových st nách 

 
Rozm ry:  6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
 

 
 
Technické popis obytných kontejner  
 
1. Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 

 otryskaný, sva ovaný z ohýbaných ocelových profil , tl. 3 a 4 mm 
 opat ený antikorozním nát rem 
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 stohovatelnost - 3 podlaží 
- stohovací otvory v podlaze za p íplatek 

 
2. St ny 
u = 0,56 W/m²K 

 vnit ní oplášt ní: laminované d evot ískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor 
 parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
 tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 

- vn jší oplášt ní: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
- povrchová úprava: nást ik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny RAL 

5010, 7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za p íplatek 
 
3. St echa 
Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 

 krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
 tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
 parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 

- podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor 
 
4. Podlaha 
Užitné zatížení 2,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 

 podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
 nosná vrstva: d evot ískové desky, tl. 22 mm 
 parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
 tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 

- spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
5. Manipulace 
 

- Je ábem za zvedací oka v rozích nosného rámu ( oka dle ISO normy ) 
 
6. Požadavky na základy 

- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (p ipraví si zákazník v 
toleranci max. 10 mm) 

- možné typy základ : d ev né nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo 
patky 

 

Sanitární kontejner 
Základní vybavení 
 
1. Elektroinstalace 

 vedena ve st nách a strop  (provedení dle platných SN, DIN) 
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 rozvad  s proudovým chráni em FI a jisti i - 1 ks 
 venkovní p ípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemn ní vyvedeno p i dolním rámu 
 zá ivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, vypína  - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení 

- 1 ks 
- ventilátor - 1 ks 

2. Dve e 
- venkovní jednok ídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s t sn ním, cylindrickým 

zámkem a t emi klí i - 1 ks 
 
3. Okna 

- plastové okno 575 / 400 mm, skláp cí - 2 ks 
- za p íplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní m íž 

 
4. Ostatní 

- porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dve mi, porcelánový pisoár, 
pisoárová d licí p í ka, sprchová kabina se záv sem, porcelánové umývadlo se 
sm šovací baterií, boiler 80 l, podlahová vpus , zrcadlo, poli ka, há ek na 
ru ník, držák na toaletní papír 

- p ívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
- v trací m ížky v obvodových st nách 

 

 
 
Technické popis sanitárních kontejner  
 
1. Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 

 otryskaný, sva ovaný z ohýbaných ocelových profil , tl. 3 a 4 mm 
 opat ený antikorozním nát rem 

- stohovatelnost - 3 podlaží 
 

2. St ny 
u = 0,56 W/m²K 

 vnit ní oplášt ní: laminované d evot ískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor 
 parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
 tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
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 vn jší oplášt ní: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
- povrchová úprava: nást ik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny RAL 

5010, 7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za p íplatek 
 
3. St echa 
Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 

 krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
 tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
 parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 

- podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor 
 
4. Podlaha 
Užitné zatížení 2,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 

 podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
 nosná vrstva: d evot ískové desky, tl. 22 mm 
 parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
 tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 

- spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
 
5. Manipulace 

- Je ábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
 
6. Požadavky na základy 

- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (p ipraví si zákazník v 
toleranci max. 10 mm) 

- možné typy základ : d ev né nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo 
patky 

3. Doprava 

Doprava ke staveništi je bezproblémová. Vjezd na staveništ  je dv ma uzamykatelnými 
branami podél hlavní silnice. Na komunikaci bude zna ení výjezdu vozidel stavby. 

4. Zásobování materiály 

Malty a zdící sm si budou na stavbu dovezeny najednou a budou uskladn ny ve 
skladovacích kontejnerech. Zdící materiály se budou na stavbu dovážet postupn  a 
budou skladovány na míst  k tomu ur eném. P eklady budou dovezeny na staveništ  
v pr b hu výstavby zdí. Výztuž bude na stavbu dovážena postupn .  Nosníky budou na 
stavbu dovezeny na náv su a budou montovány za pomoci je ábu.  Materiály pro 



49 

montáž systému sádrokartonu budou dovezeny po zhotovení hrubé stavby a budou 
skladovány uvnit  objektu. Materiály pro provád ní dokon ovacích prací budou 
dopravovány na stavbu postupn  v pr b hu výstavby. 

5. Zdroje pro stavbu 

Pot eba elektrická energie pro staveništ  
Výpo et maximálního p íkonu elektrické energie pro staveništ . 
 
a) provozní elektromotory, svá ecí agregáty. 

Stavební mícha ka Atika  0,75 KW 
Vrtací kladivo    0,60 KW 
Pila p ímo ará    0,70 KW 
Úhlová bruska    1,10 KW 
Svá e ka KITin   6,40 KW 
Je áb     47,00 KW 
Ponorný vibrátor PERLES  2,30 KW 
Celkem    48,85 KW 
 
b) osv tlení vnit ní 

Obytný kontejner – kancelá , 1 x  0,058 KW 
Obytný kontejner – šatna, 4 x  0,058 KW 
Sanitární kontejner, 4 x   0,036 KW 
Celkem     0,44 KW 
 
Nutný p íkon elektrické energie 
S = K/cos  ( 1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3)  kW   
S = 1,1/0,8 * (0,7 * 48,85 + 0,8 * 0,44)     
S = 47 kW 
 
S maximální sou asný zdánlivý p íkon (kW) 
K koeficient ztrát nap tí v síti (1,1) 

1 pr m rný sou initel náro nosti elektromotor  (0,7) 

2 pr m rný sou initel náro nosti venkovního osv tlení (1,0) 

3 pr m rný sou initel náro nosti vnit ního osv tlení (0,8) 

cos  pr m rný ú iník spot ebi  (0,5 – 0,8) 
P1 sou et štítkových výkon  elektromotor  (kW) 
P2 sou et výkon  venkovního osv tlení (kW) 
P3 sou et výkon  vnit ního osv tlení a topidel (kW) 
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Zajišt ní staveništ  elektrickou energií 
Na staveništi bude k dispozici staveništní rozvad . Na staveništ  bude p ivedena 
elektrická energie ze stávajícího elektrického vedení. Napojovací bod je zakreslen ve 
výkresu za ízení staveništ . Staveništní rozvod bude pomocí kabelu vedeného na plot , 
v p ípad  vedení kabelu p es komunikaci bude kabel chrán n chráni kou. Hlavní 
vypína  je umíst n na rozvad i. 
 

Pot eba vody pro staveništ  
Voda pro provozní ú ely 
Voda pro p ípravu malty  2220 l 
Voda pro omítky  9550 l 
 
Voda pro sociální ú ely 
Pro 20 osob… 20 * 40 = 800 l 
 
Voda pro technologické ú ely 
Voda pro ošet ování betonu 3450 l 
 
Výpo et spot eby vody 
Qn = (Pn * Kn )/ t * 3600  l/s  
Qn = (11770 * 1,6 + 800 * 2,7 + 3450 * 2,0)/ 8 * 3600 
Qn = 0,88 l/s 
 
Zajišt ní vody pro staveništ  
Na staveništ  bude p ivedena voda ze stávajícího ve ejného vodovodu, který se nachází 
v jihozápadní ásti staveništ , pomocí vodovodní p ípojky. 

6. Likvidace za ízení staveništ  

Za ízení staveništ , všechny skládky a sklady odstraní firma realizující stavbu v plném 
rozsahu a to po skon ení všech stavebních a montážních prací, nejdéle však do 14 dní 
p ed kolaudací. Úprava terénu bude probíhat podle projektové dokumentace. Oplocení 
staveništ , veškeré do asné rozvody elektrické energie a vody budou odstran ny. 

7. Bezpe nost a ochrana zdraví 

ídí se na ízením vlády . 362/2005 Sb. Na ízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo 
do hloubky a . 591/2006 Sb. Na ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 



51 

8. Životní prost edí 

Likvidace sm sného komunálního odpadu bude na základ  písemné smlouvy s obcí 
využit systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Pro d evo, kov 
a plasty budou na staveništi umíst ny 3 kontejnery, které bude firma dodávající 
kontejnery odvážet v pr b hu stavby dle pot eby. T íd ní a ukládání odpadu se bude 
ídít zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech. 

9. Požární bezpe nost 

Požární bezpe nost je v souladu s vyhláškou MV . 23/2008 Sb. Vyhláška o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, s vyhláškou MV . 246/2001 Sb. 
vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu 
státního požárního dozoru, zejména 41 odst.2) zákona . 133/1985 Sb. o požární 
ochran  ve zn ní pozd jších p edpis  a s vyhláškou MMR . 499/2006 o dokumentaci 
staveb. 

10. asový plán budování a likvidace objekt  ZS 

Objekt 
Po et 
KS 

Datum 
budování 

Datum 
likvidace 

Celkem 
m síc  

Obytný kontejner – kancelá  1 1.1.2013 30.4.2014 16 

Obytný kontejner – šatna 4 1.1.2013 30.4.2014 16 
Sanitární kontejner 4 1.1.2013 30.4.2014 16 

Skladový kontejner 2 1.1.2013 30.4.2014 16 

11. Náklady na za ízení staveništ   

Náklady na za ízení staveništ  spo ítané z celkové ceny stavby.  
89 000 000 * 0,03 = 2 225 000 K  

12. Zdroje 

http://www.contimade.cz/ 
http://www.tempoline.cz/ 
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Popis stavby 

Na pozemcích p. .  1922/5, 1922/3 a 1287 p i ulici Adámkové je n kolik let 
nevyužívaný objekt u ovského u ilišt .  
 Cílem ešení je vybudovat v Hlinsku komplexní, multifunk ní kulturní za ízení, 
které by svojí architektonickou a výtvarnou koncepcí odpovídalo všem soudobým 
nárok m na významný objekt pro celé m sto. 
 Objekt má hlavní ty podlažní ást podél hlavní m stské komunikace a dv  
bo ní k ídla, má tedy tvar písmene U. Základní koncepce je postavena na zám ru 
rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní obou dvorních k ídel p istav t novou 
ást se dv ma sály. 

Hlavní vstup je v p vodní poloze s obohacením o terasu umož ující letní posezení a 
rozší ení skladových prostor  v suterénu. 
 Z jihozápadní strany je orientován výtah zabezpe ující bezbariérový p ístup do 
všech podlaží centra, manipulaci s nábytkem a veškerou další obsluhu. Na jihozápadní 
stran  je déle vedlejší vstup do spole enské ásti a vstup pro ú inkující a obsluhu topení 
a vzduchotechniky. 
 Nosné konstrukce obvodové jsou navrženy z keramických tvárnic  PTH 30 AKU 
P+D - 300mm, místy je obvodová konstrukce z monolitické železobetonové st ny 
tlouš ky 300mm, v jednom p ípad  350mm. Vnit ní nosné st ny jsou navrženy z PTH 
30 AKU P+D - 300mm. Nosné železobetonové  sloupy pod lepenými d ev nými 
vazníky jsou rozm r  300x600mm. Akustické st ny ve 3.NP ve stávající budov , 
odd lující zkušebny od ostatních prostor jsou navrženy z PTH 25 AKU MK - 250mm. 
 Nenosné vnit ní st ny a p í ky jsou z p í kovek PTH 14 P+D a PTH 7,5 P+D, 
nebo  SDK tl. 150, 100mm. 
 Obvodové st ny objektu budou zatepleny prov trávanou keramickou zateplenou 
fasádou, tlouš ka tepelné izolace je 160mm. 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonová monolitická deska 
tlouš ky dle statického výpo tu. 
 Jako nosná vrstva je použita železobetonová deska, v dalším p ípad  d ev né 
lepené vazníky se sp aženou železobetonovou deskou tl. 100mm na 50mm deskách 
bedn ní. Poté bude provedena parozábrana. Na tuto vrstvu se položí spádové klíny 
z tepelné izolace a vlastní izola ní souvrství ukon ené hydroizolacemi odolnými 
pror stání ko en . Tím je p ipraven podklad pro vegeta ní vrstvu, tl. 100mm. 
 
zastav ná plocha     2 188 m2 
terasa v p ízemí     119 m2 
obestav ný prostor bez založení: 
stávající objekt     8 105 m3 
p ístavba      14 940 m3 
venkovní zpevn né plochy:  
chodníky, nástupní plocha pro p ší   364 m2 
zpevn né plochy pro zásobování   688 m2 
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parkovišt       218 m2 
pojízdný chodník kolem objektu   371 m2 
P dorysný rozm r (maximální míry):  45,21 x 55,21 m 
Výškové osazení objektu +-0,00 do terénu  ±0,00 = 582,23 m.n.m. 

Dopravní možnosti a napojení 

Staveništ  se nachází na obydleném míst , hned vedle hlavní komunikace. Doprava 
zdícího materiálu bude zajišt na ze stavebnin vzdálených 2,0 km. Doprava lepených 
vazník  z Podlesí vzdáleného 60 km. Betonárna je vzdálená 2,6 km od místa staveništ . 
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Hlavní stavební stroje a mechanizmy 

Stroje pro dopravu 
 Nákladní automobil SCANIA s hybridní rukou, valníkový p ív s 
 Nákladní automobil Tatra T 815, náv s DOLL VARIO P3S-0 
 Nákladní automobil Tatra T 815, korba 

Stroje pro manipulaci s b emeny a zdvihací stroje 
 Je áb MB 
 Pracovní plošina GS 1532 

Stroje na zemní práce 
 Kolové rypadlo Caterpillar M3 13 D 
 Rypadlo-naklada  Caterpillar 432 E2 
 Vibra ní deska WEBER CF3 
 Vibra ní válec WEBER TRC66 

Stroje pro zakládání 
 Vibra ní deska WEBER CF3 
 erpadlo betonu SCHWING S 39 SX 
 Autodomícháva  Stetter AM 10 C 
 Vibrátor ponorný PERLES TRONIC 42 

Stroje na hrubou vrchní stavbu 
 erpadlo betonu SCHWING S 39 SX 
 Autodomícháva  Stetter AM 10 C 
 Vibrátor ponorný PERLES TRONIC 42 
 Lišta vibra ní PERLES RVH200 – 2,0m 
 Mícha ka Atika 

Stroje pro bourací práce 
 Kolové rypadlo Caterpillar M3 13 D 
 Naklada  MUSTANG AL406 

Stroje pro dokon ovací práce 
 Strojní omíta ka PFT G 4 
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Nákladní automobil SCANIA s hybridní rukou, valníkový p ív s 
 

 
 
Využití: 
 
Nákladní automobil bude sloužit pro horizontální dopravu materiál  (zdící materiály, 
malty, sádrokartonové desky a profily, desky OSB) ze stavebnin. Dopravu zajistí firma 
vlastnící stavebniny. 
 
Technické parametry: 
 
Ložná délka:    7400mm 
Ložná ší ka:    2550mm 
Ložná délka valníkového p ív su: 5420mm 
Ložná ší ka valníkového p ív su: 2460mm 
Maximální dosah ruky:  8,64m 
Nosnost ruky:    1,1t p i 5,4m 
Nosnost valníku:   13000kg 
 
Dopln ní paliva: 
 
O dopln ní paliva se stará JPM stavebniny. 
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Nákladní automobil Tatra T 815, náv s DOLL VARIO P3S-0 
 
Technické parametry - Tatra: 
 
Rozm ry: ší ka:  2550mm 
  délka: 7375mm 
  výška: 3100mm 
Hmotnosti:  
provozní hmotnost vozidla:  9800kg 
užite né zatížení:   18700kg 
nejv tší tech. p íp. hmotnost vozidla: 
     28500kg 
Max. rychlost:   85km/hod   
(ostatní specifikace v p iloženém technickém listu) 
 
Technické parametry - náv s: 
 
Délka celkem:  18500mm 
Délka plošiny:  13460mm 
Ší ka:   2530mm 
Polom r vyto ení: 2300mm 
Celková hmotnost: 39t 
(ostatní specifikace v p iloženém technickém listu) 
 

 
 
 
Využití: 
 
Nákladní automobil Tatra s náv sem bude použit pro p epravu d ev ných lepených 
vazník  od výrobce. P epravu zajiš uje výrobce. 
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Nákladní automobil Tatra T 815, korba 
 

 
 
Využití:  
 
Nákladní automobil je nedílnou sou ástí zemních prací, taktéž p i návozu sypkých 
materiál . Tento nákladní automobil jsem zvolil pro jeho všestrannost, jeho dostupnost, 
dále pro náhon kol 6x6, t ístrannou sklopnou korbu, která se vyzna uje objemem 9 m 3. 
 
Technické parametry:  
 
Výkon motoru:           325 kW  
Provozní hmotnost:         16,5 tun  
Max. hmotnost:           28,5 tun  
Max. rychlost (s omezova em):     85 km/h  
Objem palivové nádrže:       200 l  
Palivo:              Diesel  
Možnosti korby:           T ístrann  sklopná  
Objem korby:           9 m 3  
 
Dopln ní paliva:  
 
Stroj je pohán n dieselovým motorem, dopln ní paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanistr  p ímo na staveništi nebo p i o išt ní vozidla dopln ní mimo staveništ  a to u 
erpací stanice ve m st  Hlinsku.  P i dopl ování nádrže stroje musí být dbáno, aby 

nevznikl žádný únik paliva mimo nádrž stroje.  
 
Doprava na staveništ :  
 
Tatra 815 je dopravena na 
stavbu po své vlastní ose.  
 
Rozm ry stroje: 
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Pracovní plošina GS 1532 

 
Využití stroje: 
 
Stroj bude využíván p i montáži lepených nosník  jako pracovní plošina pro montéry. 
 
Technické parametry:  
 
Nosnost pracovní plošiny:   272 kg  
Rychlost pojezdu - složené plošiny:  4 km/h 
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny: 0,8 km/h 
Maximální stoupání terénu:   30 % 
Otá ení plošiny vnit ní rádius:  0 m 
  vn jší rádius:     1,55 m 
Zdvihnutí/spušt ní plošiny:    16/17 
Ovládání zdvihu:    proporcionální 
Náhon:      p ední kola 
Brzdová soustava:    zadní kola 
Kola - plná, nezna kující:   30 x 11 x 20 cm 
Hmotnost:     1238 kg 
Pohon:      Elektrický 24 V DC  
 
P eprava na staveništ :  
 
Stroj bude dopraven na staveništ  na valníku. 
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P epravní a pracovní  rozm ry: 
 

 
 
Maximální pracovní výška:      6,60 m 

A.  Maximální výška podlahy pracovní plošiny: 4,60 m 
B. Délka koše - vn jší rozm ry:   1,64 m 

- s rozší ením koše:     2,54 m 
C. Ší ka pracovní plošiny:    0,74 m 

Výška zábradlí:      1,10 m 
D. Výška plošiny v transportní poloze:   2,02 m 
E. Délka pracovní plošiny: složené:    1,82 m 
F. Ší ka pracovní plošiny:    0,81 m 
G. Rozvor:      1,32 m 
H. Sv tlost podvozku: st ed:     0,06 m 
I. s podp rami:       0,02 m 
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Kolové rypadlo Caterpillar M3 13 D 
 

 
 
Využití stroje: 
 
Rypadlo bude použito p i hloubení jam a rýh. Dále bude rypadlo vyžito k demolici 
stávající kuchyn  a garáží. 
 
Technické parametry:  
 
Výkon motoru:          95 kW  
Provozní hmotnost:        16,2 tun  
Objem lopaty:          0,92 m3  
Max. hl. dosah / max. dosah:    5,75 / 9,03 m  
Objem palivové nádrže:       235 l  
Palivo:             Diesel  
Hlu nost vnit ní (v kabin ):  72 dB (A)  
Hlu nost vn jší (akust. tlak na okolí):   102 dB (A)  
Max. pojezdové rychlosti:       1. rychlostní stupe  9 km/h  
                2. rychlostní stupe  37 km/h  
- Plazivé rychlosti:  
                1. rychlostní stupe  3 km/h  
                2. rychlostní stupe  13 km/h  
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Dopln ní paliva: 
 
Stroj je pohán n dieselovým motorem, dopln ní paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanystr  p ímo na staveništi. P i dopl ování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl 
žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
P eprava na staveništ :  
 
Caterpillar M3 13 je dopraven na náv su. 
 
P epravní rozm ry: 

 
1 P epravní výška 3120 mm 
2 P epravní délka 8290 mm 

3 Op rný bod 3320 mm 
4 Obrysový polom r 2050 mm 

5 Sv tlá výška protizávaží 1230 mm 
6 Výška k vršku kabiny 3120 mm 
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Pracovní rozm ry: 
 
1 Výškový dosah 10 060 mm 
2 Výsypná výška 7 290 mm 
3 Hloubkový dosah 5 750 mm 

4 Hloubkový dosah p i svislé st n  3 890 mm 
5 Hloubkový dosah p i vodorovném dnu 5 550 mm 

6 Dosah 9 210 mm 
7 Dosah na op rné rovin  9 030 mm 

 
 
Bezpe nostní opat ení: 
 
P i provozu stroje je t eba dbát vyšší opatrnosti v jeho blízkosti, p edevším p i otá ení 
oto e, kdy hrozí úder karoserií rypadla.  Je zakázáno pohybu osob pod ramenem rypadla 
a v jeho t sné blízkosti.  
P i dopl ování paliva je zakázáno manipulovat s otev eným ohn m. Nesmí vzniknout 
žádný únik paliva mimo palivovou nádrž rypadla.  Kolové rypadlo CAT M3 se smí 
používat pouze pro práci, na kterou je dimenzováno. 
 

asové nasazení: 
 
Viz p íloha. 
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Rýpadlo-naklada  Caterpillar 432E2 

 
Využití stroje: 
 
Rypadlo bude použito p i hloubení jam a rýh. K zavážení hotových konstrukcí zeminou.  
 
Technické parametry:  
 
Výkon motoru:          68,5 kW  
Provozní hmotnost:        7,8 – 10,7 tun  
Objem naklada e:         1,0 m 3  
Objem lopaty:          0,29 m 3  
Max. hl. dosah /  max. dosah:    6 / 6,7 m  
Objem palivové nádrže:       145 l  
Palivo:             Diesel  
Hlu nost vnit ní  (v kabin ):     72 dB (A)  
Hlu nost vn jší (akust. tlak na okolí):    102 dB (A)  
Pojezd dop edu km/hod:       1. p ev. stupe    6 km/h   
               2. p ev. stupe    10 km/h 
      3. p ev. stupe    20 km/h   
               4. p ev. stupe    40 km/h  
Pojezd dozadu km/hod:       1. p ev. stupe    6 km/h  
                2. p ev. stupe    10 km/h 
               3. p ev. stupe    20 km/h 
               4. p ev. stupe    40 km/h 
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Dopln ní paliva: 
 
Stroj je pohán n dieselovým motorem, dopln ní paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanystr  p ímo na staveništi. P i dopl ování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl 
žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
P eprava na staveništ :  
 
Caterpillar M3 13 je dopraven po vlastní ose. 
 
Specifikace stroje: 
 

 
Rozm ry stroje   

1. Celková délka (naklada  na zemi), standardní násada           5810 mm 
        Celková p epravní délka, standardní násada           5836 mm 

2. Celková p epravní délka, standardní násada    3736 mm 
        Celková ší ka (standardní)             2368 mm 

3. Výška po horní ást kabiny/st íšky          2863 mm 
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4. Výška po horní ást výfukového komínku      2779 mm 
5. Vzdálenost osy zadní nápravy od p ední m ížky         2704 mm 
6. Rozvor kol (AWD)       2200 mm 

 
Rozm ry a provozní parametry – nakládací lopata   
Objem (jmenovitý dle SAE)       1,0 m3 
Ší ka          2406 mm        
Nosnost p i maximální výšce zdvihu            3322 kg 
Vylamovací síla        55 kN 
Zatížení p i p evrácení v míst  zatížení lopaty    6217 kg 

7. Maximální výška záv sného epu      3340 mm 
8. Výsypný úhel p i plném zdvihu         45°   

        
9. Dosah p i maximálním úhlu vyklopení       794 mm 
10. Maximální zaklopení lopaty v úrovni zem        40° 
11. Hloubkový dosah         91 mm 
12. Od masky chladi e po ezný b it lopaty v poloze pro p ejezd  1505 mm 
13. Maximální provozní výška      4238 mm  

 
Rozm ry a provozní parametry – rýpadlo   

14. Hloubkový dosah, maximáln  podle SAE     4422 mm 
15. Hloubkový dosah p i plochém dnu 610 mm,     4379 mm 
16. Dosah v úrovni terénu od osy epu otá ení       5667 mm 
17. Nakládací dosah        1827 mm 
18. Ší ka stabilizátoru        2368 mm 

 
Bezpe nostní opat ení: 
 
P i provozu stroje je t eba dbát vyšší opatrnosti v jeho blízkosti, p edevším p i práci 
lopaty, kdy hrozí úder rameny rypadla.  Je zakázáno pohybu osob pod ramenem rypadla 
a v jeho t sné blízkosti.  
P i dopl ování paliva je zakázáno manipulovat s otev eným ohn m. Nesmí vzniknout 
žádný únik paliva mimo palivovou nádrž rypadla.  Kolové rypadlo - naklada   se smí 
používat pouze pro práci, na kterou je dimenzován. 
 

asové nasazení: 
 
Viz p íloha. 
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Vibra ní válec WEBER TRC66 

 
Využití stroje: 
 
Stroj bude využíván na hutn ní zeminy p i zásypech. 
 
Technické parametry:  
 
Hmotnost:    1340 kg 
Ší ka b hounu:    654 mm 
St ední statické lineární zatížení: 11,1 kg/cm 
Pracovní pojezdová rychlost:  45 m/min 
 
P eprava na staveništ :  
 
P eprava na staveništ  na valníku. 
 
Rozm ry stroje: 
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Vibra ní deska WEBER CF3 

 
 
Využití stroje: 
 
Stroj bude využíván na hutn ní zeminy p i zásypech.  P i hutn ní základových polštá . 
Hutn ní p i hrubých a dokon ovacích terénních úpravách. 
 
Technické parametry:  
 
Hmotnost:    144 kg 
Odst edivá síla:   18 kN 
Frekvence:    90 Hz 
Ší ka hutnící desky:    500 mm 
St ední statické lineární zatížení: 11,1 kg/cm 
Pracovní pojezdová rychlost:  24 m/min  
 
P eprava na staveništ :  
 
P eprava na staveništ  na valníku. 
 
Rozm ry stroje: 
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Ponorný vibrátor PERLES TRONIC 42 
 

 
Využití stroje: 
 
Vibrátor bude využíván k vibrování betonu. 
 
Technické parametry:  
 
Pr m r hlavice 42mm 
Nap tí 230 V – 50 Hz 
Délka hadice 7m 
Hmotnost 14,5 kg 
 

Plovoucí vibra ní lišta PERLES RVH200 – 2,0m 
 

 
Využití stroje: 
 
Plovoucí lišta bude sloužit k vibrování stropních desek. 
 
Technické parametry:  
 
Délka profilu 2,0m 
Motor HONDA GX25 
Zdvihový objem 25cm3 
Palivo benzin 
Hmotnist 18 kg 
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erpadlo betonu SCHWING S 47 SX 

 
Využití stroje: 
 
Stroj bude využit pro erpání betonové sm si na místo zpracování. Bude použit p i 
betonážích základ  a strop . 
 
Technické parametry:  
 
Výložník: 
Vertikální dosah:              46,4 m  
Horizontální dosah:          42,6 m  
Dopravní potrubí:             DN 125  
Délka koncové hadice:              4 m  
Rozm r zapatkování p ední:              8,3 m  
Rozm r zapatkování zadní:       8,3 m  
Dopravované množství betonu:          136 m 3 /h 
 

erpací jednotky: 
Pohon:     636 l-min 
Dopravní válec:   230x2000 mm 
Dopravované množství:   163 m3-h 
Tlak betonu max.:   85 bar 
 
P eprava na staveništ :  
 

erpadlo p ijede po vlastní ose. 
 
Nasazení stroje: 
 
Viz p íloha. 
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Rozsah dosahu: 
 

 
 
 
 
Požadovaný dosah je 32 metr  viz. výkres za ízení staveništ .  
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Autodomícháva  Stetter AM 10 C 
 

 
 
Využití stroje: 
 
Autodomícháva  je využíván pro dopravu erstvé betonové sm si. 
 
Technické parametry:  
 

Jmenovitý 
objem  

(m 3) 10 

Geometr. 
objem  

(l) 17310 

Vodorys (l) 11080 

Stupe  
pln ní  

(%) 57,7 

Sklon 
bubnu  

(°) 10,5 

Separátní 
pohon 
SH  

(typ/kW) F6L914/88 

Hm. nástavby 
(FH/SH)*  

(kg) 
4180/4810 

A - Délka (FH/SH) (mm) 7083/7580 

B - Ší ka (FH/SH) (mm) 

C - Pr m r bubnu (mm) 

D - Výška násypky (mm) 2482 

E - Pr jezd. výška (mm) 2565  

G - P evis (mm) 1190 

H - Výsypná výška (mm) 1084 
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P eprava na staveništ :  
 
Autodomícháva  p ijede po vlastní ose. 
 
Nasazení stroje: 
 
Viz p íloha. 

Stavební mícha ka Atika Profi 145 (380V) 
 
Využití stroje: 
 
Stavební mícha ka bude sloužit pro výrobu maltové 
sm si používané pro zd ní normálních spár.  
Stavební mícha ka ATIKA Profi 145 s ovládacím 
kolem pro objem cca 2 stavebních kole ek stavební 
sm si. 
 
Technické parametry: 
 
Objem bubnu:   145 l 
P íkon:   750 W 
Nap tí:    400V/50Hz 
Hmotnost:   60 kg 
Rozm ry:   1200 x 680 x 1280 mm 
Max objem mokré sm si: 115 l 
 

Strojní omíta ka PFT G 4 
 
Využití stroje: 
 
Stroj bude využit p i omítání. 
 
Technické parametry:  
 

erpací výkon:   6-55 l/min 
erpací tlak:max.   30 bar 

Dopravní vzdálenost:  50 m 
Elektrické p ipojení:  400 V/50 Hz 
Hladina hluku:  85 dB 
Rozm ry:   1050/720/1550 mm 
Hmotnost:   270 kg 
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P eprava na staveništ :  
 
Omíta ka bude dopravena na staveništ  na valníku. 

Stavební je áb MB 10 43 
 

 

Technické parametry 
 
Maximální výše háku:   23,0 m 
Maximální dosah:    50,0 m 
Minimální dosah:    3,2 m   
Maximální nosnost:    10000 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku: 2000 kg 
Výkon p i zvedání b emene:   37,0 KW 
Výkon p i otá ení ústrojí:   7,5 KW 
Výkon ko ky:     5,5 KW 
 

Posudek pro nejt žší b emeno 
 
Bádie napln na betonem:  2800 kg 
Délka vyložení:   44 m 
 
Max. zatížení je ábu p i vyložení 44m je 3000kg.  2800 < 3000 kg 
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Lepený nosník:  3800 kg 
Délka vyložení:  32 m 
 
Max. zatížení je ábu p i vyložení 40m je 5000kg.  3800 < 5000 kg 

 
Lepený nosník 
Bádie s betonem 
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1. Obecné informace 

 Na pozemcích p. .  1922/5, 1922/3 a 1287 p i ulici Adámkové je n kolik let 
nevyužívaný objekt u ovského u ilišt .  
 Cílem ešení je vybudovat v Hlinsku komplexní, multifunk ní kulturní za ízení, 
které by svojí architektonickou a výtvarnou koncepcí odpovídalo všem soudobým 
nárok m na významný objekt pro celé m sto. 
 Objekt má hlavní ty podlažní ást podél hlavní m stské komunikace a dv  
bo ní k ídla, má tedy tvar písmene U. Základní koncepce je postavena na zám ru 
rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní obou dvorních k ídel p istav t novou 
ást se dv ma sály. 

Hlavní vstup je v p vodní poloze s obohacením o terasu umož ující letní posezení a 
rozší ení skladových prostor  v suterénu. 
 Z jihozápadní strany je orientován výtah zabezpe ující bezbariérový p ístup do 
všech podlaží centra, manipulaci s nábytkem a veškerou další obsluhu. Na jihozápadní 
stran  je déle vedlejší vstup do spole enské ásti a vstup pro ú inkující a obsluhu topení 
a vzduchotechniky. 
 Nosné konstrukce obvodové jsou navrženy z keramických tvárnic PTH 30 AKU 
P+D - 300mm, místy je obvodová konstrukce z monolitické železobetonové st ny 
tlouš ky 300mm, v jednom p ípad  350mm. Vnit ní nosné st ny jsou navrženy z PTH 
30 AKU P+D - 300mm. Nosné železobetonové sloupy pod lepenými d ev nými 
vazníky jsou rozm r  300x600mm. Akustické st ny ve 3.NP ve stávající budov , 
odd lující zkušebny od ostatních prostor jsou navrženy z PTH 25 AKU MK - 250mm. 
 Nenosné vnit ní st ny a p í ky jsou z p í kovek PTH 14 P+D a PTH 7,5 P+D, 
nebo SDK tl. 150, 100mm. 
 Obvodové st ny objektu budou zatepleny prov trávanou keramickou zateplenou 
fasádou, tlouš ka tepelné izolace je 160mm. 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonová monolitická deska 
tlouš ky dle statického výpo tu. 
 Jako nosná vrstva je použita železobetonová deska, v dalším p ípad  d ev né 
lepené vazníky se sp aženou železobetonovou deskou tl. 100mm na 50mm deskách 
bedn ní. Poté bude provedena parozábrana. Na tuto vrstvu se položí spádové klíny 
z tepelné izolace a vlastní izola ní souvrství ukon ené hydroizolacemi odolnými 
pror stání ko en . Tím je p ipraven podklad pro vegeta ní vrstvu, tl. 100mm. 
 
zastav ná plocha     2 188 m2 
terasa v p ízemí     119 m2 
obestav ný prostor bez založení: 
stávající objekt     8 105 m3 
p ístavba      14 940 m3 
venkovní zpevn né plochy:  
chodníky, nástupní plocha pro p ší   364 m2 
zpevn né plochy pro zásobování   688 m2 
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parkovišt       218 m2 
pojízdný chodník kolem objektu   371 m2 
 
P dorysný rozm r (maximální míry):  45,21 x 55,21 m 
Výškové osazení objektu +-0,00 do terénu ±0,00 = 582,23 m.n.m. = úrove  

stávajícího p ízemí objektu 
Dispozi ní ešení je patrné z p dorys  ve složce Architektonické a stavebn - technické  
ešení. 

 
Orienta ní investi ní náklady stavby:     100.000.000,-K   (bez DPH). 

2. Materiály 

Vybouraný materiál se musí skladovat tak, aby neomezoval další pr b h bouracích 
prací. Materiál se musí pr b žn  p i bourání odstra ovat, aby nedošlo k p etížení 
podlah nebo strop . Materiál se t ídí dle toho, zda se dá ješt  použít do n kterých ástí 
staveb. Nepoužitelný materiál je t eba dle platných p edpis  viz. zákon . 185/2001 Sb. 
apod. vozit na p edem smluvené skládky. Doklady o evidenci odpad  a jejich 
zneškodn ní se p edkládají p i kolaudaci staveb. 

 
Vy išt ní budovy: 4926,27 m2 
Demolice garáží: 360m3  
Demolice jídelny: 1560m3 
Demolice kuchyn : 458m3  
Demolice stávajícího živi ného povrchu: 560m2 
Demolice st echy (krov): 1120m3 
Vybourání oken: 10+41+42+42=135 ks 
Vybourání dve í: 16+37+15+15=83 ks 
Bourání podlah: 1664m2 
Osekání omítek st n: 2634m2 
Osekání omítek strop : 1660 m2  
Bourání p í ek tl. 150mm: 568,4m2  
Bourání p í ek tl. 100mm: 100,6m2  
Bourání zdiva štítu:  24,24 m3  
Bourání ploché st echy: 160m2   

3. Pracovní podmínky  

P ístupová cesta na staveništ  je p ímo z p iléhající komunikace. P ístupová cesta je 
zpevn ná, umož uje vjezd nákladním automobil m s náv sy. Staveništ  bude oploceno 
plotem min. výšky 1,8m. Na staveništi budou z ízeny stavební bu ky (šatny, WC, 
umývárny, sklady ná adí). Inženýrské sít  procházejí podél stavebního pozemku, 
p ípojky budou zhotoveny nov . Rozvod elektrické energie bude ešen pomocí rozvodné 
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sk ín  na 230, 400 V, která bude napojena na p ivedené elektrické vedení. Osv tlení 
bude ešeno jako provizorní. 
 
V bouraném objektu budou odpojeny rozvodné sít , kanalizace a instalované za ízení. 
Investor zajistí, aby nemohlo dojít k jejich použití, a p edá písemné potvrzení 
stavbyvedoucímu. Pro odb r elektrického proudu bude z ízeno samostatné vedení. 
Zahájení bouracích prací se m že uskute nit jen na základ  písemného zápisu, 
zapsaného do stavebního deníku odpov dným stavbyvedoucím. Vstupy, výstupy a 
vjezdy do bouraného prostoru objektu i do jednotlivých pracoviš  musí být zajišt ny od 
zahájení prací až do jejich ukon ení a viditeln  ozna eny. 
 
U bouracích a demoli ních prací není t eba p ijímat zvláštní opat ení. K zastavení prací 
dojde pouze za nep íznivých pov trnostních podmínek v p ípad  demolice krovu.  

4. P evzetí pracovišt  

Pracovišt  p evezme dodavatelská firma od hlavního dodavatele stavby (možnost 
p ítomnosti investora). Sou ástí p evzetí je zápis do stavebního. S pracovišt m budou 
p edány také veškeré dokumenty pot ebné pro pr b h bouracích a demoli ních prací. 
Sou ástí p evzetí je zápis do stavebního deníku. Ukon ení t chto prací musí být 
zaznamenáno ve stavebním deníku. 

5. Personální obsazení 

Bourací práce a demolice provád né ru n   

  
 Práce spojené s bouracími pracemi a demolicemi provád nými ru n  provád jí 
p evážn  zau ení stavební d lníci, kte í jsou ádn  a prokazateln  seznámeni se 
závaznými p edpisy o postupu prací a p edpisy BOZ. Pracovní skupinu stavebních 
d lník  vede odpov dný mistr.  
 Každý pracovník z pracovní ety s p íchodem na staveništ  musí být proškolen z 
bezpe nosti práce a seznámen s pracovním postupem a technologickým p edpisem. P i 
bourání musí být zajišt n stálý dozor. 
 V p ípad  ohrožení musí stavbyvedoucí, který p ímo ídí bourací práce, dát 
dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opušt ní pracovišt .  
 
Vedoucí ety organizuje a ídí práci, zodpovídá za dodržování pracovních postup  a 
bezpe nost p i práci.  
D lníci zabezpe ují bourací práce a odsun materiál  a vykonávají další pomocné práce 
dle pokyn  odpov dných mistr . 
 
1x Vedoucí ety 
8x D lník 
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Bourací práce a demolice provád né strojn   

  
 Používat lze jen stroje a strojní za ízení, která jsou k tomu ur ena svým popisem, 
konstrukcí, provedením a technickým stavem a odpovídají p edpis m k zajišt ní 
bezpe nosti práce a technických za ízení. Stroje lze používat pouze k ú el m, pro které 
jsou technicky zp sobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a 
technickými normami. Stroje m že samostatn  obsluhovat pouze pracovník, který má 
pro tuto innost odbornou zp sobilost. 
 
Obsluha rypadla se ídí pokyny vedoucího ety a obsluhuje rypadlo p i demoli ních 
pracích. 
 
1x Obsluha rypadla 

6. Stroje a pom cky 

a) T žké mechaniza ní prost edky:  
 - rypadlo Caterpillar M3 13 D 
 - naklada  MUSTANG AL406 
 - nákladní automobil TATRA 
  
b) Lehké mechaniza ní prost edky:  
acetylenové ho áky, lopaty, krumpá e, kole ka, kladiva, majzlíky, štípací klešt , n žky 
pákové a elis ové, n žky na plech, n ž na ezání desek, ru ní pila, drátová sí ová 
bruska, kbelík, žeb ík dvojitý  
  
c) Ru ní elektrické ná adí:  
Bourací kladivo, p íklepová vrta ka s vrtáky, elektrický šroubovák 
 
b) Ochranné pom cky:  
helma, rukavice, p ilba, pracovní od v, pevná obuv, brýle 

7. Pracovní postup 

P ed zapo etím bouracích prací budou spln ny p edpoklady: 
- odpojený plyn (bude pot eba zabezpe it plynovou p ípojku – obalit pytli a 

zabednit, vyzna it) 
- p eloženo a odpojeno elektrické vedení (odpojené dráty, p eložka el. vedení k 

sousednímu domu), demontovány el. hodiny, napojena stavební p ípojka elektro 
- uzav ena voda (plus zabezpe ená šachta v kuchyni s vodom rem p ed samotným 

bouráním, odmontovaný vodom r) 
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Základní pravidla jsou:  
- p i bourání se postupuje shora dol  
- nesmí se uvol ovat, bourat zatížené konstrukce, tj. konstrukce, na kterých jsou 

jiné svislé nebo vodorovné konstrukce 
- vodorovné konstrukce nesmí být zat žovány sutí 
- volné p edm ty, zbytky konstrukcí musí být sneseny 

  
Hlavní objekt: 

1. Zajišt ní kontejner  na odpad 
2. Vyklizení objektu 
3. Kontrola odpojení objektu od inženýrských sítí 
4. Odstran né st ešních tašek 
5. Odstran ní la ování 
6. Odstran ní krovu 
7. Bourání komín  
8. Bourání nadezdívky st echy 
9. Demontáž za izovacích p edm t  
10. Demontáž otopných t les 
11. Demontáž rozvod  EI, osv tlovacích t les 
12. Demontáž rozvod  ÚT, vodovodu, kanalizace 
13. Vyv šení dve ních k ídel, a vybourání rám  
14. Bourání p í ek 
15. Otlu ení omítek strop  
16. Otlu ení omítek st n 
17. Bourání podlah 
18. Vysazení a vybourání rám  oken 

 
Kuchyn  s jídelnou: 

1. Vyklizení objektu 
2. Kontrola odpojení objektu od inženýrských sítí 
3. Demontáž všech za izovacích p edm t  
4. Demontáž technologického za ízení 
5. Demontáž radiátor  UT 
6. Demontáž rozvod  EI, osv tlovacích t les 
7. Demontáž rozvod  ZI 
8. Vyv šení dve ních k ídel, demontáž oken 
9. Demolice lehké konstrukce - st echa.  
10. Demolice lehké konstrukce - st ny.  
11. Demolice zd ných st n a železobetonového stropu kuchyn . 
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Popis bod  
 
Zajišt ní kontejner  na odpad: 
P ed hlavním objektem budou p istaveny kontejnery na odpad. Kontejnery budou 
popsané, aby bylo z ejmé, pro jaký typ odpadu slouží. Budou zde 3 kontejnery na 
stavební su , 1 kontejner na sklo, 1 kontejner na železo, 1 kontejner na d evo, 2 
kontejnery na sm sný odpad. 
Vyklizení objektu: 
Z objektu budou odstran ny všechny p edm ty voln  stojící (nábytek, el. Za ízení atd.). 
Všechny p edm ty budou po konzultaci s investorem bu  odstran ny do p istav ných 
kontejner , nebo odvezeny na investorem stanovené místo. 
Kontrola odpojení objektu od inženýrských sítí: 
Prob hne kontrola odpojení objektu od inženýrských sítí. Kontrola odpojení a zaslepení 
vodovod , kanalizace. Odpojení p ívod  elektrické energie, odpojení telefonu. 
Nejd ležit jší je kontrola odpojení a zaslepení plynu. Po kontrole prob hne zápis o 
spln ní všech požadavk . 
Odstran né st ešních tašek: 
St ešní tašky budou odstra ovat pracovníci vyškolení v práci ve výškách. Budou 
používat vázací popruhy, jak stanovuje BOZP. Práci budou provád t ty i pracovníci. 
Tašky budou rozebírat od štítu dol . Rozebrané tašky si budou podávat a pracovník na 
okraji st echy je bude shazovat do kontejneru p istav ného u objektu.  
Odstran ní la ování: 
La ování bude odstran no po rozebrání krytiny. La ování se bude vytloukat kladivem 
z prostoru p dy. Pracovníci budou shazovat jednotliv  lat  dol  do kontejneru. 
Odstran ní la ování bude probíhat od h ebene sm rem dol . 
Odstran ní krovu: 
Krov bude rozebírán postupn . Nejprve se odstraní horní a spodní kleštiny, které se 
motorovou pilou u íznou t sn  u spoje s krokví. Potom se odstraní krokev, která se 
p ipevní na vázací lano a pomocí autoje ábu bude spušt na na zem. Zbylé prvky krovu 
(pozednice, sloupky, kleštiny) se ze st echy budou postupn  spoušt t za pomocí 
autoje ábu. 
Bourání komín : 
Komín bude bourán pomocí bouracích kladiv. Pracovníci budou práce provád t z lešení, 
budou postupovat ze shora dol . Su  z komínu bude shazována do kontejneru pomocí 
roury, která bude p ipevn na do stropní konstrukce 3.NP. 
Bourání nadezdívky st echy: 
Bourání nadezdívky bude probíhat postupn  pomocí bouracích kladiv. Pracovníci 
budou su  spoušt t pr b žn  (nesmí vznikat na st eše hromady sut ) pomocí roury. 
Demontáž za izovacích p edm t : 
Demontáž za izovacích p edm t  budou provád t dva pracovníci. Budou vybaveni 
ezací bruskou, bouracím kladivem a sadou klí .  Demontované za ízení budou 

vynášet po schodech z budovy do p istav ných kontejner .  
Demontáž otopných t les: 
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Demontáž otopných t les budou provád t dva pracovníci. Budou vybaveni ezací 
bruskou, bouracím kladivem a sadou klí .  Demontované za ízení budou vynášet po 
schodech z budovy do p istav ných kontejner .  
Demontáž rozvod  EI, osv tlovacích t les: 
Budou odstran ny rozvodné sk ín  a sv tla. Pracovníci budou dále vytrhávat kabely 
elektrického vedení. Budou používat bourací kladivo. 
Demontáž rozvod  ÚT, vodovodu, kanalizace: 
Budou rozebrány a na ezány rozvody út, vodovodu a kanalizace. K ezání budou 
pracovníci používat ezací brusku. Na ezaný materiál se bude vynášet do odpadních 
kontejner . 
Vyv šení dve ních k ídel, a vybourání rám : 
Dve ní k ídla budou vyv šena a odnesena do kontejneru. Rámy dve í budou vybourány 
bouracím kladivem a budou odnesena do kontejneru. 
Bourání p í ek: 
Bourání p í ek bude probíhat ze shora dol . V první fázi si pracovníci postaví kozové 
lešení. Jeden pracovník bude bourat p í ku pomocí bouracího kladiva. Další pracovník 
bude su  nabírat na do kole ka a vozit k rou e, kde bude su  shazovat do p istav ného 
kontejneru. 
Otlu ení omítek strop :  
Omítky budou pracovníci osekávat pomocí bouracích kladiv. Budou používat pojízdné 
lešení. Z lešení bude pracovník odsekávat omítku tak, aby byla zajišt na rovnost 
s nosnou konstrukcí v celé ploše.  Pracovníci budou su  shazovat do kontejneru pomocí 
roury na su . 
Otlu ení omítek st n:  
Omítky budou pracovníci osekávat pomocí bouracích kladiv. Budou používat pojízdné 
lešení. Z lešení bude pracovník odsekávat omítku tak, aby byla zajišt na rovnost 
s nosnou konstrukcí v celé ploše.  Pracovníci budou su  shazovat do kontejneru pomocí 
roury na su . 
Bourání podlah: 
Podlahy budou bourány pomocí bouracích kladiv. Dojde k odstran ní celé podlahy až 
na nosnou konstrukci. P i této práci musí pracovník dbát na to, aby nedošlo k poškození 
nosné konstrukce stropu.  
Vysazení a vybourání rám  oken: 
Okna budou pracovníci demontovat jako poslední. Na demontáž budou používat 
bourací kladiva a ezací brusky. P i demontáži oken musí být zajišt n prostor pod okny 
proti vstupu osob. Demontovaná okna budou pracovníci snášet po schodech do 
kontejneru k tomu ur enému.  

8. Jakost a kontrola kvality 

Kontrola vstupní:  
Kontrola stavební p ipravenosti obsahuje tyto kontroly:  

- p ipravenost pracovišt   
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o kontrola provedení pr zkumu staveništ  
o kontrola vymezení, zajišt ní a ozna ení ohrožených prostor  

- kontrola p ipravenosti podp rných a navazujících konstrukcí  
o pevnost podp rných konstrukcí 
o únosnost bouraných stropních konstrukcí   

Více požadavk  viz. KZP. 
 
Kontrola meziopera ní:  
Kontrola správnosti osazení p íhradových vazník  – kontrolujeme, zda jsou umíst ny 
dle projektové dokumentace, jak polohov  tak rozm rov . Kontrola kotvících 
mechanizm . 
Kontrola zav trování vazník  – kontrolujeme ukotvení zav trování a jeho rozmíst ní 
dle projektu. 
Kontrola OSB desek a pobití. 
Více požadavk  viz. KZP. 

 
Kontrola výstupní: 
Vizuální kontrola celkového provedení – vizuáln  kontrolujeme provedení všech 
viditelných konstrukcí.  
Kontrola shodností s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost s projektovou 
dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací.  
Více požadavk  viz. KZP. 

9. Bezpe nost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci budou p ed zahájením stavebních prací proškoleni a svým podpisem 
souhlasí, že byli proškoleni. Záznam bude veden ve stavebním deníku.  Všichni 
pracovníci jsou povinni používat ochranné pom cky. 
591/2006 Sb.   Na ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

Další požadavky na staveništ  – obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt ní staveništ  
1. Stavby, pracovišt  a za ízení staveništ  musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpe eny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p i dodržení následujících 
zásad: 
a) staveništ  v zastav ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejmén  1,8m.  P i vymezení staveništ  se bere ohled na související 
p ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejmén  narušit. Náhradní komunikace je nutno ádn  vyzna it 
a osv tlit, 
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Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Bourací práce 
1. Bourací práce, p i nichž jsou dot eny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 

provád t pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci 
bouracích prací12). P i bouracích pracích, pro n ž se dokumentace bouracích prací 
podle zvláštního právního p edpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování 
technologického postupu na základ  provedeného pr zkumu stávajícího stavu 
bourané stavby, jejího statického posouzení a zjišt ní vedení, pop ípad  staveb a 
za ízení technického vybavení a stavu dot ených sousedních staveb. K pr zkumu 
se využijí stávající dostupné dokumentace o stavb  samé a o stavbách sousedních, 
vyjád ení vlastník  pop ípad  správc  technické infrastruktury a vlastní ohledání 
staveništ . Na základ  statického posouzení se zajiš uje, aby v pr b hu prací 
nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její ásti. O 
provedeném pr zkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

2. Pr zkumem zjišt né podzemní prostory, nap íklad dutiny, studn  nebo jiné 
podzemní objekty, musí být p ed zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným 
zp sobem zajišt ny. 

3. Bourání staveb vyšších než p ízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí 
od výšky 3 m, bourání schodiš  a vysunutých ástí, rekonstrukce a bourání, p i 
kterých dochází ke zm n  konstruk ní bezpe nosti stavby, strojní bourání, bourání 
specifickými metodami, jako je ezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., 
sm jí být provád ny pouze fyzickými osobami k tomu ur enými zhotovitelem, 
pokud je zajišt n stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem 
pov enou; fyzická osoba pov ená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého 
dozoru sleduje ur ené pracovišt , provád ní prací a pohyb fyzických osob na n m, 
z tohoto pracovišt  se nevzdaluje a nevykonává jinou innost než dozor. 

4. Stálý dozor podle p edchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 
probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby sou asn . 

5. Jsou-li v pr b hu bouracích prací zjišt ny skute nosti, které nebyly pr zkumem 
podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbyte ného odkladu p izp sobení 
technologického postupu t mto skute nostem tak, aby vždy byla zajišt na 
bezpe nost provád ných prací. 

6. P ed zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpe n  zajistit vstupy do 
bourané stavby jakož i na jednotlivá pracovišt  a p ijmout nezbytná opat ení k 
ochran  ve ejného zájmu, jenž by mohl být t mito pracemi ohrožen. 

7. Ohrožený prostor musí být v zastav ném území vymezen oplocením o výšce 
nejmén  1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno 
prostor oplotit, musí být zajišt n jiným vhodným zp sobem, nap íklad st ežením 
nebo vylou ením provozu. 

8. Vnit ní rozvody a instalace zabudované v bourané stavb  musí být p ed zahájením 
prací odpojeny a zajišt ny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i 
vedení technického vybavení, do nichž je stavba rost ednictvím p ípojek napojena. 
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Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních d vod  vnit ní rozvody a 
instalace odpojit, stanoví zhotovitel opat ení k zajišt ní jejího bezpe ného provozu 
b hem provád ní bouracích prací. 

9. K zajišt ní dodávky elektrické energie pro provád ní bouracích prací je nutno z ídit 
do asné elektrické za ízení spl ující normové požadavky. Toto za ízení, stejn  jako 
do asný p ívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v pr b hu 
bouracích prací zabezpe it proti poškození. 

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou ur enou 
zhotovitelem vydán písemný p íkaz a pokud nebylo pracovišt  vybaveno 
pomocnými konstrukcemi, materiálem a pom ckami stanovenými v 
technologickém postupu. 

11. P ed zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 
p ípad  bezprost edního ohrožení dá osoba ur ená zhotovitelem k ízení bouracích 
prací pokyn k neprodlenému opušt ní pracovišt .  Zhotovitel zajistí,  aby  všechny 
fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazateln  
seznámeny. 

12. Zhotovitel zajistí, aby p i provád ní bouracích prací bylo provedeno statické 
zajišt ní sousedních staveb zp sobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací 
pop ípad  v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

13. Do asné stavební konstrukce z ízené uvnit  bourané stavby nebo na jejích vn jších 
stranách nesm jí být zat žovány vybouraným materiálem ani nesmí být p es n  
strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ú elu navrženy. 

14. Materiál z bourané ásti stavby je nutno pr b žn  odstra ovat, aby nedošlo 
k p etížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromad ní. 

15. Bourací práce nesmí být p erušeny, pokud není zajišt na stabilita t ch ástí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v p ípad  
neplánovaného p erušení bouracích prací nap íklad z d vodu náhlého zhoršení 
pov trnostní situace. 

16. Jestliže v pr b hu bouracích nebo rekonstruk ních prací je ást stavby nadále 
užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpe nostní zajišt ní a 
kontroly pracoviš  se z etelem na zajišt ní ochrany života a zdraví fyzických osob, 
které stavbu užívají. 

17. Bourání st ešní konstrukce nebo krov  strháváním pomocí lan a tažných stroj  smí 
být provád ny pouze tehdy, jestliže byla u in na opat ení k zajišt ní stability 
zbývajících konstrukcí a ástí stavby. 

18. Není-li zajišt na dostate ná únosnost konstrukcí bourané stavby, provád jí se 
bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

19. P i ru ním bourání sm jí být konstruk ní prvky odstran ny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 

20. P i bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, nap íklad balkony nebo 
arký e, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrát  jejich 
stability. 

21. P i ru ním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadn  vertikálním 
sm remshora dol . 
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22. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provád t až po 
rozpojení jednotlivých panel  a po p edchozím zajišt ní jejich stability. 

23. Ru ní bourání strop  s d ev nou nosnou konstrukcí se smí provád t tehdy, jsou-li 
zdi nad ní odstran ny, nosné prvky jsou odkryty a ze strop  je odklizen vybouraný 
materiál. 

24. Stropní prvky je nutno p ed uvázáním na zdvihací za ízení uvolnit od ostatních 
konstrukcí. 

25. Bourání klenby uvoln ním ásti konstrukce, která ji zajiš uje, lze provád t pouze 
strojním zp sobem a je-li zajišt no, že z ícením klenby nedojde k ohrožení 
fyzických osob. 

26. Bourací práce na pracovištích uspo ádaných tak, že fyzické osoby provád jící tyto 
práce mohou být ohroženy padajícími p edm ty nebo materiálem z pracovišt  nad 
nimi, se smí provád t pouze tehdy, jsou-li provedena opat ení stanovená v 
technologickém postupu k zajišt ní bezpe nosti fyzických osob p i takovém 
zp sobu práce. 

10.    Nakládání s odpady 

S veškerým odpadem bude nakládáno dle zn ní zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
 

Katalogové íslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie Odstran ní odpadu 

17 02 01 D evo O 
Vyu ití, p ípadn  

spálení v ur . 
za ízeních 

17 04 07 Sm sné kovy O 
P edání oprávn né 
osob  k recyklaci 

20 01 39 Plasty O 
P edání oprávn né 
osob  k recyklaci 

15 01 01 
Papírové a 

lepenkové obaly 
O 

P edání oprávn né 
osob  k recyklaci 

20 03 01 
Sm sný komunální 

odpad 
O 

Odvoz v rámci 
svozu kom. odpad  

m sta 
20 01 02 

 
sklo O 

P edání oprávn né 
osob  k recyklaci 

170102 
 

Stavební su  O 
P edání oprávn né 
osob  k recyklaci 
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1. Obecné informace 

 Na pozemcích p. .  1922/5, 1922/3 a 1287 p i ulici Adámkové je n kolik let 
nevyužívaný objekt u ovského u ilišt .  
 Cílem ešení je vybudovat v Hlinsku komplexní, multifunk ní kulturní za ízení, 
které by svojí architektonickou a výtvarnou koncepcí odpovídalo všem soudobým 
nárok m na významný objekt pro celé m sto. 
 Objekt má hlavní ty podlažní ást podél hlavní m stské komunikace a dv  
bo ní k ídla, má tedy tvar písmene U. Základní koncepce je postavena na zám ru 
rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní obou dvorních k ídel p istav t novou 
ást se dv ma sály. 

Hlavní vstup je v p vodní poloze s obohacením o terasu umož ující letní posezení a 
rozší ení skladových prostor  v suterénu. 
 Z jihozápadní strany je orientován výtah zabezpe ující bezbariérový p ístup do 
všech podlaží centra, manipulaci s nábytkem a veškerou další obsluhu. Na jihozápadní 
stran  je déle vedlejší vstup do spole enské ásti a vstup pro ú inkující a obsluhu topení 
a vzduchotechniky. 
 Nosné konstrukce obvodové jsou navrženy z keramických tvárnic PTH 30 AKU 
P+D - 300mm, místy je obvodová konstrukce z monolitické železobetonové st ny 
tlouš ky 300mm, v jednom p ípad  350mm. Vnit ní nosné st ny jsou navrženy z PTH 
30 AKU P+D - 300mm. Nosné železobetonové sloupy pod lepenými d ev nými 
vazníky jsou rozm r  300x600mm. Akustické st ny ve 3.NP ve stávající budov , 
odd lující zkušebny od ostatních prostor jsou navrženy z PTH 25 AKU MK - 250mm. 
 Nenosné vnit ní st ny a p í ky jsou z p í kovek PTH 14 P+D a PTH 7,5 P+D, 
nebo SDK tl. 150, 100mm. 
 Obvodové st ny objektu budou zatepleny prov trávanou keramickou zateplenou 
fasádou, tlouš ka tepelné izolace je 160mm. 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonová monolitická deska 
tlouš ky dle statického výpo tu. 
 Jako nosná vrstva je použita železobetonová deska, v dalším p ípad  d ev né 
lepené vazníky se sp aženou železobetonovou deskou tl. 100mm na 50mm deskách 
bedn ní. Poté bude provedena parozábrana. Na tuto vrstvu se položí spádové klíny 
z tepelné izolace a vlastní izola ní souvrství ukon ené hydroizolacemi odolnými 
pror stání ko en . Tím je p ipraven podklad pro vegeta ní vrstvu, tl. 100mm. 
 
zastav ná plocha     2 188 m2 
terasa v p ízemí     119 m2 
obestav ný prostor bez založení: 
stávající objekt     8 105 m3 
p ístavba      14 940 m3 
venkovní zpevn né plochy:  
chodníky, nástupní plocha pro p ší   364 m2 
zpevn né plochy pro zásobování   688 m2 
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parkovišt       218 m2 
pojízdný chodník kolem objektu   371 m2 
 
P dorysný rozm r (maximální míry):  45,21 x 55,21 m 
 
Výškové osazení objektu +-0,00 do terénu ±0,00 = 582,23 m.n.m. = úrove  

stávajícího p ízemí objektu 
Dispozi ní ešení je patrné z p dorys  ve složce Architektonické a stavebn - technické  
ešení. 

Orienta ní investi ní náklady stavby:     100.000.000,-K   (bez DPH). 

2. Materiály 

D ev né lepené nosníky budou dováženy na stavbu nákladním automobilem TATRA 
s náv sem DOLL VARIO P3S-0. U uskladn ní, musí být spln ny požadavky: 
Podstavce, na kterých jsou skladovány nosníky, musí být uloženy na rovném, pevném a 
suchém povrchu. Musí být využit nepromokavý kryt k ochran  prvk  proti dešti a 
slunci, který ovšem zárove  zajiš uje dobrou cirkulaci vzduchu. U skladování ve svislé 
poloze, musí být nosníky zabezpe eny proti naklopení. U vodorovného skladování musí 
být podstavce umíst ny v úzkých sekcích, aby byla zajišt na vhodná podp rná plocha. 
D ev né fošny budou dováženy na stavbu nákladním automobilem TATRA s náv sem. 
Fošny musí být b hem dopravy chrán ny p ed p sobením vody. Fošny musí být 
skladovány na zvýšených paletách nebo na vysokých podkladech tak, aby se zabránilo 
kontaktu se zemí, vodou nebo vegetací a zárove  musí být zakryty vodot snou avšak 
prodyšnou plachtou umož ující difúzní v trání z d vodu dostate né cirkulace vzduchu 
pod fošnami i po jejich stranách. Skladování fošen na stojato se nedoporu uje.  
Spojovací prvky ve form  elastomerových ložisek budou na stavb  skladovány 
v skladovacím kontejneru podle návodu výrobce.  
 
D ev né lepené nosníky  
  

Popis Kus  

D ev ný lepený nosník 220 x 1700, délky  L = 18,3 m 7 
D ev ný lepený nosník 220 x 1700, délky  L = 16,9 m 4 

D ev ný lepený nosník 220 x 1400, délky  L = 11,8 m 1 
D ev ný lepený nosník 220 x 1200, délky  L = 11,8m 4 
 
Ostatní d ev ní prvky 
  

Výpo et (ks) 

D ev né fošny bedn ní tl. 80mm, plocha 749,9 m2 1 

D ev ná pozednice 200 x 140, délky L = 46 bm 1 

D ev ný nosník 140 x 400, délky L = 2,45 m  4 
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Ostatní prvky 
 

Popis Kus  
Posuvná elastomerová ložiska 16 

Pevná elastomerová ložiska 16 
Zav trování – ocelová trubka TR 70x4 (S235), délka L = 230 bm 1 
Vruty 8x160 5900 

 

3. Pracovní podmínky 

P ístupová cesta na staveništ  je p ímo z p iléhající komunikace. P ístupová cesta je 
zpevn ná, umož uje vjezd nákladním automobil m s náv sy. Staveništ  bude oploceno 
plotem min. výšky 1,8m. Na staveništi budou z ízeny stavební bu ky (šatny, WC, 
umývárny, sklady ná adí). Inženýrské sít  procházejí podél stavebního pozemku, 
p ípojky budou zhotoveny nov . Rozvod elektrické energie bude ešen pomocí rozvodné 
sk ín  na 230, 400 V, která bude napojena na p ivedené elektrické vedení. Osv tlení 
bude ešeno jako provizorní. 
 
Vzhledem k tomu, že montáž nosník  není mokrý proces, není t eba p ijímat zvláštní 
opat ení. K zastavení prací dojde pouze za nep íznivých pov trnostních podmínek.  

4. P evzetí pracovišt  

Pracovišt  p evezme dodavatelská firma od hlavního dodavatele stavby (možnost 
p ítomnosti investora). Sou ástí p evzetí je zápis do stavebního. Stavební plocha musí 
být uklizena, istá bez hrubých ne istot. Prob hne kontrola správnosti provedení 
p edchozích prací (sloup , v nce). S pracovišt m budou p edány také veškeré 
dokumenty pot ebné pro montáž lepených nosník . Sou ástí p evzetí je zápis do 
stavebního deníku. Ukon ení t chto prací musí být zaznamenáno ve stavebním deníku. 

5. Personální obsazení 

U pracovník  je požadována kvalifikace pro montáž d ev ných lepených nosník . 
Všichni zam stnanci budou seznámeni s bezpe nostními p edpisy. 

  
4 x tesa  
1 x vedoucí ety 
2 x pomocný d lník 
1 x obsluha je ábu 

 
vedoucí ety – ídí práce, ur uje postup montáže 
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tesa  – provádí montáž  
pomocný pracovník – zajiš uje p epravu vazník  

6. Stroje a pom cky 

a)Stroje a pracovní pom cky:  
- Nivela ní p ístroj  
- Stavební laser Bosch BL 130 I  
- Je áb MB 
- Motorová pila HUSQVARNA  
- Elektrický šroubovák  
- P íklepová vrta ka 
 
Pom cky: tesa ské kladívko, vodováha, metr 

b)Ochranné pom cky:  
helma, rukavice, p ilba, pracovní od v, pevná obuv, brýle 

7. Pracovní postup 

Celá etapa bude zahájena p ekontrolováním sloup , kam budeme následn  osazovat 
d ev né lepené nosníky. 
Základní pravidlo je NEUPRAVOVAT LEPENÉ NOSNÍKY na staveništi, jestliže 
nebylo obdrženo 
p edcházející povolení pro úpravu od projektanta nosník . Lepené nosníky jsou 
navrhovány ú eln  a nem ly by být proto nikdy ezány, provád ny v nich zá ezy, vrtány 
nebo jinak upraveny bez celkového uvážení výsledného ú inku. 
  

1. Zam ení: 

Pracovníci vyzna í na sloupech polohu budoucích kotvících prvk  v podob  
elastomerových ložisek. Pracovníci k tomuto ú elu využijí m ící laser. Pracovníci 
se budou pohybovat na vysokozdvižných vozících. Vyzna ení d r pro závitové ty e 
se p ed vrtáním ješt  zkontrolují. 
2. Ukotvení závitových ty í: 

Vyzna ené díry na sloupech se vyvrtají vrtákem pr m ru 14 mm do hloubky 120 
mm. Pracovník díru vy istí n kolikanásobným projetím díry vrtákem. Dále 
pracovník do díry vmá kne disperzní lepidlo v takovém množství, že hmota z díry 
za ne vylézat. Do díry se následn  šroubovým pohybem zasune p ipravené závitová 
ty  pr m ru 12mm délky 170cm.  
3. Ukotvení elastomerových ložisek: 

Na takto p ipravené závitové ty e se nasadí elastomerové ložisko. Ložisko se na 
ty e musí nasadit p ed ztuhnutím lepidla, aby byl ješt  možný pohyb závitových 
ty í. Ložisko utáhneme mati kami po úplném zatvrdnutí lepidla. Doba tvrdnutí je 
udávaná výrobcem disperzního lepidla. 
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4. Osazení nosník : 

Nosník osazujeme za pomoci je ábu. P i manipulaci je ábu s nosníkem zabezpe ují 
jeho pohyb dva pracovníci, kte í mají p ivázané lano ke konci nosníku. Pracovníci 
na vysokozdvižných vozících, každý u jednoho sloupu usm r ují nosník tak aby 
zapadl do úhelníku na elastomerovém ložisku. Po správném urovnání pracovník 
provrtá díru skrze nosník. Do díry vloží závitovou ty  pr m ru 12mm a z obou stran 
stáhne matkou. 
5. Ztužení nosník : 

Po uchycení nosníku na elastomerové ložisko se musí nosník hned zav trovat. 
K tomu budou použity ocelové trubky. K horní hran  nosníku bude p ipevn n 
úhelník, do kterého se pomocí šroubu a matice p ipevní táhlo. Druh strana táhla se 
p ipevní k železobetonovému v nci pomocí ty  šroub  do hmoždinek. 
6. Osazení pozednice: 

Pozednice bude p ipevn na k betonu pomocí turbošroubu délky 300 mm. Pozednice 
bude kotvena po 1 metru.  
7. Bedn ní z fošen: 

Fošny osazujeme na sraz tak, aby spára byla na ose nosníku. K p ipevn ní se 
používají vruty dl. 160mm. vruty jsou umíst ny po 50cm. 

8. Jakost a kontrola kvality 

Kontrola vstupní:  
Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skute ným 
stavem.  
Kontrola stavební p ipravenosti – kontrolujeme, zda a v jaké kvalit  jsou provedeny 
práce, na které budeme navazovat – ukon ená betonáž ŽB v nce a spln ní 
technologické pauzy tvrdnutí betonu. 
Kontrola materiál  – kontrolujeme materiál dle dodacího listu jeho množství, rozm ry, 
kvalitu, typ, nepoškozenost, deformace. 
Více informací viz. KZP. 
 
Kontrola meziopera ní:  
Kontrola správnosti osazení p íhradových vazník  – kontrolujeme, zda jsou umíst ny 
dle projektové dokumentace, jak polohov  tak rozm rov . Kontrola kotvících 
mechanizm . 
Kontrola zav trování vazník  – kontrolujeme ukotvení zav trování a jeho rozmíst ní 
dle projektu  
Kontrola OSB desek a pobití. 
Více informací viz. KZP. 

 
Kontrola výstupní: 
Vizuální kontrola celkového provedení – vizuáln  kontrolujeme provedení všech 
viditelných konstrukcí.  
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Kontrola shodností s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost s projektovou 
dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací.  
Více informací viz. KZP. 

9. Bezpe nost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci budou p ed zahájením stavebních prací proškoleni a svým podpisem 
souhlasí, že byli proškoleni. Záznam bude veden ve stavebním deníku.  Všichni 
pracovníci jsou povinni používat ochranné pom cky. 
591/2006 Sb.   Na ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

Další požadavky na staveništ  – obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt ní staveništ  
1. Stavby, pracovišt  a za ízení staveništ  musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpe eny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p i dodržení 
následujících zásad: 
a) staveništ  v zastav ném území musí být na jeho hranici souvisle 
oploceno do výšky nejmén  1,8m.  P i vymezení staveništ  se bere ohled na 
související p ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, 
prostory a provoz na nich co nejmén  narušit. Náhradní komunikace je nutno 
ádn  vyzna it a osv tlit, 

 
 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodn né a zpevn né. Rozmíst ní 

skladovaných materiál , rozm ry a únosnost skladovacích ploch v etn  
dopravních komunikací musí odpovídat rozm r m a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých stroj . 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt na jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, op rami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajišt ny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se nap íklad p evrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvar  mohou být p i mechanizovaném ukládání a  
odb ru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není p ekro ena únosnost podloží a že je zajišt na bezpe ná 
manipulace s nimi. 

 
XI. Montážní práce 
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1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém p evzetí montážního 
pracovišt  fyzickou osobou ur enou k ízení montážních prací a odpov dnou za 
jejich provád ní. O p edání montážního pracovišt  se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt  umož ovalo 
bezpe né provád ní montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí 
a spl ovalo požadavky stanovené v p íloze . 1 k tomuto na ízení. 

2. Fyzické osoby provád jící montáž p i ní používají montážní a bezpe nostní 
pom cky a p ípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. P i odebírání dílc  ze skládky nebo z dopravního prost edku musí být zajišt no 
bezpe né skladování zbývajících dílc  podle ásti I. této p ílohy. 

4. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p eklopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzp rami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
zp sobem. Zp sob uvol ování vázacích prost edk  z osazovaných dílc , 
zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpe nost 
osob nebyla podmín na stabilitou osazovaných dílc  a aby stabilita dílc  nebyla 
touto inností ohrožena. 

 
362/2005 Sb.   Na ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 
p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Další požadavky na zp sob organizace práce a pracovních postup , které je 
zam stnavatel povinen zajistit p i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpe ný provoz a používání technických za ízení poskytovaných zam stnanc m 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

VII. Do asné stavební konstrukce 
1. Do asné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 

pr vodní dokumentaci a návod m na montáž a používání t chto konstrukcí. 
Návod na montáž, v etn  pot ebných dopl ujících nákres  a dokument , musí 
být k dispozici zam stnanc m, kte í konstrukci montují, používají a demontují. 

7.  Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zp sobem p estavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v pr vodní dokumentaci a 
pod vedením osoby, která je k tomu odborn  zp sobilá. Provád t uvedené 
innosti mohou pouze zam stnanci, kte í byli vyškoleni a jejich znalosti a 

dovednosti byly ov eny. Školení zahrnuje osvojení si znalost a dovedností 
zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo p estavbu použitého 
lešení, 
b) bezpe nost práce b hem montáže, demontáže nebo p estavby 
p íslušného lešení, 

       c) opat ení k ochran  p ed rizikem pádu osob nebo p edm t , 
d) opat ení v p ípad  zm n pov trnostní situace, které by mohly 

nep ízniv  ovlivnit bezpe nost použitého lešení, 
       e) p ípustná zatížení, 
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f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 
p estavbou. 

Obsah a etnost školení s ohledem na nová nebo zm n ná rizika práce, zp sob 
ov ování znalostí a dovedností ú astník  školení a vedení dokumentace o 
školení stanoví zam stnavatel. 

10.    Nakládání s odpady 

S veškerým odpadem bude nakládáno dle zn ní zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Katalogové íslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie Odstran ní odpadu 

17 02 01 D evo O 
Vyu ití, p ípadn  

spálení v ur . 
za ízeních 

17 04 07 Sm sné kovy O 
P edání oprávn né 
osob  k recyklaci  
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1. Obecné informace 

 Na pozemcích p. .  1922/5, 1922/3 a 1287 p i ulici Adámkové je n kolik let 
nevyužívaný objekt u ovského u ilišt .  
 Cílem ešení je vybudovat v Hlinsku komplexní, multifunk ní kulturní za ízení, 
které by svojí architektonickou a výtvarnou koncepcí odpovídalo všem soudobým 
nárok m na významný objekt pro celé m sto. 
 Objekt má hlavní ty podlažní ást podél hlavní m stské komunikace a dv  
bo ní k ídla, má tedy tvar písmene U. Základní koncepce je postavena na zám ru 
rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní obou dvorních k ídel p istav t novou 
ást se dv ma sály. 

Hlavní vstup je v p vodní poloze s obohacením o terasu umož ující letní posezení a 
rozší ení skladových prostor  v suterénu. 
 Z jihozápadní strany je orientován výtah zabezpe ující bezbariérový p ístup do 
všech podlaží centra, manipulaci s nábytkem a veškerou další obsluhu. Na jihozápadní 
stran  je déle vedlejší vstup do spole enské ásti a vstup pro ú inkující a obsluhu topení 
a vzduchotechniky. 
 Nosné konstrukce obvodové jsou navrženy z keramických tvárnic PTH 30 AKU 
P+D - 300mm, místy je obvodová konstrukce z monolitické železobetonové st ny 
tlouš ky 300mm, v jednom p ípad  350mm. Vnit ní nosné st ny jsou navrženy z PTH 
30 AKU P+D - 300mm. Nosné železobetonové sloupy pod lepenými d ev nými 
vazníky jsou rozm r  300x600mm. Akustické st ny ve 3.NP ve stávající budov , 
odd lující zkušebny od ostatních prostor jsou navrženy z PTH 25 AKU MK - 250mm. 
 Nenosné vnit ní st ny a p í ky jsou z p í kovek PTH 14 P+D a PTH 7,5 P+D, 
nebo  SDK tl. 150, 100mm. 
 Obvodové st ny objektu budou zatepleny prov trávanou keramickou zateplenou 
fasádou, tlouš ka tepelné izolace je 160mm. 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonová monolitická deska 
tlouš ky dle statického výpo tu. 
 Jako nosná vrstva je použita železobetonová deska, v dalším p ípad  d ev né 
lepené vazníky se sp aženou železobetonovou deskou tl. 100mm na 50mm deskách 
bedn ní. Poté bude provedena parozábrana. Na tuto vrstvu se položí spádové klíny 
z tepelné izolace a vlastní izola ní souvrství ukon ené hydroizolacemi odolnými 
pror stání ko en . Tím je p ipraven podklad pro vegeta ní vrstvu, tl. 100mm. 
 
zastav ná plocha     2 188 m2 
terasa v p ízemí     119 m2 
 
obestav ný prostor bez založení:  
stávající objekt     8 105 m3 
p ístavba      14 940 m3 
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venkovní zpevn né plochy:  
chodníky, nástupní plocha pro p ší   364 m2 
zpevn né plochy pro zásobování   688 m2 
parkovišt       218 m2 
pojízdný chodník kolem objektu   371 m2 
 
P dorysný rozm r (maximální míry):  45,21 x 55,21 m 
 
Výškové osazení objektu +-0,00 do terénu ±0,00 = 582,23 m.n.m. = úrove  

stávajícího p ízemí objektu 
 
Dispozi ní ešení je patrné z p dorys  ve složce Architektonické a stavebn - technické  
ešení. 

 
Orienta ní investi ní náklady stavby:     100.000.000,-K   (bez DPH). 

2. Materiály 

Jedná se o zhotovení železobetonového stropu nad 1.NP v tlouš ce 280 mm z betonu 
C25/30 XC1. K vyztužení stropní desky je použita ocel 10505 (R). Betonáž bude 
provedena do systémového bedn ní firmy PERI. 

Pro zhotovení všech vodorovných konstrukcí v 1.NP bude použit beton C25/30 
XC1, který bude propleten železnou výztuží dle statického výpo tu a výkresu výztuže, 
jenž obsahuje technická dokumentace ke stavb . Tento beton bude dovážen na stavbu 
v autodomícháva ích z betonárky ZAPA beton a.s. Hlinsko. Vzdálenost z betonárky na 
stavbu je 3,3km. 

Pro dopravu betonové sm si bude použita badie zav šená na je ábu a erpadlo 
Schwing. 

Armatura do stropu, st n a sloup  se bude dovážet nákladními automobily 
s hydraulickou rukou. Skladována bude již zhotovené základové desce. Jednotlivé 
svazky prut  budou uloženy na prokládky. 

Pro zhotovení železobetonového stropu bude použito bedn ní firmy PERI 
(Multiflex), která toto bedn ní pronajímá. Všechny stojky jsou vybaveny samo istícím 
závitem a rychlooto nou maticí, kterou lze otá et i s pomocí táhla, jsou to technicky 
promyšlené detaily sloužící rychlému obed ování. 
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Výpis materiál  užitých p i zhotovení stropu: 
 

Beton C25/30:   113 m3 
 Ocel 10505 (R):  13,45 t 

 
Bedn ní PERI: Název      Ks 

    Stojka Multiprop HL 350 ALU  372  
    Nosník  GT 24, l= 1,80 m                47    
       Nosník  GT 24, l= 3,30 m               226   
       Nosník  GT 24, l= 4,20 m                81   
       Nosník  GT 24, l= 5,40 m                27   

Univezální trojnožka    92 
    K ížová hlava s klapkou 20/24  113 
    P ímá hlava s klapkou 24 S, po  259 
    Deska Spruce 21mm 1250 x 2500  174 

3. Pracovní podmínky 

P ístupová cesta na staveništ  je p ímo z p iléhající komunikace. P ístupová cesta je 
zpevn ná, umož uje vjezd nákladním automobil m s náv sy. Staveništ  bude oploceno 
plotem min. výšky 1,8m. Na staveništi budou z ízeny stavební bu ky (šatny, WC, 
umývárny, sklady ná adí). Inženýrské sít  procházejí podél stavebního pozemku, 
p ípojky budou zhotoveny nov . Rozvod elektrické energie bude ešen pomocí rozvodné 
sk ín  na 230, 400 V, která bude napojena na p ivedené elektrické vedení. Osv tlení 
bude ešeno jako provizorní. 
 
Betonování veškerých betonových konstrukcí nesmí být provád no p i teplotách nižších 
než +5oC nebo naopak teplotách vyšších než 30 oC.  

4. P evzetí pracovišt  

Pracovišt  p evezme dodavatelská firma od hlavního dodavatele stavby (možnost 
p ítomnosti investora). Sou ástí p evzetí je zápis do stavebního. Stavební plocha musí 
být uklizena, istá bez hrubých ne istot. Prob hne kontrola správnosti provedení 
p edchozích prací (sloup , st n).  
Zjiš uje se vodorovnost povrch  pro uložení stropu, svislost povrch  st n a sv tlost 
rozp tí mezi nosnými st nami i sloupy. S pracovišt m budou p edány také veškeré 
dokumenty pot ebné pro betonáž stropu. Sou ástí p evzetí je zápis do stavebního 
deníku. Ukon ení t chto prací musí být zaznamenáno ve stavebním deníku. 
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5. Personální obsazení 

U pracovník  je požadována kvalifikace pro montáž bedn ní zna ky PERI, vázání 
výztuže a betonáž. Všichni zam stnanci budou seznámeni s bezpe nostními p edpisy. 

  
1 x vedoucí ety 
5 x tesa  
4 x vaza , železá  
4 x betoná  
2 x pomocný pracovník 
1 x obsluha je ábu 
1 x obsluha erpadla 
1 x idi  automícha ky 
 

 
vedoucí ety – ídí práce, ur uje postup montáže 
tesa  – provádí montáž bedn ní 
vaza  – váže výztuž stropu 
betoná  – vibruje, roztírá beton erpaný na strop 
pomocný pracovník – podává prvky lešení 

6. Stroje a pom cky 

Na stavb  musí být zajišt no toto strojní vybavení: 
- nákladní automobil Avia D 75 E Valník s hydraulickou rukou 
- Autodomícháva  Stetter AM 9 SHC 
- Bádie na beton CL – 80 
- erpadlo betonu SCHWING 
- Ponorný vibrátor PERLES TRONIC 42 
- V žový je áb MB 1043 
- St íha ka betoná ské oceli DC 13 
- Elektrické ru ní pily 

   
Ná adí: kladiva, zednické lžíce, h ebíky, kovové hráb , hladítka, olovnice, vodováha, 
zednické skoby, vázací drát, provaz, pásmo, metr, st ihací n žky, zednická kladívka, 
gumová palice, motorová pila, p íklepová vrta ka 
 
Pom cky BOZ: pracovní od v, pevná obuv, p ilba, brýle, rukavice, každý pracovník by 
m l mít p i provád ní své individuální innosti zvláštní ochranné pom cky. 
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7. Pracovní postup 

P ed vlastním betonováním stropu je nutné do místností, nad kterými se bude stropní 
konstrukci provád t, vytvo it bedn ní, aby mohl být beton fixován v konkrétní poloze. 
Pro tento p ípad se využije bedn ní zna ky PERI MULTIFLEX.  
 
 Stropní stojky se dopraví na místo pomocí je ábu uložené v univerzálních 
paletách RP, které budou zap j eny spolu se systémovým bedn ním od firmy PERI. 
 

Montáž bedn ní 
 

P íprava stojek MULTIPROP: 
V prvním pracovním kroku upevníme k ížové hlavy 20/24 a p ímé hlavy 24 S na 
ocelové stojky MULTIPROP. Zasunuté hlavy zajistíme klapkou, která je sou ástí obou 
typ  hlav. Budoucí krajní stojky opat íme univerzální trojnožkou. Trojnožka usnad uje 
p i montáži postavení ocelových stojek. Stojku jednoduše postavíme do rozev eného 
stojanu a lehkým poklepem kladívkem zajistíme sv racím ramínkem.  
 

 
 

Osazení primárních nosník  GT 24: 

 Stavba bedn ní stropu za íná osazením primárních nosník . Stojky s k ížovými 
hlavami p esn  p dorysn  umístíme v p edepsaném rastru. Za pomocí trojnožek 
postavíme tyto stojky na koncích nosník , tedy rovn ž vždy v míst  napojení dvou 
nosník . Poté nosníky GT 24 pomocí montážní vidlice zasuneme do k ížových hlav 
stojek.  
 
 
 



  111 
 

Uložení sekundárních nosník : 

 Vzdálenost sekundárních nosník  je 
ur ena maximáln  po 500 mm viz. 
výkres BEDN NÍ STROPU. Dbáme 
na to, aby pod každým stykem 
bednících desek byl umíst n jeden 
nosník. I zde si práci usnadníme 
montážní vidlicí. P esahy nosník  
musí být min. 15 cm na ob  strany. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Uložení bednících desek: 

Na sekundární nosníky provedeme 
pokládku bednících p ekližkových 
desek Spruce 21mm. Aby se 
zabránilo sklopení sekundárních 
nosník , je nutné styk bednících 
desek a nosník  zajistit h ebíky.  
Provedeme nivelaci horního povrchu 
vodováhou a p ípadn  stojky pomocí 
rychlooto ných matic a táhla 
výškov  doladíme. Horní povrch 
p ekližky se ošet í odbed ovacím 
olejem PERI Clean. 
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Vložení mezilehlých stojek: 

Mezilehlé stojky opat ené p ímými 
hlavami se zav sí v rozestupu podle 
výkresu na nosník. Vyto í se na 
požadovanou výšku a zajistí. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranné lešení: 

Na okrajích stavební konstrukce se musí podle p edpis  o bezpe nosti a ochran  zdraví 
p i práci z ídit ochrana volného okraje. To zajistíme pomocí lehkého pracovního lešení 
PERI ASG 160 kolem celého obvodu stropu, které pozd ji využijeme p i zd ní 
obvodového zdiva. Nejprve vyklopíme zábradlí, lávku zav síme na je áb, p i zdvihání 
jediný d lník sklopí a zajistí postranní konzoly. Toto lešení upevníme na obvodové 
zdivo ukotvením konzol. 
 
Bedn ní el: 

 Jakmile bude vybedn n strop, musíme obednit p ekližkou celou stavbu kolem 
obvodového zdiva. Dbáme p edevším na t snost bedn ní. 
 
Armování  
 
P ed samotným položením a vyvázáním výztuže je pot eba plochu bedn ní znivelovat. 
Do bedn ní pro stropní konstrukci vloží d lníci betoná skou výztuž z oceli 10505 (R) 
dle výkresu výztuže. Výztuž bude dopravována na místo pomocí je ábu. Výztuž bude 
ru n  vázaná p ímo v míst  stropu. Je nutné nezapomenout na distan ní t líska, která 
udrží ocelovou výztuž v požadované poloze. Horní krytí je zajišt no distan ními háky, 
p ipevn nými ke spodním prut m. Tuto výztuž budou provád t oprávn né 4 osoby 
s kvalifikací vaza e. Výztuž bude pokládána dle výkresové dokumentace doložené 
statickým výpo tem.  
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Betonáž  
 
Betonování stropní konstrukce do p edem p ipraveného bedn ní s výztuží se bude 
provád t po dilata ních celcích. Beton p ivezený z betonárky autodomícháva em Stetter 
AM 10 C postupn  dávkujeme do Bádie na beton CL - 80 zav šené na v žovém je ábu 
a takto ho dopravíme do bedn ní. Pro betonáž používáme i erpadlo Schwing pro 
celkové urychlení betonáže. P i lití betonu je t eba dbát na to, aby se beton dostal do 
všech míst celého stropu, proto ho stavební d lníci pe liv  rozhrnou ocelovými 
hráb mi. Vodorovnost zajistíme rota ním laserovým nivela ním p ístrojem GroFennel 
FL 240 HV, díky kterému zjistíme kde je beton pot eba p idat nebo naopak odebrat. Je 
nutné všechen beton d kladn  zhutnit. K tomu bude použita vibra ní lišta.  Po betonáži 
následuje technologická pauza 5-7 dní, p i které se musí beton ošet ovat dle 
klimatických podmínek. Poté je možné bedn ní pod betonem áste n  odleh it 
odebráním mezilehlých stojek, úplné odebrání bedn ní provedeme po 28 dnech, kdy 
beton nabude kone né pevnosti. 
 
Odbedn ní 

 
Jako první se odstraní stojky s p ímými 
hlavami. Hlavy se ze stojek odejmou  a 
uloží se do palety.  
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 Všechny stojky s k ížovou hlavou    Horní nosníky se pomocí vidlice sklopí,  
 Se spustí o 4 cm. Pokles zajistíme    vyjmou  a uloží do palety. Nosníky 
 poklepáním kladivem     v míst  styku desek z stávají. 
 

 
Odeberou se desky a zbylé horní nosníky   Odstraní se spodní nosníky a uloží se do       
se uloží do palet.       palet. 
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 Stojky s k ížovou hlavou se rozmontují   Hrany desek se post íkají prost edkem  
 a uloží do palet.       PERI  BIO Clean. 

8. Jakost a kontrola kvality 

Kontrola vstupní:  
Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skute ným 
stavem.  
Kontrola stavební p ipravenosti – kontrolujeme, zda a v jaké kvalit  jsou provedeny 
práce, na které budeme navazovat – svislé konstrukce (žb st ny, vyzd né st ny, žb 
sloupy). 
Kontrola materiál  – kontrolujeme materiál dle dodacího listu jeho množství, rozm ry, 
kvalitu, typ, nepoškozenost, deformace. 
Podrobn jší kontroly viz. KZP. 
 
Kontrola meziopera ní:  
kontrola sestavení systémového bedn ní, armatury p ed osazením, osazení armatury, 
kvality betonové sm si, provedení betonáže, ošet ení betonu, odbedn ní 
Podrobn jší kontroly viz. KZP. 
 
Kontrola výstupní: 
Vizuální kontrola celkového provedení – vizuáln  kontrolujeme provedení všech 
viditelných konstrukcí, povrch betonu, pevnost.  
Kontrola shodností s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost s projektovou 
dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací.  
Podrobn jší kontroly viz. KZP. 
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9. Bezpe nost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci budou p ed zahájením stavebních prací proškoleni a svým podpisem 
souhlasí, že byli proškoleni. Záznam bude veden ve stavebním deníku.  Všichni 
pracovníci jsou povinni používat ochranné pom cky. 
591/2006 Sb.   Na ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

Další požadavky na staveništ  – obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt ní staveništ  
1. Stavby, pracovišt  a za ízení staveništ  musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpe eny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p i dodržení následujících zásad: 

a) staveništ  v zastav ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejmén  1,8m.  P i vymezení staveništ  se bere ohled na související 
p ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejmén  narušit. Náhradní komunikace je nutno ádn  
vyzna it a osv tlit, 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpe ný p ísun a odb r materiálu musí být zajišt n v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
p ednostn  v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Skladovací plochy musí být rovné, odvodn né a zpevn né. Rozmíst ní 
skladovaných materiál , rozm ry a únosnost skladovacích ploch v etn  
dopravních komunikací musí odpovídat rozm r m a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých stroj . 

3. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt na jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, op rami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajišt ny všechny prvky, dílce 
nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se nap íklad p evrátit, 
sklopit, posunout nebo kutálet. 

Betoná ské práce a práce související 

1. Bedn ní 

 
I. Bedn ní musí být t sné, únosné a prostorov  tuhé. Bedn ní musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajišt no proti pádu jeho prvk  a ástí. P i jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s pr vodní dokumentací 
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výrobce a s ohledem na bezpe ný p ístup a zajišt ní proti pádu fyzických osob. 
Podp rné konstrukce bedn ní, jako jsou stojky a rámové podp ry, musí mít 
dostate nou únosnost a být úhlop í n  ztuženy v podélné, p í né i vodorovné 
rovin . 

II. Podp rné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno p i 
odbed ování postupn  odstra ovat a uvol ovat bez nebezpe í. 

III. Únosnost podp rných konstrukcí a bedn ní musí být doložena statickým 
výpo tem s výjimkou prvk  bez konstruk ního rizika. 

IV. P ed zahájením betoná ských prací musí být bedn ní jako celek a jeho ásti, 
zejména podp ry, ádn  prohlédnuty a zjišt né závady odstran ny. O p edání a 
p evzetí hotové konstrukce bedn ní a její kontrole provede fyzická osoba 
pov ená zhotovitelem k ízení betoná ských prací písemný záznam. 

 

2. P eprava a ukládání betonové sm si 

 
I. P i p e erpávání betonové sm si do p epravník  nebo zásobník  a p i jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpe ných pracovních podlah 
pop ípad  plošin, aby byla zajišt na ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou sm sí. Nelze-li 
taková místa z ídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prost edky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prost edky proti pádu nebo ochranný koš. 

II. Pro p ístup a pro ru ní p epravu betonové  sm si musí být vybudovány bezpe né 
p ístupové komunikace13), nap íklad pracovní nebo p ístupová lešení pop ípad  
podlahy tak, aby byla vylou ena ch ze fyzických osob bezprost edn  po uložené 
výztuži. 

III. Zhotovitel zajistí provád ní kontroly  stavu podp rné konstrukce bedn ní 
v pr b hu betonáže. Zjišt né závady musí být bezodkladn  odstra ovány. 

IV. Dopravuje-li se betonová sm s do místa ukládání erpadlem, zhotovitel stanoví 
a zajistí zp sob dorozumívání mezi fyzickou osobou provád jící ukládání a 
obsluhou erpadla. 

 

3. Odbed ování 

 
I. Odbed ování nosných prvk  konstrukcí nebo jejich ástí, u nichž p i 

p ed asném odbedn ní hrozí nebezpe í z ícení nebo poškození konstrukce, smí 
být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby ur ené zhotovitelem. 

II. Hrozí-li p i odbed ování konstrukcí nebezpe í pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního p edpisu13). Žeb ík 
lze p i odbed ovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbed ované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za p edpokladu, že se neuvol ují ani 
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neodstra ují nosné ásti bedn ní a stabilita žeb íku není závislá na 
demontovaných ástech bedn ní a podp r. 

III. Ohrožený prostor odbed ovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných 
fyzických osob. 

IV. Sou ásti bedn ní se bezprost edn  po odbedn ní ukládají na ur ená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpe í úrazu a nep et žovaly konstrukci. 

10.    Nakládání s odpady 

S veškerým odpadem bude nakládáno dle zn ní zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
 

Katalogové íslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie Odstran ní odpadu 

17 02 01 D evo O 
Vyu ití, p ípadn  

spálení v ur . 
za ízeních 

17 04 07 Sm sné kovy O 
P edání oprávn né 
osob  k recyklaci  

17 01 01 Beton O 
P edání oprávn né 
osob  k recyklaci 

17 04 05 Železo a ocel O 
P edání oprávn né 
osob  k recyklaci 

 
 
 







Mirek
Psací stroj
121







Mirek
Psací stroj
124









Mirek
Psací stroj
128

Mirek
Čára



Mirek
Psací stroj
129
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1. Údaje o objektu 

Na pozemcích p. .  1922/5, 1922/3 a 1287 p i ulici Adámkové je n kolik let 
nevyužívaný objekt u ovského u ilišt .  
 
zastav ná plocha     2 188 m2 
terasa v p ízemí     119 m2 
 
obestav ný prostor bez založení 
stávající objekt     8 105 m3 
p ístavba      14 940 m3 
 
venkovní zpevn né plochy  

chodníky, nástupní plocha pro p ší   364 m2 
zpevn né plochy pro zásobování   688 m2 
parkovišt       218 m2 
pojízdný chodník kolem objektu   371 m2 
 
P dorysný rozm r (maximální míry)   45,21 x 55,21 m 
 
Výškové osazení objektu +-0,00 do terénu ±0,00 = 582,23 m.n.m. = úrove  

stávajícího p ízemí objektu 
 
Dispozi ní ešení je patrné z p dorys  ve složce Architektonické a stavebn - technické  
ešení. 

 
Orienta ní investi ní náklady stavby     100.000.000,-K  (bez DPH). 

2. Stru ný popis stavby 

Objekt má hlavní ty podlažní ást podél hlavní m stské komunikace a dv  bo ní 
k ídla, má tedy tvar písmene U. Základní koncepce je postavena na zám ru 
rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní obou dvorních k ídel p istav t novou 
ást se dv ma sály. 

Hlavní vstup je v p vodní poloze s obohacením o terasu umož ující letní posezení a 
rozší ení skladových prostor  v suterénu. 
 Z jihozápadní strany je orientován výtah zabezpe ující bezbariérový p ístup do 
všech podlaží centra, manipulaci s nábytkem a veškerou další obsluhu. Na jihozápadní 
stran  je déle vedlejší vstup do spole enské ásti a vstup pro ú inkující a obsluhu topení 
a vzduchotechniky. 
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3. Všeobecné podmínky BOZP 

Veškeré práce vykonané na stavb  se ídí podle Sbírky zákon  . 591/2006 na ízení 
vlády ze dne 12. Prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích a Sbírky zákon  . 362/2005 na ízení vlády ze 
dne 17. Srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 
pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
  

Základní povinnosti zhotovitele: 
 Zhotovitel je povinen vést evidenci svých pracovník , jejich docházku a 

druh vykonávané páce. 
 Je také povinen proškolit všechny pracovníky v Bezpe nosti a ochran  p i 

práci. 
 Musí zajistit vhodné podmínky pro pracovníky vykonávající práci na 

staveništi, i ve výškách a v hloubce. 
 Zajistí, aby pracovníci vykonávali pouze práci, kterou jsou oprávn ní 

vykonávat i vzhledem k jejich zdravotní zp sobilosti. 
 Musí vybavit všechny pracovníky i návšt vníky stavby odpovídajícími 

pracovními pom ckami a pracovníky vybavit vhodným pracovním ná adím. 
 
P erušení stavebních prací: 
 V p ípad  ohrožení pracovník , stavby, stroj , nebo p ístroj , pop ípad  

jiného majetku, musí být neprodlen  p erušeny veškeré probíhající práce, ani 
nesmí žádné nové zapo ít. Ohrožení m že být zp sobeno zhoršenými 
pov trnostními podmínkami, špatným technickým stavem stroj , p ístroj  a 
konstrukce, pochybením pracovník  nebo nep edvídatelnými okolnostmi. 

 P ed zapo etím dalších prací musí být zjišt no, ím bylo p erušení 
zp sobeno a musí být zabrán no, aby se situace opakovala. 

 
Povinnosti pracovník  na stavb : 
 Jsou povinni vykonávat jim p id lenou práci dle pokyn  vedoucích, 

dodržovat docházku a pracovní nasazení, dále také dodržovat pracovní ád a 
BOZP. 

 Absolvovat vstupní školení o bezpe nosti a také se ú astnit p eškolení. 
 Nosit bezpe nostní pom cky, vztažené k dané innosti. 
 Používat vhodné a jim p id lené ná adí a p ístroje. 
 P i podez ení nebo p i p ímém ohrožení okamžit  p erušit veškeré práce a 

nahlásit to vedoucímu nebo hned napravit tuto situaci. 
  Vykonávat pouze práci a obsluhovat stroje a p ístroje, ke kterým má 

oprávn ní a je zdravotn  zp sobilý.  
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4. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpe ný p ísun a odb r materiálu musí být zajišt n v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p ednostn  
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Za ízení pro vybavení skládek, jakými jsou op rné nebo stabiliza ní konstrukce, 
musí být ešena tak, aby umož ovala skladování, odebírání nebo dopl ování 
prvk  a dílc  v souladu s pr vodní dokumentací bez nebezpe í jejich poškození. 
Místa ur ená k vázání, odv šování a manipulaci s materiálem musí být bezpe n  
p ístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodn né a zpevn né. Rozmíst ní 
skladovaných materiál , rozm ry a únosnost skladovacích ploch v etn  
dopravních komunikací musí odpovídat rozm r m a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých stroj . 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt na jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, op rami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajišt ny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se nap íklad p evrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe p i skladování t sn  doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpe né uchopení nap íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn  
proloženy podklady. Jako podklad  není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvo ené dv ma nebo více prvky voln  položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být p i pln  mechanizovaném zp sobu ukládání a odb ru 
skladovány do jakékoli výšky. P i odebírání hmot je nutno zabránit vytvá ení 
p evis . Vytvo í-li se st na, upraví se odb r tak, aby výška st ny nep esáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. P i ru ním ukládání a odebírání sm jí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ru n , pop ípad  mechanickou lopatou z 
hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odb ru tak, aby nevznikaly p evisy a 
výška st ny nep esáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odb rem musí být ozna ena bezpe nostní 
zna kou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15).  Fyzické osoby, 
které zabezpe ují provád ní odb ru, se nesm jí zdržovat v ohroženém prostoru 
místa odb ru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ru n  ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a p i 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajišt ny nap íklad op rami nebo st nami, musí být pytle uloženy 
v bezpe ném sklonu a vazb  tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzav ených nádobách tak, aby otvor pro 
pln ní pop ípad  vyprazd ování byl naho e. Otev ené nádrže musí být zajišt ny 
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proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajišt ny proti rozvalení. P i skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajiš ujících jejich 
stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s m kkými podložkami a 
zajišt no proti sklopení. 

12. Nebezpe né chemické látky a chemické p ípravky musí být skladovány v obalech 
s ozna ením druhu a zp sobu skladování, který ur uje výrobce, a ozna eny 
v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis 23). 

13. Plechovky a jiné oblé p edm ty sm jí být p i ru ním ukládání stav ny nejvýše do 
výšky 2 m p i zajišt ní jejich stability. Trubky, kulatina a p edm ty podobného 
tvaru musí být zajišt ny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvar  mohou být p i mechanizovaném ukládání a 
odb ru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není p ekro ena únosnost podloží a že je zajišt na bezpe ná 
manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvk , dílc  a sestav musí být provád no ze zem  nebo 
z bezpe ných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve v tší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk , dílc  a sestav ze žeb ík  lze 
provád t pouze podle stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním p edpisem24). 

Provád ní výkopových prací 

1. Provád ním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
ástí. Jestliže p i provád ní zemních prací dojde k nep edvídanému ohrožení 

stability okolních staveb anebo k porušení n kterých jejich ástí, musí být 
zhotovitelem neprodlen  p ijata opat ení k zajišt ní jejich stability. 

2. P ed prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po p erušení práce delším 
než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov ená stav st n výkopu, 
pažení a p ístup ; hrozí-li ve výkopu nebezpe í výskytu nebezpe ných par nebo 
plyn , zajistí m ení jejich koncentrace. 

3. V ochranných pásmech vedení, pop ípad  staveb nebo za ízení technického 
vybavení, lze provád t výkopové práce pouze p i dodržení podmínek 
stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního  
p edpisu17).   Zhotovitel p ijme, v souladu s t mito podmínkami, nezbytná 
opat ení zabra ující nebezpe nému p iblížení fyzických osob nebo stroj  k t mto 
vedením, pop ípad  stavbám nebo za ízením. 

4. Použití stroj  nebo pneumatického a elektrického ná adí v blízkosti podzemních 
vedení, pop ípad  staveb nebo za ízení technického vybavení, projedná 
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zhotovitel s provozovatelem, pop ípad  vlastníkem vedení, pokud podmínky 
použití t chto stroj  a ná adí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
Zhotovitel p i provád ní výkopových prací, p i nichž jsou dot ena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opat ení: 

 

a) vedení, která mohou být provád ním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležit  
zajišt na, 

b) obnažené potrubní vedení ve st n  výkopu je ihned zajiš ováno proti 
pr hybu, 
vybo ení nebo rozpojení. 

 

6. P i provád ní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména p i soub žném strojním a ru ním provád ní výkopových prací, p i 
ru ním za is ování výkopu nebo p i p eprav  materiálu do výkopu a z výkopu. 
Není-li v pr vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za ízení 

zv tšeným o 2 m. 

7. Nemá-li obsluha stroje p i soub žném strojním a ru ním provád ní výkopových 
prací na jednom pracovním záb ru dostate ný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nepokra uje v práci se strojem. 

8. P i ru ním provád ní výkopových prací musí být fyzické osoby p i práci 
rozmíst ny tak, aby se vzájemn  neohrožovaly. 

9. V tší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 
st nách výkop , které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 
neprodlen  zajišt ny proti uvoln ní nebo odstran ny. Nahromad ná zemina, 
spadlý materiál a nežádoucí p ekážky musí být z výkopu odstra ovány bez 
zbyte ného odkladu. 

10. P i zjišt ní nebezpe ných p edm t , munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu p erušena až do doby odstran ní nebo zajišt ní t chto p edm t . 

11. Po dobu p erušení výkopových prací zhotovitel zajiš uje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran pop ípad  zábradlí, pažení, lávek, p echod , 
p ejezd , bezpe nostních zna ek, zna ení a signál , pop ípad  dalších za ízení 
zajiš ujících bezpe nost fyzických osob u výkop . 

12. Mechanické zhut ování zeminy pomocí válc , p ch  nebo jiných zhut ovacích 
prost edk  musí být provád no tak, aby nedošlo k ohrožení stability st n výkop  
ani sousedních staveb. 

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajišt n dohled, nesmí být výkopové práce 
od hloubky 1,3 m provád ny osamocen . 
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Betoná ské práce a práce související 

IX.1 Bedn ní 
1. Bedn ní musí být t sné, únosné a prostorov  tuhé. Bedn ní musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajišt no proti pádu jeho prvk  a ástí. P i jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s pr vodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpe ný p ístup a zajišt ní proti pádu fyzických osob. 
Podp rné konstrukce bedn ní, jako jsou stojky a rámové podp ry, musí mít 
dostate nou únosnost a být úhlop í n  ztuženy v podélné, p í né i vodorovné 
rovin . 

2. Podp rné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno p i 
odbed ování postupn  odstra ovat a uvol ovat bez nebezpe í. 

3. Únosnost podp rných konstrukcí a bedn ní musí být doložena statickým 
výpo tem s výjimkou prvk  bez konstruk ního rizika. 

4. P ed zahájením betoná ských prací musí být bedn ní jako celek a jeho ásti, 
zejména podp ry, ádn  prohlédnuty a zjišt né závady odstran ny. O p edání a 
p evzetí hotové konstrukce bedn ní a její kontrole provede fyzická osoba 
pov ená zhotovitelem k ízení betoná ských prací písemný záznam. 

 
IX.2 P eprava a ukládání betonové sm si 
1. P i p e erpávání betonové sm si do p epravník  nebo zásobník  a p i jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpe ných pracovních podlah 
pop ípad  plošin, aby byla zajišt na ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 
výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou sm sí. Nelze-li taková 
místa z ídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prost edky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prost edky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro p ístup a pro ru ní p epravu betonové sm si musí být vybudovány bezpe né 
p ístupové komunikace13), nap íklad pracovní nebo p ístupová lešení pop ípad  
podlahy tak, aby byla vylou ena ch ze fyzických osob bezprost edn  po uložené 
výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provád ní kontroly stavu podp rné konstrukce bedn ní 
v pr b hu betonáže. Zjišt né závady musí být bezodkladn  odstra ovány. 

4. Dopravuje-li se betonová sm s do místa ukládání erpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí zp sob dorozumívání mezi fyzickou osobou provád jící ukládání a 
obsluhou erpadla. 

 
 
 
IX.3 Odbed ování 
1. Odbed ování nosných prvk  konstrukcí nebo jejich ástí, u nichž p i p ed asném 

odbedn ní hrozí nebezpe í z ícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 
jen na pokyn fyzické osoby ur ené zhotovitelem. 
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2. Hrozí-li p i odbed ování konstrukcí nebezpe í pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního p edpisu13). Žeb ík lze 
p i odbed ovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbed ované konstrukce 
nad pracovní podlahou a za p edpokladu, že se neuvol ují ani neodstra ují nosné 
ásti bedn ní a stabilita žeb íku není závislá na demontovaných ástech bedn ní a 

podp r. 
3. Ohrožený prostor odbed ovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 
4. Sou ásti bedn ní se bezprost edn  po odbedn ní ukládají na ur ená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpe í úrazu a nep et žovaly konstrukci. 
 
IX.5 Práce železá ské 
1. Prostory, stroje, p ípravky a jiná za ízení pro výrobu armatury musí být 

uspo ádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 

2. P i st íhání n kolika prut  sou asn  musí být pruty zajišt ny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými p ípravky. 

3. P i st íhání a ohýbání prut  nesmí být stroj p et žován. Pruty musí být 
upevn ny nebo zajišt ny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a p epravu malty se na staveništi umís ují tak, aby 
p i provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. P i strojním erpání malty musí být zabezpe en ú inný zp sob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provád jící nanášení (ukládání) malty a obsluhou erpadla. 

3. P i innostech spojených s nebezpe ím odst íknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prost edky. Vápno se nesmí 
hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 

4. Materiál p ipravený pro zd ní musí být uložen tak, aby pro práci z stal volný 
pracovní prostor široký nejmén  0,6 m. 

5. K doprav  materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umíst ny a 
zabezpe eny tak, aby p epravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických 
osob. 

6. Na práv  vyzdívanou st nu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zat žovat, a to ani p i 
provád ní kontroly svislosti zdiva a vázání roh . 

7. Osazování konstrukcí, p edm t  a technologických za ízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva ešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 
p edm ty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevn  nemohou narušit. Osazené 
p edm ty musí být p ipevn ny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 
posunout. 

8. Na pracovištích a p ístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpe í pádu z výšky nebo do hloubky 
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pop ípad  nebezpe í propadnutí nedostate n  únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodržení bližších požadavk  stanovených zvláštním právním 
p edpisem13). 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpe eny proti uvoln ní a sesunutí. 

Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém p evzetí montážního 
pracovišt  fyzickou osobou ur enou k ízení montážních prací a odpov dnou za 
jejich provád ní. O p edání montážního pracovišt  se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt  umož ovalo 
bezpe né provád ní montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
spl ovalo požadavky stanovené v p íloze . 1 k tomuto na ízení. 

2. Fyzické osoby provád jící montáž p i ní používají montážní a bezpe nostní 
pom cky a p ípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpe nostní p ípravky, sloužící k zajišt ní bezpe nosti fyzických 
osob p i montáži, zejména p i práci ve výšce, je nutno upevnit k dílc m ješt  p ed 
jejich vyzdvižením k osazení, nevylu uje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prost edky musí umožnit zav šení dílce podle pr vodní 
dokumentace výrobce. 

5. Zp sob a místo upevn ní stejn  jako se ízení vázacích prost edk  musí být voleno 
tak, aby upevn ní i uvoln ní vázacích prost edk  mohlo být provedeno bezpe n . 

6. Pro p ístup na montážní pracovišt  a pro z ízení bezpe né pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou sou asn  s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodišt  nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracovišt  ležící výše než 30 m se zajiš uje výtahem nebo 
záv sným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylu uje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí záv sného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
p edpisu11), jestliže k tomu dala prokazateln  souhlas odborn  zp sobilá fyzická 
osoba pov ená zhotovitelem. 

9. P i odebírání dílc  ze skládky nebo z dopravního prost edku musí být zajišt no 
bezpe né skladování zbývajících dílc  podle ásti I. této p ílohy. 

10. Zdvihání a p emis ování zav šených b emen nebo p emís ování pomocí 
pojízdných za ízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního p edpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo p emís ovat b emena zasypaná, 
upevn ná, p imrzlá, p ilnutá nebo jiným zp sobem znemož ující stanovení síly 
pot ebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajišt no, že nebude p ekro ena nosnost 
použitého za ízení. 

11. B hem zdvihání a p emis ování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpe né 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpe né 
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plošiny nebo podlahy provád t jeho osazení a zajišt ní proti vychýlení. Dílec se 
odv šuje od záv su zdvihacího prost edku teprve po tomto zajišt ní. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p eklopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzp rami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
zp sobem. Zp sob uvol ování vázacích prost edk  z osazovaných dílc , zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpe nost osob nebyla 
podmín na stabilitou osazovaných dílc  a aby stabilita dílc  nebyla touto inností 
ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je p edcházející dílec bezpe n  
uložen a upevn n podle technologického postupu. 

14. Montážní p ípravky pro do asné zajišt ní dílc  smí být odstra ovány až po 
upevn ní dílc  a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví zp sob vyztužení t ch dílc , p i jejichž osazení je 
bezpe nost fyzických osob ohrožena v d sledku rozkmitání t chto dílc  
p sobením v tru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemn ny. 

Bourací práce 

1. Bourací práce, p i nichž jsou dot eny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 
provád t pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci 
bouracích prací12). P i bouracích pracích, pro n ž se dokumentace bouracích 
prací podle zvláštního právního p edpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel 
zpracování technologického postupu na základ  provedeného pr zkumu 
stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjišt ní vedení, 
pop ípad  staveb a za ízení technického vybavení a stavu dot ených 
sousedních staveb. K pr zkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o 
stavb  samé a o stavbách sousedních, vyjád ení vlastník  pop ípad  správc  
technické infrastruktury a vlastní ohledání staveništ . Na základ  statického 
posouzení se zajiš uje, aby v pr b hu prací nedošlo k nekontrolovanému 
porušení stability stavby nebo její ásti. O provedeném pr zkumu vyhotoví 
zhotovitel zápis. 

2. Pr zkumem zjišt né podzemní prostory, nap íklad dutiny, studn  nebo jiné 
podzemní objekty, musí být p ed zahájením bouracích prací zasypány nebo 
jiným zp sobem zajišt ny. 

3. Bourání staveb vyšších než p ízemních, strhávání nebo bourání svislých 
konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodiš  a vysunutých ástí, rekonstrukce a 
bourání, p i kterých dochází ke zm n  konstruk ní bezpe nosti stavby, strojní 
bourání, bourání specifickými metodami, jako je ezání kyslíkem, a bourací 
práce podle bodu 26., sm jí být provád ny pouze fyzickými osobami k tomu 
ur enými zhotovitelem, pokud je zajišt n stálý dozor vykonávaný fyzickou 
osobou k tomu zhotovitelem pov enou; fyzická osoba pov ená 
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stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje ur ené pracovišt , 
provád ní prací a pohyb fyzických osob na n m, z tohoto pracovišt  se 
nevzdaluje a nevykonává jinou innost než dozor. 

4. Stálý dozor podle p edchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 
probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby sou asn . 

5. Jsou-li v pr b hu bouracích prací zjišt ny skute nosti, které nebyly pr zkumem 
podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbyte ného odkladu p izp sobení 
technologického postupu t mto skute nostem tak, aby vždy byla zajišt na 
bezpe nost provád ných prací. 

6. P ed zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpe n  zajistit vstupy 
do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracovišt  a p ijmout nezbytná opat ení 
k ochran  ve ejného zájmu, jenž by mohl být t mito pracemi ohrožen. 

7. Ohrožený prostor musí být v zastav ném území vymezen oplocením o výšce 
nejmén  1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno 
prostor oplotit, musí být zajišt n jiným vhodným zp sobem, nap íklad st ežením 
nebo vylou ením provozu. 

8. Vnit ní rozvody a instalace zabudované v bourané stavb  musí být p ed 
zahájením prací odpojeny a zajišt ny proti použití. Podle okolností se proti 
poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba 
prost ednictvím p ípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z 
provozních d vod  vnit ní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel 
opat ení k zajišt ní jejího bezpe ného provozu b hem provád ní bouracích prací. 

9. K zajišt ní dodávky elektrické energie pro provád ní bouracích prací je nutno 
z ídit do asné elektrické za ízení spl ující normové požadavky. Toto za ízení, 
stejn  jako do asný p ívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v 
pr b hu bouracích prací zabezpe it proti poškození. 

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou ur enou 
zhotovitelem vydán písemný p íkaz a pokud nebylo pracovišt  vybaveno 
pomocnými konstrukcemi, materiálem a pom ckami stanovenými v 
technologickém postupu. 

11. P ed zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 
p ípad  bezprost edního ohrožení dá osoba ur ená zhotovitelem k ízení 
bouracích prací pokyn k neprodlenému opušt ní pracovišt .  Zhotovitel zajistí, 
aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem 
prokazateln  seznámeny. 

12. Zhotovitel zajistí, aby p i provád ní bouracích prací bylo provedeno statické 
zajišt ní sousedních staveb zp sobem stanoveným v dokumentaci bouracích 
prací pop ípad  v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich 
stabilita. 
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13. Do asné stavební konstrukce z ízené uvnit  bourané stavby nebo na jejích 
vn jších stranách nesm jí být zat žovány vybouraným materiálem ani nesmí být 
p es n  strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ú elu navrženy. 

14. Materiál z bourané ásti stavby je nutno pr b žn  odstra ovat, aby nedošlo 
k p etížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromad ní. 

15. Bourací práce nesmí být p erušeny, pokud není zajišt na stabilita t ch ástí 
bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v 
p ípad  neplánovaného p erušení bouracích prací nap íklad z d vodu náhlého 
zhoršení pov trnostní situace. 

16. Jestliže v pr b hu bouracích nebo rekonstruk ních prací je ást stavby nadále 
užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpe nostní zajišt ní 
a kontroly pracoviš  se z etelem na zajišt ní ochrany života a zdraví fyzických 
osob, které stavbu užívají. 

17. Bourání st ešní konstrukce nebo krov  strháváním pomocí lan a tažných stroj  
smí být provád ny pouze tehdy, jestliže byla u in na opat ení k zajišt ní stability 
zbývajících konstrukcí a ástí stavby. 

18. Není-li zajišt na dostate ná únosnost konstrukcí bourané stavby, provád jí se 
bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

19. P i ru ním bourání sm jí být konstruk ní prvky odstran ny pouze tehdy, nejsou-
li zatíženy. 

20. P i bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, nap íklad balkony nebo 
arký e, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrát  jejich 
stability. 

21. P i ru ním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadn  vertikálním 
sm rem shora dol . 

22. Stropní prvky je nutno p ed uvázáním na zdvihací za ízení uvolnit od ostatních 
konstrukcí. 

23. Bourací práce na pracovištích uspo ádaných tak, že fyzické osoby provád jící 
tyto práce mohou být ohroženy padajícími p edm ty nebo materiálem z 
pracovišt  nad nimi, se smí provád t pouze tehdy, jsou-li provedena opat ení 
stanovená v technologickém postupu k zajišt ní bezpe nosti fyzických osob p i 
takovém zp sobu práce. 
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5. Další požadavky na staveništ  

Požadavky na zajišt ní staveništ  

1. Stavby, pracovišt  a za ízení staveništ  musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpe eny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p i dodržení 
následujících zásad: 
a) staveništ  v zastav ném území musí být na jeho hranici souvisle 

oploceno do výšky nejmén  1,8 m.  P i vymezení staveništ  se bere ohled 
na související p ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén  narušit. Náhradní 
komunikace je nutno ádn  vyzna it a osv tlit, 

b)  u liniových staveb nebo u staveniš  pop ípad  pracoviš , na kterých se 
provád jí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 
skládajícím se alespo  z horní ty e upevn né ve výši 1,1 m na stabilních 
sloupcích a jedné mezilehlé st ední ty e; s ohledem na místní a provozní 
podmínky m že toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle p ílohy . 3, 
ásti III., bodu 2. k tomuto na ízení, 

c) nelze-li u prací provád ných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických d vod  ohrazení ani zábrany provést, musí být 
bezpe nost provozu a osob zajišt na jiným zp sobem, nap íklad ízením 
provozu nebo st ežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubn , jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpe í pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle p ílohy 
. 3 ásti III. Bodu 2. k tomuto na ízení nebo zasypány. 

 
2. Zhotovitel ur í zp sob zabezpe ení staveništ  proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí ozna ení hranic staveništ  tak, aby byly z eteln  
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lh ty kontrol tohoto zabezpe ení.  
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna en bezpe nostní 
zna kou15) na všech vstupech, a na p ístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpe ení staveništ  pro zrakov  a pohybov  postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 
a oplocení pop ípad   ohrazení  staveništ   na ve ejných prostranstvích  a ve ejn  
p ístupných    komunikacích    umož ovalo    bezpe ný    pohyb    fyzických    
osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveništ  pro vozidla musí být ozna eny dopravními zna kami16), 
provád jícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna en bezpe nostní zna kou15) na 
všech vjezdech, a na p ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5. P ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za ízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opat ení ke spln ní 
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podmínek stanovených provozovateli t chto vedení, staveb nebo za ízení17), a 
b hem provád ní prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provád ní prací na staveništi musí být zajišt n bezpe ný stav 
pracoviš  a dopravních komunikací; požadavky na osv tlení stanoví zvláštní 
právníp edpis5). 

7. P ístup na jakoukoli plochu, která není dostate n  únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým za ízením nebo jinými prost edky zajišt no 
bezpe né provedení práce, pop ípad  umožn n bezpe ný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prost edky a b emena p i doprav  a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpe nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, pop ípad  jeho bezprost ední blízkosti. 

Za ízení pro rozvod energie 

1. Do asná za ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zp sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe í vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostate n  chrán ny p ed nebezpe ím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba do asného za ízení pro rozvod 
energie a ochranných za ízení musí odpovídat druhu a výkonu rozvád né energie, 
podmínkám vn jších vliv  a odborné zp sobilosti fyzických osob, které mají 
p ístup k sou ástem za ízení. Rozvody energie, existující p ed z ízením staveništ , 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditeln  ozna eny. 

2. Do asná elektrická za ízení na staveništi musí spl ovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypína  elektrického za ízení musí být umíst n tak, aby byl 
snadno p ístupný, musí být ozna en a zabezpe en proti neoprávn né manipulaci a 
sjeho umíst ním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická za ízení, která 
nemusí z stat z provozních d vod  zapnuta, odpojena a zabezpe ena proti 
neoprávn né manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení p esunout mimo staveništ  nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prost edk  a pojízdných stroj  do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 
prost edk  a pojízdných stroj  pod vedením vylou it, je nutno umístit záv sné 
zábrany a náležitá upozorn ní. 

Požadavky na venkovní pracovišt  na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt  nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 

a)     po et fyzických osob, které se na nich sou asn  zdržují, 
b) maximální zatížení, které se m že vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) pov trnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 



154 

  
2. Nejsou-li podp ry nebo jiné sou ásti pracoviš  dostate n  stabilní samy o sob , je 

t eba stabilitu zajistit vhodným a bezpe ným ukotvením, aby se vylou il 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracovišt  nebo jeho ásti. 

3. Zhotovitel zajiš uje provád ní odborných prohlídek pracovišt  zp sobem a 
v intervalech stanovených v pr vodní dokumentaci, vždy však po zm n  polohy a 
po mimo ádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, ná adí a stroje podle p ílohy . 3 ásti I k tomuto 
na ízení a podle pokyn  výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
p edpis 18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postup  stanovenými v 
p íloze . 3 k tomuto na ízení tak, aby nevzniklo nebezpe í ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prost edí. 

5. Zhotovitel p eruší práci, jakmile by její další pokra ování vedlo k ohrožení život  
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, pop ípad  k ohrožení 
majetku nebo životního prost edí vlivem nep íznivých pov trnostních vliv , 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
pop ípad  vlivem jiných nep edvídatelných okolností. D vody pro p erušení 
práce posoudí a o p erušení práce rozhodne fyzická osoba pov ená zhotovitelem. 

6. P i p erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat ení k ochran  
bezpe nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opat eních. 

7. Dojde-li v pr b hu prací ke zm n  pov trnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, pop ípad  provozních podmínek, které by mohly nep ízniv  
ovlivnit bezpe nost práce zejména p i používání a provozu stroj , zajistí 
zhotovitel bez zbyte ného odkladu provedení nezbytné zm ny technologických 
postup  tak, aby byla zajišt na bezpe nost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
Se zm nou technologických postup  zhotovitel neprodlen  seznámí p íslušné 
fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpe ím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajiš uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamocen  byly  seznámeny s pravidly dorozumívání pro p ípad nehody  a  
stanoví 
ú innou formu dohledu pro pot ebu v asného poskytnutí první pomoci. 

6. Bližší minimální požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví p i 
provozu a používání stroj  a ná adí na staveništi 

Obecné požadavky na obsluhu stroj  

1. P ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpe nost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost p dy, p ejezd  a most , sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
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vedení technického vybavení, pop ípad  jiných podzemních p ekážek, umíst ní 
nadzemních vedení a p ekážek. 

2. P i provozu stroje obsluha zajiš uje stabilitu stroje v pr b hu všech pracovních 
inností, stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo záv sy, jsou v 

pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajišt ny proti 
zabo ení, posunutí nebo uvoln ní. 

3. Pokud je u stroje p edepsáno zvláštní výstražné signaliza ní za ízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, p ípadn  sv telným 
výstražným signálem.  Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor;   není-li v 
pr vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený inností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za ízení zv tšeným o 2 m. Na 
nep ehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
posta ující k opušt ní ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným sv tlem oranžové barvy, ídí se jeho innost zvláštními právními 
p edpisy19). 

5. P i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních p edpis 20);   
dohled a podle okolností též bezpe nost provozu na pozemních komunikacích 
zajiš uje dostate ným po tem zp sobilých fyzických osob, které p i této innosti 
užívají jako osobní ochranný pracovní prost edek výstražný od v s vysokou 
viditelností.   P i ozna ení p ekážky provozu na pozemních komunikacích  se  ídí   
ustanoveními   zvláštních   právních p edpis 16). 

6. Stroje, p i jejichž innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zp sobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpe né p enášení vibrací p sobících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, za ízení, a podobn . 

 

Mícha ky 

1. P ed uvedením do provozu musí být mícha ka ádn  ustavena a zajišt na 
v horizontální poloze. 

2. Mícha ka smí být pln na pouze p i rotujícím bubnu. 
3. P i ru ním vhazování složek sm si do mícha ky lopatou je zakázáno zasahovat do 

rotujícího bubnu. 
4. Buben mícha ky není dovoleno istit za chodu ná adím nebo p edm ty drženými 

v ruce. Konce ru ního ná adí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. P i 

opravách, údržb  a išt ní mícha ek vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpe n  mechanicky zajišt n v horní poloze 
et zem, hákem, vzp rou nebo jiným ochranným prost edkem. 
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6. Vstupovat na konstrukci mícha ky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od p ívodu 
elektrické energie. 

Dopravní prost edky pro p epravu betonových a jiných sm sí 

1.  P ed jízdou, zejména po ukon ení pln ní nebo vyprazd ování p epravního 
za ízení, zkontroluje idi  dopravního prost edku, dále jen vozidla, zajišt ní 
výsypného za ízení v p epravní poloze, pop ípad  je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 

2. P i p ejímce a p i ukládání sm si musí být vozidlo umíst no na p ehledném a 
dostate n  únosném míst  bez p ekážek zt žujících manipulaci a pot ebnou 
vizuální kontrolu. 

7. Další požadavky na staveništ  p i pracích ve výškách 

Zajišt ní proti pádu technickou konstrukcí 

1.  Zp sob zajišt ní a rozm ry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze provád ných prací, p edpokládanému namáhání a musí 
umož ovat bezpe ný pr chod. Výb r vhodných p ístup  na pracovišt  ve výšce 
musí odpovídat etnosti použití, požadované výšce místa práce a dob  jejího 
trvání. Zvolené ešení musí umož ovat evakuaci v p ípad  hrozícího nebezpe í.  
Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a p ístupy k nim 
nesmí vytvá et žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na zp sobu zajišt ní a typu konstrukce musí být p ijata odpovídající 
opat ení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajišt ny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn  uspo ádané, dostate n  
vysoké a pevné k zabrán ní nebo zachycení pádu z výšky.  P i použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úraz  zam stnanc  p i jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu m že být p erušena pouze v místech žeb íkových 
nebo schodiš ových p ístup . 

3.  Požadavky na uspo ádání, montáž, demontáž, zajišt ní stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v pr vodní, pop ípad  provozní 
dokumentaci /7/. 

4.  Zábradlí se skládá alespo  z horní ty e (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
Lišty) o výšce minimáln  0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní v tší než 
2 m, musí být prostor mezi horní ty í (madlem) a zarážkou u podlah zajišt n proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více st edních ty í,  p ípadn   jiné  vhodné  
výpln ,  s  ohledem  na místní a provozní podmínky.  Za dostate nou se považuje 
výška horní ty e (madla) nejmén  1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní 
právní p edpisy jinak /8/. 
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5.  Jestliže provedení ur ité pracovní operace vyžaduje do asné odstran ní 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provád ní této operace p ijata 
ú inná náhradní bezpe nostní opat ení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opat ení provedena. Bezprost edn  po 
do asném p erušení nebo ukon ení p íslušné pracovní operace se odstran ná 
konstrukce ochrany proti pádu op t osadí. 

Práce na st eše 

 1.  Zam stnance vykonávající práci na st eše je nutné chránit proti 
      a) pádu ze st ešních pláš  na volných okrajích, 
      b) sklouznutí z plochy st echy p i jejím sklonu nad 25 stup , 
      c) propadnutí st ešní konstrukcí. 
2.  Ochranu proti pádu ze st echy nejen po obvodu, ale i do sv tlík , technologických 

a jiných otvor , zam stnavatel zajistí použitím ochranné, p ípadn  záchytné 
konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prost edk  proti pádu. 

3.  Zajišt ní proti sklouznutí zam stnavatel zajistí použitím žeb ík  upevn ných v 
míst  práce a pot ebných komunikací, p ípadn  použitím ochranné konstrukce 
nebo osobních ochranných pracovních prost edk  proti pádu. U st ech se sklonem 
nad 45 stup  od vodorovné roviny je nutno použít vedle žeb ík  ješt  osobní 
ochranné pracovní prost edky proti pádu. 

4.  Zajišt ní proti propadnutí se provádí na všech st ešních pláštích, kde je p dorysná 
vzdálenost mezi  lat mi  nebo  jinými  nosnými  prvky  st ešní konstrukce  v tší  
než  0,25  m a kde není zaru eno, že jednotlivé st ešní  prvky  jsou  bezpe né  
proti prolomení  zatížením  osobami v etn  ná adí, pracovních  pom cek  a  
materiálu,  p ípadn   není  toto  zatížení  vhodn   rozloženo pomocnou konstrukcí 
(pracovní nebo p ístupová podlaha apod.). 

5.  Stavba a oprava komín  ze st echy se sklonem nad 10 stup  se provádí z 
bezpe né pracovní plochy o ší ce nejmén  0,6 m. 

Do asné stavební konstrukce 

1.  Do asné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá pr vodní 
dokumentaci a návod m na montáž a používání t chto konstrukcí. Návod na 
montáž, v etn  pot ebných dopl ujících nákres  a dokument , musí být k 
dispozici zam stnanc m, kte í konstrukci montují, používají a demontují. 

2.  Pokud pro do asnou stavební konstrukci není dostupná pot ebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstruk ní uspo ádání, musí být 
odborn  zp sobilou osobou proveden  individuální  výpo et  pevnosti  a stability   
krom    p ípad ,  kdy  je  konstrukce  montována  ve  shod   s uspo ádáním 
obsaženým v eské technické norm . 

3.  V návaznosti zvolené do asné stavební konstrukce navrhne odborn  zp sobilá 
osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
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 4.  Do asné stavební konstrukce lze považovat za bezpe né tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostate n  únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je s taticky prokázána, 
b) nosné  sou ásti  jsou  zajišt ny  proti podklouznutí bu  p ipevn ním k  
základové  ploše  nebo  jiným zp sobem s odpovídající ú inností, který  
zajiš uje  stabilitu  lešení;  pojízdná lešení jsou zajišt na vhodnými za ízeními 
proti náhodnému pohybu b hem práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvo ily prostorov  tuhý celek, zajišt ný proti 
lokálnímu i celkovému vybo ení, posunutí nebo p eklopení, 
d) jsou dostate n  pevné a odolné v i vn jším silám a nep íznivým vliv m; 
jsou schopné p enést p edpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpo tem nebo jiným dokumentem, 
e) rozm ry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provád ných prací, podlah 
umož ují bezpe ný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým zp sobem, aby se jejich sou ásti p i b žném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpe né mezery, 

      g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpe eny proti samovolným pohyb m, 
      h) pracovní plochy na nich jsou p ístupné po bezpe ných komunikacích 
(žeb íky, schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou ásti do asných stavebních konstrukcí p ipraveny k používání, 
nap íklad b hem montáže, demontáže nebo p estavby, musí být vstup na tyto 
ásti do asných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a ozna en 

bezpe nostními zna kami /11/. 
5.  Do asné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém p edání odborn  

zp sobilou osobou odpov dnou za jejich montáž a p evzetí do užívání osobou 
odpov dnou za jejich užívání. O p edání a p evzetí vyhotoví p edávající na 
základ  odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokon ení a vybavení do asné 
stavební konstrukce.  Zápis o p edání a p evzetí se nevyžaduje u 

      a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do1,5m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud p i p emís ování na jiné pracovišt  
nebyly demontovány jejich nosné ásti, p i emž za demontáž se nepovažuje 
úprava nosných ástí do p epravní polohy. 

6.  Do asné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám zp sobem a v intervalech stanovených v pr vodní dokumentaci.  
Pokud nastaly mimo ádné okolnosti, které mohly mít nep íznivý vliv na 
bezpe nost lešení (nap íklad nep íznivá pov trnostní situace), musí být odborná 
prohlídka provedena bezodkladn . 

7.  Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zp sobem p estavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v pr vodní dokumentaci a 
pod vedením osoby, která je k tomu odborn  zp sobilá. Provád t uvedené innosti 
mohou pouze zam stnanci, kte í byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednost byly 
ov eny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností zejména pokud jde o 

      a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo p estavbu použitého lešení, 
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b) bezpe nost práce b hem montáže, demontáže nebo p estavby p íslušného 
lešení, 

      c) opat ení k ochran  p ed rizikem pádu osob nebo p edm t , 
d) opat ení v p ípad  zm n pov trnostní situace, které by mohly nep ízniv  
ovlivnit bezpe nost použitého lešení, 

      e) p ípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo p estavbou. 

Obsah a etnost školení s ohledem na nová nebo zm n ná rizika práce, zp sob 
ov ování znalostí a dovedností ú astník  školení a veden dokumentace o školení 
stanoví zam stnavatel. 

8.  Žeb íky nelze používat jako podp rný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žeb ík , které jsou k tomuto ú elu výrobcem ur eny. 

9.  Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i d ev né sbíjené žeb íky o 
nejv tší délce 3,5 m s p í lemi vsazenými do zdvojených postranic dostate né 
pevnosti doložené výpo tem. 
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1. Údaje o objektu 
Na pozemcích p. .  1922/5, 1922/3 a 1287 p i ulici Adámkové je n kolik let 
nevyužívaný objekt u ovského u ilišt .  
 
zastav ná plocha     2 188 m2 
terasa v p ízemí     119 m2 
 
obestav ný prostor bez založení 
stávající objekt     8 105 m3 
p ístavba      14 940 m3 
 
venkovní zpevn né plochy  

chodníky, nástupní plocha pro p ší   364 m2 
zpevn né plochy pro zásobování   688 m2 
parkovišt       218 m2 
pojízdný chodník kolem objektu   371 m2 
 
P dorysný rozm r (maximální míry)   45,21 x 55,21 m 
 
Výškové osazení objektu +-0,00 do terénu ±0,00 = 582,23 m.n.m. = úrove  

stávajícího p ízemí objektu 
 
Dispozi ní ešení je patrné z p dorys  ve složce Architektonické a stavebn - technické  
ešení. 

 
Orienta ní investi ní náklady stavby     100.000.000,-K  (bez DPH). 

2. Stru ný popis stavby 
Objekt má hlavní ty podlažní ást podél hlavní m stské komunikace a dv  bo ní 
k ídla, má tedy tvar písmene U. Základní koncepce je postavena na zám ru 
rekonstruovat hlavní stávající objekt a po zbouraní obou dvorních k ídel p istav t novou 
ást se dv ma sály. 

Hlavní vstup je v p vodní poloze s obohacením o terasu umož ující letní posezení a 
rozší ení skladových prostor  v suterénu. 
 Z jihozápadní strany je orientován výtah zabezpe ující bezbariérový p ístup do 
všech podlaží centra, manipulaci s nábytkem a veškerou další obsluhu. Na jihozápadní 
stran  je déle vedlejší vstup do spole enské ásti a vstup pro ú inkující a obsluhu topení 
a vzduchotechniky. 
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3. Všeobecné požadavky na pln ní enviromentu 
P i výstavb  nové budovy školy se budou všechny osoby pohybující se na staveništi 
ídit dle uvedených právních p edpis :  

- zákon . 17/1992 Sb. o životním prost edí  
- zákon . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší a o zm n  n kterých dalších 

zákon  
- zákon .114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny  
- zákon . 100/2001 Sb. o hodnocení vliv  na životní prost edí  
- na ízení vlády .148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky  

hluku a vibrací  
S odpady vzniklými b hem výstavby se bude nakládat dle:  

- zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon  
- vyhláška .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
- zákon . 356/2005 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích  

Odpady budou zat í ovány do skupin a podskupin dle vyhlášek . 381/2001 Sb. ve 
zn ní vyhlášky . 503/2004 Sb. Odpady se rozlišují na N – nebezpe né odpady  
a O – ostatní odpady.  

3.1. Za ízení staveništ  
Zajistit prost edky pro likvidaci nehod a havárií. Do dokumentace stavby zapracovat 
požadavky místního havarijního, požárního nebo provozního ádu. Zve ejnit na stavb  
vhodným zp sobem havarijní ády a d ležitá telefonní ísla. Zabránit plýtvání 
energiemi (voda, el.energie – vytáp ní, oh ev vody a osv tlení). Po ukon ení stavby 
zajistit uvedení okolí staveništ  do p vodního (požadovaného) stavu.  

3.2. Doprava a mechanizace 
Každodenní prohlídka vozidla nebo mechanizace. Provedení zaškolení strojník  a idi  
se specifiky na stavb  ve vztahu k EMS, v etn  postupu p i havárii. Provád ní výb ru 
dodavatel  dopravy a mechanizace s ohledem na EMS u závodu a ochranu životního 
prost edí. Zajišt ní o išt ní vozidla nebo mechanizmu – zamezení zne išt ní 
komunikací. Použití úkapových van nebo polštá  p i parkování a p elévání ropných 
produkt , nutné oprav  na stavb  a jejich následné uložení na ur ené místo po odjezdu, 
p íp. správné uložení vzniklého odpadu.  

4. ešení enviromentu p i realizaci stavby  

4.1. Nakládání s odpady  
P ed zahájením výstavby uzav e zhotovitel smlouvu s oprávn nou osobou, která bude 
zajiš ovat odvoz a likvidaci odpad  ze stavby.  
B hem výstavby bude veškerý odpad odvezených odpad  evidován, jelikož tato 
evidence je nutná pro možnost požadavku p i kolauda ním ízení.  
Odpady, které budou vznikat v pr b hu stavby, budou shromaž ovány ve sb rných 
nádobách a kontejnerech (viz za ízení staveništ ) a po napln ní odváženy k využití, 
recyklaci nebo odstran ní.   
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Nebezpe né odpady budou t íd ny podle druh  a kategorií a to odd len  od ostatních 
odpad  v uzav ených speciálních nádobách, ur ených pro p íslušný druh odpadu a 
zabezpe ených proti neoprávn né manipulaci nebo úniku škodlivých látek. Sb rné 
nádoby budou ozna eny podle zákona .185/2001 Sb. o odpadech a podle provád cí 
vyhlášky (nádoby s nebezpe nými odpady budou opat eny identifika ními listy 
nebezpe ných odpad , symboly nebezpe nosti a osobou zodpov dnou za nakládání s 
nebezpe nými odpady.) 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ P I REALIZACI STAVBY 
                        ZAT ÍD NÍ ODPAD              N/O         ODPAD 

08 04 09 
Odpadní lepidla a t snící materiály s organickými 
Rozpoušt dly     

N 
 

Odpady z lepicích  
materiál  

15 01 01 Plastové obaly O 
Obaly stavebních hmot 
apod. 

15 01 03 D ev né obaly O 
Obaly stavebních hmot 
apod. 

15 01 06 Sm sné obaly O 
Obaly stavebních hmot 
apod. 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky neb.látek nebo obaly zne ist né 
t mito látkami 

N 
Obaly stavebních hmot 
apod. 

15 02 02 
Absorp ní inidla, filtra ní materiály, istící tkaniny a  
ochranné od vy zne ist né neb.látkami 

N Údržba stavební techniky 

17 01 01 Beton     O Odpad z betonáže 

17 01 02 Cihly O Stavební odpady 

17 01 06 
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a  
keramických výrobk  s obsahem neb.látek 

N Kontaminovaný odpad 

17 01 07 
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk  s obsahem neb.látek 

O Sm sný stavební odpad 

17 02 01 D evo O Odpadní stavební d evo 

17 02 02 Sklo O Odpadní sklo 

17 02 03 Plasty O Odpadní plasty 

17 04 02 Hliník O Odpad z montáže 

17 04 05 Železo a ocel O 
Odpad z montáže  
konstrukcí. 

17 04 07 Sm sné kovy O 
Odpad z montáže  
konstrukcí 

17 04 11 Kabely neuvedené pod .17 04 10 O Odpady z elektroinstalace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod . 17 05 03 O Odpad z terénních úprav 

17 06 04   Izola ní materiály neuvedené po . 17 06 01 a 17 06 03 O Odpad Stav.izol.materál  

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry, neuvedené pod 
íslem 170801 

O 
Odpady z montáže  
podhled  a obklad  

17 09 03 
Jiné stavební a demoli ní odpady obsahující nebezpe né 
látky 

N 
Kontaminované odpady z 
výstavby 

17 09 04 
Jiné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod ísly 17 
09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O Jiné odpady z výstavby 

20 03 01 Sm sný komunální odpad O Odpad za ízení staveništ  
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4.2. Nakládání s chemickými látkami  
Všichni pracovníci, kte í p ijdou do styku s chemickými látkami, budou ádn  
proškolení – jak nakládat s chemickým odpadem. Ke každé chemické látce co se m že 
na stavb  vyskytnout, bude bezpe nostní list, který popisuje jak s t mito látkami 
nakládat. Zvýšená pozornost bude v nována usklad ování chemických látek – všechny  
chemické látky budou v uzamykatelných skladech. 
Všichni zam stnanci, jenž budou jakkoliv manipulovat s chemickými látkami budou  
vybaveni ochrannými pom ckami. 

4.3. Opat ení pro snížení staveništního hluku  
Stavba se bude ídit dle na ízení vlády .148/2006 Sb. o ochran  zdraví p ed 
nep íznivými ú inky hluku a vibrací.   
P i realizaci stavby (betonáž, armování, montáž bedn ní, pojezd stavební techniky, 
automobil , autodomícháva , je áb , chod mícha ky) vzniká nadm rný hluk, který je 
nežádoucí pro sousední obyvatelstvo, je t eba ho minimalizovat. Nap íklad nasazením 
vhodných stroj  a vhodnou organizaci výstavby. V dob  od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq 
p esáhnout hodnotu 65 dB(A). 

4.4. Opat ení pro snížení prašnosti stavby  
B hem realizace stavby dochází k vzniku prašnosti, ten je t eba eliminovat kropením a 
zvlh ováním komunikace, i materiál . Skládky sypkých materiál  p ikrývat plachtou.  
Skládky umístit tak, aby prašnost neovliv ovala výuku, i studenty a zam stnance  
školy. Práce, p i kterých víme, že dojde k prašnosti – provád t v dob , aby neovlivnili  
výuku.  

4.5. Opat ení pro ochranu zelen  na staveništi  
Stromy a ke e ur ené k zachování, budou chrán ny – bedn ním, oplocením nebo sítí. 
Skládky materiál  umis ovat mimo dosah zele .  

4.6. Opat ení proti zne iš ování ovzduší  
Nezvyšovat zbyte n  otá ky motoru. P i koncentraci velkého po tu vozidel a stroj  
se spalovacími motory, nep ekra ovat únosnou hranici nasazení t chto stroj . P i 
doprav  stavebních materiál , uskladnit materiál v optimálním množství, aby nedošlo 
ke zbyte ným opakujícím dodávkám materiálu.  

4.7. Opat ení proti zne iš ování komunikací a komunikací jim p ilehlým  
B hem provád ní prací a po každé sm n  ur it pracovníka, který bude komunikaci istit 
vysokotlakým p ístrojem (wapkou).  

4.8. Opat ení proti zne iš ování zeminy (terénu)  
Nepoužívat k mytí motor  a jejich sou ástek naftu, i jiné chemické látky. Skládky 
paliv a chemických látek pouze na asfaltovém povrchu blízko staveništ .  Pokud dojde 
k úniku chemických látek do zeminy, zeminu bu to vykopat a odvézt, nebo látky 
zneutralizovat použitím vhodných sorbent . 
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SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 
na  zhotovení stavby  NÁZEV STAVBY uzav ená  dle ust. § 536 a násl. obchodního 
zákoníku mezi smluvními stranami: 

 
I. Objednatel:   M sto Hlinsko, Pod bradovo nám stí 1, 539 23 

Hlinsko 
Jednatel:  Silvestr áp 

   Bankovní spojení: S spo itelna 
   íslo ú tu: 0800/15487213101 
   R. .: 740618/0826 
   Telefon: 068/47954175 
 
II. Zhotovitel:   Alos, Svojsíkova 564, B eclav 830 00 
  Zastoupený: ing. Josef Bican 
   Bankovní spojení: Komer ní banka Brno 
   íslo ú tu: 564211245654/0100 
   I O: 141250 
   DI : 154512323 
   Telefon: 776452542 
    

1. P edm t smlouvy 

1.1. Smluvní strany se dohodly,  že p edm tem pln ní je finální 
dodávka  stavby Multifunk ní centrum Hlinsko v Hlinsku. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést výstavbu MFC ve sjednaném rozsahu dle 
zadávacího projektu v dob  a míst  pln ní ur eném touto smlouvou.  

1.3. Zhotovitel je oprávn n pov it provedení jednotlivých ástí díla jinou osobou, 
nejvíce však v takovém rozsahu, aby celkový souhrn hodnoty díla vytvo ené 
jinými osobami než zhotovitelem nep ekro il 50 % celkové ceny díla. P i 
provád ní ásti díla jinou osobou má zhotovitel odpov dnost, jako by tuto ást 
díla provád l sám. 

1.4. Objednatel je povinen hotové dílo ve stanoveném termínu p evzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu, která je ur ena touto smlouvou. 

1.5. Objednatel je rovn ž povinen zajistit a p edat pozemek, na n mž se má dílo 
provád t, zhotoviteli, a to v dob  zahájení stavby stanovené touto smlouvou. 
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2. Dodací lh ta, p edání a p evzetí díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit  stavební práce do 1.3.2012 (dle zadávacích 
podklad ) a dokon it a p edat dílo dle l. I této smlouvy do  30.10.2013. Pln ní 
závazk   objednatele uvedených v l. IV této smlouvy  je povinnost, na  jejímž 
spln ní je  závislé v asné spln ní dodávky.  

2.2. Závazek na zhotovení díla  je spln n jeho dokon ením bez zjevných nedod lk  a 
p edáním díla. Objednatel je povinen p evzít dílo, pokud  nebude vykazovat 
zjevné vady,  s výjimkou drobných vad, které nebrání ádnému užívání díla.   

2.3. Po  zhotovení díla vyzve zhotovitel  objednatele 7 dn  p edem k jeho p edání a 
p evzetí v míst  pln ní. Dokladem o ukon ení díla bude protokol o p evzetí  díla 
potvrzený ob ma smluvními stranami, jehož p ílohou bude soupis všech 
p ípadných vad a nedod lk  s termíny jejich  odstran ní a v n mž  objednatel 
výslovn  uvede, zda dílo p ejímá nebo ne a pokud ne, z jakých d vod .   

2.4.  Vlastnické  právo ke zhotovenému dílu  p echází na objednatele až jeho úplným 
zaplacením.  

2.5. Nebezpe í škody na celém  díle p echází na objednatele v okamžiku podpisu 
zápisu o p edání a p evzetí díla. 

3. Cena díla  

3.1. Cena díla je stanovena dohodou na základ  závazné cenové nabídky zpracované 
zhotovitelem a      iní : 

 CENA CELKEM BEZ DPH 

 74 159 000 K  

DPH 20 % 

 14 831 000 K  

 
 CENA CELKEM  V ETN  DPH 
 

89 000 000 K  

 (bez DPH) Je stanovena formou položkového rozpo tu, nedílné sou ástí této 
smlouvy. 

3.2. Smluvní cena m že být snížena: 

- v p ípad  snížení rozsahu n kterých prací dohodnutém ob ma stranami se 
zapsáním do stavebního deníku, 
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- v p ípad  snížení ceny energie, plynu nebo jiných médií pot ebných k 
provedení díla, 

- v p ípad  snížení cen materiál , 
- v p ípad  snížení cen vstup  na základ  zm ny kurzu m ny, r stu inflace apod. 
- snížením cen prací nebo poskytnutím slev ze strany zhotovitele, 
- po dohod  obou stran. 

 

3.3. Smluvní cena m že být zvýšena: 

- v p ípad  da ové i jiné legislativní zm ny v pr b hu doby pln ní, 
- v p ípad  zvýšení ceny energie, plynu nebo jiných médií pot ebných k 

provedení díla, 
- v p ípad  zvýšení cen materiál , 
- v p ípad  zvýšení cen vstup  na základ  zm ny kurzu m ny, r stu inflace 

apod. 
- po dohod  obou stran. 

3.4. O veškerých zm nách cen musí zhotovitel neprodlen  informovat objednatele a 
musí jakékoliv navýšení náklad  ádn  prokázat. 

3.5. Dojde-li v pr b hu provád ní díla k nutnosti provést vícepráce, které nejsou v 
rozpo tu zahrnuty nebo které objednatel doobjedná nad rámec p vodního zadání, 
budou tyto vícepráce specifikovány zápisem ve stavebním deníku nebo o nich 
bude proveden zvláštní zápis. Tento zápis musí být podepsán za zhotovitele i za 
objednatele pracovníky, kte í jsou pov eni jednat ve v cech technických dle l. 1 
této smlouvy. 
Zhotovitel neprovede vícepráce jím navržené bez souhlasu objednatele. V p ípad  
provedení t chto víceprací bez souhlasu objednatele nebudou tyto objednatelem 
proplaceny. 

4. Platební a faktura ní podmínky 

4.1. Zhotovitel m že vystavit faktury za díl í práce dle platebního kalendá e. 

4.2. Po úplném dokon ení a p edání díla objednateli vystaví zhotovitel kone nou 
fakturu za dílo. 

4.3. Splatnost faktur je vzájemn  dohodnuta na 14 dní od doru ení da ového dokladu 
objednateli. 

4.4. Faktury budou mít všechny náležitosti da ového dokladu dle § 12 zákona . 
199/1990 Sb. 

4.5. V p ípad  pozdního uhrazení faktury vinou objednatele uhradí objednatel 
zhotoviteli poplatek z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované ástky za každý den 
prodlení. 
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4.6. V p ípad  nep ijetí faktury objednatelem z d vod  uvedených v odst. 9.4., je 
objednatel povinen fakturu vrátit nejpozd ji do 14 dní od jejího p ijetí s ádným 
objasn ním d vodu jejího nep ijetí. 

5. Záruka na dílo 

5.1. Záru ní doba na dílo za íná b žet ode dne p edání díla (p edpoklad 30.10.2013) a 
iní 60 m síc . 

5.2. V p ípad  zjišt ní vad zavin ných zhotovitelem v dob  záruky odstraní zhotovitel 
vady na vlastní náklady neprodlen  po obdržení písemné reklamace od 
objednatele. 

5.3. Záloha na krytí náklad  spojených s uskute ováním záruky iní 5% z celkové 
ceny díla do 30.10.2013 Tato ástka, nejmén  však 10% ástky fakturované v 
kone né faktu e, bude p i vyplacení záv re né faktury objednatelem zadržena. Po 
6 m sících od zaplacení kone né faktury  m že být tato ástka (snížená o 
oprávn né náklady objednatele spojené s odstran ním vad díla) po dohod  obou 
stran p evedena  ve prosp ch zhotovitele, který sou asn  za ídí z ízení bankovní 
záruky u prvot ídního bankovního ústavu ve prosp ch  objednatele a to v délce 
trvání do 25.05.2006 ve výši shora uvedené, p evedené ástky, pro krytí náklad  
spojených s odstran ním vad díla po dobu záruky díla.  

5.4. Z výše uvedené záruky budou objednateli nahrazeny náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s odstra ováním vad díla v záru ní dob , pokud je na ádnou výzvu 
objednatele a v dohodnutém termínu neodstraní zhotovitel. 

5.5. Objednatel je oprávn n zadržet do doby odstran ní vad a nedod lk  zjišt ných p i 
p evzetí díla objednatelem ástku až do výše 10% z doplatku celkové ceny za 
dílo, uvedeného v kone né faktu e.  

6. Základní podmínky pro realizaci 

 
Zhotoviteli bude investorem p edána provád cí dokumentace uvedená v p íloze, 
dále zhotovitel obdrží i výškové a polohopisné body budoucí stavby. bezpe nostní 
a ekologická opat ení p i realizaci budou stanovena ve stavebním povolení. 
Stavební deník bude veden denn  ve t ech kusech, jeden bude uložen v kancelá i 
stavbyvedoucího tak, aby stavební dozor m l možnost do n j kdykoliv 
nahlédnout. 
 
Zhotovitel je povinen stavební dílo pojistit pro p ípad zásahu vyšší moci, živelné 
pohromy nebo zásahu t etí osoby. Práva na pojistné pln ní bude mít ze smlouvy 
p ímo objednatel. Zhotovitel prokazuje objednateli p i podpisu smlouvy o dílo 
existenci pojistné smlouvy z odpov dnosti za škodu zp sobenou provád ním 
stavebních prací 
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7. P edání díla 

7.1. Vlastnické právo hotového díla p echází na objednatele úplnou úhradou všech 
vystavených a odsouhlasených faktur. 

7.2. P edání díla prob hne v termínu dohodnutém ob ma stranami, nejpozd ji však 
jeden m síc p ed kolaudací. V této dob  musí zhotovitel vyklidit za ízení 
staveništ  a uvést dílo do stavu odpovídajícího pro jeho užívání. 

7.3. Nedod lky budou odstran ny do jednoho m síce po p edání díla. 

8. Smluvní pokuty 

8.1. P i zhotovitelem zavin ném p ekro ení termínu dokon ení a p edání díla bude 
objednateli zaplacena následující smluvní pokuta: 75 000,-K   za každý zapo atý 
den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody v etn  ušlého zisku a náklad  
vzniklých p ekro ení termínu dokon ení, p edání a kvality díla objednateli 
z stávají objednateli zachovány.  

8.2. Smluvní strany se dále dohodly na smluvní pokut  1.000,-K  za každou vadu a 
nedod lek, které vyplynou z p ejímacího ízení ke dni 30.10.2013. Toto penále se 
vztahuje na každý den nedodržení termínu odstran ní vady i nedod lku, p i emž 
termín k odstran ní bude sjednán p i p ejímacím ízení dne 30.10.2013.  

8.3. Smluvní pokutu za nedodržování ustanovení o bezpe nosti a ochran  zdraví p i 
práci je objednatel, prost ednictvím oprávn né osoby, oprávn n uložit dle níže 
specifikovaného postupu: 

 p i prvním zjišt ní vystaví odpov dná osoba objednatele upozorn ní zhotoviteli, 
formou zápisu do stavebního deníku 

 p i druhém zjišt ní odešle odpov dná osoba objednatele dopis zhotoviteli se 
stanovením pokuty ve výši 5000,-K . 

 p i t etím a každém dalším zjišt ní odešle odpov dná osoba objednatele dopis 
zhotoviteli se stanovením pokuty ve výši 10 000,- 

 Zhotovitel je povinen uhradit eventuelní pokutu vyplývající z tohoto ustanovení 
do14-ti dní od obdržení dopisu. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. Mimo p ípady dle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku je objednatel oprávn n od 
této smlouvy zcela nebo áste n  odstoupit s okamžitou platností p i poskytnutí 
p im ené dodate né lh ty, pokud: 

- zhotovitel p ekro í dohodnuté termíny výkon  podle harmonogramu 
stavby o více než 2 týdny 
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- na majetek zhotovitele bude zahájeno ízení o vyrovnání nebo konkurzní 
ízení, pop . návrh na zahájení ízení bude zamítnut pro nedostatek 

majetku dlužníka  

- zhotovitel nezaru uje na základ  nedostatku kvalifikovaných pracovních 
sil a nekvalitního materiálu správné a v asné provedení zakázky 

- Jestliže se objednatel rozhodne stavbu nerealizovat, uhradí objednatel 
zhotoviteli prokázané vynaložené náklady a vzniklé škody, u kterých má 
však zhotovitel povinnost zajistit, aby takto vzniklé škody byly co 
nejnižší (povinnost minimalizace škod). 

 Pokud za odstoupení objednatele od smlouvy odpovídá zhotovitel, pak je povinen 
zhotovitel nahradit objednateli všechny tímto vzniklé prokázané nutné náklady a 
škodu. 

9.2. Mimo p ípady dle § 345 odst. 2. obch. zákoníku je zhotovitel oprávn n odstoupit 
od smlouvy v t chto p ípadech: 

- prodlení se zaplacením zálohových list  i faktur delší než 30 dn  a k 
této úhrad  nedošlo ani po uplynutí p im ené lh ty v délce min. 15 dn  
stanovené zhotovitelem v písemné výzv  zaslané do sídla objednatele 

- v p ípad , že bude zahájeno ízení o vyrovnání nebo konkurzní ízení na 
majetek objednatele, pop . návrh na zahájení ízení bude zamítnut pro 
nedostatek majetku dlužníka  

Ve výše uvedených p ípadech uhradí objednatel zhotoviteli cenu za dílo již 
provedené a prokazateln  vzniklé náklady. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby 
vzniklé škody byly co nejnižší (povinnost minimalizace škod). 

10. Základní vztahy objednatele a zhotovitele 

10.1. Objednatel p edá ke dni zahájení prací staveništ  a vydá písemné povolení k 
zapo etí a provád nídíla. 
O p edání staveništ  a zahájení prací bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

10.2. Po dobu stavby p echází vlastnické právo na staveništ  na zhotovitele, který je po 
dobu pln ní zodpov dný za veškerý provoz na n m. Po dokon ení díla, tj. po 
ádné kolaudaci, p echází vlastnické právo na staveništ  zp t na objednatele.  

10.3. Po dobu stavby povede zhotovitel ádný stavební deník a bude v n m 
zaznamenávat všechny d ležité skute nosti týkající se provád ného díla. 

10.4. P i zahájení díla dohodne objednatel se zhotovitelem podmínky týkající se 
zp sobu provedení p íjezdových cest, odb ru el. energie, odb ru vody, 
p ípadného záboru ve ejných prostranství, prohlášení o podzemních i nadzemních 
vedeních, zp sobu vyty ení stavebních objekt . 
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10.5. Zhotovitel provede ádné zabezpe ení za ízení staveništ  a zabezpe í jeho ádné 
provozování. 

10.6. Objednatel má si obstarat stavební dozor v rozsahu dohodnutém se zhotovitelem. 

10.7. Zhotovitel pln  zodpovídá za dodržování bezpe nostních a požárních p edpis  p i 
provád ní díla. 

10.8. Zhotovitel musí pro stavbu použít pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu p edpokládané existence stavby byla p i b žném provozu zajišt na 
pot ebná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpe nost, hygienické 
požadavky a bezpe nost p i užívání. 

11. Jiná ujednání 

11.1. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele je považováno 
neproplacení n kterých prací nebo nedodržení termínu plateb. 

11.2. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele je považováno 
nedodání n kterých prací, neoprávn né p ekro ení ceny nebo nedodržení 
požadovaných vlastností nebo kvality díla. 

12. Ukon ení smluvního vztahu 

Formální ukon ení bude dohodnuto 30.10.2015 

13. Záv re ná ustanovení 

13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech vyhotoveních, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dv . 

13.2. Tuto smlouvu lze zm nit nebo zrušit pouze písemným oboustrann  potvrzeným 
smluvním ujednáním podepsaným oprávn nými zástupci obou stran. 

13.3. Smlouva nabývá ú innosti podpisem smlouvy ob ma smluvními stranami, které 
zárove  prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné v le a na d kaz 
toho p ipojují své podpisy. 

13.4. Pokud nebylo v této smlouv  stanoveno jinak, ídí se právní pom ry z ní 
vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem. 

 
V .................... dne ................... V .................... dne ................... 
 
 
...........................................  
objednatel 

 
 
........................................... 
zhotovitel 
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ZÁV R 

 
Svou diplomovou práci jsem vypracoval dle zadání. V diplomové práci jsem se zabýval 
rozpo tem s výkazem vým r, asovým a finan ním plánem objektovým, 
harmonogramem pro hlavní objekt, projektem za ízení staveništ , návrhem hlavních 
stavebních stroj  a technologickými p edpisy bouracích prací, montáží lepených 
nosník  a betonáží monolitického stropu. Pro tyto innosti jsem zpracoval kontrolní a 
zkušební plány. 
V rozpo tovém programu BUILD Power od firmy RTS a.s. jsem zpracoval položkový 
rozpo et pro zadané technologické etapy s dodrženými rozpo tovými úrovn mi z první 
poloviny roku 2012.  
Ve výkresové ásti jsem ešil za ízení staveništ  a dopravní vztahy. 
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TP   Technologický p edpis 
ŽB  Železobeton 
ZS  Za ízení staveništ  
KZP      Kontrolní a zkušební plán  
BOZP     Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci  
PD      Projektová dokumentace  

SN   eská státní norma 
SD  Stavební deník 
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