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Abstrakt 
Moje diplomová práce se zabývá technologickým návrhem rekonstrukce a nástavby pavilonu 

polikliniky v Praze. Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů. V rámci výstavby dojde 

k demontáži střešního souvrství stávajícího objektu a k následné montáži dvou nových 

podlaží. Uvnitř budou vybudovány nové dělící příčky a veškeré instalace. Budova bude 

následně zateplena. 

V diplomové práci je detailněji popsána montáž nástavby očního centra z železobetonových 

prefabrikovaných dílců a montáž vnějšího kontaktního zateplovacího systému. 

  

Klíčová slova 
technologický předpis, časový harmonogram, rozpočet, strojní sestava, zařízení staveniště  

  

  

  

Abstract 
My thesis deals with the technological design of reconstruction and extension pavilion health 

center in Prague. The building is divided into two buildings. The construction will be 

dismantled roof strata of the existing building and the subsequent installation of two new 

floors. Inside will be built new partitions and other fittings. Then the building will be 

insulated. 

The thesis describes the installation detail superstructures Eye Center of reinforced concrete 

prefabricated parts and assembly of the external thermal insulation system. 
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technological regulation, time schedule, budget, mechanical assembly, site equipment  
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ÚVOD  

Náplní diplomové práce je stavebně technologický projekt rekonstrukce a nástavby 

pavilonu polikliniky v Praze. Stavba se nachází v městské části Krč, nedaleko zastávky 

metra Budějovická. Při rekonstrukci objektu bude zachován částečný provoz 

polikliniky. 

Součástí diplomové práce je návrh zařízení staveniště pro technologickou etapu 

montáže prefabrikovaného skeletu a vnějšího kontaktního zateplovacího systému. 

K těmto etapám je zhotoven také technologický předpis a kontrolní zkušební plán. Práce 

dále obsahuje návrh strojní mechanizace pro hlavní stavební práce, identifikaci a 

hodnocení bezpečnostních rizik spojených s rekonstrukcí daného objektu a časový plán 

výstavby. 

Technologická etapa montáže prefabrikovaného skeletu je zaměřena na budování 

čtvrtého a pátého nadzemního podlaží hlavní budovy. Na celý tento objekt se po 

vyzdění vnějších stěn aplikuje kontaktní zateplovací systém.  
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1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:   Poliklinika Budějovická 

Nástavba oční kliniky Lexum Alfa 2 

Místo stavby:   Antala Staška 1670/80, 140 46  Praha 4 

Kraj:    Praha 

Obec:    Praha 

Katastrální území:  Krč 

Parcely č.:   1588/29 

Druh stavby:   rekonstrukce 

Plocha pozemku:  4513 m2 

Účel stavby: jednodenní ambulantní péče a specializovaná zdravotní 

diagnostická péče 

Termín zahájení:  4.3.2013 

Termín dokončení:  19.11.2013 

 

2  HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 

Investor:    ASUZA, a.s. 

     Antala Staška 1670/80 

140 46  Praha 4 

   

Hlavní projektant:   H. A. N. S. stavby, a.s. 

     Holušická 2253/1 

148 00 Praha 4 

 

Zhotovitel:    Syner, s.r.o. 

     Dr. Milady Horákové 580/7 

460 01 Liberec 4 
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3  ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY1 

Stavba je členěna do dvou stavebních objektů SO03 a SO04. V rámci výstavby dojde 

k těmto stavebním úpravám: 

• vestavba administrativního provozu LEXUM do 2. NP objektu SO.04 

• vestavba ambulantních oddělení LEXUM do 3. NP objektů SO.03 a SO.04 

• jednopodlažní nástavba operačního traktu LEXUM na objektu SO.03 (4. NP) 

• jednopodlažní nástavba ambulantních provozů MEDICON, a.s. na úrovni 5. NP 

objektu SO.03 

• ocelová rámová konstrukce pro uložení VZT a CHL jednotek na úrovni 4. a 5. 

NP objektu SO.03  

• nástavba ustupujícího technického podlaží na úrovni 6. NP objektu SO.03, pro 

zajištění provozů LEXUMi MEDICON 

• vybudování vyrovnávacích ramp 2.01 a 2.02 uvnitř vnitrobloku, související 

úpravy stávajících zpevněných ploch 

• nástavba stávajícího a přístavba nového evakuačního výtahu ve vnitrobloku 

• nastavení stávajícího dvouramenného schodiště na ose 8 

• přístavba únikového schodiště ve 2. - 5. NP na ose 15-16 JZ průčelí 

 

Kapacitní údaje stavby: 

Hrubá podlahová plocha vestavby 2. NP 
SO04 

708,9 m2 
Čistá podlahová plocha vestavby 2. NP 592,8 m2 
Hrubá podlahová plocha dostavby a vestavby 3. NP SO03, 

SO04 
1668,8 m2 

Čistá podlahová plocha dostavby a vestavby 3. NP 1398,6 m2 
Hrubá podlahová plocha nástavby 4. NP 

SO03 
1108,1 m2 

Čistá podlahová plocha nástavby 4. NP 787,2 m2 
Hrubá podlahová plocha nástavby 5. NP 

SO03 
1108,1 m2 

Čistá podlahová plocha nástavby 5. NP 778,5 m2 
Hrubá podlahová plocha nástavby 6. NP 

SO03 
147,4 m2 

Čistá podlahová plocha nástavby 6. NP 128,9 m2 

 

 

                                                 
1Technická zpráva pro provedení stavby 
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4  STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

STAVBY2 

4.1 Architektonické řešení stavby 

Areál Polikliniky Budějovická je situován při ulici Antala Staška v blízkosti stanice 

metra Budějovická. Jednotlivé objekty tvoří atriovou kompozici, kde jednotlivá křídla 

ze čtyř stran vymezují vnitřní prostor s parkovou úpravou. Celému areálu dominují 

výškové budovy SO01 – objekt BETA na SZ straně areálu přivrácené k ulici Antala 

Staška a SO02 s nástavbou ALFA 2 tvořící SV hranu areálu rovnoběžnou s ulicí 

Budějovická. JZ křídlo polikliniky, tvořené objekty SO03 a SO05 je prodlouženo 

výběžkem (objekt SO04) k ulici Antala Staška. Na JV straně je areál uzavřen objekty 

SO05 a SO06. Jednotlivá křídla areálu jsou ve vnitrobloku vzájemně propojena 

zastřešenými chodníky a vyrovnávacími rampami.V červenci 2011 byl jako hlavní 

vstup do objektu SO01 - BETA dokončen objekt BETA VESTIBUL umístěný při 

výstupu z metra v ulici Antala Staška, ten tvoří dominantní architekturu v ulici Antala 

Staška a vytváří hmotovou dominantu.   

Konstrukčně jsou objekty areálu řešeny jako trojtrakt s chodbou na středové ose, podél 

které jsou na obě strany situovány ordinace s čekárnami a sociální zázemí. Vnitřní 

komunikační prostory v upravovaných prostorách budou provedeny v souladu s 

Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Návrh je řešen jako nástavba a úpravy na stávající 

konstrukční systém se zohledněním požadavků lékařských pracovníků zastoupených 

investorem a budoucím uživatelem. Architektonické řešení částí se stavební úpravou a 

nastavovaných částí navazuje na výraz stávajících objektů. Jejich fasády jsou členěny 

jako lineární plochy okny a jsou doplněny o meziokenní vložky. Akcentovány jsou 

vstupy do jednotlivých oddělení podél jihozápadní fasády objektu SO03. Dominantní 

hmotou fasády v atriu je stávající těleso výtahu, které kryje vstup do objektu SO03.  

Architektura má výraz ryze funkčního zdravotnického zařízení. Formální členění je 

z architektonického hlediska doplněno o hmoty arkýřů, které mělce vystupují před 

současnou fasádu objektu. Tyto hmoty jsou umístěny v průčelí fasády do ulice Antala 

Staška a dále v podélné části objektu na jihozápadní fasádě v úrovni 3. NP. 

Architektonický akcent těchto prvků podtrhuje opláštění barevně kontrastním 

materiálem. Tělesa arkýřů budou doplněna o reklamní prvky LEXUM. 

Výraznou částí objektu budou označení α2, která jsou umístěna na jihozápadní věži 

schodiště a dále na novém opláštění tělesa výtahu. 

                                                 
2Technická zpráva pro provedení stavby 
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4.2 Funkční a dispoziční řešení 

Funkční řešení je navrženo dle zadání investora a budoucího uživatele. Zahrnuje 

stavební úpravy v technické části stávajícího objektu, vyvolané posílením základových 

konstrukcí. Dále je adaptována část SO04 ve druhém nadzemním podlaží pro potřeby 

administrativního provozu LEXUM. Dispozičně je tato část řešena jako kvazi-

pětitraktové uspořádání s tím, že ve středové části traktu jsou navrženy pomocné 

prostory jednací, denní místnost a hygienické zázemí včetně skladů. V části při fasádě 

objektu jsou následně umístěny buňkové kanceláře a při fasádě jihozápadní kancelář 

halová. Prostor 2. NP v části SO03 je doplněn o prostory skladu a archivu.   

Dispoziční řešení části 3. NP v prostoru objektů SO03 a SO04 je navrženo jako 

ambulantní patro LEXUM s umístěnými vyšetřovnami, přípravnami, přístrojovými 

vyšetřovnami a nezbytným zázemím objektu. V severozápadní části objektu SO04 jsou 

navrženy části kanceláří lékařů a primariát. Dispoziční návrh je řešen jako trojtrakt 

s otočením v severozápadní části a dále s rozšířením v prostoru čekáren a patrové 

recepce. Dispozice je orientována na únikové cesty. Ty jsou řešeny ve třech částech 

jednotlivých objektů a reagují na stávající schodiště. V jihozápadní části je připojeno 

nové jednoramenné schodiště. Hlavní přístup do nadzemních podlaží je navržen přes 

nový a nastavovaný původní evakuační výtah umístěný ve dvoře objektu.  

4. NP je řešeno jako dispoziční vícetrakt. Je určeno jako operační podlaží a je navrženo 

jako nástavba mezi osami 7-17. Půdorys podlaží je doplněn o technologickou část mezi 

osami 6-7. Zde jsou umístěny VZT jednotky a současně stávající jednotky chladu 

přemístěné ze stávající úrovně stropu nad 2. NP. Dispozice 4. NP je orientována 

podélně na stávající a nové únikové schodiště. Centrálně jsou navrženy čtyři operační 

sály, které obklopuje prostor hygienického zázemí lékařů a prostory přípravy pacientů. 

Ve středu dispozice jsou umístěny centrální sterilizace. Při ose 17 jsou pomocné 

prostory a hygienické prostory jsou umístěny k objektu fasády BETA. Hlavní vstup do 

podlaží je navržen z nového výtahu přistavěného k nastavenému stávajícímu výtahu 

z prostoru vnitrobloku.  

5. NP je dispozičně řešeno identicky jako 4. NP. Jedná se o trojtrakt orientovaný na dvě 

únikové cesty. Orientace vstupu pacientů je z prodloužené a nové výtahové šachty 

v centrální ose dispozice. Středová chodba se rozšiřuje do prostorů čekáren v koncové 

části při ose 7 a dále přibližně mezi osami 13-15. Hygienické zázemí lékařů a technické 

zázemí je umístěno v prostoru při únikových schodištích podlaží.  Mezi osami 6-7 je 

podlaží doplněno o exteriérovou technologickou část. Tato část je přístupná od objektu 

SO04.  

6. NP je řešeno jako technologické podlaží. Je umístěno mezi osami 8-12. Koncepce 

podlaží je na jednu únikovou cestu stávajícího prodlouženého schodiště na ose 8. 

Podlaží zahrnuje exteriérové části s technologickým zařízením chráněným 
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protihlukovými zástěnami. Přístup do prostoru střechy je řešen dveřmi v akustických 

panelech. Podlaží zahrnuje hlavní prostory - strojovnu dieselagregátu, strojovnu NN a 

strojovnu chlazení. 

4.3 Stavební řešení 

4.3.1 Obvodové nosné konstrukce 

Stropní konstrukci dostavby 3. NP a nástavby 4. a 5. NP tvoří v návrhu ŽB průvlaky 

stykované na podpoře svarovým spojem. Na konzoly průvlaků průřezu 400 x 500 mm 

budou uloženy předpínané stropní panely spirolltl. 200 mm a ztužidla průřezu 250/500 

mm (resp. 250/750 mm) pro vynesení obvodového pláště 5. NP a střešní atiky. 

Obvodový plášť 4. NP bude vynesen ztužidly osazenými na konzoly v patách ŽB 

sloupů 4. NP.  

Průvlaky na ose 17´průřezu 240 x 1200 mm budou na koncích opatřeny konzolami pro 

uložení ztužidel. 

V místě, kde se nová stropní deska bude ukládat na stávající stropní deskové průvlaky 

(strop nad 3. NP - osy 7-8), budou místo předpínaných stropních panelů použity 

prefabrikované stropní žebírkové panely s ozubem pro uložení na deskový průvlak.  

Nosná konstrukce stropu nad 3. NP v osách 5-6 jev návrhu tvořena trapézovým plechem 

uloženým na válcovaných ocelových profilech tvaru I, IPE, U a UPE. Tuto část stropní 

konstrukce není možné zatěžovat technologickým zařízením. 

Stropní konstrukci nad 6. NP budou tvořit ocelové vazníky z válcovaného profilu a 

trapézový plech. 

Operační sály budou vybaveny ocelovými stropními konstrukcemi pro uchycení 

mikroskopu. Z důvodu vyššího statického zatížení budou v místě uchycení mikroskopu 

provedeny dodatečné monolitické trámy v prostoru mezi stávajícími spirolly. 

Konstrukce budou provedeny v souladu s požadavky LEXUM a předané dokumentace 

(specifikace zámečnických výrobků). 

Některé stávající, pro nástavbu nevyužité prostupy stropními panely ve 2. a 3. NP 

objektů SO.03 a SO.04 budou olemovány ocelovými profily s vloženými trapézovými 

plechy. Konstrukce budou následně zmonolitněny podle instrukcí ve stavebně 

konstrukční části PD. 

4.3.2 Svislé nosné konstrukce 

Svislá nosná konstrukce dostavby 3. NP a nástavby 4. a 5. NP je dána stávajícím 

konstrukčním systémem objektu SO.03. Tvoří ji ŽB prefabrikovaný skelet o půdorysné 

modulové osnově 5,8 x 3,6 x 5,8 m v příčném směru a 10 x 6 m ve směru podélném. 
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Navrhovaná konstrukční výška podlaží nástavby je 3,8 m, světlá výška pod SDK 

podhled je 3 m, nad podhledem je instalační dutina světlé výšky cca 0,4 m. Světlá výška 

chodeb bude 2400 – 2500 mm. 

ŽB sloupy nástavby jsou průřezu 400 x 400 mm (resp. 300 x 400 mm ve štítové stěně 5. 

NP).  

Štítová stěna objektu SO03 na ose 7 je v úrovni 4. NP navržena jako trojdílná 

železobetonová, tl. 300 mm, na úrovni 5. NP ji tvoří ŽB prefabrikované sloupy 300 x 

400 mm a vyzdívka tl. 300 mm z tvárnic Ytong. 

Štítová stěna z tvárnic Ytongtl. 300 mm na ose 17´ bude na úrovni 4. NP vyzděna na 

stávající stropní panely, štítová stěna na úrovni 5. NP a střešní atika budou vyzděny na 

nové stropní ŽB panely podepřené ŽB průvlaky spřaženými s vnějšími ocelovými pilíři 

(JC 250x250x10). Stabilita ocelových sloupů bude zajištěna jejich kotvením ke stávající 

nosné konstrukci budovy.  

Rizalit únikového schodiště a nástavba technického podlaží na úrovni 6. NP budou 

tvořeny ocelovou konstrukcí opláštěnou lehkým obvodovým pláštěm ze sendvičových 

panelů.  

VZT a klimatizační jednotky na střechách 3. a 5. NP budou odstíněny ocelovou 

konstrukcí, dvojitě opláštěnou akustickými panely na straně přilehlé k technologii a 

fasádními stěnovými panely na vnějším líci (kombinovaný systém např. TRIMO). 

Nosná konstrukce akustických stěn mezi objekty SO03 a SO04 bude tvořena 

vodorovnými ocelovými nosníky a sloupky. Plošina na střeše 3. NP určená pro umístění 

VZT jednotek je rovněž navržena z ocelových sloupů a vaznic, podlaha bude tvořena 

polorošty. 

Obvodové stěny nástavby budou tvořit vyzdívky z plynosilikátových tvárnic Ytong.  

Tubus šachty evakuačního výtahu bude vyzděn z prolévaných skořepinových tvárnic 

ztraceného bednění, výtahové stěny s dveřmi a obezděný prostor nastavovaného 

dvouramenného schodiště bude proveden v tl. 250 mm z tvarovek Porotherm 24 AKU 

P+D. Nadpraží vstupů do výtahových šachet budou vynesena systémovými překlady. 

 

5  SITUACE STAVBY 

5.1 Území stavby 

Areál polikliniky, který je určen k rekonstrukci, se nachází na území hlavního města 

Prahy v katastrálním území Krč. Okolí objektu je tvořeno z převážné části klidovou 

zónou bydlení. V těsném sousedství leží obchodní centrum s parkovací budovou. Objekt 
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polikliniky plynule navazuje na budovu městské části Praha 4. Navržené úpravy 

nebudou narušovat ráz stávající zástavby.   

5.2 Popis staveniště 

Prostor zařízení staveniště se bude nacházet v těsné blízkosti stavebního objektu na 

přilehlém parkovišti a v zadní části objektu SO03 v atriu. Během výstavby bude 

nezbytné provést částečný zábor této veřejné plochy a dbát na zvýšené nároky 

k zajištění bezpečnosti v okolí tohoto záboru. Při některých technologických etapách 

bude třeba provést dočasný zábor veřejného prostranství v okolí pracoviště. Zařízení 

staveniště bude od veřejného prostranství odděleno neprůhledným plotem výšky 1,8 m. 

Veškeré přístupy do tohoto prostoru musí být opatřeny výstražnými nápisy 

upozorňujícími na nebezpečí pohybu v blízkosti stavby a zákazu vstupu do prostoru 

zařízení staveniště. Brány budou dále zabezpečeny zámky. 

Staveniště bude vybaveno stavebními kontejnery pro hygienické, sociální a 

administrativní účely. K uskladnění drobnějšího materiálu a nářadí budou sloužit 

uzamykatelné sklady. V souladu s environmentálními požadavky na výstavbu musí být 

staveniště vybaveno kontejnery na tříděný odpad, které budou průběžně odváženy na 

příslušné skládky.   

Dále je navrženo pro potřeby stavby využití ploch v atriu budovy, kde se budou 

nacházet převážně zpevněné plochy pro uskladnění stavebního materiálu a 

mechanizace. Z důvodu omezeného prostoru v okolí stavby, bude nezbytné při výstavbě 

využít k uskladnění stavebního materiálu i vnitřní prostory objektu.  

Jelikož rekonstrukce objektu bude probíhat za provozu okolních budov polikliniky, je 

nutné volit při výstavbě postupy, mechanizace a prostory k uskladnění materiálu tak, 

aby nebyl omezen chod části zdravotnického zařízení.  Během výstavby bude v provozu 

1. PP až 2. NP v objektu SO03 a 1. NP v objektu SO04. V 1. NP objektu SO04 se 

nachází lékárna, která má oddělený vstup z ulice a tudíž nedochází ke střetu pracovníků 

s třetími osobami. Čtvrté podlaží objektu SO04, v kterém nebudou probíhat stavební 

úpravy, bude po dobuvýstavby z důvodu bezpečnosti uzavřeno. Do objektu SO04 se 

bude vstupovat schodištěm umístěným v přední části objektu. Přes SO04 se pracovníci 

dostanou do objektu SO03. Personál a pacienti polikliniky budou ke vstupu do objektu 

SO03 využívat zadní vchod v atriu. Tento vchod se nebude pro účely stavby využívat.  

 

6  ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN 

Po vyklizení stavebního objektu a předání staveniště se ve 3. NP objektu SO03 

vybourají vnitřní konstrukce. Dále pak se v součinnosti s těmito pracemi zajistí statická 

stabilita tohoto objektu a započne montáž prefabrikovaného skeletu. Po jejím dokončení 
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se vybudují obvodové stěny, osadí výplně otvorů, smontují příčky a instalace a objekt se 

zateplí. 

V 2. NP a 3. NP objektu SO04 budou vybourány vnitřní konstrukce a vybudují se nové, 

vyhovující současným normám a standardům. 

Zahájení stavby je naplánováno na březen 2013 a její předpokládané ukončení je v 

listopadu 2013. 

Náklady na stavební práce se předpokládají ve výši 64 870 700 Kč bez DPH. 

 

7  HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 

Pro zemní práce bude zapotřebí rypadlo - nakladač s hloubkovou lopatou. K zakládání 

se použije vrtací stroj. Dále budou na stavbě zapotřebí zdvihací mechanismy, jako např. 

autojeřáb, stavební výtah a montážní plošina. K dopravě materiálu na stavbu budou 

sloužit nákladní automobily. Při betonáži se využije autodomíchávač a čerpadlo 

betonové směsi. 

 

8  KVALITATIVNÍ, ENVIRONMENTÁLNÍ A 

BEZEČNOSTNÍ POŽADAVKY 

8.1 Kvalitativní požadavky 

Zhotovitel je při provádění stavebních prací povinen dodržet požadovanou kvalitu 

jednotlivých činností. Vlastní-li zhotovitel certifikát managementu kvality ČSN EN ISO 

9001:2001, musí při výstavbě dodržovat tuto metodiku. Veškeré odchylky od projektu 

musí být v toleranci dané příslušnými právními předpisy či stavebními normami. Při 

výstavbě je zhotovitel povinen vypracovat kontrolně zkušební plán a tímto plánem se 

v průběhu prací řídit. Do plánu stavebník průběžně zaznamenává provedené kontroly a 

zkoušky s jejich výsledky. 

8.2 Environmentální požadavky 

Jelikož se stavba nachází v zastavěném území, je nezbytné při výstavbě omezit prašnost 

a hlučnost na minimum. Zejména při provádění bouracích prací musí být vhodně 

zvoleny stroje s co nejmenší hlučností. K zamezení prašnosti musí být při provádění 

bouracích prací v interiéru otvory zajištěny plachtami. Bourané konstrukce lze při jejich 
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demolici pokropit vodou ke snížení prašnosti, pokud tomu nebrání statické či jiné 

důvody. 

Na stavbě nebudou probíhat velké terénní úpravy, je však třeba dbát na to, aby 

mechanizace opouštějící stavbu po vlastní ose neznečišťovala přilehlou komunikaci. 

Pokud ke znečištění přece jen dojde, je třeba komunikaci ihned očistit.     

Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě se řídí zákonem č. 185/2001 sb. O 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Dle požadavků tohoto zákona budou veškeré 

stavební odpady tříděny a ukládány do příslušných kontejnerů. Nádoby na odpad budou 

náležitě označeny, aby nedocházelo k mísení jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečný 

odpad musí být likvidován pouze oprávněnou firmou. 

8.3 Bezpečnostní požadavky 

Požadavky na bezpečnost při práci vychází z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

z nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Stavba musí být zajištěna tak, aby nemohlo dojít ke zranění pracovníků nebo ostatních 

osob nacházejících se v blízkosti staveniště. Všichni zaměstnanci pohybující se 

v prostoru stavby musí být seznámeni s požadavky na bezpečnost práce a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. Dále musí být pracovníci vybaveni veškerými potřebnými 

osobními ochrannými pracovními pomůckami a tyto OOPP při práci náležitě používat. 

Prostor staveniště musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Při práci ve 

výškách je nutné pracoviště a pracovníky vybavit tak, aby nemohlo dojít k pádu osob či 

materiálu z výšky nebo do hloubky.     
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1  ZEMNÍ PRÁCE 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, při které dojde k nástavbě čtvrtého 

až šestého podlaží, nebudou zemní práce přílišného rozsahu. V zadní části objektu se 

vybuduje nová výtahová šachta. Z tohoto důvodu bude třeba vykopat jámu pro její 

základy. Jedná se o jámu o celkovémobjemu cca 55 m3.Základní plocha výtahové 

šachty bude rozšířena o 0,8 m pracovního prostoru. Jáma bude vysvahována. Její spodní 

dno bude mít plochu 21 m2, hloubka výkopu je 2,0 m.  

Kvůli ztužení objektu se vybudují základové konstrukce pro nové ocelové ztužující 

sloupy. Jedná se celkem o 3 základové patky, nacházející se na ose 6 a 17. Základové 

patky budou mít plochu 1,2 m2, hl. 1,0 m.Pro patky se musí vyhloubit jáma o půdorysné 

ploše 4 m2, aby měli pracovníci dostatečný prostor pro bezpečnou práci. 

Jámy se budou hloubit pomocí rypadlo – nakladače s hloubkovou lopatou. Dno bude 

následně ručně dočištěno. Veškerá vytěžená zemina bude dočasně uložena v prostorách 

zařízení staveniště v atriu. Po dokončení základových konstrukcí se tato zemina použije 

na zpětný obsyp objektu. Zbytek zeminy se odveze na skládku. 

Před zahájením výkopových prací je třeba nejprve vytýčit podzemní vedení 

inženýrských sítí a zajistit dodržování jejich ochranného pásma. Během prací musí být u 

výkopu přítomna další osoba, která bude sledovat jejich průběh. Tato osoba musí 

v případě nutnosti upozornit obsluhu stroje na hrozící nebezpečí a okamžité přerušení 

prací v případě výskytu podzemního vedení ve výkopu apod. 

Při práci s rypadlo – nakladačem musí být zajištěn dostatečný prostor v jeho okolí, aby 

nedošlo ke střetu pracovníka se strojem. Při přerušení prací musí být vypnut motor a 

stroj zajištěn proti pohybu. Při práci rypadlo – nakladače nesmí pracovníci vstupovat do 

pracovního prostoru stroje nebo se pohybovat ve výkopu.   

 

 

Obr. č. 1 – Provádění zemních prací pomocí rypadlo - nakladače 
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2  BOURACÍ PRÁCE 

Během rekonstrukce polikliniky Budějovická budou provedeny bourací práce v objektu 

SO03 i SO04. V objektu SO03 se vybourají vnitřní konstrukce ve 3. NP. Většinu těchto 

konstrukcí tvoří sádrokartonové příčky a dále zděné stěny, instalace a výplně otvorů. 

Třetí podlaží musí být kompletně vyčištěno. Nástavba polikliniky bude navazovat na 

stávající skeletový systém objektu. V místech sloupů musí být demolována část střešní 

konstrukce, aby bylo možné napojit nové železobetonové prefabrikované sloupy. Tato 

demontáž musí probíhat postupně v těsné návaznosti montáže skeletu. Po vybourání 

části střešní konstrukce v místě styku sloupu, se očistí hlava stávajícího sloupu a 

připevní se do něj kotevní prvky. Poté se otvor ve střešním plášti provizorně zaizoluje. 

Po připojení nových sloupů se ihned prostup zaizoluje, aby se zabránilo zatékání do 

stávajícího objektu. 

V objektu SO04 budou demolovány vnitřní konstrukce ve druhém a třetím nadzemním 

podlaží. Opět převážnou část těchto konstrukcí tvoří sádrokartonové příčky, zděné 

stěny, instalace a výplně otvorů. 

Ve 3. NP mezi objekty SO03 a SO04 bude vytvořena ocelová nosná konstrukce a po její 

aktivaci bude zdemolována část obvodové stěny. 

Všechny vybourané otvory vzniklé demontáží výplní otvorů se musí zabezpečit 

ochrannou fólií. Při demolici musí být vždy objekt zajištěn tak, aby bylo v maximální 

možné míře zamezeno vniku vody do konstrukce. 

Vybouraný materiál bude pomocí shozů přemístěn do kontejneru na odpad. Odpad musí 

být tříděn. Všechen nebezpečný odpad, který vznikne především demontáží stávajících 

instalací, musí být likvidován odbornými firmami. 

Bourací práce patří k jedněm z nejrizikovějších činností. Je při nich obzvláště důležité 

dodržovat veškeré bezpečnostní pokyny a technologické postupy. Před zahájením 

demolice zdí se musí pracovníci vždy přesvědčit, zda se nejedná o nosnou konstrukci. 

V případě jakýchkoliv pochybností se stabilitou konstrukce je třeba neprodleně 

informovat statika a konzultovat s ním další postup prací. 

                      

Obr. č. 2 – Provádění bouracích prací uvnitř objektu 
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3  ZAKLÁDÁNÍ 

V místě nově budované výtahové šachty je navržena základová deska. Nejprve se dno 

jámy začistí a vytvoří se štěrkopískový podsyp. Na něj se provede vyrovnávací vrstva 

podkladního betonu. Tato vrstva se zaizoluje nátěrovou hmotou a na ni se uloží 

betonářská výztuž dle projektové dokumentace. Při vázání výztuže je třeba zajistit 

požadované krytí. Vyvázaná výztuž se zabední systémovým bedněním a zabetonuje 

pomocí čerpadla betonových směsí. K betonáži základové desky bude třeba cca 8 m3 

betonu. Na základovou desku bude navazovat monolitická železobetonová stěna 

výtahové šachty. Ze základové desky musí vyčnívat výztuž k napojení této stěny. Po 

vyvázání výztuže stěny se provede bednění a stěna se zabetonuje. Celá část základové 

desky a svislé stěny nacházející se v úrovni pod terénem bude po odbednění a vyzrání 

opatřena hydroizolačním souvrstvím. Poté se provede zásyp těchto konstrukcí. 

V místech ocelových ztužujících sloupů budou vytvořeny základové železobetonové 

patky. Nejprve se začistí dno výkopu. Poté se uloží vrstva zhutněného štěrkopísku. Na 

tuto vrstvu se vytvoří podkladní beton. Dále je třeba vyvázat výztuž dle projektové 

dokumentace a patku zabednit. Z patky musí vyčnívat spojovací prvky. Po betonáži se 

konstrukce odbední a po jejím vyzrání zaizoluje.  

Pod nově budovaným únikovým ocelovým schodištěm se vytvoří mikropiloty, na které 

budou navazovat betonové stěny. K mikropilotáži bude sloužit vrtací stroj. 

 
 

 
 

Obr. č. 3 – Železobetonová monolitická patka pod ocelový sloup 
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4  MONTÁŽ PREFABRIKOVANÉHO SKELETU 

Nový prefabrikovaný skelet bude navazovat na skelet stávající. Před zahájením montáže 

se odstraní část střešní konstrukce a očistí hlava stávajícího sloupu. Poté se do ní 

vyvrtají otvory a přilepí se výztuž na chemickou kotvu. Sloupy jsou kotveny na trny 

stávajících sloupů pomocí ocelových patních desek. Sloupy nové nástavby se stykují 

s průvlaky pomocí Čapkova spoje. Průvlaky se osadí na trny sloupů spodního podlaží. 

Ztužidla se osadí na ozub průvlaku a pomocí ocelové příložky se k sobě přivaří. 

Svislé nosné konstrukce, které ponesou schodišťové mezipodesty, tvoří železobetonové 

prefabrikované stěny kotvené pomocí trnů a ocelových přivařovacích desek. 

Schodišťová ramena jsou uložena na podesty, mezipodesty a na předpjatý průvlak. Na 

podesty a mezipodesty jsou ukládány na konzoly nosníků v úrovních stropních podest a 

na ozuby mezipodest. Schodišťové mezipodesty jsou uloženy na prefabrikované 

železobetonové stěny a sloupy. Ramena budou k mezipodestám a nosníkům kotvena 

pomocí přivařovacích ocelových desek. 

Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými předpjatými panely Spiroll. Panely se 

budou osazovat na průvlaky postupně od nejvzdálenějšího k nejbližšímu. 

Styky mezi sloupy a vodorovnými tyčovými prvky se spojí svary. Všechny styky budou 

nakonec zality betonovou zálivkou. 

Dílce se osazují pomocí autojeřábu. Na stavbu se dopraví nákladním automobilem. 

Z něj se uloží přímo do konstrukce nebo na meziskládku dle potřeby. Při práci je třeba 

dodržovat veškeré bezpečnostní pokyny spojené s použitím zdvihacích mechanismů, 

prací ve výškách apod. 

                 

Obr. č. 4 – Detaily styků prefabrikované skeletové konstrukce 
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5  ZDĚNÍ A BETONÁŽ 

V nově vybudované skeletové konstrukci se nejprve vyzdí štítové stěny a dále 

podokenní část zbývajících stěn. Poté se dozdí vnitřní schodišťové stěny a příčky. 

Obvodové výplňové stěny budou vyzděny z pórobetonových tvárnic. Nejprve je třeba 

podkladní plochu začistit a zarovnat. Poté se nanese zdící malta a založí se první řada 

zdiva. Do nosné konstrukce se vyvrtají otvory a do nich se upevní nerezové L profily, 

které se s nově zakládanou řadou spojí ve spáře.Průběžně se provádí kontrola 

vodorovnosti a svislosti stěn pomocí provázku a vodováhy. Přesah svislých styčných 

spár musí být alespoň 10 cm. 

Při zdění obvodové konstrukce hrozí zvýšené nebezpečí spojené s prací ve výšce na 

pádové hraně. Při těchto pracích nelze využít mobilní oplocení. Pracovníci musí být 

vybaveni bezpečnostními postroji, které jsou připevněny k samonavíjecímu zachycovači 

pádu, který je dále přikotven k pevnému bodu. Není-li možné použít samonavíjecí 

zachycovač pádu, lze jej nahradit tlumičem pádu, který bude připevněn na ocelové lano 

natažené mezi sloupy. 

V prostorách schodiště je navržena akustická dělící protipožární stěna. Stěny budou 

vyzděny z keramických tvárnic na maltu dle projektové dokumentace. Zde bude využit 

klasický systém kotvení do skeletu. Do sloupů se vyvrtají otvory, do nichž se pomocí 

chemické kotvy vlepí výztuž. Výztuž bude vložena tak, aby byla vždy spojena se 

zdivem ve spáře. Je třeba provést tento spoj alespoň v každé druhé řadě. Osazení 

jednotlivých tvárnic bude provedeno tak, aby přesah svislých spár byl nejméně 10 cm. 

Při osazování překladů musí být dodrženo jejich minimální uložení dle požadavků 

výrobce. 

Obvodové stěny výtahové šachty budou vyzděny z betonových tvarovek. Tyto tvarovky 

fungují jako ztracené bednění. Tvarovky se zdí na předem vybudovaný monolitický 

dojezd výtahové šachty. Z něj budou vystupovat trny výztuže, na které se navléknou a 

vycentrují jednotlivé tvarovky.Do nich se bude dávat vodorovná výztuž dle projektové 

dokumentace. Tvarovky se kladou na vazbu s přesahem min. 10 cm. Vždy po vyzdění 3 

řad se otvory vybetonují. Beton se průběžně hutní ocelovou tyčí. Při práci se musí dbát 

zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k prasknutí tvarovek a vytečení betonu. Stěna se 

průběžně kotví do skeletu. 

Stěny budou ztuženy monolitickými železobetonovými věnci. Nejprve se vyváže 

výztuž, která se musí důkladně zkontrolovat. Po převzetí výztuže technickým dozorem 

se věnec zabední. Do připraveného bednění se odměří vrchní hrana věnce, která se 

označí. Před zahájením betonářských prací se musí bednění důkladně 

zkontrolovat.Kontroluje se zejména jeho čistota a dostatečné krytí výztuže. Beton bude 

na stavbu dodáván autodomíchávači z nedaleké betonárny. V případě potřeby bude pro 
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přemístění betonové směsi do konstrukce využito čerpadlo na beton.  Při betonáži musí 

být beton průběžně vibrován tak, aby z betonové směsi unikly všechny vzduchové 

bubliny. Horní povrch věnce se zarovná hladítky do příslušné výšky. Nově 

vybetonovaná konstrukce se musí průběžně ošetřovat zvlhčováním a přikrytím 

geotextílií proti povětrnostním vlivům. V letním období, na slunci, musí být beton 

chráněn proti nadměrnému vysychání PVC fólií.  

 

               

Obr. č. 5 – Detaily styků zdiva se skeletem        Obr. č. 6 – Výztuž pozedního věnce 

 

       

Obr. č. 7 – Zdění z betonových tvarovek   Obr. č. 8 – Detail stěny z beton. tvarovek 

 

              

Obr. č. 9 – Zdění vnitřní zdiva      Obr. č. 10 – Protipožární zděná stěna 



31 

 

6  OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

K montáži zateplovacího systému je zapotřebí nejprve vybudovat lešení. Lešení musí 

stát na zpevněném rovném podkladu. Staví se po patrech, přičemž se jeho sloupky 

postupně kotví do fasády. Výsledkem musí být prostorově stabilní tuhá konstrukce. 

Před započetím prací se lešení důkladně prohlédne a učiní se záznam o jeho přejímce. 

K výstupu na lešení se používají sklopné žebříky, které jsou jeho součástí. Po výstupu 

do vyššího patra musí být výstupní otvor zaklopen.  

Před započetím zateplovacích prací budou osazeny veškeré výplně otvorů. Zároveň 

s dokončením kontaktního zateplovacího systému budou dodělány všechny detaily, 

oplechování atik a parapetů. U všech klempířských konstrukcí musí být při následných 

pracích dbáno na to, aby nedošlo k jejich poškození. Po zateplení se na fasádu umístí 

skleněné výkladce. Prostor schodiště a výtahové šachty bude opláštěn trimo panely, 

které se budou osazovat pomocí autojeřábu. Pracovníci se budou při jejich montáži 

pohybovat na vysokozdvižné plošině. Oba tyto stroje se později využijí k montáži 

výkladců. 

Hlavní součástí zateplovacího systému je tepelný izolant z minerální vlny. Ten se 

k podkladu připevní pomocí lepící hmoty. Lepí se na sraz na vazbu. K podkladu se 

izolant přichytí pomocí kotvících talířových hmoždinek. Na vrstvu tepelného izolantu se 

nanese základní vrstva složená ze stěrkové hmoty a výztužné síťoviny. Nakonec se 

provede vnější omítka. Během prací musí být kontrolovány veškeré povolené odchylky.  

Tímto způsobem bude zateplen celý obvodový plášť objektu SO03. 

 

      

Obr. č. 10 – Pohled na fasádu objektu z ulice Ant. Staška (vlevo) a z parkoviště (vpravo) 
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7  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Stávající střešní konstrukce nad 3.NP bude postupně odstraněna tak, aby byla po celou 

dobu výstavby zajištěna izolace objektu. 

Po dokončení prefabrikovaného skeletu se na stropních konstrukcích nejvyšších podlaží 

provede střešní souvrství. Nosnou část střešní konstrukce budou tvořit železobetonové 

dutinové panely Spiroll. Tyto panely se ošetří penetračním nátěrem ve dvou vrstvách. 

Po zaschnutí nátěru se na konstrukci nataví asfaltové izolační pásy. Tepelná izolace 

střešního souvrství je navržena z minerální vaty, která se vyspáduje spádovými tepelně 

izolačními klíny. Na izolant se uloží hydroizolační fólie, která se spolu s tepelným 

izolantem přikotví k nosné konstrukci. Kotvy se překryjí dalším pásem hydroizolační 

fólie. Horkým vzduchem se obě fólie spojí. Při práci je důležité věnovat pozornost 

detailům v oblasti klempířských prvků, atiky, napojení odvodnění apod.Po izolaci 

střešní konstrukce musí být provedena zkouška její těsnosti. 

Při pohybu osob na střešní konstrukci je nutno brát v úvahu zvýšené riziko spojené 

s prací ve výškách. Obvod střešní konstrukce bude zajištěn mobilním oplocením, které 

musí být umístěno 1,5 m od pádové hrany. Při práci na okraji střechy, kde nelze zajistit 

zabezpečení pracoviště pomocí mobilních zábran, musí být pracovníci vybaveni 

bezpečnostními postroji. Ty se samonavíjecími zachytávači pádu ukotví k pevnému 

bodu.  

 

 

Obr. č. 11 – Provedení detailu izolace střešní konstrukce 
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1  INFORMACE O STAVENIŠTI 

Stavební objekt určený k rekonstrukci leží na území hlavního města Prahy nedaleko 

stanice metra Budějovická. Prostor zařízení staveniště se bude nacházet v těsné blízkosti 

rekonstruovaného objektu. Na přilehlém parkovišti bude vymezena plocha k umístění 

stavebních kontejnerů. V důsledku tohoto záboru dojde ke zmenšení plochy parkoviště 

sloužícímu především návštěvníkům polikliniky a přilehlému městskému úřadu městské 

části Prahy 4. Je tedy nezbytné provést zábor v co nejmenší potřebné ploše. Z tohoto 

důvodu budou stavební kontejnery pro sociální, hygienické a administrativní účely 

umístěny ve dvou řadách nad sebou. Dále bude plocha záboru na parkovišti využita 

především k manipulaci strojů a vykládce stavebního materiálu.  

K uskladnění materiálu a mechanizace bude maximálně využit prostor v atriu budovy, 

který zbytečně neomezuje osoby pohybující se v areálu polikliniky. K tomuto účelu tu 

budou vybudovány zpevněné a zastřešené plochy. Skladovací plochy musí být umístěny 

s ohledem na dostupnost manipulační techniky. Těžší prvky se umisťují blíže ke 

komunikaci nebo k místu jejich uložení tak, aby nebylo třeba pro jejich instalaci použít 

zbytečně předimenzované mechanizace. Materiál musí být uskladněn v souladu 

s požadavky na uskladnění danými výrobcem. Při skladování nesmí docházet k úniku 

nebezpečných látek do okolí. 

Z důvodu omezeného prostoru bude při výstavbě k uskladnění použit interiér stavby. 

Tímto však nesmí být v žádném případě omezeny či ohroženy osoby pohybující se 

v prostorách stavby či přilehlého zdravotnického zařízení. 

Kontejnery na odpad budou náležitě označeny a v takovém stavu, aby nedocházelo 

k úniku nebezpečných látek do okolí. Aby byl zajištěn bezproblémového přístupu ke 

kontejneru firmou likvidující odpad, budou kontejnery umístěny na přilehlém parkovišti 

v prostorách zařízení staveniště. 

Prostor zařízení staveniště bude celý oplocen a opatřen uzamykatelnými branami. Na 

staveništi se mohou pohybovat jen pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní 

zástupci a zástupci stavebního dozoru. Osoby pohybující se na staveništi musí používat 

osobní ochranné pracovní pomůcky, zejména reflexní vestu, ochrannou přilbu a 

pracovní obuv. Přístupová místa na stavbu musí být opatřeny výstražnými tabulkami 

upozorňujícími na zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 

Při výstavbě musí být dodrženy veškeré bezpečnostní požadavky na výstavbu, zejména 

při manipulaci s břemeny pomocí zdvihacích mechanismů apod. Také je třeba 

vyvarovat se zbytečnému zatěžování okolí nadměrným hlukem a prašností. Práce by 

měli probíhat pouze v časech daných podmínkami stavebního povolení. Výjezd vozidel 

ze staveniště bude přes parkoviště. I přesto je třeba výjezd vozidel označit příslušnou 
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dopravní značkou a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti stavby i nájezdu na 

přilehlou komunikaci. Při výstavbě musí být zaručena vzájemná koordinace všech prací. 

 

2  VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY 

Jelikož jde o rekonstrukci současného objektu, je stavba napojena na veškeré potřebné 

sítě technické infrastruktury. Přípojky ke stavebnímu objektu zůstanou zachovány ve 

stávajícím rozsahu kromě přípojky elektřiny, která bude mít posílený přívodní kabel. 

Prostor stavby je přístupný z přilehlé komunikace na ulici Antala Staška a z parkoviště 

sloužícímu objektu polikliniky. Není tedy nutné budovat staveništní komunikaci.  

 

3  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, 

ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

APOD. 

Objekty zařízení staveniště budou napojeny na stávající přípojky stavebního objektu. 

Staveništní přípojka elektřiny bude napojena na stávající rozvaděč, sloužící přilehlému 

objektu. Kanalizační přípojka povede z kanalizační šachty nacházející se v blízkosti 

zařízení staveniště. Vodovodní přípojka se napojí na vodoměrnou šachtu za vodoměr. 

Všechny přípojky budou přivedeny ke stavebním kontejnerům, které budou umístěny 

v prostorách stávajícího parkoviště. Elektřina bude dále pomocí podružných rozvaděčů 

napojena i do prostor atria, kde se bude nacházet zbytek zařízení staveniště. Do těchto 

prostor bude připojeno i odběrné místo vody. Elektrická energie bude rozvedena 

pomocí podružných rozvaděčů a prodlužovacích kabelů.  
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4  ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 

Jelikož se jedná o rekonstrukci objektu polikliniky, která bude probíhat za provozu, jsou 

tu kladeny vysoké nároky na zabezpečení staveniště a prostoru okolo něj. Zvýšený 

pohyb osob v bezprostřední blízkosti míst, ve kterých probíhají stavební práce, s sebou 

přináší nemalá rizika. Z tohoto důvodu je nanejvýš důležité prostor stavby náležitě 

ohraničit a označit.  

Prostor zařízení staveniště bude zabezpečen neprůhledným plotem výšky 1,8 m. 

Veškeré vstupy do tohoto prostoru musí být opatřeny uzamykatelnými branami. 

Zařízení staveniště bude označeno výstražnou cedulí, která upozorňuje na zákaz vstupu 

nepovolaných osob. Prostor zařízení staveniště musí být vždy viditelně oddělen od míst 

s volným pohybem osob a zabezpečen tak, aby do něj neměli přístup nepovolané osoby. 

Veškeré části oplocení musí být zajištěny tak, aby neohrozily okolo jdoucí osoby. 

Břemeno se smí transportovat pomocí zdvihací techniky pouze v místech k tomu 

určeným, ve kterých se v žádném případě nesmí nacházet třetí osoby. Pod zavěšeným 

břemenem je zakázán pohyb všech osob. V případě, že je třeba na stavbu dovézt náklad 

pomocí větších aut, musí být při výjezdu těchto vozidel ze stavby zajištěno jejich 

bezpečné napojení na přilehlou komunikaci např. pomocí navigujícího pracovníka ve 

výstražné vestě. 

V interiéru stavby budou probíhat práce v 2. NP a 3. NP objektu SO04 a v 3. NP 

objektu SO03. Do těchto prostor budou pracovníci vstupovat samostatných vchodem, 

kam nebude mít veřejnost přístup. Vstup do objektu pro veřejnost je v zadní části, 

odkud budou mít pacienti polikliniky přístup do 1 PP, 1 NP a 2 NP objektu SO03. 

Zbývající část schodiště vedoucího do 3. NP objektu SO03 bude zabedněna deskami a 

zaizolována proti vniku prachu do objektu. V objektu SO04 se dále nachází lékárna, 

která má samostatný oddělený vstup. 
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5  USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ 

Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH 

ZÁJMŮ 

Veškeré části vyčnívající do prostoru veřejného prostranství musí být náležitě označeny, 

aby nemohly zranit kolemjdoucí osoby. Všechny osoby vstupující do prostor staveniště 

musí být vybaveny potřebnými OOPP, hlavně helmou, reflexní vestou a pracovní obuví.  

Na stavbu se bude vjíždět přes přilehlé parkoviště. Výjezd ze staveniště bude označen 

dopravními značkami upozorňujícími na pohyb vozidel stavby a snížená rychlost na 30 

km/hod. Do prostor atria bude přístup z ulice Budějovická. Tento vjezd je výškově 

omezen na 4,2 m. Vjezd do této části objektu je povolen pouze ve všední dny v době od 

15 do 8 hodin a o víkendu. V této části je omezen přístup těžké nákladní dopravě. 

 

6  ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ 

VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 

OBJEKTŮ 

Při rekonstrukci objektu bude k uskladnění materiálu sloužit i interiér stavby. 

Samozřejmostí je uskladnění materiálu pouze v místech, ve kterých nedojde k omezení 

provozu polikliniky. 

6.1 Vymezení prostoru staveniště 

Prostor vymezený jako zařízení staveniště bude od okolí oddělen neprůhledným plotem 

výšky 1,8 m. Staveniště bude v prostorách parkoviště rozděleno na dvě části. Jedna část 

bude obsahovat buňky pro sociální účely, tato část bude uzavřena uzamykatelnou 

bránou š. 1,1 m. Druhá část bude sloužit k uskladnění materiálu a stavebních strojů. 

Oplocení této části bude opatřeno uzamykatelnou bránou š. 6,0 m. Také prostor v atriu 

sloužící k uskladnění materiálu a drobnějšího nářadí bude ohraničen plotem a opatřen 

uzamykatelnou bránou š. 5,0 m. Všechny vstupy na staveniště budou v průběhu prací 

uzavřeny nebo alespoň zabezpečeny tak, aby se na stavbu nedostala nepovolaná osoba. 

Mimo pracovní dobu musí být všechny vstupy zajištěny proti vniknutí třetích osob. 

V nočních hodinách bude prostor staveniště hlídán bezpečnostní agenturou. 

Všechny vstupy na staveniště budou opatřeny výstražnými cedulemi upozorňujícími na 

zákaz vstupu nepovolaných osob do prostor zařízení staveniště. Takto musí být 
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označeny i vstupy na staveniště v interiéru budovy. Prostory, ve kterých probíhá 

stavební činnost, musí být od ostatních prostor řádně odděleny a označeny. 

6.2 Osvětlení staveniště 

V místech uvnitř objektu, kde nelze zajistit dostatečné osvětlení z exteriéru nebo 

stávajícím osvětlením bude zajištěno dostatečné osvětlení halogenovými zářivkami. 

Práce na stavbě budou probíhat pouze v denní dobu. V případě, že dojde ke snížení 

viditelnosti, musí být zajištěno náhradní osvětlení, které zajistí bezpečné provádění 

veškerých prací. Pokud toto nebude zajištěno, musí být práce neprodleně přerušeny. 

Staveniště je v blízkosti veřejného osvětlení, není tudíž nutné prostor staveniště 

v nočních hodinách zvlášť osvětlovat.   

6.3 Kontejnery pro administrativní a sociální účely 

Staveniště bude vybaveno dvěma řadami kontejnerů umístěnými nad sebou. Celkem se 

na stavbě bude nacházet 14 stavebních kontejnerů. K této sestavě musí být přivedena 

staveništní přípojka vody, elektřiny a kanalizace. Spodní řada stavebních kontejnerů 

bude obsahovat 2sanitární kontejnery se 6 sprchami, 2 umývací žlaby, 4 umyvadly, 4 

pisoáry a 3 toaletami. Dále budou ve spodní řadě4kontejnery sloužící jako šatny pro 

zaměstnance a 1kontejner k uskladnění drobného materiálu a nářadí. Ve vrchní řadě se 

budou nacházet kanceláře vedení stavby, kanceláře mistrů a 2 šatny. 

Stavební kontejnery se na stavbu dovezou nákladními auty a osadí pomocí autojeřábu. 

Jejich montáž se provede pomocí výrobcem dodávaného spojovacího materiálu. Montáž 

kontejnerů zajistí zámečnická firma nebo jejich dodavatel. 

6.4 Prostory pro skladování 

Ve spodní řadě sestavy kontejnerů se bude nacházet jeden kontejner sloužící 

k uskladnění drobného materiálu a nářadí. Další uzamykatelný kontejner k uskladnění 

materiálu bude umístěn v prostorách zařízení staveniště na parkovišti. Jedná se o 

klasické typizované kontejnery délky 6055 mm, šířky 2435 mm a výšky 2820 mm. 

Kontejnery se uloží na rovný zpevněný podklad pomocí autojeřábu. Ve skladovacích 

kontejnerech bude uskladněn především drobný materiál a nářadí. K uskladnění většího 

materiálu budou sloužit zpevněná zastřešená plocha. Materiál se skladuje vždy dle 

požadavků výrobce. Skladovací prostory se umisťují v dosahu komunikace a zdvihacích 

prostředků. Kusový materiál jako např. prefabrikované prvky, ocelové sloupy, výztuž 

apod. se ukládá na sebe na prokladky. K tomuto účelu se využívají především dřevěné 

trámky. Jelikož na stavbě není dostatečné množství zpevněných ploch, musí se materiál 

naskladňovat průběžně dle platného harmonogramu. Při skladování musí být prvky 

ukládány tak, aby byla zajištěna jejich stabilita. Při manipulaci s materiálem pomocí 
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zdvihacích prostředků se nesmí nikdo zdržovat pod zavěšeným břemenem. Volně 

ložený sypký materiál se skladuje na hromadách v přirozeném slonu. Takto uložený 

materiál se skladuje do max. výšky 2,0 m. Pytlovaný sypký materiál se skladuje ve  

skladu do max. výšky 1,5 m. Kusový materiál se smí skladovat do max. výšky 1,8 m. 

Pokud je tento materiál nepravidelných tvarů, je povoleno jej skladovat do max. výšky 

1,0 m.  

6.5 Ukládání odpadu 

K ukládání odpadu budou na stavbě sloužit kontejnery, které musí být náležitě označeny 

a v dobrém stavu, aby nedocházelo k úniku odpadních látek do okolí. Odpad bude na 

stavbě tříděn a pravidelně odvážen na příslušné skládky odbornými firmami.  

6.6 Staveništní komunikace 

Při rekonstrukci objektu polikliniky budou k dopravě materiálu i pohybu strojů využity 

stávající komunikace. Vzhledem k povaze stavebního objektu a jeho okolí není třeba 

budovat dočasné staveništní komunikace. 

 

7  POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Stavební kontejnery budou vybaveny elektrickými přímotopy. Tyto buňky vyžadují 

ohlášení. K dalším objektům vyžadujícím ohlášení patří oplocení staveniště sousedící 

s veřejnou komunikací. 

 

8  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ 

Prostor staveniště bude náležitě oplocen a označen. Brány vedoucí na stavbu musí být 

opatřeny zámkem. Na staveništi se smí pohybovat pouze zaměstnanci zhotovitele, 

stavební dozor, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ostatní zaměstnanci 

podzhotovitelských firem. Veškeré osoby vstupující na stavbu mimo výše uvedené se 

musí před vstupem na staveniště ohlásit stavbyvedoucímu nebo jeho zástupci.  
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Na staveništi se smí pohybovat pouze osoby vybavené reflexní vestou, helmou a 

pracovní obuví. Pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP. Především musí být 

kladen důraz na řádné používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci. 

Odborné činnosti mohou provádět jen osoby vlastnící oprávnění k provádění těchto 

prací. V kanceláři stavbyvedoucího se bude nacházet lékárnička, s jejím umístěním 

musí být všichni pracovníci obeznámeni. 

Při manipulaci stavebních strojů se pracovníci nesmí pohybovat v jejich bezprostřední 

blízkosti, aby nedošlo k jejich zranění. Osoby pracující na stavbě se mohou pohybovat 

jen v místech, která jsou náležitě zabezpečena a nad nimiž neprobíhá manipulace s 

břemene pomocí zdvihacího zařízení. Při skladování materiálu musí být tyto uloženy 

tak, aby nemohlo dojít k jejich zřícení, sesunutí nebo jinému pohybu ohrožujícím 

zaměstnance. Nebezpečné látky musí být označeny a skladovány dle pokynů výrobce 

tak, aby neohrozily okolí. 

Stavební mechanizace musí být podrobována pravidelným technickým prohlídkám. 

V případě přerušení prací musí být stroje zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít 

k manipulaci s nimi neoprávněnými osobami. Strojníci musí mít patřičné oprávnění 

k obsluze příslušné mechanizace. Při práci na stavebních strojích musí být zajištěn 

dostatečný odstup od energetického vedení. Stroje vybavené prostředky zajišťujícími 

jejich stabilitu musí mít při práci tyto prostředky v pracovní poloze.  

 

9  PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při výstavbě nebudou probíhat zemní práce v přílišném rozsahu. Je tedy 

nepravděpodobné, že by vozidla opouštějící stavbu znečišťovaly přilehlou komunikaci. 

Stane-li se tak, musí být komunikace neprodleně řádně očištěna. 

V průběhu bouracích prací bude docházet k nadměrné prašnosti a hlukové zátěži okolí. 

Aby byla tato zátěž minimální, je třeba používat vhodně zvolené stavební mechanismy. 

Práce smí probíhat pouze v časech daných podmínkami stavebního povolení. K co 

největší eliminaci prašnosti je třeba se suchým materiálem zacházet co nejobezřetněji. 

Staveništní odpad bude na stavbě tříděn a ukládán do příslušných kontejnerů. Tyto 

kontejnery budou průběžně odváženy odbornými firmami. Veškerý odpad bude ukládán 

tak, aby nemohl unikat do okolí. Manipulace s odpady se řídí vyhl. 168/2007 Sb. 
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Tab. č. 1 – Seznam odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód Kategorie Název Způsob likvidace, požadavek 
150101 O Papírové a lepenkové obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  
150102 O Plastové obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  

150103 O Dřevěné obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  

150104 O Kovové obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  

150106 O Směsné obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  

150110 N 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

Odborná firma, doklad o uložení 
nebezpečného odpadu 

150202 N 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

Odborná firma, doklad o uložení 
nebezpečného odpadu 

170101 O Beton Sběrný dvůr, vážní lístky  

170102 O Cihly Sběrný dvůr, vážní lístky  

170107 O 
Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

Sběrný dvůr, vážní lístky  

170201 O Dřevo Sběrný dvůr, vážní lístky  

170202 O Sklo Sběrný dvůr, vážní lístky  

170203 O Plasty Sběrný dvůr, vážní lístky  

170402 O Hliník Sběrný dvůr, vážní lístky  

170405 O Železo a ocel Sběrný dvůr, vážní lístky 

170411 O Kabely Sběrný dvůr, vážní lístky 

170504 O Zemina a kamení Sběrný dvůr, vážní lístky 

170604 O Izolační materiály 
neobsahující nebezpečné 

Sběrný dvůr, vážní lístky 

170904 O 
Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Sběrný dvůr, vážní lístky 

200301 O Směsný komunální odpad Sběrný dvůr, vážní lístky 

N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 
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10  ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED 

ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

Celá výstavba bude probíhat v roce 2013. Její zahájení je plánováno na březen 2013 a 

ukončení v listopadu 2013. V tabulce je přehled nejdůležitějších termínů výstavby. 

Tab. č. 2 – Přehled nejdůležitějších termínů stavby 

Činnost Zahájení Ukončení 
Zahájení stavebních prací 4. 3. 2013 
Bourací práce březen červen 

Zemní práce březen duben 

Zakládání březen duben 

Montáž ocelových konstrukcí duben červenec 

Montáž prefabrikované ŽB kce duben květen 

Svislé konstrukce duben červenec 

Zastřešení duben září 

Fasáda červen září 

Sádrokartonové konstrukce červenec říjen 

TZB červenec říjen 

Montáž výplní otvorů červen říjen 

Dokončení stavebních prací 16. 11. 2013 

Vyklizení staveniště 19. 11. 2013 

Předání díla 20. 11. 2013 
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1  POTŘEBA ENERGIÍ PRO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 

1.1 Elektrická energie 

S � 1,1 · ��β	 · P	 � β� · P� � β · P�� � �β	 · P	 · tgφ	�β� · P� · tgφ� � β · P · tgφ�� 

 

S  zdánlivý příkon 

1,1  koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 

β1až β3  koeficient náročnosti 

P1  instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 

P2  instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 

P3  instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 

tg ϕ1 až ϕ3 fázový posun 

β1= 0,5 koeficient náročnosti elektromotorů pro větší počet mechanizačních 

prostředků pro stavby z železobetonových prefabrikátů s použitím 
těžkých mechanizačních prostředků  

β2= 0,8 koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 

β3= 1,0 koeficient náročnosti vnějšího osvětlení 

tg ϕ1 = 1,32 

tg ϕ2 = 0 

tg ϕ3 = 0 

 

Po dosazení do vzorce:  

� � 1,1 · ��0,55 · �	 � 0,8 · �� � 1,0 · ��� � �0,55 · �	 · 1,32�� 
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Výpočet hodnot instalovaných výkonů 

Výpočet instalovaného výkonu elektromotorů na staveništi:    

Tab. č.1 – Celkový příkon potřebný na provoz stavebních strojů 

Stavební stroje 

Název Počet [ks] Příkon [kW] 
Celkový 

příkon [kW] 

Svářečka 2 9,80 19,60 

Míchačka 2 0,50 1,00 

Okružní pila 3 1,60 4,80 

Ponorný vibrátor 2 2,00 4,00 

Vrtačka 3 1,30 3,90 

Bourací kladivo 4 2,00 8,00 

Stavební výtah 1 1 2,60 2,60 

Stavební výtah 2 1 5,50 5,50 

Pila na řezání tvárnic 1 3,50 3,50 

Úhlová bruska malá 2 1,50 3,00 

Úhlová bruska velká 1 2,60 2,60 

Míchadlo na maltu 2 1,15 2,30 

Celkový příkon P1 60,80 

 

Výpočet instalovaného výkonu osvětlení vnitřních prostorů:    

Tab. č.2 – Celkový příkon potřebný na vnitřní osvětlení ZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní osvětlení 

Místnost Příkon na 
m2 [kW] 

Plocha 
[m2] 

Celkový 
příkon 
[kW] 

Šatny, WC, sprchy 0,006 121 0,726 

Sklady 0,003 28 0,084 

Administrativa 0,013 56,8 0,738 

Celkový příkon P2 1,548 
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Výpočet instalovaného výkonu osvětlení vnitřních prostorů:    

Tab. č.3 – Celkový příkon potřebný na vnější osvětlení ZS 

Venkovní osvětlení 

Druh prací Příkon na 
m2 [kW] 

Plocha 
[m2] 

Celkový 
příkon 
[kW] 

Montážní práce 0,010 1960 19,600 

Pokládání výztuže 0,013 56 0,728 

Příprava betonu a malt 0,005 38 0,190 

Celkový příkon P3 20,518 

 

 

Po dosazení hodnot instalovaných výkonů: 

� � 1,1 · ��0,55 · 60,8 � 0,8 · 1,55 � 20,52�� � �0,55 · 60,8 · 1,32�� � 75,1 �� 

 

Pro účely zařízení staveniště bude třeba rozvaděč o příkonu min. 75,1 kW. 
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1.2 Voda 

1.2.1 Voda potřebná pro provozní účely Qa 

�� �
� · �!
" · 3600

 

1.2.2 Voda potřebná pro sociálně hygienické účely Qb 

�# �
�$ · %& · �!
" · 3600

 

 

Qa, Qb  množství vody [l/s] 

Sv  spotřeba vody za den [l] 

kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru  

(pro technologické provozy 1,5; pro sociálně hygienické potřeby 2,7) 

t   čas, po který je voda odebírána [hod] 

Pp  počet pracovníků 

Ns  norma spotřeby vody na osobu a den 

 

Na základě následující tabulky se dle vypočteného průtoku navrhne světlost potrubí 
vodovodní přípojky. 

Tab. č. 4 – Přibližný návrh světlosti vodovodního potrubí 

Výpočtový průtok Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,5 

Počet výtokových jednotek N 1 2 6 20 40 120 380 800 2110 

Světlost potrubí D [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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Tab. č. 5 – Denní potřeba vody pro provozní účely 

Voda pro provozní účely 

Druh prací 
měrná 

jednotka 

množství 

m.j. 

střední 

norma [l] 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Zpracování bet. směsí a 

ošetřování bet. kcí 
m3 2,10 175 368 

Výroba malty m3 0,07 185 13 

Příčky m2 6,38 23 147 

Omítky m2 200,76 28 5621 

Denní potřeba vody pro provozní účely 6149 

 

�� �
� · �!
" · 3600

�
6149 · 1,5
8 · 3600

� 0,32 ) *+  

 

Pro provozní účely bude třeba potrubí o jmenovité světlosti 20 mm. 

 

Tab. č. 6 – Denní potřeba vody pro hygienické účely 

Voda pro hygienické účely 

Hygienické účely 
měrná 

jednotka 

množství 

m.j. 

střední 

norma 

[l/prac.] 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Pracovníci na staveništi bez 

sprchování 
prac. 74 40 2960 

Sprchy prac. 74 45 3330 

Denní potřeba vody pro hygienické účely 6290 

 

 

�# �
�$ · %& · �!
" · 3600

�
74 · �40 � 45� · 2,7

8 · 3600
� 0,66 ) *+  

Pro sociálně hygienické účely bude třeba potrubí o jmenovité světlosti 32 mm. 
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2  VELIKOST ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

2.1 Sociální zařízení 
Tab. č. 7 – Celková potřeba prostor a vybavení pro sociální účely 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Administrativní plochy 
Tab. č. 8 – Celková potřeba prostor pro administrativní účely 

 

 
 

 

  

Sociální zařízení 
Hygienický 
požadavek 

Počet 
prac. 

Požadavek  Skutečnost 

Šatny 1,25 m2/os 74 93 m2 99 m2 
Umyvadla 1 ks / 8 os 74 10 ks 10 ks 
Sprchové kabiny 1 ks / 15 os 74 5 ks 6 ks 

WC muži 
3 sedadla pro 

51 – 100 mužů 
74 3 ks 3 ks 

Pisoár 1 ks / 15 mužů 74 5 ks 5 ks 

Sociální zařízení 
Hygienický 
požadavek 

Počet 
prac. 

Požadavek Skutečnost 

Stavbyvedoucí 15 m2/os 2 30 m2 29 m2 
Technici 6 m2 / os 4 24 m2 29 m2 
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2.3 Sklady a skládky 

Množství materiálu v příslušných jednotkách, které bude uloženo na staveništní 
skládce: 

, �
�
-
· . 

Z  zásoba materiálu v daných měrných jednotkách 

Q  množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus 

T  čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech 

N  čas předzásobení materiálem ve dnech 

 

Čistá plocha skládky (bez komunikací a manipulačních ploch): 

/0 �
,
1

 

F0  čistá plocha skládky [m2] 

q  množství materiálu v daných měrných jednotkách, které lze uskladnit na 

1 m2 plochy 

 

Celková plocha pro uskladnění materiálu: 

/ �
/2
3

 

β koeficient využití skladovací plochy (0,65 – 0,85) 
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2.3.1 Montáž prefabrikovaných konstrukcí 

Množství materiálu v příslušných jednotkách, které bude uloženo na staveništní skládce: 

, �
�
-
· . �

1021
33

· 1 � 31 " 

Čistá plocha skládky (bez komunikací a manipulačních ploch): 

/0 �
,
1
�

31
2,23

� 13,9 4� 

Celková plocha pro uskladnění materiálu: 

/ �
/2
3
�
13,9
0,75

� 18,5 4� 

 

Při provádění montážních prací během výstavby prefabrikovaného skeletu bude třeba 

zajistit pro každý den návozu nového materiálu plochu 18,5 m2. 

 

 

 

2.3.2 Zdění 

Množství materiálu v příslušných jednotkách, které bude uloženo na staveništní skládce: 

, �
�
-
· . �

145
50

· 7 � 20 56)7" 

Čistá plocha skládky (bez komunikací a manipulačních ploch): 

/0 �
,
1
�

20
1,04

� 19,23 4� 

Celková plocha pro uskladnění materiálu: 

/ �
/2
3
�
19,23
0,75

� 25,64 4� 

 

Pro zdění bude třeba při návozu materiálu 1 krát týdně plochy pro uskladnění o velikosti 

25,64m2.  



54 

 

2.3.3 Zateplovací systém 

Množství materiálu v příslušných jednotkách, které bude uloženo na staveništní skládce: 

Stěrková a lepící hmota 

, �
�
-
· . �

15
14

· 7 � 8 56)7" 

Izolant 

, �
�
-
· . �

152
14

· 7 � 43 56)7" 

Omítka vnější 

, �
�
-
· . �

20
26

· 14 � 11 56)7" 

Čistá plocha skládky (bez komunikací a manipulačních ploch): 

Stěrková a lepící hmota 

/0 �
,
1
�

8
1,04

� 7,7 4� 

Izolant 

/0 �
,
1
�

43
1,04

� 41,4 4� 

Omítka vnější 

/0 �
,
1
�

11
1,04

� 10,6 4� 

Celková plocha pro uskladnění materiálu: 

Stěrková a lepící hmota 

/ �
/2
3
�

7,7
0,75

� 10,3 4� 

Izolant 

/ �
/2
3
�
41,4
0,75

� 55,2 4� 

Omítka vnější 

/ �
/2
3
�
10,6
0,75

� 14,13 4� 

 

Izolant a lepící hmota bude na stavbu dovážena jednou týdně, omítková směs jednou za 

dva týdny. Pro tento materiál musí být k dispozici skladovací plocha o velikosti 79,63 

m2. 
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3  DOVOZ MATERIÁLU NA STAVBU 

Trasa č. 1:   směr od dálnice D1 

Při příjezdu na stavbu od dálnice D1 se sjíždí směr Michle.  V části této trasy je 

omezení rychlosti na 50 km/hod. Na světelné křižovatce se odbočí vlevo směr Krč. 

Poloměr zatáčky 25 m. Podjezd pod ulicí 5. května má výšku 7 m. Na třetí světelné 

křižovatce se odbočí vlevo. Poloměr zatáčky 40 m.  Na další křižovatce se zahne 

doprava. Zde je poloměr zatáčky 30 m. Nakonec se zahne do ulice Na Krčské stráži a 

najede se na parkoviště.  

 

Obr. č. 1 – Trasa č. 1směr z dálnice D1 

Trasa č. 2:  směr od Pražského okruhu (Jižní spojky) 

Z Pražského okruhu lze na stavbu přijet ze dvou směrů. V prvním případě se sjede na 

sjezdu směr Krč. Na světelné křižovatce se odbočí vlevo. Poloměr zatáčky je 25 m. 

Cesta vede po hlavní až na první světelnou křižovatku. Cestou se projíždí zatáčkou o 

poloměru 30 m. Na světelné křižovatce je poloměr také zatáčky 30 m. Poslední 

křižovatka u stavby má poloměr 25 m. V případě cesty ze směru od Barrandovského 

mostu je třeba podjet okruh. Výška mostu je 12 m. 

Pokud sjedeme na okruhu směr Pankrác, je třeba nejprve zahnout do leva a projet při 

tom zatáčkou o poloměru 30 m. Na světelné křižovatce se dáme do leva. I tady je 

poloměr zatáčky 30 m. Na křižovatce s ulicí Antala Staška odbočíme vpravo. Poloměr 

zatáčky je 25 m. Při nájezdu na stavbu je zatáčka o poloměru 25 m. 

 

Obr. č. 2 – Trasa č. 2 směr z Pražského okruhu 

Pro vjezd nákladních automobilů do centra je třeba povolení od magistrátu Prahy. 
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1  ZEMNÍ PRÁCE 

1.1 Technické paramety 

1.1.1 Rypadlo – nakladač JCB Midi CX 

Jedná se o kompaktní rypadlo, nakladač a traktor v jednom. Vhodný pro zemní práce 
menšího rozsahu a údržbu zeleně. 

Max. hloubka výkopu …………………. 3 048 mm 

Provozní nosnost nakladače …………… 1 386 kg 

Provozní hmotnost …………………….. 4 223 kg 

 

 

Obr. č. 1 – Základní rozměrové parametry rypadlo-nakladače 
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Obr. č. 2 – Pracovní diagram rypadlo-nakladače 

 

1.1.2 Vibrační deska Wacker WP 1235R 

 

  Tab. č. 1 – Technické parametry vibrační desky 

 

 

 

Základní technické údaje 

Hmotnost 60 kg 
Hutnící síla 12 kN 
Pracovní šířka 350 mm 
Frekvence vibrací 98 Hz 
Rychlost 27 m/min 
Pracovní doba bez tankování 3,1 hod 
Palivo benzín 
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1.1.3 Vibrační pěch Wacker BS 50-2 

Vhodný pro pěchování smíšených, soudržných a zrnitých zemin. Využívá se pro 

pěchování zásypů okolo základů, v okolí potrubí, pro přípravu podloží pro betonářské 

práce apod. 

 

  Tab. č. 2 – Technické parametry vibračního pěchu 

 

1.2 Obecné zásady při přepravě a prácistrojů 
Pro přepravu rypadlo-nakladače na stavbu se použije nákladní automobil 

s podvalníkem. Během nakládání a vykládání stroje z podvalníku musí být nákladní 

automobil zabrzděn. Podvalník se opatří nájezdovými lyžinami a stroj po nich vyjede. 

Při tom musí být naváděn jiným pracovníkem. Stroj musí být při přepravě zajištěn proti 

posunu. K tomuto účelu bude zajištěn klíny a řetězy. Během přepravy se v kabině stroje 

nesmí nikdo nacházet. 

Všechny stroje se používají v souladu s návodem k jejich obsluze. Stroje musí 

procházet pravidelnými revizemi dle pokynů výrobce. Mechanizace, která ohrožuje 

bezpečnost práce či životní prostředí nesmí být používána. Zjistí-li obsluha stroje 

závadu ohrožující bezpečnost práce, musí stroj okamžitě odstavit a zajistit proti vniknutí 

nepovolaných osob. Obsluhu strojů mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé 

vlastnící příslušné oprávnění. Tyto osoby prochází pravidelným školením. Před 

započetím prací musí obsluha stroje provést jeho kontrolu a seznámit se s podmínkami 

práce. Při provádění zemních prací je zvláště důležité vytýčeni inženýrských sítí, 

zajištění dostatečné únosnosti zeminy apod. Rypadlo – nakladače jsou vybaveny 

teleskopickými opěrami, které musí mít při práci vysunuté a zajištěné tak, aby 

zaručovaly stabilitu stroje. Je zakázáno pohybovat pracovním zařízením nad 

pracovníky, přepravovat osoby na stroji nebo jeho pracovním zařízení, přetěžovat stroje, 

přepravovat materiál vyčnívající z lopaty apod. 

Základní technické údaje 

Rozměry 673/343/940 mm 
Velikost hutnící plochy 250/330 mm 
Provozní váha 58 kg 
Rychlost 9,5 m/min 
Plošný výkon 142,5 m2/h 
Max. počet úderů 700 min-1 
Palivo benzín 
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Pokud dojde k přerušení prací, je třeba stroj zajistit proti samovolnému pohybu či 

neoprávněnému použití. Stroj musí být zajištěn zakládacími klíny, spuštěním 

pracovního zařízení na zem, dále zabrzděním parkovací brzdy a kabina musí být po 

dobu přerušení prací uzamčena. 

Pohybuje-li se na stavbě více strojů současně, musí být od sebe dostatečně vzdáleny. Při 

práci s rypadlo – nakladačem musí být vždy jedno z pracovních zařízení zajištěno 

v přepravní poloze. Nakládá-li stroj zeminu na ložnou plochu nákladního automobilu, 

musí udržovat pracovní zařízení v takové vzdálenosti, aby do automobilu nenaráželo, 

přičemž se zemina vysypává z výšky 1 m. V nejnutnějším případě je možné 

manipulovat pracovním zařízením nad kabinou nákladního automobilu. V tom případě 

musí být obsluha automobilu mimo tuto kabinu. Pokud je nutné materiál převážet, musí 

být nakládací lžíce v takové poloze, aby nebyl omezen výhled z kabiny stroje. Během 

jízdy musí být lopata nakladače v min. výšce 1 m nad zemí. Je-li lopata naložena 

materiálem, musí být ve výšce cca 40 cm nad terénem. 

 

Obr. č. 3 – Zakázaný a povolený pohyb rypadlo – nakladače 
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2  BOURACÍ PRACE 

2.1 Technické paramety 

2.1.1 Bourací kladivo Bosch GSH 16-30 Professional 

 Tab. č. 3 – Technické parametry bouracího kladiva 

 

2.1.2 Bourací kladivo Bosh GSH 27 VC Professional 

Tab. č. 4 – Technické parametry bouracího kladiva 

 

2.2 Obecné zásady při práci s bouracím nářadím 
Při provádění bouracích prací vzniká zvýšené riziko spojené s dýchacími potížemi či 

poškozením sluchu. Pracovníci provádějící bourací práce za pomoci bouracích kladiv 

by měli být při práci vybaveni respirátory a ochranou sluchu. Je-li některá část zařízení 

poškozena, nesmí se s ním pracovat. S nářadím se smí pracovat jen na 

stabilnímstanovišti, s dostatečným prostorem. Při práci se musí nářadí držet pevně 

oběma rukama. Je třeba provádět pravidelné kontroly pracovního nářadí. 

 

Základní technické údaje 

Jmenovitý příkon 1750 W 
Max. rázová energie 41 J 
Počet příklepů při 
jmenovitých otáčkách 

1300 min-1 

Hmotnost 16,5 kg 
Rozměry (d/š) 760/255 mm 
Upínání nástrojů vnitřní šestihran 30 mm 

Základní technické údaje 

Jmenovitý příkon 2000 W 
Max. rázová energie 62 J 
Počet příklepů při 
jmenovitých otáčkách 

1000 min-1 

Hmotnost 29,5 kg 
Rozměry (d/š) 760/600 mm 
Upínání nástrojů vnitřní šestihran 28 mm 
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3  ZAKLÁDÁNÍ 

3.1 Technické paramety 

3.1.1 Vrtací zařízení Soilmec SM-5 

Tab. č. 5 – Technické parametry  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Základní rozměry vrtacího stroje 

 

Základní technické údaje 

Hmotnost 5,6 t 
Výkon 71 kW 
Max. průměr 220 mm 

Max. kroutící moment 10 kNm 
Transportní rozměry (d/š/v) 4,7/1,6/2,4 m 
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3.2 Obecné zásady při přepravě a práci strojů 
K přepravě vrtacího zařízení se používá nákladní automobil s podvalníkem. Vrtací 

souprava se na podvalník dopraví přes nájezdy. Při přepravě musí být dodržovány 

veškeré zásady dle návodu k používání. Stroj musí být zajištěn.Pracovní zařízení musí 

být v přepravní poloze. 

Před zahájením prací musí být stroj zkontrolován. Vyskytnou-li se nějaké závady, nelze 

se strojem pracovat. Při práci musí mít obsluha dostatečný výhled. V těsné blízkosti 

pracujícího stroje se nesmí nikdo pohybovat. Při přerušení prací musí být vrtací zařízení 

zabezpečeno. 
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4  ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ 

4.1 Technické paramety 

4.1.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1090/3 

Tab. č. 6 – Technické parametry autojeřábu LTM 1090/3 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – Základní rozměry autojeřábu 

Základní technické údaje 

Max. nosnost 100 t 
Max. vyložení 56 m 
Max. výška 84 m 

Transportní hmotnost 48 t 
Průjezdnost (v/š) 3,95/2,75 m 
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Obr. č. 6 – Manipulační prostor autojeřábu 

 

Obr. č. 7 – Zátěžová křivka autojeřábu 
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4.1.2 Autojeřáb Liebherr LTM 1080 

Tab. č. 7 – Technické parametry autojeřábu LTM 1080 

 

 

 

Obr. č. 8 – Základní rozměry autojeřábu 

 

Obr. č. 9 – Manipulační prostor autojeřábu 

Základní technické údaje 

Max. nosnost 80 t 
Max. vyložení 46 m 
Max. výška 66 m 

Transportní hmotnost 48 t 
Průjezdnost (v/š) 3,85/2,55 m 
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Obr. č. 10 – Zátěžová křivka autojeřábu 

 

4.1.3 Stavební výtah Geda 250 - Combilift 

Tab. č. 8 – Technické parametry výtahu Geda 250 

 

 

 

 

 

Základní technické údaje 

Nosnost 200 kg 
Rychlost zdvihu 30 m/min 
Max. výška 60 m 

Rozměr klece (d/š/v) 124/83/110 cm 
Zastavěná plocha 1,8x1,5 m 
Přeprava osob NE 
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4.1.4 Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 

Tab. č. 9 – Technické parametry výtahu Geda 500 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Montážní plošina nůžková Cramo GS338RT 

Tab. č. 10 – Technické parametry  

 

 

 

4.1.6 Montážní plošina kloubová Cramo Genie Z80/60 

Tab. č. 11 – Technické parametry  

 

 

 

 

Základní technické údaje 

Nosnost (osoby/náklad) 500/850 kg 
Rychlost zdvihu (osoby/náklad) 12/24 m/min 
Max. výška 100 m 

Rozměr klece (d/š/v) 160/140/110 cm 
Zastavěná plocha 2x2,5 m 
Přeprava osob ANO 

Základní technické údaje 

Pracovní výška 12,1 m 
Max. výška plošiny 10,1 m 
Min. výška plošiny 1,55 m 

Nosnost 1134 kg 
Celkové rozměry plošiny (d/š) 4,70/1,83 m 
Celkové rozměry (d/š) 4,88/2,13 m 
Transportní výška 2,00/2,68 m 
Hmotnost 6336 kg 

Základní technické údaje 

Pracovní výška 26,4 m 
Max. výška plošiny 24,4 m 
Horizontální dosah 18,28 m 

Zdvih a vysunutí 8,83 m 
Nosnost 227 kg 
Celkové rozměry plošiny (d/š) 2,44/0,91 m 
Celkové rozměry (d/š) 11,27/2,49 m 
Transportní výška 3,00 m 
Hmotnost 17010 kg 
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4.2 Obecné zásady při přepravě a práci strojů 
Při přepravě autojeřábu je třeba trasu naplánovat s ohledem na jeho průjezdnost. 

Výložník autojeřábu musí být během transportu v přepravní poloze. Stavební výtah se 

přiveze na korbě nákladního automobilu. Při přepravě musí být zajištěn. Montážní 

plošiny se na stavbu dopraví na podvalníku. Při přepravě musí být důkladně zajištěny. 

Před zahájením prací je vždy nutné stroj prohlédnout. Je-li zjištěna nějaká závada, musí 

být odstraněna, jinak nelze se strojem pracovat. Všechny závady na autojeřábu se 

zapisují do deníku zdvihacího zařízení, který musí být k dispozici. Při pohybu 

autojeřábu z klidu, je třeba upozornit na možné nebezpečí zvukovým signálem. 

Autojeřáb musí být při práci zajištěn teleskopickými opěrami, které vysune a zajistí na 

stabilním podloží. 

Přeprava materiálu pomocí autojeřábu smí probíhat pouze v prostorách k tomu 

vymezených. V případě potřeby je třeba provést zábor veřejné komunikace, aby bylo 

zabráněno možnému zranění osob. K dávání příkazů jeřábníkovi je oprávněn pouze 

pracovník vlastnící vazačský průkaz. Při manipulaci s břemenem musí být vykonávány 

pomalé pohyby, aby nedošlo k jeho rozhoupání. Břemena se přepravují v dostatečné 

vzdálenosti od ostatních objektů, aby je nemohly ohrozit. Jeřáb nesmí být v žádném 

případě přetěžován. Pokud nemá jeřábník dostatečný výhled na zavěšené břemeno, musí 

jej vazač navigovat. K tomu se používají buď smluvené dorozumívací znamení, nebo 

např. vysílačky. Je zakázaná manipulace břemen nad ostatními pracovníky popřípadě 

v jejich těsné blízkosti. Obsluha autojeřábu smí opustit kabinu, pouze není-li na háku 

výložníku zavěšené břemeno. V žádném případě se nesmí pomocí jeřábu přepravovat 

osoby. 

O práci se stavebním výtahem i montážní plošinou musí být pracovníci důkladně 

proškoleni. Ve výtahu či na montážní plošině se smí přepravovat pouze osoby či 

materiál dle pokynů výrobce. Je zakázáno zařízení přetěžovat, nakládat do něj materiál, 

který přečnívá či zasahovat do jeho ovládání nebo elektroinstalace. 
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5  DOPRAVA A ZPRACOVÁNÍ BETONOVÉ 
SMĚSI 

5.1 Technické paramety 

5.1.1 Autodomíchávač  LIGHT LINE AM 8 C 

Tab. č. 12 – Technické parametry 

 

 

 

Obr. č. 11 – Základní rozměry mísícího bubnu autodomíchávače 

 

 

 

 

 

 

 

Základní technické údaje 

Jmenovitý objem 8 m3 
Geometrický objem 14 370 l 
Šířka bubnu 2400 mm 

Hmotnost nástavby 3220 kg 
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5.1.2 Autočerpadlo Putzmeister 36Z 

Tab. č. 13 – Technické parametry 

 

 

 

Obr. č. 12 – Křivka dosahu autočerpadla 

Základní technické údaje 

Svislý dosah výložníku 35,59 m 
Vodorovný dosah výložníku 31,70 m 
Dosah výložníku od kabiny 29,34 m 
Výška pro rozepření 
výložníku 8,71 m 
Přední opěry – rozpětí X 6,27 m 
Zadní opěry – rozpětí X 6,60 m 
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5.1.3 Ponorný vibrátor Wacker M 1000 

Tab. č. 14 – Technické parametry  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Stavební míchačka Lescha SM 165S (380 V) 

Tab. č. 15 – Technické parametry  

 

 

 

5.2 Obecné zásady při přepravě a práci strojů 
Během jízdy autodomíchávače musí být výsypné žlaby v přepravní poloze. Výsypný 

žlab se natočí k pravému blatníku, poté se zajistí kolíkem a zvedne tak, aby nezakrýval 

brzdové a obrysové světlo. Nástavný žlab se uloží do prostor k tomu určených a zajistí. 

Žlaby musí být očištěny takovým způsobem, aby během jízdy nedocházelo 

k znečišťování komunikací. 

Čerpadlo betonové směsi musí být při jízdě zajištěno v přepravní poloze dle návodu 

k použití. Nástavné hadice se zajistí proti posunutí. 

Základní technické údaje 

Napětí 230 V 
Frekvence 50 - 60 Hz 
Výkon 1 kW 

Hmotnost 5,7 kg 
Rozměry (d/š/v) 350/160/200 mm 
Připojovací kabel 4,7 m 

Těleso ponorného vibrátoru 

Průměr 45 mm 
Hmotnost 3,4 kg 
Délka 385 mm 

Základní technické údaje 

Napětí 400 V 
Elektrický příkon 500 W 
Hmotnost 83 kg 
Rozměry (d/š/v) 1320/830/1410 mm 
Max. objem mokré směsi 120 l 
Objem bubnu 160 l 
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Stroje používané k přepravě betonové směsi musí být po použití vždy důkladně 

vyčištěny. Používá-li se k přepravě betonové směsi do konstrukce čerpadlo, musí být 

směs předepsané konzistence. Potrubí a hadice se spojují čistými spojkami a vedou se 

tak, aby při práci nepřetěžovali okolní stavební konstrukce. Čerpadlo betonové směsi je 

vybaveno teleskopickými opěrami. Ty musí být před započetím prací zajištěny 

v pracovní poloze. Obsluha čerpadla musí mít po celou dobu práce přehled o pracovním 

zařízení.  

Hutnění betonových směsí se provádí pomocí ponorných vibrátorů. Ty musí být vždy 

v dobrém technickém stavu. Při práci s ponorným vibrátorem se pracovníci musí řídit 

návodem k jeho obsluze.  
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6  RUČNÍ NÁŘADÍ A JINÉ 

6.1 Technické parametry 

6.1.1 Příklepová vrtačka Bosh GSB 21-2 RCT Professional 

Tab. č. 16 – Technické parametry 

 

 

 

 

 

6.1.2 Akumulátorová vrtačka/šroubovák Dewalt DSD940B2 

Tab. č. 17 – Technické parametry 

 

6.1.3 Míchadlo Bosh GRW 11 E Professional 

Tab. č. 18 – Technické parametry 

 

 

Základní technické údaje 

Jmenovitý příkon 1 300 W 
Hmotnost 2,9 kg 
Jmenovité otáčky 900 – 3 000 min-1 

Utahovací moment 43,0/20,5 Nm 
Max. kroutící moment 43,0/20,5 Nm 

Rozsah vrtání 
∅ vrtání, beton 22/13 mm 
∅ vrtání, dřevo 40/25 mm 
∅ vrtání, ocel 16/10 mm 
∅ vrtání do zdiva 24/16 mm 

Základní technické údaje 

Napájecí napětí 12 V 
Max. trvalý moment 44 Nm 
Výkon 285 W 
Max. průměr otvoru 
(dřevo/kov) 

38/13 mm 

Hmotnost 2,4 kg 
Rozměry (d/v) 240/248 mm 

Základní technické údaje 

Jmenovitý příkon 1 150 W 
Hmotnost 4,2 kg 
Jmenovité otáčky 280/640 min-1 

Jmenovitý kroutící moment 17,6/8,4 Nm 
Max. kroutící moment 105,0/50,0 Nm 
Vícerychlostní, plynulá regulace otáček 
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6.1.4 Kotoučová pila Dewalt DWE575K 

Tab. č. 19 – Technické parametry 

 

 

6.1.5 Úhlová bruska Bosh GWS 26-230 LVI Professional 

Tab. č. 20 – Technické parametry 

 

 

 

6.1.6 Úhlová bruska Bosh GWS 15-125 CI Professional 

Tab. č. 21 – Technické parametry 

 

 

 

 

 

 

 

Základní technické údaje 

Příkon 1 600 W 
Hmotnost 4,0 kg 
Výkon 1000 W 

Otáčky na prázdno 5200 ot/min 
Max. hloubka řezu 67 mm 
Rozměry (d/v) 355/245 mm 

Základní technické údaje 

Jmenovitý příkon 2 600 W 
Hmotnost 5,6 kg 
Rozměry (d/v) 510/130 mm 

Volnoběžné otáčky 6 500 ot/min 

Průměr kotouče 230 mm 
Závit hřídele brusky M 14 

Základní technické údaje 

Jmenovitý příkon 1 500 W 
Hmotnost 2,4 kg 
Rozměry (d/v) 311/103 mm 

Volnoběžné otáčky 11 500 ot/min 

Průměr kotouče 125 mm 
Průměr hrncového kartáče 75 mm 
Závit hřídele brusky M 14 
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6.1.7 Svářecí invertor Omicron GAMA 1900M 

Tab. č. 22 – Technické parametry 

 

 

6.1.8 Svářecí poloautomat Omicron OMI 256 

Tab. č. 23 – Technické parametry 

 

6.1.9 Pásová pila Ytong 220 V 

Tab. č. 24 – Technické parametry 

 
 

 

 

Základní technické údaje 

Napájecí napětí 1x230 V 
Hmotnost 5,9 kg 
Rozměry  145/225/305 mm 

Proudový rozsah 10 - 190 A 

Základní technické údaje 

Napájecí napětí 3x400 V 
Hmotnost 72,3 kg 
Rozměry  490/800/835 mm 

Proudový rozsah 40 - 250 A 

Základní technické údaje 

Napájecí napětí 230 V 
Hmotnost 125 kg 
Výška 175 cm 
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6.1.10 Strojní omítačka PFT G 4 

Tab. č. 25 – Technické parametry 

 
 

 

6.2 Obecné zásady při práci s ručním nářadím 
Při práci s ručním nářadím je třeba dodržovat veškeré pokyny výrobce. Dle návodu 

k používání jednotlivých nářadí se provádějí jeho pravidelné kontroly. Je-li nářadí nebo 

jeho přívodní kabel poškozen, nesmí se s ním pracovat. 

  

Základní technické údaje 

Čerpací výkon 6 - 55 l/min 
Max. čerpací tlak 30 bar 
Max. dopravní vzdálenost 50 m 

Hmotnost 270 kg 

Rozměry 1050/720/1550 mm 
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7  PŘEPRAVA MATERIÁLU 

7.1 Technické parametry 

7.1.1 Nákladní automobil s návěsem Mercedes Axor 

Tab. č. 26 – Technické parametry 

 

 

 

 

7.1.2 Valník Renault Master 

Tab. č. 27 – Technické parametry 

 

 

 

7.1.3 Paletový vozík BF 

Tab. č. 28 – Technické parametry 

 

 

Základní technické údaje 

Výkon 315 kW 
Dovolené zatížení přední nápravy 7 100 kg 
Dovolené zatížení zadní nápravy 11 500 kg 
Celková hmotnost vozidla 18 000 kg 
Celková hmotnost soupravy 40 000 kg 

Šířka kabiny 2 490 mm 

Délka kabiny 2 250 mm 

Návěs Kogel Euro 
Rozměry (d/š/v) 15,8/2,5/4,0 m 

Rozměry (d/š/v) 13,6/2,5/4,0 m 

Základní technické údaje 

Rozměry (d/š/v) 6478/2470/2268 mm 
Rozměry valníku (d/š/v) 3960/2100/400 mm 
Kapacita europalet 7 ks 
Max. užitečná hmotnost 1 534 kg 

Základní technické údaje 

Nosnost 2 500 kg 
Šířka 520 mm 
Délka vidlic 1 150 mm 
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7.2 Obecné zásady při přepravě materiálu 
Při pohybu vozidla po místní komunikaci je třeba dodržovat veškerá pravidla silničního 

provozu. Náklad musí být během přepravy dostatečně zajištěn. Přesahuje-li část nákladu 

korbu nákladního automobilu, musí být tato část viditelně označena. Řidič vozidel musí 

být při pohybu po staveništi vybaven OOPP stejně jako ostatní pracovníci, tj. reflexní 

vestou, pevnou obuví a helmou. Pokud se manipuluje s břemenem přes kabinu vozu, 

musí ji řidič během těchto prací opustit.   
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1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ1 

Areál Polikliniky Budějovická je situován při ulici Antala Staška v blízkosti stanice 

metra Budějovická. Jednotlivé objekty tvoří atriovou kompozici, kde jednotlivá křídla 

ze čtyř stran vymezují vnitřní prostor s parkovou úpravou. Celému areálu dominují 

výškové budovy SO.01 – objekt BETA na SZ straně areálu přivrácené k ulici Antala 

Staška a SO.02 s nástavbou ALFA 2 tvořící SV hranu areálu rovnoběžnou s ulicí 

Budějovická. JZ křídlo polikliniky, tvořené objekty SO.03 a SO.05 je prodlouženo 

výběžkem (objekt SO.04) k ulici Antala Staška. Na JV straně je areál uzavřen objekty 

SO.05 a SO.06. Jednotlivá křídla areálu jsou ve vnitrobloku vzájemně propojena 

zastřešenými chodníky a vyrovnávacími rampami.V červenci 2011 byl jako hlavní 

vstup do objektu SO 01 - BETA dokončen objekt BETA VESTIBUL umístěný při 

výstupu z metra v ulici Antala Staška, ten tvoří dominantní architekturu v ulici Antala 

Staška a vytváří hmotovou dominantu.   

Konstrukčně jsou objekty areálu řešeny jako trojtrakt s chodbou na středové ose, podél 

které jsou na obě strany situovány ordinace s čekárnami a sociální zázemí. Vnitřní 

komunikační prostory v upravovaných prostorách budou provedeny v souladu s 

Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Návrh je řešen jako nástavba a úpravy na stávající 

konstrukční systém se zohledněním požadavků lékařských pracovníků zastoupených 

investorem a budoucím uživatelem. Architektonické řešení částí se stavební úpravou a 

nastavovaných částí navazuje na výraz stávajících objektů. Jejich fasády jsou členěny 

jako lineární plochy okny a jsou doplněny o meziokenní vložky. Akcentovány jsou 

vstupy do jednotlivých oddělení podél jihozápadní fasády objektu SO.03. Dominantní 

hmotou fasády v atriu je stávající těleso výtahu, které kryje vstup do objektu SO.03.  

Architektura má výraz ryze funkčního zdravotnického zařízení. Formální členění je 

z architektonického hlediska doplněno o hmoty arkýřů, které mělce vystupují před 

současnou fasádu objektu. Tyto hmoty jsou umístěny v průčelí fasády do ulice Antala 

Staška a dále v podélné části objektu na jihozápadní fasádě v úrovni 3. NP. 

Architektonický akcent těchto prvků podtrhuje opláštění barevně kontrastním 

materiálem. Tělesa arkýřů budou doplněna o reklamní prvky LEXUM. 

Výraznou částí objektu budou označení α2, která jsou umístěna na jihozápadní věži 

schodiště a dále na novém opláštění tělesa výtahu. 

Obvodové nosné konstrukce 

Stropní konstrukci dostavby 3. NP a nástavby 4. a 5. NP tvoří v návrhu ŽB průvlaky 

stykované na podpoře svarovým spojem. Na konzoly průvlaků průřezu 400 x 500 

                                                 
1Technická zpráva pro provedení stavby 
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mmbudou uloženy předpínané stropní panely SPIROLL tl. 200 mm a ztužidla průřezu 

250/500 mm (resp. 250/750 mm) pro vynesení obvodového pláště 5. NP a střešní atiky. 

Obvodový plášť 4. NP bude vynesen ztužidly osazenými na konzoly v patách ŽB 

sloupů 4. NP. Průvlaky na ose 17´průřezu 240 x 1200 mm budou na koncích opatřeny 

konzolami pro uložení ztužidel. 

V místě, kde se nová stropní deska bude ukládat na stávající stropní deskové průvlaky 

(strop nad 3. NP - osy 7-8), budou místo předpínaných stropních panelů použity 

prefabrikované stropní žebírkové panely s ozubem pro uložení na deskový průvlak.  

Svislé nosné konstrukce 

Svislá nosná konstrukce dostavby 3. NP a nástavby 4. a 5. NP je dána stávajícím 

konstrukčním systémem objektu SO03. Tvoří ji ŽB prefabrikovaný skelet o půdorysné 

modulové osnově 5,8 x 3,6 x 5,8 m v příčném směru a 10 x 6 m ve směru podélném. 

Navrhovaná konstrukční výška podlaží nástavby je 3,8 m, světlá výška pod SDK 

podhled je 3 m, nad podhledem je instalační dutina světlé výšky cca 0,4 m. Světlá výška 

chodeb bude 2400 – 2500 mm. 

ŽB sloupy nástavby jsou průřezu 400 x 400 mm (resp. 300 x 400 mm ve štítové stěně 5. 

NP).  

Štítová stěna objektu SO03 na ose 7 je v úrovni 4. NP navržena jako trojdílná 

železobetonová, tl. 300 mm, na úrovni 5. NP ji tvoří ŽB prefabrikované sloupy 300 x 

400 mm a vyzdívka tl. 300 mm z tvárnic Ytong. 

Štítová stěna z tvárnic Ytongtl. 300 mm na ose 17´ bude na úrovni 4. NP vyzděna na 

stávající stropní panely, štítová stěna na úrovni 5. NP a střešní atika budou vyzděny na 

nové stropní ŽB panely podepřené ŽB průvlaky spřaženými s vnějšími ocelovými pilíři 

(JC 250x250x10). Stabilita ocelových sloupů bude zajištěna jejich kotvením ke stávající 

nosné konstrukci budovy.  
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2  MATERIÁLY 

Technologický předpis je zaměřen na montáž prefabrikovaných prvků skeletu objektu 

polikliniky na ulici Antala Staška v Praze. Skelet bude montován ve čtvrtém a pátém 

nadzemním podlaží objektu SO03. 

2.1 Mimostaveništní doprava materiálu 
Veškeré dílce budou na stavbu dopravovány pomocí nákladních automobilů. Při 

přepravě musí být prvky uloženy ve stejné poloze, v jaké budou později umístěny 

v konstrukci. Výjimkou jsou prefabrikované sloupy, které se přepravují zásadně ve 

vodorovné poloze. Materiál musí být během transportu zajištěn tak, aby nedošlo k jeho 

poškození, posunutí, přetížení či jinému nežádoucímu pohybu. Při letmé montáži se 

dílce na nákladní automobil ukládají v pořadí, které zajišťuje plynulý chod montážních 

prací. Prvky se z dopravního prostředku odebírají z kraje směrem doprostřed.   

Aby nedošlo k poškození jednotlivých prvků a zároveň aby se maximálně usnadnila 

následná manipulace s dílci, jsou jednotlivé kusy odděleny prokladky. 

Pro přepravu prefabrikovaných prvků volíme nákladní automobil dle jejich délky a 

hmotnosti. Ložná plocha musí mít alespoň délku nejdelšího přepravovaného dílce. Při 

přepravě prefabrikovaných panelů se prokladky umisťují ve vzdálenosti 1/10 délky 

panelu od jeho čela. Tato vzdálenost smí být maximálně rovna 60 cm. Prokladky jsou 

vždy umístěny nad sebou. 

Při přepravě materiálu musí být ložná plocha nákladního automobilu rovná a čistá. Po 

celou dobu přepravy musí být dílce dostatečně zajištěny, aby nemohlo dojít k jejich 

poškození nebo ohrožení provozu na pozemních komunikacích. 

 

Obr. č. 1 – Způsob přepravy ŽB předpjatých panelů Spiroll 
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2.2 Vnitrostaveništní doprava materiálu 
Při dopravě prvků na stavbu je lze buď osazovat přímo do konstrukce, nebo uložit na 

dočasnou skládku. V obou případech je zapotřebí využít zdvihacího mechanismu – 

autojeřábu. Existuje více způsobů uchycení prefa dílců. K méně obvyklým způsobům 

patří manipulace za pomoci speciálních samosvorných kleští. Tyto kleště se využívají 

při manipulaci s prefabrikovanými stropními panely. Na stavbě se ale příliš nepoužívají. 

K častějším způsobům uchycení již zmiňovaných stropních panelů slouží podvlečná 

lana. 

                         

Obr. č. 2 – Způsob manipulace s ŽB panely Spiroll pomocí samosvorných kleští (vlevo) 

a podvlečných lan (vpravo) 

Při manipulaci s ŽB předpjatými stropními panely se lana podvlečou pod panel. Takto 

lze přepravovat maximálně 4 panely najednou. Počet kusů současně přepravovaných 

panelů závisí na jejich rozměrech a způsobu uvázání. Při použití ocelového lana se toto 

lano podvleče pod dolní panel a zavěsí se koncovými oky do háku řetězového úvazku. 

Při této manipulaci musí být hák zdvihacího prostředku umístěn na podélnou osu 

panelu. 

 

Obr. č. 3 – Zavěšení ŽB panelů pomocí ocelových lan 
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Délka řetězového úvazku a úhel svírající ocelové lano se zavěšeným břemenem jsou 

omezeny hmotností a rozměrem přepravovaných panelů. 

Také maximální počet přepravovaných kusů panelů je závislý na jejich rozměrech a 

délce řetězového úvazku. 

 

Tab. č. 1 – Maximální počet přepravovaných ŽB panelů pomocí ocelových lan 

  

Délka panelu [m] 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

160 
4 

- 
200 3 3 2 - 
265 

4 
3 3 2 2 2 1 - 

320 3 2 2 2 2 
1 

400 3 2 2 2 1 

min. délka 
řetězového 

úvazku 
6,0 m 8,5 m 

 

Prefabrikované panely použité na stavbě polikliniky Budějovická budou délky cca 2,5 

m a cca 6 m. V případě panelů délky 2,5 m je lze přepravovat po 4 kusech současně na 

řetězovém úvazku délky 6 m. Panely délky 6 m, lze přepravovat na stejném řetězovém 

úvazku, maximálně však po 3 kusech současně. 

Ostatní kusové prvky bývají nejčastěji opatřeny závitovými otvory, do kterých se 

našroubují speciální oka, sloužící jako úchyty pro manipulaci. 

Při vnitrostaveništní přepravě materiálu za pomoci zdvihacích prostředků je nutné dbát 

na pokyny výrobce. Osoba provádějící zavěšování břemen musí mít platný vazačský 

průkaz. Při transportu dílců pomocí autojeřábu je třeba dbát zvýšené opatrnosti 

v blízkosti zavěšeného břemene. 

2.3 Převzetí materiálu 
Po příjezdu nákladního automobilu na stavbu obdrží zodpovědná osoba dodací list. 

Tento dodací list je vyhotoven na základě objednaného materiálu a je na něm uvedené 

množství a parametry materiálu dodaného na stavbu konkrétním přepravním 

prostředkem. Pracovník, který přebírá materiál na stavbě, musí nejprve zkontrolovat 

jeho faktické množství a zda jeho parametry uvedené v dodacím listu odpovídají 

skutečnosti. Je nezbytné se také přesvědčit, jestli nedošlo k poškození materiálu během 

jeho přepravy. Prefabrikované prvky musí odpovídat požadavkům projektové 

dokumentace. Odchylky od těchto požadavků musí být v toleranci dané příslušnými 

technickými normami. Rozměry prvků se kontrolují namátkově. Dílce musí být 



91 

 

označeny dle projektové dokumentace, aby nemohlo dojít k jejich záměně nebo 

nesprávnému osazení. Toto značení je uvedeno i na dodacím listě a umožňuje tak snazší 

kontrolu dodávky. 

Je-li při kontrole zjištěn nesoulad s požadavky projektové dokumentace či kvalita dílců 

neodpovídá předpokladům daným technickými normami, je třeba tyto dílce neprodleně 

vrátit výrobci a požadovat za ně náhradu příslušné jakosti.  

Součástí projektové dokumentace i dodacích listů by měly být údaje o hmotnosti 

jednotlivých prvků. Na základě těchto údajů a v souladu s požadavky výrobce se volí 

zdvihací prostředky a následný postup montáže. 

Dodavatel by měl zhotoviteli doložit osvědčení o jakosti dodaného materiálu. O 

převzetí materiálu se sepíše zápis do stavebního deníku. Je vhodné pořídit i 

fotodokumentaci přebíraného materiálu, není to však nutností. 

2.4 Skladování materiálu 
Z důvodu nedostatečného prostoru pro uskladnění materiálu musí být prefabrikované 

prvky pokud možno osazovány přímo do konstrukce bez uložení na skládku. Je tedy 

nezbytné zajistit plynulost dodávek v návaznosti na rychlost montáže a možnosti 

zdvihací mechanizace. Nejde-li tento postup dostatečně zkoordinovat, využije se 

k dočasnému uskladnění materiálu prostor zařízení staveniště nacházející se v přední 

části objektu, v prostorách parkoviště. Zde je možné uskladnit pouze omezené množství 

dílců na dobu nezbytně nutnou pro jejich montáž. 

2.5 Výpis prvků 
 

Tab. č.2 – Tabulka ŽB prefabrikovaných dílců - sloupy 

SLOUPY 

Označení Rozměr [mm] Beton Výztuž Počet ks Hmotnost   
1 ks [t] 

Hmotnost 
celkem [t] 

S01 300/400/2740 C35/45 R10505 2 0,78 1,57 
S02 400/400/3240 C35/45 R10505 36 1,23 44,42 
S03 400/400/3280 C35/45 R10505 40 1,25 49,96 
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Tab. č. 3 – Tabulka ŽB prefabrikovaných dílců – stropní trámy 

STROPNÍ TRÁMY 

Označení Rozměr [mm] Beton Výztuž Počet ks Hmotnost   
1 ks [t] 

Hmotnost 
celkem [t] 

T01 1200/250/5580 C35/45 R10505 2 3,98 7,97 
T02 400/500/2740 C35/45 R10505 2 1,30 2,61 
T03 300/500/4480 C35/45 R10505 2 1,60 3,20 

 

Tab. č. 4 – Tabulka ŽB prefabrikovaných dílců – stropní ztužidla 

STROPNÍ ZTUŽIDLA 

Označení Rozměr [mm] Beton Výztuž Počet ks Hmotnost   
1 ks [t] 

Hmotnost 
celkem [t] 

LZ01 250/750/5580 C30/37 R10505 20  2,49 49,80 
LZ02 250/750/5615 C30/37 R10505 4  2,51 10,02 
LZ03 250/750/5990 C30/37 R10505 1  2,67 2,67 
LZ04 250/500/5580 C30/37 R10505 10  1,66 16,60 
LZ05 250/500/5990 C30/37 R10505 1  2,67 2,67 
LZ06 250/750/6000 C30/37 R10505 18  2,68 48,20 

 

Tab. č. 5 – Tabulka ŽB prefabrikovaných dílců – průvlaky 

PRŮVLAKY 

Označení Rozměr [mm] Beton Výztuž Počet ks Hmotnost   
1 ks [t] 

Hmotnost 
celkem [t] 

P01 400/500/6000 C35/45 R10505 1 2,86 2,86 
P02 300/1300/15600 C35/45 R10505 1 10,86 10,86 
P03 240/1200/15580 C35/45 R10505 2 10,68 21,36 
P04 400/500/6250 C35/45 R10505 34 2,98 101,15 
P05 400/500/3570 C35/45 R10505 16 1,70 27,19 
P06 200/1500/6400 C35/45 R10505 2 4,57 9,14 
P07 400/500/3570 C35/45 R10505 1 1,70 1,70 
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Tab. č. 6 – Tabulka ŽB prefabrikovaných dílců – schodišťové prvky 

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY 

Označení Rozměr [mm] Beton Výztuž Počet ks Hmotnost   
1 ks [t] 

Hmotnost 
celkem [t] 

SCHODIŠŤOVÁ RAMENA 

R01 1350/200/4070 C30/37 R10505 2 2,62 5,23 
R02 1350/200/4420 C30/37 R10505 2 2,83 5,65 
R03 1350/200/4400 C30/37 R10505 2 2,84 5,68 

SCHODIŠŤOVÉ PODESTY 

PD01 1350/250/3140 C30/37 R10505 1 2,52 2,52 
PD02 1085/250/3140 C30/37 R10505 2 2,03 4,05 

SCHODIŠŤOVÉ STĚNY 

W01 680/150/1680 C30/37 R10505 2 0,41 0,82 
W02 1100/150/1680 C30/37 R10505 2 0,66 1,32 

 

Tab. č. 7 – Tabulka ŽB prefabrikovaných dílců – stropní panely SPIROLL 

STROPNÍ PANELY SPIROLL 

Označení Rozměr [mm] Beton Výztuž Počet ks Hmotnost   
1 ks [t] 

Hmotnost 
celkem [t] 

SP01 1200/250/5650 C45/55 Fe 1860 26  2,26 58,76 
SP02 1200/250/5550 C45/55 Fe 1860 172  2,22 381,84 
SP03 1200/250/5925 C45/55 Fe 1860 26  2,37 61,62 
SP04 1200/250/2535 C45/55 Fe 1860 6  1,01 6,08 
SP05 870/250/2535 C45/55 Fe 1860 2  0,74 1,47 

 

Tab. č. 8 – Tabulka ŽB prefabrikovaných dílců – žebírkové panely  

ŽEBÍRKOVÉ PANELY 

Označení Rozměr [mm] Beton Výztuž Počet ks Hmotnost   
1 ks [t] 

Hmotnost 
celkem [t] 

ZP03 2400/250/5160 C35/45 R10505 4  3,68 14,74 
ZP04 1750/250/5560 C35/45 R10505 2  2,89 5,79 
ZP05 1200/250/5160 C35/45 R10505 1  1,84 1,84 
ZP06 1750/250/2340 C35/45 R10505 3  1,22 3,65 
ZP07 1320/250/2670 C35/45 R10505 1  1,05 1,05 
ZP08 1300/250/5560 C35/45 R10505 1  2,15 2,15 
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Tab. č. 9 – Tabulka ŽB prefabrikovaných dílců – předpínané panely  

PŘEDPÍNANÉ TT PANELY 

Označení Rozměr [mm] Beton Výztuž Počet ks Hmotnost   
1 ks [t] 

Hmotnost 
celkem [t] 

TT01 1590/400/15160 C45/55 Fe 1860 2 11,47 22,95 
TT02 1390/400/15160 C45/55 Fe 1860 2 10,03 20,06 

 

Nejtěžším prvkem je předpjatý TT panel o hmotnosti 11,47 t. Tento panel se bude 

osazovat do vzdálenosti cca 18 m od místa stání autojeřábu. Nejvzdálenější místo 

osazení dílců bude cca 26 m od stání autojeřábu. Zde se budou ukládat především 

stropní panely, stropní ztužidla a schodišťové dílce o hmotnosti do 3 t.  

 

3  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením montáže prefabrikovaných dílců je třeba demontovat část stávajícího 

střešního pláště. Tyto práce musí probíhat postupně v těsné návaznosti samotné 

montáže, aby v případě deště bylo zamezeno zatékání do stávajícího objektu. Část atiky 

bude v místě styku nově osazovaného sloupu předem vybourána. Zbytek atiky bude 

následně sloužit jako spodní část obvodového zdiva. 

Po sejmutí části střešního pláště v objektu SO03 nad 3. NP v místech styku sloupů,se 

očistí styčné plochy spodní řady sloupů a provede se geodetické zaměření výšky 

stávající konstrukce. 

Musí být zřízeny staveništní přípojky energií, jenž budou napojeny na stávající přípojky 

stavebního objektu. Staveništní přípojka elektřiny bude napojena na stávající rozvaděč, 

sloužící přilehlému objektu. Kanalizační přípojka povede z kanalizační šachty umístěné 

v objektu. Vodovodní přípojka se napojí na vodoměrnou šachtu za vodoměr. Všechny 

přípojky budou přivedeny ke stavebním kontejnerům, které budou umístěny 

v prostorách parkoviště. Elektřina bude dále pomocí podružných rozvaděčů přivedena i 

do prostor atria, kde se bude nacházet zbytek zařízení staveniště.  

K  dopravě materiálu i pohybu strojů se budou využívat stávající komunikace. 

Vzhledem k povaze stavebního objektu a jeho okolí není třeba budovat dočasné 

staveništní komunikace. Přístup na stavbu bude pracovníkům i mechanizaci umožněn 

z přilehlého parkoviště sousedícího s ulicí Antala Staška. Na stavbě musí být vymezeny 

prostory a kontejnery k ukládání staveništního odpadu. 
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4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Přístavba a rekonstrukce objektu polikliniky bude probíhat za provozu objektu. Je tedy 

nezbytné dbát na zvýšené nároky na zabezpečení staveniště. Prostor staveniště bude 

oplocen a opatřen uzamykatelnými branami. Staveniště bude napojeno na stávající 

přípojky objektu. 

Při montáži prefabrikovaného skeletu musí být zajištěna plynulost dodávek tak, aby 

bylo možné provádět osazování prefabrikovaných dílců postupně bez zbytečných 

prodlev. Tento požadavek klade vysoké nároky na organizaci prací a důsledné 

dodržování harmonogramu. V předstihu musí být vždy demontována část střešní 

konstrukce, aby bylo možné dílce osadit na místo určení. 

Prefabrikované prvky budou na stavbu dováženy pomocí nákladního automobilu. 

Stavba se nachází cca 1 km od pražského okruhu. Nákladní automobil zásobující stavbu 

sjede z okruhu na nejbližším sjezdu a pojede přímo na stavbu. Zde najede do prostor 

parkoviště a pomocí autojeřábu se z něj postupně vyloží náklad. Při couvání musí být 

navigován pracovníkem ve výstražné vestě, který nesmí vstupovat do prostor jeho zadní 

části, kam nemá řidič výhled. 

Montážní práce musí splňovat veškeré požadavky projektanta a investora. Současně 

musí být práce prováděny v souladu s českými technickými normami a bezpečnostními 

pravidly s důrazem na kvalitu výsledného díla. Je-li třeba v průběhu prací provést 

změnu, je nutné tuto změnu projednat s projektantem a investorem a jejich kladné 

stanovisko zaznamenat do stavebního deníku. V opačném případě nelze provést změny 

oproti projektu. Všichni zaměstnanci musí být předem seznámeni s technologickým 

postupem prací. Samozřejmostí je odborná způsobilost jednotlivých pracovníků na 

pozicích vyžadujících zvláštní způsobilost. Zaměstnanci vlastnící speciální řidičské 

průkazy, strojní průkazy, vazačské průkazy apod. je musí mít při těchto pracích při sobě 

a na požádání musí být schopni je ihned předložit. Pracovníci musí dodržovat 

požadavky výrobců materiálu na jejich uskladnění a použití, jinak nelze zaručit 

požadované vlastnosti a kvalitu výsledného produktu, což je zcela nepřípustné.  

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, zhoršené viditelnosti při mlze, dešti 

nebo sněžení nebo v případě jakýchkoliv pochybností o stabilitě konstrukce je nutné 

montáž dílců okamžitě přerušit. Za špatné povětrnostní podmínky se považuje rychlost 

větru vyšší než 8 m/s a dohlednost nižší než 30 m. Práce by měly být přerušeny, 

poklesne-li teplota vzduchu pod +5°C. Při poklesu teploty pod tuto hodnotu nelze 

provádět zálivky. Probíhá-li montáž prefabrikátů v zimním období, je nezbytné dbát 

zvýšené opatrnosti. Při poklesu teploty pod -10°C se snižuje únosnost vázacích 

prostředků. 
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5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

5.1 Obecné podmínky 
Při provádění stavebních prací je povinností všech pracovníků používat všechny osobní 

ochranné pracovní pomůcky, které jsou nezbytné vzhledem k ohrožení, jenž vyplývá 

z provádění těchto stavebních prací. Pracovníci musí být seznámeni s riziky, které 

mohou vzniknout v důsledku jejich činnosti na staveništi. Při montážních pracích je 

třeba vzít v úvahu zejména rizika spojená s prací ve výškách. Tomu musí odpovídat 

vybavení pracovníků OOPP. Dále budou pracovníci seznámeni s technologickými 

postupy montáží a návazností jednotlivých prací. Při osazování prefabrikovaných dílců 

se smí v okolí pohybovat pouze osoby provádějící tuto montáž. Ostatní pracovníci se 

musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti. Tomu musí odpovídat i časový plán a návaznost 

jednotlivých prací. 

Při montáži dílců bude třeba osob s odbornou způsobilostí k ovládání zdvihacího 

mechanismu. Upevňování břemene smí provádět pouze pracovníci vlastnící platné 

oprávnění k této činnosti, tj. vazačský průkaz. Spojování dílců pomocí svářecího 

agregátu smí provádět pouze osoby vlastnící svářečský průkaz. Tyto osoby musí být 

samozřejmě vybaveny speciálními OOPP určenými k provádění svářečských prací. 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s podmínkami bezpečnosti práce na stavbě. 

Jejich proškolení bude zaznamenáno do stavebního deníku. Pracovníci stvrdí to, že byly 

proškolení do speciálních formulářů k tomu určených. Všichni zaměstnanci pohybující 

se na staveništi musí absolvovat pravidelně jednou za rok školení zaměřené na 

bezpečnost práce na staveništi. Pracovníci musí při práci dodržovat technologické 

postupy, respektovat pokyny výrobce materiálů a řídit se bezpečnostními upozorněními. 

5.2 Složení montážní čety 
Pracovní četa pro montážní práce se bude skládat z: 

• 1 vedoucího montážní čety 

• 4 montážníků 

• 1 svářeče vlastnícího platný svářečský průkaz 

• 2 vazačů vlastnících platné vazačské průkazy 

• 1 jeřábníka vlastnícího platný jeřábnický průkaz 

Pracovníci pohybující se ve výškách musí pravidelně absolvovat speciální zdravotnické 

vyšetření. Při práci ve výškách musí být pracovníci bezpečně zajištěni pomocí úvazků 

apod. 



97 

 

Vedoucí montážní čety  

Vedoucí montážní čety zodpovídá za kvalitu montážních prací, bezpečnost prováděných 

prací a jejich správnost. Tento pracovník dává příkazy ostatním pracovníkům 

provádějícím montáž prefabrikátů, na základě kterých bude konstrukce sestavena dle 

požadavků stavebníka. Vedoucí montážní čety musí mít stavební vzdělání. 

Montážníci 

Řídí se příkazy vedoucího montážní čety. Pomáhají při montážích tak, aby byla 

zajištěna jejich bezproblémovost a návaznost. Pokud vlastní vazačský průkaz smí 

upevňovat břemena na zdvihací mechanismus. V opačném případě smí vazačům pouze 

asistovat. Je-li to nezbytné, pomáhají při najíždění nákladného automobilu do prostor 

staveniště. Při transportu dílců pomocí autojeřábu navádějí prvek na místo osazení 

pomocí vodících lan upevněných na dílci.  

Svářeč 

Svářečem může být pouze osoba vlastnící platný svářečský průkaz. Při práci musí být 

svářeč vybaven speciálními bezpečnostními pomůckami, a to rukavicemi, koženou 

vestou, pevnou obuví a ochranou zraku.  Při práci se svařovacím agregátem nesmí 

pracovníci používat reflexní vestu.   

Vazači 

Vazači mají na starost vázání a odvazování přepravovaného břemene pomocí 

zdvihacích mechanismů. Mají na starost výběr vhodných vázacích prostředků a jejich 

správné upevnění na hák jeřábu. Tito pracovníci musí vlastnit platný vazačský průkaz. 

K získání tohoto oprávnění musí být proškoleni ve způsobu uvazování břemen na 

zdvihací mechanismy. Dále musí ovládat komunikaci s jeřábníkem pomocí posunků. 

V případě, že nemá na jeřábníka výhled, musí ke komunikaci s ním použít jiného 

vazače, popřípadě jiné komunikační prostředky jako např. vysílačku. Vazač má za úkol 

zkontrolovat vázací prostředky vždy před jejich použitím. Vazačem mohou být pouze 

osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé, ovládající dorozumívací znamení. Mezi 

základní dovednosti vazačů patří také schopnost odhadnout hmotnost prvků a jejich 

vzdálenost. 

Jeřábník 

Jeřábníkem může být pouze osoba, která má alespoň 18 let, je zdravotně způsobilá a 

vlastní jeřábnický průkaz. Jeřábník je zodpovědný za technický stav autojeřábu. 

Jeřábník musí vést deník zdvihacího zařízení. Mezi základní dovednosti jeřábníka patří 

schopnost odhadu vzdálenosti. Samozřejmostí je znalost dorozumívacích znamení. 

Jeřábník přijímá pokyny od vazače. Jiné osoby nesmí dávat jeřábníkovi pokyny. 



98 

 

Výjimkou je pokyn STŮJ, který smí přijmout od ostatních pracovníků, aby se v případě 

nouze zabránilo hrozícímu nebezpečí. 

Pro dorozumívání mezi vazačem a jeřábníkem slouží pohyb paží, praporkem, zvukem 

nebo světlem. Tyto signály jsou vazačům a jeřábníkům dobře známi.  Jediný pokyn, 

který může jeřábníkovi vydat i jiná osoba než vazač, tj. pokyn STŮJ se signalizuje 

vztyčenou paží s otevřenou dlaní. 

 

6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Veškeré stroje a pracovní pomůcky používané na stavbě musí být v dobrém technickém 

stavu. Za technický stav strojů zodpovídá jejich obsluha. Za dobrý stav pracovních 

pomůcek zodpovídají pracovníci, kteří je používají. V případě, že stav pracovních 

pomůcek neodpovídá požadavkům, je nutné je okamžitě vyměnit. V případě poruchy 

zařízení nebo jeho části je nezbytné práce okamžitě přerušit a stroj buď opravit, nebo 

vyměnit. K zaznamenávání kontrol, opravách, údržbě či případných poruch zdvihacího 

zařízení slouží Deník zdvihacího zařízení, který musí být umístěn v kabině autojeřábu.  

Stroje musí být správně nadimenzovány na konkrétní stavbu. V případě rekonstrukce 

polikliniky je nezbytné volit mechanizaci především s ohledem na její hlučnost a 

požadavky na manipulační prostor, který je v okolí stavby minimální. 

Při montáži prefabrikátů budou dílce na stavbu dováženy nákladními automobily, které 

musí mít při pohybu po městě příslušné povolení k vjezdu. Z dopravního prostředku se 

budou dílce přímo osazovat do konstrukce. K manipulaci s nimi bude sloužit autojeřáb. 

Při návrhu vhodného zdvihacího mechanismu se vychází především z hmotnosti prvků a 

vzdálenosti, kterou musí zavěšené břemeno urazit, než bude osazeno na své místo. 

Autojeřáb musí být umístěn s ohledem na omezený prostor v co největší blízkosti 

objektu tak, aby bylo možno použít pokud možno co nejmenší autojeřáb. K návrhu 

autojeřábu slouží jeho zatěžovací křivka, podle níž se provede co nejefektivnější návrh 

s ohledem na hmotnost prvků a jejich polohu. Dodávky prefabrikátů se musí zajišťovat 

průběžně. Vzhledem k omezenému prostoru není možné v okolí stavby zároveň 

manipulovat s dvěma nebo více nákladními automobily. 

Všechny autojeřáby jsou vybaveny teleskopickými opěrami. Tyto opěry musí být při 

manipulaci s břemenem vysunuty a zajištěny tak, aby zaručovaly stabilitu zdvihacího 

mechanismu. Autojeřáb smí přepravovat břemeno, jen pokud stojí a je-li při tom 

zajištěna jeho stabilita. 

Dílce přepravované na nákladním automobilu musí být podloženy prokladky, aby je 

bylo možné bez problému uvazovat na hák autojeřábu. Prefabrikáty musí být při 

převozu zajištěny proti posunu správným uložením a přivázáním. 



99 

 

Mezi vázací prostředky, které smí být používány k zavěšení břemene na hák autojeřábu, 

patří lana, řetězy nebo popruhy. Správná volba vázacího prostředku vychází 

z doporučení výrobce přepravovaného materiálů. Za vyhovující stav vázacích 

prostředků odpovídá vazač, který je musí za tímto účelem pravidelně kontrolovat. Jsou-

li vázací prostředky nějakým způsobem poškozeny, nesmí se k manipulaci s břemenem 

použít. Navlhlé popruhy se musí před dalším použitím vysušit přirozenou cestou. Při 

použití řetězů jako vázacích prostředků je třeba před zahájením montáže zkontrolovat 

jejich opotřebení. 

Při montáži prefabrikovaných dílců bude potřeba zejména: 

Autojeřáb  

Autojeřáb bude sloužit pro transport materiálu z dopravního prostředku do konstrukce, 

popřípadě na meziskládku. 

Na stavbě bude použit autojeřáb LiebherrLTM 1090/3 s max. nosností až 100 t a 

dosahem 56 m. Po osazení nejtěžších prvků jej bude možné vyměnit za autojeřáb 

Liebherr LTM 1080 s max. nosností 80 t a dosahem 46 m. 

 

Tahač s návěsem 

Nákladní automobil bude využit pro návoz prefabrikovaných prvků. Při transportu 

nejdelších prvků bude třeba použit návěs o délce 15,8 m. Pro dovoz menších dílců 

postačí standardní návěs o délce ložné plochy v délce 13,6 m. 

 

K dalším mechanismům potřebným k montáži prefabrikovaného skeletu patří svářecí 

inventor a poloautomat sloužící k mechanickému upevnění nových dílců do konstrukce, 

autodomíchávač pro dovoz zálivkového betonu, kloubová vysokozdvižná plošina s max. 

výškou plošiny 24,4 m.  

Veškerá mechanizace se bude pohybovat po zpevněném stávajícím asfaltovém 

podkladu. 
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7  PRACOVNÍ POSTUPY 

Samotné montáži prefabrikovaného skeletu předchází demontáž části stávající střešní 

konstrukce. Tato demontáž bude probíhat postupně v těsné návaznosti montáže skeletu. 

Konstrukce musí být opatřena dočasnou hydroizolací, tak aby se v maximální míře 

zamezilo vnikání vody do stávajícího objektu. Ihned po osazení sloupů musí být jejich 

spodní část zaizolována. 

Veškeré montáže prefabrikovaného skeletu budou probíhat pomocí autojeřábu 

umístěného na parkovišti v těsné blízkosti stavebního objektu. Dílce se budou dle 

potřeby osazovat do konstrukce přímo z nákladního automobilu nebo z meziskládky, na 

kterou se bude ukládat pouze nejnutnější počet dílců, který bude v těsné návaznosti 

osazen do konstrukce. Před osazením každého dílce musí být zkontrolován samotný 

dílec i jeho poloha v konstrukci. S dílci se musí manipulovat obezřetně. Po zavěšení se 

dílec nejprve nadzvedne o 20 až 30 cm a zkontroluje se funkčnost vázacích prostředků. 

Vázat břemeno smí pouze osoba vlastnící platný vazačský průkaz. Dílce se musí zavěsit 

tak, aby při jejich transportu byla rovnoměrně rozložena jejich hmotnost na všechny 

závěsy. Při manipulaci s břemenem se nesmí provádět trhavé pohyby. Pro transport 

těžších či rozměrnějších prvků se používají vodící lana. Před konečným usazením se 

musí dílec nejprve ustálit ve výšce cca 30 cm nad místem uložení, ustálit a teprve poté 

umístit do správné polohy. Uvolnit dílec ze závěsu lze až po jeho zajištění ve stabilní 

poloze. Prvky se zakotví až poté co jsou vyrovnány do konečné polohy. 

Zálivka spár se provede vždy po ukončení celku. K provedení zálivky bude na stavbu 

dovezen beton autodomíchávačem. 

7.1 Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Tyto sloupy jsou 

kotveny na trny stávajících sloupů pomocí ocelových patních desek. Sloupy nové 

nástavby se stykují pomocí Čapkova spoje. Svislé nosné konstrukce, které ponesou 

schodišťové mezipodesty, tvoří železobetonové prefabrikované stěny kotvené pomocí 

trnů a ocelových přivařovacích desek. 

Vždy po demontáži části střešní konstrukce následuje očištění sloupové hlavy. Do hlavy 

stávajících sloupů se vyvrtá otvor, do nějž se pomocí chemické kotvy upevní výztuž dle 

projektové dokumentace. Před osazením výztužných prutů by se měla stávající 

konstrukce geodeticky zaměřit. Po upevnění výztuže do hlav sloupů se nanese tenká 

vrstva jemnozrnné cementové malty, díky níž se vyrovná podklad pod nové sloupy. 

Vrstva by měla mít tl. cca 5 cm. Do této vrstvy se osadí patní plechy. Před zatvrdnutím 

malty se plechy vyrovnají do požadované polohy. Po 2 dnech se mohou na takto 

připravené styčné plochy montovat železobetonové prefabrikované sloupy. 
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Stykování sloupů je realizováno tzv. Čapkovým spojem. Čapkův spoj je spoj sloup – 

průvlak – sloup. Do otvorů v průvlaku se osadí trny spodního sloupu. Na tyto trny se 

přivaří sloup navazujícího podlaží. Styk průvlaku se provede pomocí příložek a svarů. 

Otvory v průvlaku se zalijí jemnozrnnou cementovou maltou. Sloupy se podmažou 

vrstvou tl. 10 mm. Styky s přivařovanými ocelovými deskami budou opatřeny 

základním nátěrem a následně obetonovány. 

         

Obr. č. 4 – Detail spojení ŽB průvlaků se sloupy 

7.2 Vodorovné konstrukce 

7.2.1 Tyčové prvky – průvlaky, ztužidla 

Prefabrikované železobetonové průvlaky překlenují osový rozpon 5,8 resp. 3,6 m. 

Průvlaky jsou průřezu obráceného T, výšky 500 mm a šířky 700 mm. Průvlaky jsou 

řešeny jako spojité nosníky, stykování je realizováno pomocí ocelových příložek a 

svařování v místě přípoje spojů. Na ose 7 ve stropu nad 4. NP je průvlak předem 

předpjatý, který překlenuje celou šířku objektu, tj. osový rozpon 15,2 m. Průvlak je 

výšky 1000 mm a šířky 300 mm. Stropní panely jsou lemovány ztužidly výšky 750 mm 

a šířky 250 mm. Ztužidla jsou ukládána na konzolu průvlaku a kotvena pomocí 

ocelových desek. Průvlaky na ose 7 v 5. NP mají průřez tvaru L o výšce 500 mm a šířce 

450 mm.  

 

                  

Obr. č. 5 – Osazení průvlaků a ztužidel 
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Před zahájením montáže tyčových dílců je třeba zkontrolovat polohové a výškové 

osazení sloupů. Tyto dílce patří k největším a nejtěžším částem celého skeletu. Pro 

snazší manipulaci s nimi se budou používat vodící lana. Průvlaky se osadí na trny 

sloupů spodního podlaží. Ztužidla se osadí na ozub průvlaku a pomocí ocelové příložky 

se k sobě přivaří. 

7.2.2 Stropní panely 

Kolmo na konzoly průvlaků jsou ukládány stropní dutinové předpínané panely tl. 250 

mm. Mezi osami 6´- 8, kde se nachází ustupující podlaží, je nosná konstrukce stropu 

řešena pomocí žebírkových panelů, které jsou na ose 8 uloženy na stávající 

železobetonový průvlak. Na ose 7 jsou tyto panely uloženy na prefabrikovaný průvlak 

tvaru obráceného T. Tento průvlak má výšku 1200 mm a šířku 300 mm. 

Než se začne montovat stropní konstrukce, musí být zkontrolována poloha veškerých 

podpůrných konstrukcí. Stropní panely se osazují na ozub průvlaku na 10 mm vrstvu 

cementové malty dle pokynů výrobce. Panely se budou montovat postupně od 

nejvzdálenějšího k nejbližšímu. Při osazování prvního panelu v každém poli je třeba 

použít montážní plošinu pro jeho bezpečné uložení. Není-li možno montážní plošiny 

použít, lze panely osadit ze žebříků. V tom případě je však nezbytné použití 

bezpečnostních úvazků. Po osazení prvního panelu lze další dílce osazovat z již 

zajištěných osazených panelů. Vždy je třeba zkontrolovat správné uložení osazovaného 

dílce. Do správné polohy lze panel umístit za pomoci páčidla apod. Musíme však dbát 

na to, aby nedošlo k jeho poškození. 

 

                   

Obr. č. 6 – Osazení stropních panelů 
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V místech prostupu instalací budou namontovány ocelové nosné konstrukce, tzv. 

výměny pro uložení předpjatých stropních panelů. Nejprve je třeba osadit sousední 

panely, na které se výměna zavěsí. Do vzniklého prostoru se osadí kratší panel, který 

bude na jedné straně uložen na ozub průvlaku a na straně druhé bude usazen na 

ocelovou výměnu. 

                   

Obr. č. 7 – Vytvoření otvoru ve stropní konstrukci pomocí ocelové výměny 

Po osazení stropních panelů je třeba provést zálivku spár. Spáry musí být nejprve 

zbaveny veškerých nečistot a navlhčeny. Poté se do spár, do výšky podélné drážky, 

osadí zálivková výztuž průměru 8 mm. K provedení zálivek se používá měkký beton 

pevnostní třídy alespoň C20/25 s max. zrnem velikosti 8 mm. Při vysokých teplotách je 

třeba zálivkový beton ošetřovat před nadměrným vysycháním např. vlhčením. Stropní 

konstrukci lze zatížit po 3 až 4 dnech, kdy konstrukce dosáhne min. 70 % pevnosti. 

7.3 Schodiště 
Schodišťová ramena jsou uložena na podesty, mezipodesty a na předpjatý průvlak. Na 

podesty a mezipodesty jsou ukládány na konzoly nosníků v úrovních stropních podest a 

na ozuby mezipodest. Schodišťové mezipodesty jsou uloženy na prefabrikované 

železobetonové stěny a sloupy. Ramena budou k mezipodestám a nosníkům kotvena 

pomocí přivařovacích ocelových desek. 

K manipulaci se schodišťovými dílci budou sloužit závitové otvory, do nichž se 

našroubují oka, která se zavěsí na hák zdvihacího zařízení.  

                   

Obr. č. 8 – Schodišťové dílce 
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7.4 Styky konstrukcí 
Než bude konstrukce zajištěna pomocí svarových spojů, musí být nejprve zkontrolována 

její správná poloha. Ocelové části, určené ke spojení svarem musí být před započetím 

svařování důkladně očištěny. Svařovací práce by neměly probíhat bez ochranných 

opatření, je-li rychlost větru větší než 5,4 m/s, při mrholení, dešti, sněžení či mlze a 

poklesne-li teplota pod – 10 °C. Konkrétní hodnoty nejnižší povolené teploty svařování 

pro daný typ oceli jsou dány výrobcem. Po provedení svaru je třeba jej důkladně 

vizuálně zkontrolovat. 

Provedení zálivky spár je možné až po kontrole správnosti osazení dílců, kontrole 

jakosti provedených svarů a provedení ochranného nátěru vyčnívajících ocelových 

konstrukcí. 

 

Obr. č. 9 – Pohled na styk sloupů a průvlaků 

 

 

 



105 

 

8  JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Aby bylo dosaženo požadované kvality výsledného produktu, je nezbytné dbát na 

kvalitu jednotlivých dílců, spojovacího materiálu a v neposlední řadě i montážních 

prací. Z tohoto důvodu se pro jednotlivé pracovní činnosti sestavují kontrolně zkušební 

plány, které nejčastěji v tabulkové formě shrnují jednotlivé parametry, jenž je třeba při 

práci kontrolovat, četnost kontrol, způsob kontroly a vyhovující výsledky. Kontroly 

kvality by se při práci neměly podceňovat. Je nutné plán kontrol striktně dodržovat a 

průběžně vyplňovat výsledky jednotlivých zkoušek a měření. O kontrolách se provádějí 

záznamy do stavebního deníku, popřípadě do plánu kontrol a zkoušek. Vždy je nutné 

uvést nejen, kdo kontrolu prováděl, ale také její výsledek a konstatování, zda tento 

výsledek vyhovuje požadavkům. Jednotlivé požadavky na stavební konstrukce jsou 

dány technickými normami. Žádná z předepsaných kontrol se nesmí zanedbat, protože 

by mohla způsobit, že výsledná jakost nebude vyhovovat předepsaným požadavkům a 

následné opravy s sebou přináší nemalé náklady a obtíže. 

Detailní popis kontrol je obsažen v části kontrolní a zkušební plán, která je nedílnou 

součástí tohoto technologického předpisu. 

 

8.1 Vstupní kontrola 
Účelem vstupní kontroly je především přezkoumání kvality prací, které předchází 

montáži prefabrikované konstrukce. Dalším důležitým bodem vstupní kontroly je 

odhalit případné nedostatky projektové dokumentace. Součástí vstupní kontroly je také 

kontrola dodaného materiálu, tj. především jeho množství a kvalita. 

8.1.1 Projektová dokumentace 

Při kontrole projektové dokumentace je nutné mít k dispozici její nejnovější platnou 

verzi.  Veškeré nedostatky zjištěné v projektové dokumentaci je třeba neprodleně 

konzultovat s projektantem potažmo s investorem. Vady v projektové dokumentaci 

mohou mít při výrobě prefabrikovaných prvků nedozírné následky. Nesmíme tedy tuto 

kontrolu v žádném případě podcenit. 

8.1.2 Předešlé činnosti 

Před zahájením prací musí být polohově a výškově zaměřena stávající konstrukce po 

odstranění střešního pláště. Toto zaměření provede geodet a sepíše o něm geodetický 

protokol. Je-li zjištěn nesoulad s projektovou dokumentací, je nutné jej ihned řešit 

s projektantem. Aby bylo možné zahájit montážní práce, je třeba konstrukci důkladně 

očistit a prohlédnout její technický stav. 
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8.1.3 Materiál 

Každý materiál, který je dovezen na stavbu musí být ještě před naskladněním nebo 

osazením do konstrukce zkontrolován a převzat zodpovědnou osobou. Kontroluje se 

zejména množství a kvalita dodaného materiálu dle dodacího listu.  

Při dodávce prefabrikátů se provede namátková kontrola dílců v souladu s dodacím 

listem. Vizuálně se zjistí, zda nebyly během přepravy poškozeny nebo špatně vyrobeny. 

Rozměry prvků se kontrolují pomocí metru. Důležitá je také správná poloha 

uchycovacích otvorů, aby bylo možné prvek bezpečně zavěsit na zdvihací zařízení. 

Pokud kvalita či množství neodpovídá požadavkům, je třeba okamžitě sjednat nápravu. 

Chybějící dílce musí být neprodleně na stavbu dodány. Poškozené prvky se vracejí zpět 

dodavateli. O výsledcích přejímky se učiní zápis do stavebního deníku. 

Dodací listy materiálu patří mezi důležité dokumenty stavby, musí být tedy řádně 

uloženy, aby byly v případě jakýchkoliv nejasností kdykoliv k dispozici. 

 

8.2 Mezioperační kontrola 
V této fázi se zaměřujeme na kontrolu probíhající montáže. Důležitá je především 

správná poloha osazovaných prvků. Každý dílec bude označen štítkem a podle štítku a 

projektové dokumentace se kontroluje správné umístění dílce v konstrukci. Dalším 

důležitým krokem je zkontrolovat svislost a vodorovnost prvků, aby byly odchylky od 

svislé a vodorovné osy dílce v tolerancích daných technickými normami. Místa styků 

musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace a technických norem. O každé 

kontrole se provede zápis do stavebního deníku popřípadě do kontrolního zkušebního 

plánu s uvedením odchylek a konstatováním, že tyto odchylky jsou v rámci povolených 

odchylek technických norem. Pokud budou odchylky větší, nelze takovouto konstrukci 

převzít a musí být provedena příslušná náprava. V případě zhoršení klimatických 

podmínek, nad limitní hodnoty, má vedoucí pracovní čety práce okamžitě zastavit. 

Maximální odchylky ve vodorovné a výškové úrovní sloupů jsou ± 10 mm, odchylka od 

svislé osy musí mít velikost max. 30 mm. U stropních panelů a vodorovných tyčových 

prvků jsou maximální odchylky ve vodorovné a výškové úrovni ± 5 mm. Stěnové dílce 

mají max. odchylku vodorovné rovině osy a hrany úložné plochy ± 8 mm, ve výškové 

úrovni ± 10 mm. Max. povolená odchylka od svislé osy je 30 mm.  

Nejdůležitější je provést kontrolu míst, která budou následnými pracemi zakryty. 

V tomto případě je vhodné pořídit jejich fotodokumentaci. 

 



107 

 

8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola je závěrečnou částí celého systému kontrol zajišťující požadovanou 

jakost výsledné konstrukce. V rámci této kontroly se zkoumá, zda provedená konstrukce 

odpovídá projektové dokumentaci, zda kvalita montážních prací koresponduje 

s požadavky technických norem a zda hodnoty případných odchylek odpovídají 

požadavkům technických norem.  

Mezní odchylky kontrolního měření ve vodorovné rovině v 1. NP musí být v rozmezí ± 

20 mm, ve výšce ± 5 mm. 

 

9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Požadavky na bezpečnost stavebních prací vychází z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Při montáži skeletu probíhají práce ve výškách. Zabezpečení stavby tudíž 

musí odpovídat také požadavkům nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. 

Základní podmínkou je zabezpečit staveniště tak, aby bylo zamezeno pohybu 

neoprávněných osob v prostorách, ve kterých probíhá stavební činnost. Na staveništi se 

mohou pohybovat pouze zaměstnanci zhotovitele, stavební dozor, autorský dozor, 

zástupce investora a koordinátor bezpečnosti práce. O pohybu osob po staveništi musí 

být informován vedoucí pracovník. Osoby vstupující do prostoru staveniště musí být 

proškoleni o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pohybu v prostorách staveniště. 

Všichni musí být také vybaveni OOPP a při pohybu na staveništi tyto pomůcky 

používat. 

9.1 Obecné zabezpečení staveniště 
Požadavky na bezpečnost při pohybu na staveništi a jeho zabezpečení vůči okolí 

vychází především z požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  Konkrétní 

podmínky jsou uvedeny v jednotlivých přílohách tohoto nařízení. 

9.1.1 Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Staveniště se nachází v zastavěné oblasti. Musí být tedy souvisle oploceno plotem min. 

výšky 1,8 m. Je třeba dbát na to, aby byl okolní provoz co nejméně omezen. Všechny 

vstupy na staveniště budou označeny tabulkou upozorňující na zákaz vstupu 

nepovolaných osob do těchto prostor. Jelikož jde o rekonstrukci areálu polikliniky, je 
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třeba zabezpečit, aby byl po celou dobu výstavby zajištěn bezbariérový vstup do 

objektu. 

Žádný pohyb mechanizace po staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob 

pohybujících se v prostorách staveniště nebo v jeho blízkém okolí. 

II. Zařízení pro rozvod energie – 1, 2 

Pro rozvod elektrické energie na staveništi budou sloužit staveništní rozvaděče. Tyto 

rozvaděče budou napojeny na stávající rozvody elektrické energie v objektu. Rozvaděče 

budou na staveništi umístěny v jednotlivých patrech dle potřeby. Rozvaděče musí být 

pravidelně kontrolovány. Každý pracovník stavby musí být seznámen s umístěním 

hlavního rozvaděče, aby mohl v případě nebezpečí odpojit staveniště od zdroje 

elektrické energie. Při opuštění staveniště se musí rozvaděče zajistit proti manipulaci 

nepovolaných osob, popřípadě vypnout, je-li to z provozních důvodů možné. 

III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Pracoviště nacházející se ve výšce musí být stabilní, aby nebyly ohroženy osoby 

pohybující se v těchto prostorách. Materiál se musí skladovat dle požadavků výrobců, 

aby nedošlo k jeho znehodnocení nebo ohrožení osob pohybujících se v jeho blízkosti. 

Není-li konstrukce, na které se pracovníci pohybují dostatečně stabilní, nebo je-li 

vystavena nadprůměrným nepříznivým povětrnostním vlivům, je třeba práce na ní 

okamžitě přerušit. Práce je nutné přerušit také při zjištění závady na mechanizaci. Je 

zakázáno manipulovat s břemenem pomocí zdvihacího zařízení, hrozí-li z důvodu 

nepříznivých povětrnostních podmínek ohrožení osob pohybujících se v jeho okolí.  

9.1.2 Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Při provozu stroje musí být vždy zajištěna jeho stabilita. Stroje, které jsou vybaveny 

stabilizátory, musí být při práci těmito stabilizátory zajištěny v souladu s pokyny 

výrobce mechanizace. Není-li zařízení dostatečně stabilní, nesmí být používáno. Při 

práci stoje se v prostoru ohroženém jeho činností, který je dán maximálním dosahem 

jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m, nesmí nacházet nepovolané osoby. Při 

vykládání dílců z ložné plochy nákladního automobilu musí řidič automobilu opustit 

kabinu vozu a zdržovat se v bezpečné vzdálenosti od přepravovaného břemene. 

Autojeřáb i nákladní automobil bude vybaven výstražným oranžovým světlem. Při 

nájezdu nákladního automobilu do prostor staveniště bude vedoucím pracovní čety 

určena osoba, která bude dbát na jeho bezpečné najetí na staveniště. Obsluha jeřábu 

bude naváděna zkušeným vazačem, který ji bude signalizovat posunky ruky. 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce – 1, 2, 3, 4, 5 

Veškeré záznamy o provozu zdvihacího zařízení se zapisují do deníku zdvihacího 

zařízení. Po skončení prací musí být veškerá mechanizace zajištěna dle požadavků 

výrobce. Autojeřáb při nečinnosti spustí rameno do přepravní polohy. Chce-li se 

obsluha autojeřábu vzdálit z místa pracoviště, musí zamknout jeho kabinu, aby bylo 

zabráněno manipulaci s ním nepovolanou osobou. 

XV. Přeprava strojů – 1, 8 

Autojeřáb se na stavbu dopravuje po vlastní ose. Při pohybu musí být jeho rameno 

zajištěno v přepravní poloze v souladu s návodem k obsluze daným výrobcem. 

9.1.3 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem – 1, 3, 4, 5, 7, 9, 14 

Prefabrikované prvky budou osazovány přímo do konstrukce. Materiál musí být na 

ložné ploše nákladního automobilu umístěn tak, aby byl umožněn jeho plynulý odběr a 

montáž. Dílce jsou uloženy na korbě automobilu v takové poloze, v jaké budou 

osazovány do konstrukce. Výjimku tvoří sloupy a schodiště.  

Materiál se uskladňuje na rovných zpevněných, čistých a únosných skladovacích 

plochách. Plochy pro uskladnění materiálu se umisťují co nejblíže komunikaci, aby se 

zamezilo zbytečnému přesunu materiálu. Při skladování materiálu musí být zajištěna 

jeho stabilita. Na korbě nákladního automobilu budou dílce uloženy na prokladcích. 

Sypký materiál se při ručním ukládání skladuje do výšky max. 2 m. Pytlované sypké 

hmoty se ukládají do výšky max. 1,5 m. Dílce pravidelných tvarů se smí ukládat do 

výšky max. 4,0 m.  

XI.   Montážní práce – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 

Před zahájením montážních prací musí být pracoviště náležitě převzato zodpovědnou 

osobou, o čemž se učiní zápis do stavebního deníku. Pracovníci provádějící montáž 

musí být vybaveni veškerými potřebnými OOPP. Musí být vhodně zvoleny vázací 

prostředky k upevnění dílců. Upevnění břemene na zdvihací zařízení smí provádět 

pouze vazač vlastnící potřebné oprávnění. Jeho úkolem je nejen zvolit nejvhodnější 

vázací prostředek, ale také místo upevnění. Při manipulaci s břemenem se musí 

pracovníci zdržovat v bezpečné vzdálenosti. Osazení a zajištění dílce se provádí až 

ustálení prvku nad místem montáže. Prvek se smí uvolnit z úvazku až poté, co je v 

konstrukci bezpečně zajištěn. 
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9.2 Práce ve výškách 
Práce ve výškách jsou zvláštním druhem prací, vyžadujícím zvýšené nároky na jejich 

zabezpečení. Problematikou těchto prací se zabývá nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Podmínky pro zajištění pracoviště při 

práci ve výškách jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – 1, 2, 3, 4, 5 

Všechny hrany konstrukce, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky musí být zajištěny 

bezpečnostním zábradlím. Toto zábradlí se skládá z madla ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a zarážky u podlahy výšky alespoň 15 cm. V místech, kde hrozí pád z výšky přesahující 

2 m, musí být mezi madlem a zarážkou další tyč. Je-li třeba zábradlí dočasně odstranit 

z důvodu montáže, je třeba ihned po dokončení příslušných prací vrátit zábradlí zpět na 

své místo. V takovém případě musí být pracovníci jinak zajištěni proti pádu, např. 

pomocí bezpečnostních postrojů apod. Místa vybouraných otvorů ve stávající 

konstrukci, kde hrozí propadnutí osob nebo jejich zranění, musí být zajištěna buď 

ohrazením, nebo musí být otvor překryt deskou příslušných rozměrů a únosnosti, 

přičemž musí být zabráněno jejímu pohybu. 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky – 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 

Nelze-li z nějakého důvodu použít jako zabezpečení hrany pádu zábradlí, nebo je-li toto 

zabezpečení nedostačující, musí být pracovníci vybavení OOPP, především 

bezpečnostními postroji. Aby tyto pomůcky plnily svoji funkci, musí být pravidelně 

kontrolovány a používány v souladu s pokyny výrobce. Základním pravidlem je 

upevnění postroje k pevnému bodu. Další důležitou věcí je délka vodícího lana. Lano 

musí mít takovou délku, aby zajišťovalo bezpečný pohyb při montáži konstrukce. 

Nesmí však být příliš dlouhé, aby v případě pádu zachytilo pracovníka ve výšce nad 

zemí popřípadě nad jinou konstrukcí. 

III.   Používání žebříků – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

V případě, kdy nelze použít jiné bezpečnější prostředky je povoleno použití žebříků. Na 

žebříku se provádějí pouze krátkodobé práce nebo se používá pro výstup do vyšší 

úrovně podlaží apod. Pohyb na žebříku je přípustný pouze tak, že je pracovník obrácen 

obličejem směrem k žebříku. Žebřík musí být zajištěn takovým způsobem, aby se 

nemohl posunout či úplně převrátit, nejlépe přivázáním k pevnému bodu apod. Při práci 

na žebříku musí být stabilita žebříku zajištěna jiným pracovníkem. Žebřík je možné 

postavit pouze na rovný, únosný a čistý povrch, aby byla zajištěna jeho stabilita. Volný 

konec žebříku musí přesahovat přes výstupní místo alespoň 1,1 m. Na stavbě budou 
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používány zásadně hliníkové žebříky, výjimkou budou dřevěné žebříky, které budou 

používat elektrikáři. 

IV.   Zajištění proti pádu předmětů a materiálu – 1, 2, 3 

Nářadí a materiál potřebný k montáži prefabrikovaných dílců musí být uložen tak, aby 

nemohl při práci spadnout z výšky. K tomuto účelu budou okraje konstrukcí opatřeny 

zábradlím, které bude ve spodní části zajištěno tzv. okopovou deskou. Drobnější 

materiál a nářadí budou mít pracovníci uloženy na pracovních opascích, kterými jsou 

montážníci vybaveni. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí – 1, 2, 3, 6 

Dle výšky objektu se vymezí prostor pod místem samotné montáže, ve kterém se při 

práci nesmí nikdo pohybovat. V našem případě pracoviště ve výšce spadá do kategorie 

10 až 20 m, tudíž prostor, ve kterém je třeba vymezit zákaz pohybu osob, dosahuje 

vzdálenosti 2 m od paty svislice, jež prochází vnější hranou volného okraje pracoviště 

ve výšce. Do tohoto prostoru budou mít po dobu montáže zákaz vstupu všichni 

pracovníci. Místo musí být náležitě označeno a odděleno minimálně výstražnou páskou. 

Při montáži bude probíhat transport materiálu pomocí autojeřábu. V prostoru pod 

místem manipulace s břemenem a v jeho bezprostřední blízkosti je také zákaz pohybu 

osob. 

VI.   Práce na střeše – 1, 2 

Po celém obvodu střešní konstrukce bude umístěno bezpečnostní zábradlí. V místech, 

která nelze z technologických či jiných důvodů zabezpečit zábradlím, se smí pracovníci 

pohybovat pouze za použití OOPP, zejména bezpečnostních postrojů. Otvory ve střeše 

musí být zajištěny proti propadnutí jejich ohraničením zábradlím nebo alespoň 

výstražnou páskou nebo jejich překrytím dostatečně únosnou deskou, která bude 

zajištěna proti pohybu. 

VIII. Shazování předmětů a materiálu – 1, 2 

Stavba bude vybavena krytým shozem, který zamezí případné prašnosti apod. Tento 

shoz bude ústit do kontejneru na odpad. Jiné shazování nářadí či materiálu je 

nepřípustné. 

IX.   Přerušení práce ve výškách 

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je nutné okamžitě přerušit všechny 

stavební práce. Mezi tyto podmínky patří zejména déšť, bouře, sníh, silný mráz, vítr o 

rychlosti vyšší než 11 m/s, teplota pod -10 °C a je-li viditelnost nižší než 30 m. Při 

manipulaci s břemenem zavěšeným na hák autojeřábu je nutné přerušení prací i při nižší 

rychlosti větru v případě, že nelze břemeno dostatečně zabezpečit proti rozhoupání 

apod. Přerušení práce nařizuje vedoucí pracovní čety, mistr nebo stavbyvedoucí.  
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10  EKOLOGIE 

10.1 Staveništní odpad 
Veškerý odpad, který bude na stavbě vznikat, musí být tříděn a likvidován odbornými 

firmami. Nádoby na odpad nesmí být nijak poničené, aby nedošlo k jeho úniku do okolí. 

Nebezpečný odpad, který na stavbě vznikne, se musí ukládat zvlášť dle pokynů 

výrobce. Snahou vedení stavby musí být především recyklace stavebního materiálu. 

Největší podíl odpadu bude při demolici stávající konstrukce. Při montáži 

prefabrikovaných dílců bude vznikat především odpad od chemických kotev, 

chemických směsí betonů a obalových materiálů. 

 

Tab. č. 10 – Tabulka odpadů vznikajících při montáži prefabrikovaného skeletu  

Kód Kategorie Název Způsob likvidace, požadavek 
150101 O Papírové a lepenkové obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  
150102 O Plastové obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  

150106 O Směsné obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  

150110 N 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

Odborná firma, doklad o uložení 
nebezpečného odpadu 

170101 O Beton Sběrný dvůr, vážní lístky  

170201 O Dřevo Sběrný dvůr, vážní lístky  

170405 O Železo a ocel Sběrný dvůr, vážní lístky 

200301 O Směsný komunální odpad Sběrný dvůr, vážní lístky 

N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 

10.2 Ostatní vlivy 
Stavební objekt se nachází v husté zástavbě, v blízkosti stanice metra C. V sousedství je 

obytná a komerční zástavba. Samotný objekt slouží jako zdravotnické zařízení. Z těchto 

důvodů je třeba dbát na co největší omezení hlučnosti a prašnosti. Stavební práce smí 

probíhat pouze v denní dobu v období od 7 do 19 hod. Vzhledem k charakteru objektu 

musí být omezena hlučnost ve všední dny především v rozmezí od 8 do 15 hod. Z těchto 

důvodů je třeba co nejméně využívat strojní mechanismy s vysokou hlučností. 

V případě přerušení prací se stroje vypnou. Při práci, u níž vzniká zvýšené množství 

prachu, musí být zakryty všechny otvory pracoviště. 
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stavební technik, 
stavbyvedoucí

technické listy;          

dle dodacího listu - množství, kvalita, 
čistota; dílce musí být označeny; 

zápis do SD, atesty, stavební technik, 

PŘEVZETÍ 
PRACOVIŠTĚ

kontrola předešlých činností ČSN 732480, odst. 7.2
přesné polohové a výškové zaměření 
stávající kce, čistota styčných ploch

geodetické zaměření, vizuální 
kontrola

zápis do SD, protokol 
geodeta

VSTUPNÍ KONTROLA

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS
PŘEDMĚT KONTROLY, 

POŽADAVKY
ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA

přípravář, 
stavbyvedoucí

kontrola technologického 
postupu

návaznosti jednotlivých činností, 
soulad s doporučeními výrobců apod.

kontrola celého TP v 
přípravné fázi před zahájením 
prací

přípravář, 
stavbyvedoucí

PŘÍPRAVNÉ 
PRÁCE

kontrola správnosti 
projektové dokumentace

platná verze, správnost
kontrola PD prefabrikovaných 
kcí a dalších navazujících kcí

STROJE zdvihací mechanismus
servisní manuál,     
ČSN 732480, odst. 

7.2.2

stav mechanizace, únosnost, 
pravidelné kontroly, kontrola před 
zahájením prací; kontrola vázacích 
prostředků 

vizuálně, servisní kniha 
mechanizace

deník zdvihacího 
zařízení

strojník, 
stavbyvedoucí, 

stavební technik

MATERIÁL

převzetí materiálu
technické listy;          

ČSN 732480, kap. 5

čistota; dílce musí být označeny; 
materiál - platné certifikáty, atesty, 
prohlášení o shodě; správnost osazení 
ocelových úchytek

vizuální, měření - namátkově 
zápis do SD, atesty, 
certifikáty

stavební technik, 
stavbyvedoucí

doprava a skladování 
materiálu 

technické listy, TP; 
ČSN 732480, kap. 6

při převozu dílce v poloze v jaké 
budou zabudovány do kce (kromě 
sloupů), skladovací plochy - čisté, 
zpevněné, odvodněné; manipulace a 
skladování dle pokynů výrobce

vizuální - namátkově
stavební technik, 

stavbyvedoucí
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kvalita dílců ČSN 732480, odst. 7.3
před osazením kontrola stavu, značení, 
vyčnívajícíc výztuže, čistota dílců a 
spojovacích ploch, přesnost napojení

vizuální - každý prvek atesty, certifikáty
stavební technik, 

stavbyvedoucí

stavební technik, 
stavbyvedoucí

SLOUPY
správné osazení

ČSN 732480, odst. 
7.3, odst. 7.5;                   
ČSN 730212-3, odst. 
7.2 až 7.4 a 8.2 až 8.4;                 
ČSN 730210-1, tab. 
A2 

správné polohové a výškové umístění 
patních plechů; odchylka montážních 
značek při osazení ve vodorovné 
rovině osy úložné plochy ± 10 mm, v 
předepsané výškové úrovni ± 10 mm; 
odchylky od svislé osy ± h/200, max. 
30 mm; odchylka vzdálenosti os 
kotevních částí ve směru kolmo na 

vizuální, měření - každý 
prvek; zaměření kcí 
teodolitem a laserovým 
dálkoměrem; místo kontroly 
viz. příl. č. 1

zápis do SD, protokol 
geodeta

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS
PŘEDMĚT KONTROLY, 

POŽADAVKY
ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA

umístění kotevních prvků
ČSN 730210-1, tab. 
A2

osa v obou směrech ve vodorovné 
rovině ± 3 mm

vizuální, měření - namátkově
stavební technik, 

stavbyvedoucí

kvalita dílců ČSN 732480, odst. 7.3
před osazením kontrola stavu, značení, 
vyčnívajícíc výztuže, čistota dílců a 
spojovacích ploch, přesnost napojení

vizuální - každý prvek atesty, certifikáty
stavební technik, 

stavbyvedoucí

umístění kotevních prvků
ČSN 730210-1, tab. 
A2

osa v obou směrech ve vodorovné 
rovině ± 5 mm

vizuální, měření - namátkově
stavební technik, 

stavbyvedoucí

STĚNOVÉ 
DÍLCE

správné osazení

ČSN 732480, odst. 
7.3, odst. 7.5;                   
ČSN 730212-3, odst. 
7.2 až 7.4 a 8.2 až 8.4;                 
ČSN 730210-1, tab. 
A2 

odchylka hodnoty mezních odchylek 
shody montážních značek při osazení 
ve vodorovné rovině osy a hrany 
úložné plochy ± 8 mm, v předepsané 
výškové úrovni ± 10 mm; odchylky od 
svislé osy ± h/200, max. 30 mm; 
odchylka vzdálenosti os kotevních 
částí ve směru kolmo na namáhání ± 
10 mm; úchylka rozměru kotevních 
částí ± 5 mm

vizuální, měření - každý 
prvek; zaměření kcí 
teodolitem a laserovým 
dálkoměrem; místo kontroly 
viz. příl. č. 2

zápis do SD, protokol 
geodeta

stavební technik, 
stavbyvedoucí

A2 kotevních částí ve směru kolmo na 
namáhání ± 10 mm; úchylka rozměru 
kotevních částí ± 5 mm

viz. příl. č. 1
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kvalita dílců ČSN 732480, odst. 7.3
před osazením kontrola stavu, značení, 
vyčnívajícíc výztuže, čistota dílců a 
spojovacích ploch, přesnost napojení

vizuální - každý prvek atesty, certifikáty
stavební technik, 

stavbyvedoucí

před osazením kontrola stavu, značení, stavební technik, 

stavební technik, 
stavbyvedoucí

PRŮVLAKY, 
ZTUŽIDLA

správné osazení

ČSN 732480, odst. 
7.3, odst. 7.5;                    
ČSN 730212-3, odst. 
7.6, 7.10 a 8.13;                     
ČSN 730210-1, tab. 
A3 

odchylka montážních značek při 
osazení ve vodorovné rovině osy ± 5 
mm, v předepsané výškové úrovni 
protilehlé hrany dílců ve spáře ± 5 
mm; odchylky od svislé osy ± 5 mm; 
odchylka hran opěrné plochy ± 12 mm

vizuální, měření - každý 
prvek; zaměření kcí 
teodolitem a laserovým 
dálkoměrem; místo kontroly 
viz. příl. č. 3

zápis do SD, protokol 
geodeta

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS
PŘEDMĚT KONTROLY, 

POŽADAVKY
ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA

kvalita dílců ČSN 732480, odst. 7.3
před osazením kontrola stavu, značení, 
čistota dílců, přesnost napojení

vizuální - každý prvek atesty, certifikáty
stavební technik, 

stavbyvedoucí

STROPNÍ 
DÍLCE

správné osazení

ČSN 732480, odst. 
7.3, odst. 7.5;                     
ČSN 730212-3, odst. 
7.10 a 8.13;                      
ČSN 730210-1, tab. 
A3 

odchylka montážních značek při 
osazení ve vodorovné rovině hrany 
úložné plochy ± 12 mm, v předepsané 
výškové úrovni ± 5 mm; odchylka od 
svislé osy ± 5 mm

vizuální, měření - každý 
prvek; zaměření kcí 
teodolitem a laserovým 
dálkoměrem; místo kontroly 
viz. příl. č. 4

zápis do SD, protokol 
geodeta

stavební technik, 
stavbyvedoucí
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správné provedení svarů
ČSN 732480, odst. 7.5.1, 
7.5.2

kontrola hladkosti povrchu, trhlin (není 
povoleno), vrubů (není povoleno), 
přelitých okrajů svaru (není povoleno), 
pórů, struskové vměsky (na povrchu svaru 
i v jeho průřezu max. 3 ks o ∅ do 1,5 
mm);                                             kontrola 
rozměrů svaru - max. úchylka základní 
délky příložek,  posunutí příložek od 
středu v podélném směru a prováděcí 
délky přeplátovaného spoje ± 0,5 d; 
úchylka šířky svaru přeplátovaného spoje 
± 0,15 d; úchylka výšky svaru 
přeplátovaného spoje ± 0,1 d (max. 2 mm)  

vizuální - každý styk zápis do SD
stavební technik, 

stavbyvedoucí

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS
PŘEDMĚT KONTROLY, 

POŽADAVKY
ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA

STYKY KCÍ

přeplátovaného spoje ± 0,1 d (max. 2 mm)  

správné provedení zmonolitnění 
styků

ČSN 732480, odst. 7.5.3, 
7.5.4

přesnost provedení spojů, zaplnění dutin 
styků a spár; správné uložení výztuže

vizuální - každý styk zápis do SD
stavební technik, 

stavbyvedoucí

117



CELKOVÁ 
GEOMETRIE

přesnost montované kce
ČSN 732480, odst. 9;   
ČSN 730212-3, odst. 
5, odst. 7.1 až 7.19

mezní odchylky kontrolního měření ve 
vodorovné rovině v 1 NP ± 20 mm, ve 
výšce ± 5 mm

měření - celá kce
zápis do SD, protokol 

geodeta
stavební technik, 

stavbyvedoucí

ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Pozn.: výsledky kontrolních zkoušek a měření se zaznamenávají do protokolů - součást SD

VÝSTUPNÍ KONTROLA

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS
PŘEDMĚT KONTROLY, 

POŽADAVKY
ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA

ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Část 3: Pozemní stavební objekty
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Příloha č. 1 

Místa kontroly prefabrikovaných konstrukcí – sloupy 

Poloha vzhledem k půdorysné osnově vztažených přímek (popřípadě sekundárních 

přímek) nebo ke stranám podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní 

hrubé podlahy, v ose povrchových ploch.  

 

Obr. 1 – Poloha sloupu v půdorysu 

Svislost se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 100 mm pod 

úrovní stropu v osách povrchových ploch. 

 

Obr. 2 – Svislost sloupu 
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Excentricita se kontroluje u sloupu výše ležícího podlaží 100 mm nad hrubou podlahou, 

u sloupu níže ležícího podlaží 100 mm pod stropem. Kontroluje se ve dvou vzájemně 

kolmých svislých rovinách procházejících osou sloupu. 

 

Obr. č. 3 – Návaznost (excentricita) sloupů ve svislém směru 
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Příloha č. 2 

Místa kontroly prefabrikovaných konstrukcí – stěnové dílce 

Poloha stěn vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek (popřípadě sekundárních 

přímek) nebo ke stranám podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní 

hrubé podlahy a 100 mm od svislých hran. 

 

Obr. č. 1 – Poloha stěny a stěnových dílců v půdorysu 

  

Svislost stěn se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 100 mm 

pod úrovní stropu, 100 mm od svislých hran. 

 

Obr. č. 2 – Svislost stěnových dílců 
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Příloha č. 3 

Místa kontroly prefabrikovaných konstrukcí – vodorovných tyčových prvků 

Vodorovnost průvlaků a ztužidel se kontroluje ve svislé rovině podélné osy konstrukcí 

v bodech ležících 100 mm od obou úložných hran podpůrné konstrukce. Průhyb se 

kontroluje uprostřed světlosti podpůrné konstrukce, a to shora nebo zdola. 

 

Obr. č. 1 – Vodorovnost a průhyb průvlaku 

Délka uložení vodorovných konstrukcí se kontroluje v ose. 

 

Obr. č. 2 – Délka uložení průvlaků 
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Příloha č. 4 

Místa kontroly prefabrikovaných konstrukcí – vodorovných prvky 

Délka uložení vodorovných konstrukcím kontroluje 100 mm od jejich dolních 

podélných hran ve směru rozpětí od značek, vyznačených v konstantní vzdálenosti od 

čelní stěny stropních dílců nebo jiným nepřímým způsobem. 

 

Obr. č. 1 – Délka uložení vodorovných konstrukcí 
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1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ1 

Areál Polikliniky Budějovická je situován při ulici Antala Staška v blízkosti stanice 

metra Budějovická. Jednotlivé objekty tvoří atriovou kompozici, kde jednotlivá křídla 

ze čtyř stran vymezují vnitřní prostor s parkovou úpravou. Celému areálu dominují 

výškové budovy SO.01 – objekt BETA na SZ straně areálu přivrácené k ulici Antala 

Staška a SO.02 s nástavbou ALFA 2 tvořící SV hranu areálu rovnoběžnou s ulicí 

Budějovická. JZ křídlo polikliniky, tvořené objekty SO.03 a SO.05 je prodlouženo 

výběžkem (objekt SO.04) k ulici Antala Staška. Na JV straně je areál uzavřen objekty 

SO.05 a SO.06. Jednotlivá křídla areálu jsou ve vnitrobloku vzájemně propojena 

zastřešenými chodníky a vyrovnávacími rampami.V červenci 2011 byl jako hlavní 

vstup do objektu SO 01 - BETA dokončen objekt BETA VESTIBUL umístěný při 

výstupu z metra v ulici Antala Staška, ten tvoří dominantní architekturu v ulici Antala 

Staška a vytváří hmotovou dominantu.   

Konstrukčně jsou objekty areálu řešeny jako trojtrakt s chodbou na středové ose, podél 

které jsou na obě strany situovány ordinace s čekárnami a sociální zázemí. Vnitřní 

komunikační prostory v upravovaných prostorách budou provedeny v souladu s 

Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Návrh je řešen jako nástavba a úpravy na stávající 

konstrukční systém se zohledněním požadavků lékařských pracovníků zastoupených 

investorem a budoucím uživatelem. Architektonické řešení částí se stavební úpravou a 

nastavovaných částí navazuje na výraz stávajících objektů. Jejich fasády jsou členěny 

jako lineární plochy okny a jsou doplněny o meziokenní vložky. Akcentovány jsou 

vstupy do jednotlivých oddělení podél jihozápadní fasády objektu SO.03. Dominantní 

hmotou fasády v atriu je stávající těleso výtahu, které kryje vstup do objektu SO.03.  

Architektura má výraz ryze funkčního zdravotnického zařízení. Formální členění je 

z architektonického hlediska doplněno o hmoty arkýřů, které mělce vystupují před 

současnou fasádu objektu. Tyto hmoty jsou umístěny v průčelí fasády do ulice Antala 

Staška a dále v podélné části objektu na jihozápadní fasádě v úrovni 3. NP. 

Architektonický akcent těchto prvků podtrhuje opláštění barevně kontrastním 

materiálem. Tělesa arkýřů budou doplněna o reklamní prvky LEXUM. 

Výraznou částí objektu budou označení α2, která jsou umístěna na jihozápadní věži 

schodiště a dále na novém opláštění tělesa výtahu. 

Skladba na objektu SO03 je řešena ve třech principech. ST1 je navržena jako 

zateplovací systém aplikovaný na stávající keramickou mozaiku. Pro tuto mozaiku bude 

provedena zkouška soudržnosti s podkladem a následně budou nesoudržné části 

z podkladu odstraněny. Po přípravě podkladu bude provedena skladba ST1. Tato 

                                                 
1 Technická zpráva pro provedení stavby 
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skladba je navržena jako kontaktní zateplovací systém mechanicky kotvený a lepený 

k podkladu. Podkladní vrstvou je soudržná mozaika stávající skladby.     

Dále bude na objektu SO03 provedena nová skladba ST2. Ta je řešena jako lehká 

vyzdívka mezi nově navržené části prefabrikovaného skeletu. Jedná se o podlaží 4.NP a 

5.NP. Vyzdívka je navržena z plynosilikátových tvárnic YTONG P3-550 zděných dle 

technologického listu výrobce. Tloušťka těchto zdicích prvků je 300 mm. Zdivo je 

v podparapetní koruně doplněno o nízký železobetonový věnec, který zajišťuje 

prostorovou tuhost tohoto zdiva. Na zdivo bude aplikován kontaktní zateplovací systém 

v tloušťce izolantu 180 mm s probarvenou minerální omítkovinou a minerální izolaci 

např. ROCKWOOL FASROCK. Dilatace KZS bude řešena dle doporučení výrobce 

v maximální délce úseku 18 m. Dilatace bude řešena po celé výšce profilu vložením 

dilatačního profilu s plynulým napojením a ochranou proti atmosférické vlhkosti.   

Dále je na objektu SO03 navržena skladba uplatněná u 6. NP a únikového schodiště 

mezi osami 15-16 na jihozápadní straně. Jedná se o lehký kovo-plastický plášť na 

konstrukci tvořený minerálními panely např. TRIMO s profilací. Tyto panely jsou 

přikotveny do ocelové konstrukce podlaží. Použity budou krycí systémové plechy a 

systémové pomocné prvky. Před zahájením prací zpracuje příslušný subdodavatel 

výrobní dokumentaci se zkreslením detailů napojení a vazeb. Předpokládané provádění 

kompletace těchto částí bude řešeno po dokončení zateplení objektu a střešní skladby na 

stropě 5. NP.    

Konstrukce fasády objektu SO04 je kompletně zachována. Budou pouze dodatečně 

doplněny zateplovací pásy ostění oken, které budou provedeny po montáži nových oken 

a meziokenních vložek. Zateplení bude opatřeno tenkovrstvou probarvenou stěrkovou 

omítkou. Provedení této omítky bude řešeno v barvě okolní fasády, která bude 

vyvzorkovaná před zahájením prací na této části. Dále bude na objektu SO04 provedeno 

dodatečné vložení krytů pro exteriérové žaluzie a jejich vsazení do stávajícího KZS. 

V souvislosti s prováděním ocelových konstrukcí a jejich nakotvením do stěny v ose  N-

5 do svislé stěnové konstrukce bude dodatečně řešeno zateplení této části příčné 

exteriérové stěny po výšce. Tloušťka zateplení bude zvolena po provedení ocelové 

konstrukce a změření rovinnosti stávajícího podkladu. 

Fasáda výtahové šachty je navržena jako konstrukce na stávající opláštění. Z důvodu 

sjednocení s instalačním kanálem na jihovýchodní straně šachty je navržena koncepce 

s dodatečným přidaným lehkým opláštěním formou stěnového TRIMO panelu tloušťky 

60 mm. Tento je umístěn na nosný rošt vytvářející vzduchovou mezeru a kotvený do 

konstrukce stávajícího tělesa výtahové šachty.  

Kontaktní vnější zateplovací systém se skládá z tepelného izolantum na nějž je nanesena 

vnější povrchová úprava. Dle projektové dokumentace se připevňuje lepením a 

kotvením k podkladu. Tento systém zvyšuje izolační vlastnosti konstrukcí, čímž se 

snižuje spotřeba energie na vytápění. 
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Na stavebním objektu SO03 bude realizován zateplovací systém s izolantem z minerální 

vlny. Jednotlivé skladby se liší pouze podkladní vrstvou. Ve skladbě č. 1 je podkladní 

vrstva tvořena prefabrikovanými panely a keramickou mozaikou. Podkladní vrstva 

skladba č. 2 je tvořena zdivem z tvarovek Ytong. 

Tab. č. 1 – Skladba zateplovacího systému 

Vrstva 
Skladba 1 Skladba 2 

Tloušťka 
[mm] 

Tloušťka 
[mm] 

Stávající konstrukce 326 300 
Lepící hmota 10 10 
Izolant z minerální vlny 180 180 
Tmel s výztužnou síťovinou 5 5 
Stěrková omítka vnější 3 3 

Celková tl. konstrukce 524 498 

 

 

2  MATERIÁLY 

Technologický předpis je zaměřen na provedení zateplovacího systému na objektu 

polikliniky na ulici Antala Staška v Praze. 

Kontaktní zateplovací systém je sytém, ve kterém všechny jeho části musí dohromady 

tvořit funkční celek. Základním požadavkem při volbě tohoto systému je vybrat 

vhodného výrobce, který přináší na trh certifikovaný zateplovací systém, jehož prvky se 

vzájemně doplňují. 

Je možno použít jen materiály, které vlastní příslušnou certifikaci a jsou opatřeny 

výrobcem potřebnými údaji na dodacím listu. Při použití kvalitních materiálů je 

předpokládaná životnost zateplovacího systému minimálně 30 let. 

2.1 Mimostaveništní doprava materiálu 
Materiál pro aplikaci zateplovacího systému tvoří z převážné části tepelný izolant. Ten 

bude na stavbu přivezen nákladním automobilem. Drobnější materiál bude dovezen na 

korbě nákladního automobilu. Při přepravě izolantu musí být návěs nákladního 

automobilu zaplachtován, aby nedošlo k poškození materiálu způsobeným klimatickými 

vlivy apod. 

 



130 

 

2.2 Vnitrostaveništní doprava materiálu 
Tepelný izolant je od výrobce dodáván v balících. Nákladní automobil doveze materiál 

na parkoviště před stavbou a odsud jej bude nutné přemístit do prostor atria, kde budou 

k jeho uskladnění připraveny kryté zpevněné plochy. Vzhledem k nedostatku 

manipulačního prostoru bude nezbytné izolant přepravit na místo uskladnění na 

paletách pomocí paletového vozíku. K vertikální dopravě materiálu do pracovního 

prostoru bude sloužit stavební výtah. Výtahem se materiál dopraví do příslušného 

podlaží a odtud se bude ručně přemisťovat na lešení. 

2.3 Převzetí materiálu 
Předpokladem převzetí materiálu je kontrola dodacího listu a samozřejmě i samotného 

dodaného materiálu. Materiál musí být na stavbu dopraven v souladu s požadavky 

výrobce. Dle dodacího listu se zkontroluje množství a parametry výrobku. Kontroluje 

se, zda nedošlo během přepravy k poškození nebo dokonce k znehodnocení materiálu. 

Dále se kontroluje doba expirace jednotlivých výrobků. Součástí dokumentace 

materiálu by měly být i doklady o jakosti konkrétního výrobku a jeho technický list. 

Technický list může být nahrazen návodem na obalu výrobku v českém jazyce. 

V případě nesouladu pracovník provádějící převzetí materiálu přejímku odmítne a musí 

požadovat okamžitou nápravu. O přejímce materiálu se učiní zápis do stavebního 

deníku. 

2.4 Skladování materiálu 
Veškerý dodaný materiál se musí přepravovat a skladovat dle pokynů výrobce 

v původních obalech. Jsou-li dodrženy všechny tyto podmínky, lze materiál skladovat 

obvykle 6 měsíců od data výroby případně expedice, které je uvedeno na obalu. 

Malty, stěrky, tmely, lepící hmoty a omítky se skladují zabalené na paletách na 

zpevněných plochách tak, aby byly chráněny před vlhkostí a přímým osluněním. Tyto 

materiály nesmí být vystaveny nižším teplotám než 0°C. Pastovité maltové směsi musí 

být skladovány v teplotách do + 5°C. Z důvodu náchylnosti těchto látek na nižší teploty 

musí být v případě potřeby skladovány uvnitř objektu, aby nedošlo k jejich 

znehodnocení. Suché směsi nesmí být vystaveny vlhkosti. 

Tepelný izolant se skladuje v původním obalu na rovné zpevněné ploše tak, aby byl 

chráněn před nežádoucími klimatickými vlivy a mechanickým poškozením. Výztužná 

síťovina se skladuje v suchém prostředí tak, aby byla chráněna před nepříznivým UV 

zářením. Je dodávána ve svitcích a ukládá se nastojato. Je zakázané na ni ukládat jiný 

materiál, který by jí mohl přitěžovat. Montážní lišty se skladují také v suchém prostředí, 

položené tak, aby nebyly přitíženy jiným materiálem. Hmoždinky nesmí být vystaveny 

mrazu ani přímému slunečnímu záření. 
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2.5 Přehled použitého materiálu 
Součástí vnějšího kontaktního zateplovacího systému jsou lepící malty, tepelný izolant, 

kotvící prvky, pomocné montážní lišty, APU profily, okapničky, natloukací a 

šroubovací hmoždiny rohové fasádní profily, štukatérské prvky, ztužující stěrka, 

výztužná síťovina a finální povrchová úprava (omítka). 

Pro zateplovací systém na stavbě polikliniky Budějovická bude použit materiál od firmy 

Baumit.  

Tab. č. 2 – Spotřeba materiálů dodávaných v baleních po kilogramech  

Vrstva Typ 
Průměrná 
spotřeba 
[kg/m2] 

Celková 
plocha 
[m2] 

Celková 
spotřeba 

[kg] 

Rezerva 
[%] 

Počet 
balení 

Lepící 
hmota Baumit DUO 4,50 2080 9360 5 

393 pytlů 

7,3 palet 

Ztužující 
stěrka Baumit DUO 4,50 2080 9360 5 

393 pytlů 

7,3 palety 

Penetrační 
vrstva Uniprimer 0,25 2080 520 5 

22 kbelíků 

1,4 palety 

Omítka Siliportop 4,20 2080 8736 10 
320 kbelíků 

20 palet 

 

Tab. č. 3 – Spotřeba ostatního materiálu 

Vrstva Typ 
Průměrná 
spotřeba 
[ks/m2] 

Celková 
plocha 
[m2] 

Celková 
spotřeba 

[ks] 

Rezerva 
[%] 

Počet 
balení 

Hmoždinky STR U 8/60 
Ux215 6 2080 12480 5 131 krabic 

Tepelný 
izolant 

Fasrock 
1000/500/180 2 2080 4160 5 152 palet 

Montážní 
lišty 

Soklový profil 
dl. 2 m 0,5* 132,00* 66 5 7 svazků 

Výztužná 
síťovina DuoTex 1,1 2080 2288 5 

48 rolí 

1,6 palet 

* spotřeba materiálu je dána v ks/m 
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3  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Aby bylo možné zahájit práce na zateplovacím systému, je třeba nejprve dokončit 

všechny obvodové konstrukce. V místech, kde se bude zateplovací systém aplikovat na 

stávající podklad, je nutné zkontrolovat jeho kvalitu, rovinnost a soudržnost se stávající 

konstrukcí. Rovinnost podkladu by měla být do 5 mm/m. Nerovnosti do 10 mm je 

možné vyrovnat lepící hmotou. Při vyšší nerovnosti je třeba provést samostatnou vrstvu 

omítky. 

Napojení elektřiny bude zajištěno pomocí staveništního rozvaděče, který se připojí na 

rozvod elektrické energie objektu. Připojení vody bude do prostor staveniště 

z vodoměrné šachty umístěné v objektu. Zásobování stavby materiálem bude probíhat 

ze stávajících komunikací, není třeba vybudovávat dočasné zpevněné komunikace. 

Aplikace zateplovacího sytému bude probíhat z lešení. Toto lešení musí být stabilní a 

zakotveno do fasády. Kotvící prvky musí být předsazeny o cca 2 cm před rovinu 

podkladu zvýšenou o projektovanou tloušťku izolačního systému. Vlastní lešení se od 

roviny podkladu odsadí o cca 30 cm. Hmoždinky pro kotvící prvky lešení a samotné 

kotvící prvky musí mít sklon směrem dolů z konstrukce, aby do konstrukce nezatékala 

voda. Při demontáži lešení se hmoždinky těsně pod povrchovou úpravou uzavřou 

víčkem a pružnou spárovací hmotou. Všechny konstrukce navazující na zateplovací 

systém se před zahájením prací zakryjí, aby se zabránilo jejich znečištění. 

 

4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Přístavba a rekonstrukce objektu polikliniky bude probíhat za provozu objektu. Je tedy 

nezbytné dbát na zvýšené nároky na zabezpečení staveniště. Prostor staveniště bude 

oplocen a opatřen uzamykatelnými branami. Staveniště bude napojeno na stávající 

přípojky objektu. 

Během aplikace zateplovacího systému nesmí teplota vzduchu, podkladu i materiálu 

poklesnout pod + 5°C, není-li výrobcem dán požadavek na teplotu vyšší. Maximální 

přípustná teplota okolí by neměla překročit hranici + 30°C. Povrchová teplota podkladu 

a všech součástí zateplovacího systému musí být alespoň + 5 °C. Je zakázáno používat 

chemické přísady, např. proti zmrznutí apod. Konstrukce nesmí být při práci vystavena 

nepříznivým klimatickým podmínkám, jako je déšť, silný vítr či přílišné sluneční záření. 

Z tohoto důvodu je doporučeno zajistit lešení z vnější strany ochranou textilií nebo fólií. 

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, zhoršené viditelnosti při mlze, dešti 

nebo sněžení nebo v případě jakýchkoliv pochybností o stabilitě lešení je třeba práce 

ihned přerušit. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován stav, kdy rychlost 

větru překročí hodnotu 11 m/s nebo je-li viditelnost menší než 30 m. 
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Všechny práce musí být v souladu s požadavky projektanta a investora. Současně musí 

být práce prováděny v dle požadavků technických norem a bezpečnostních pravidel 

s důrazem na kvalitu výsledného díla. Je-li třeba v průběhu prací provést změnu, je 

nutné tuto změnu projednat s projektantem a investorem a jejich kladné stanovisko 

zaznamenat do stavebního deníku. Všichni zaměstnanci musí být předem seznámeni 

s technologickým postupem prací. Samozřejmostí je odborná způsobilost jednotlivých 

pracovníků na pozicích vyžadujících zvláštní způsobilost. Zaměstnanci vlastnící 

speciální řidičské průkazy, strojní průkaz, vazačské průkazy apod. je musí mít při těchto 

pracích při sobě a na požádání musí být schopni je ihned předložit. Pracovníci musí 

dodržovat požadavky výrobců materiálu na jejich uskladnění a použití, jinak nelze 

zaručit požadované vlastnosti a kvalitu výsledného produktu, což je zcela nepřípustné.  

 

5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

5.1 Obecné podmínky 
Při provádění stavebních prací je povinností všech pracovníků používat všechny osobní 

ochranné pracovní pomůcky, které jsou nezbytné vzhledem k ohrožení vyplývajícího 

z provádění těchto stavebních prací. Pracovníci musí být seznámeni s riziky, které 

mohou vzniknout v důsledku jejich činnosti na staveništi. Při provádění zateplovacího 

systému je třeba vzít v úvahu zejména rizika spojené s prací ve výškách. Tomu musí 

odpovídat vybavení pracovníků OOPP. Dále budou pracovníci seznámeni 

s technologickými postupy montáží a návazností jednotlivých prací.  

Všichni pracovníci musí být seznámeni s podmínkami bezpečnosti práce na stavbě. 

Jejich proškolení bude zaznamenáno do stavebního deníku. Pracovníci stvrdí to, že byly 

proškolení do speciálních formulářů k tomu určených. Všichni zaměstnanci pohybující 

se na staveništi musí absolvovat pravidelně jednou za rok školení zaměřené na 

bezpečnost práce na staveništi. Pracovníci musí dodržovat při práci technologické 

postupy, respektovat pokyny výrobců materiálů a respektovat veškerá bezpečnostní 

upozornění. 

5.2 Složení pracovní čety 
Pracovní četa pro provádění zateplovacího systému se bude skládat z: 

• 1 vedoucího montážní čety 

• 7 pracovníků 

Pracovníci pohybující se ve výškách musí pravidelně absolvovat speciální zdravotnické 

vyšetření. Při práci ve výškách musí být pracovníci bezpečně zajištěni pomocí 

bezpečnostních postrojů apod. 
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Vedoucí montážní čety 

Vedoucí montážní čety zodpovídá za kvalitu prováděných prací, bezpečnost prací, jejich 

správnost a dodržování technologického postupu. Dává příkazy ostatním pracovníkům, 

jemu podřízeným. 

Ostatní pracovníci 

Řídí se příkazy vedoucího pracovní čety. Jejich úkolem je zajistit provedení 

zateplovacího systému. Měli by být vyučeni nebo alespoň zaučeni jako zedníci a být 

proškolení v provádění zateplovacího systému.  

 

6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Veškeré stroje a pracovní pomůcky používané na stavbě musí být v dobrém technickém 

stavu. Za technický stav strojů zodpovídá jejich obsluha, za dobrý stav pracovních 

pomůcek zodpovídají pracovníci, kteří je používají. V případě, že stav pracovních 

pomůcek neodpovídá požadavkům, je nutné je okamžitě vyměnit. V případě poruchy 

zařízení nebo jeho části je nezbytné práce okamžitě přerušit a stroj buď opravit, nebo 

vyměnit.  

Stroje musí být správně nadimenzovány na konkrétní stavbu. V případě rekonstrukce 

polikliniky je nezbytné volit mechanizaci především s ohledem na její hlučnost a 

požadavky na manipulační prostor, který je v okolí stavby minimální. 

Izolant bude na stavbu dovezen nákladním automobilem. K jeho přepravě po staveništi 

bude sloužit paletový vozík. Z drobnějšího nářadí bude třeba zednická lžíce, gumová 

palička, nádoby na mísení materiálu, naběračka, míchadlo, hladítko, špachtle, 

vyrovnávací lať, elektrická příklepová vrtačka, nůž, váleček, zubová stěrka, pilka, 

vodováha a metr. Ihned po použití nářadí je třeba jej opláchnout vodou. K vertikální 

dopravě bude použit stavební výtah. 

Tahač s návěsem 

Pomocí nákladního automobilu se na stavbu doveze tepelný izolant. Ložná plocha bude 

mít standartní rozměry 13600/2500/4000 mm. Drobnější materiál se bude vozit na 

valníku s rozměry ložné plochy 3960/2100/400 mm a maximální nosností 1 534 kg. 

Stavební výtah 

Na stavbě se budou nacházet celkem dva stavební výtahy. Jeden bude sloužit k dopravě 

materiálu i osob, druhý pouze k dopravě materiálu. Výtah sloužící k přepravě materiálu 

bude mýt max. výšku 60 m a nosnost 200 kg. Výtah sloužící i pro přepravu osob má 

max. výšku 100 m, nosnost při přepravě osob 500 kg, při transportu materiálu 850 kg. 
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7  PRACOVNÍ POSTUPY 

7.1 Podkladní vrstva 
Zateplovací systém lze provést pouze na pevný, suchý, rovný, bez uvolňujících se 

částic, nátěrů apod. Vlhkost podkladu je dána požadavky výrobce izolačního systému. 

V případě, že je povrch stávající konstrukce napaden biotickými činiteli, jako jsou 

plísně či houby, musí být povrch před započetím prací ošetřen chemickými prostředky 

k tomu určenými. Tyto úpravy je třeba provést v dostatečném předstihu před započetím 

prací na zateplovacím systému. Při aplikaci zateplovacího systému na stávající 

konstrukce je třeba prověřit pevnost a přídržnou podkladní vrstvy. Je lepší povrch omýt 

před aplikací systému tlakovou vodou. 

Rovinnost podkladu by měla být 10 mm/m, doporučená hodnota je 5 mm. Vyskytují-li 

se větší nerovnosti, je nutné je nejprve vyspravit. Svislost podkladu je požadována 20 

mm, max. 1/500 výšky podkladu systému. 

Veškeré prvky osazené na původním povrchu, jako jsou parapetní plechy, oplechování 

atiky apod., musí být před zahájením prací demontovány. Parapetní plechy se osazují na 

podklad z izolantu s povrchem opatřeným ztužující stěrkou s výztužnou síťovinou do 

montážní polyuretanové pěny. Vznikne-li spára mezi prostupujícím prvkem a 

izolantem, musí být upravena tak, aby nemohla do izolačního systému vnikat voda. 

7.2 Založení zateplovacího systému 
Aby bylo možno izolační systém upevnit ke konstrukci, je nutné nejprve osadit 

vodorovné zakládací lišty, jejichž tloušťka odpovídá tloušťce tepelného izolantu 

zvětšené o tloušťku lepící hmoty. S montáží profilů se začíná vždy v rozích objektu.Zde 

se umístí rohové profily a mezi ně se upevní rovné díly. Délka jednotlivých dílů nesmí 

být menší než 30 cm. Tato lišta se do podkladu kotví hmoždinkami v rozteči cca 30 cm. 

Mezi profily se vždy nechá mezera 2 až 3 mm. Každý díl se se sousedním spojí 

plastovou spojkou. Není-li podklad úplně rovný, lze lišty vyrovnat pomocí podložek 

v místě kotvení. Spára mezi zakládací lištou a podkladní vrstvou se zaplní lepící 

hmotou.  

                                   

Obr. č. 1 – Detail osazení a napojení zakládacích lišt  
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7.3 Lepení izolantu 
Lepící hmota slouží k upevnění tepleného izolantu na podkladní vrstvu. Pokud je třeba 

povrch konstrukce před aplikací zateplovacího systému ošetřit, musí být provedeno 

lepení tepleného izolantu nejméně 2 dny po tomto ošetření. Tato doba je dána použitou 

technologií ošetření konstrukce. Při aplikaci zateplovacího systému na nové konstrukce, 

musí být tyto konstrukce provedeny alespoň s dvoutýdenním předstihem. 

Každý výrobce zateplovacího systému má svou skladbu certifikovanou. Tyto systémy 

se v zásadě liší dle podkladní vrstvy a tepelného izolantu. Je nezbytné striktně dodržet 

typ lepící hmoty pro konkrétní tepelný izolant a daný podklad. Lepící hmota může být 

ve formě pastózního tmelu. V tomto případě se tmel pouze zamíchá. Tvoří-li lepící 

hmotu suchá směs, přidá se do ní voda. Návod na přípravu hmoty uvádí výrobce na 

technickém listu konkrétního výrobku. 

Lepící hmota Baumit Duo se připravují smícháním suché směsi s vodou. Do nádoby s 5 

až 6 l vody se nasype 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Směs se 

nechá 5 minut odležet a opět se promísí. Poté je připravena k použití. 

V případě, že je izolant lepen na rovný podklad, nebo je-li použit izolant z minerální 

vlny s kolmou orientací vláken, je možné nanášet lepící hmotu na celou plochu izolantu 

zubovou stěrkou s výškou zubů 8 až 10 mm. V opačném případě se lepící hmota nanese 

na rub izolantu po obvodě v šíři cca 7 cm a do 3 terčů uvnitř plochy desky. Deska 

tepelného izolantu musí být po přitlačení na podkladní vrstvu přilepena nejméně ze 

40 % své plochy. Při lepení se nesmí lepící hmota vytlačit na hrany nebo do spár mezi 

izolační desky. Stane-li se tak, musí být okamžitě odstraněna. Po nalepení desky se 

zkontroluje její správné osazení pomocí vodováhy. V našem případě se bude lepící 

hmota nanášet na desku tepelného izolantu celoplošně. 

 

         

Obr. č. 2 – Způsoby nanášení lepící hmoty na izolant  
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7.4 Tepelný izolant 
Tepelný izolant je základní složkou zateplovacího systému. K zateplení obvodových 

konstrukcí slouží izolanty s označením F, což znamená, že se jedná o fasádní typ 

izolace.  K zateplení obvodové konstrukce lze použít pouze izolanty s tímto označením. 

Existují dva typy tepelného izolantu – polystyrenové nebo z minerální vlny. V našem 

případě bude konstrukce zateplena deskami z minerální vlny. Tyto desky lze rozlišit na 

desky s podélnými vlákny a na lamelové desky s kolmými vlákny.  

Desky tepelné izolace se lepí postupně v řadách směrem odspodu nahoru. Další řada se 

vždy ukládá s přesahem, aby spáry mezi deskami nebyly přímo nad sebou. Při osazení 

jednotlivých desek se vždy kontroluje jejich rovinnost. Ta je zajištěna provedením 

vyrovnávací vrstvy z lepící hmoty. Nejdůležitější je přesné osazení první řady desek. To 

je závislé na správném umístění zakládacích lišt. Tepelný izolant se musí do zakládací 

lišty osadit tak, aby ji nepřesahoval ani nebyl zapuštěn. Po nalepení spodní řady se 

izolační desky lepí postupně v řadách nahoru s delší stranou vždy vodorovně, na doraz. 

Výjimkou je provádění izolace soklu, kdy se tepelný izolant provádí od soklové 

zakládací lišty směrem dolů. Vzniknou-li mezi deskami spáry širší než 2 mm, je nutné 

je vyplnit přířezem izolantu. Desky se používají pokud možno celé, je-li to nezbytné, 

smí se využít zbytky, jejichž šířka je min. 150 mm. Zbytky nelze použít v místech 

nároží, koutů, v ukončení zateplovacího systému nebo v místech navazujících na ostění 

otvorů. V místech otvorů se desky musí lepit tak, aby křížení spár desek tepelné izolace 

nesplývalo s rohem otvoru. V nároží a u otvorů se tepelný izolant lepí s přesahem 5 až 

10 mm. Tento přesah se po zatvrdnutí lepící hmoty odřízne. Křížení spár u otvoru musí 

být min. 10 cm od rohů otvoru. 

 

Obr. č. 3 – Provedení izolantu v nároží, u okenních otvorů a v ostění (zleva)  

Při kladení tepelných izolantů musí být spáry mezi nimi min. 10 cm od upravených 

neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a také od změn tloušťky konstrukce či změn 

materiálu. Tepelný izolant nesmí nikdy překrývat dilatační spáru. 

Aby bylo zabráněno stékání vody do kritických míst v oblasti rámů výplní otvorů, 

osazují se v nadpraží těchto konstrukcí ukončovací profily s okapničkou. Tyto profily 

by se měly osazovat vcelku, bez zbytečných spojů. 
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7.5 Kotvení izolantu 
Chceme-li k podkladu přikotvit tepelný izolant z pěnového polystyrenu nebo 

z minerální vlny, která má vlákna rovnoběžná s podkladem, osazují se hmoždinky 

většinou před provedením výztužné vrstvy, jakmile zatuhne lepící hmota tak, aby 

samotné upevnění izolantu hmoždinkami nenarušilo rovinnost osazení desek. Jakmile 

lepící hmota zatuhne, nejdříve však po dvou dnech, se hmoždinky zapustí do konečné 

polohy, tj. 2 mm pod vnější povrch izolační desky. V našem případě máme tepelný 

izolant z minerálních vláken kolmých na podklad. V tom případě se hmoždinky osadí 

do čerstvé výztužné vrstvy, přičemž se opatrně zatlačí tak, aby nepoškodily výztužnou 

síťovinu.  

Počet a rozmístění hmoždinek ovlivňuje výška budovy, její umístění, větrná oblast a 

samozřejmě podkladní konstrukce. Na 1 m2 plochy izolantu je třeba 6 až 8 ks 

hmoždinek. Ty se umisťují v T-spojích a v místech nanesení lepidla. 

 

Obr. č. 4 – Vhodné umístění hmoždinek na ploše tepelného izolantu  

Při kotvení tepelného izolantu z minerální vlny s kolmými vlákny budou desky 

tepelného izolantu překryty výztužnou vrstvou. Nebude tedy možné identifikovat místa 

styků jednotlivých desek. V tomto případě se určí nový rastr, podle nějž se budou 

hmoždinky osazovat. Při kotvení izolantu pomocí 6 ks hmoždinek na m2 budou 

jednotlivé hmoždinky od sebe vzdáleny 40 cm. Při použití 8 ks hmoždinek na m2 budou 

rozestupy mezi nimi činit 35 cm a při užití 10 ks na m2 budou od sebe vzdáleny 32 cm. 

Existuje více druhů kotevních hmoždinek. Typ použitých hmoždinek a jejich kotevní 

délka závisí především na podkladní vrstvě a použitém tepelném izolantu. Ke kotvení 

izolace z minerálních vláken do podkladu z plných materiálů se používají hmoždinky 

s kovovým trnem s kotevní hl. alespoň 2,5 cm. Pokud je podkladní vrstva z pórobetonu, 

musí mít hmoždinky prodlouženou kotevní délku, tj. min. 6,5 cm. 

Hmoždinky se kotví do nosné konstrukce obvodového pláště. Vrt se provádí vrtákem ∅ 

8 mm kolmo k podkladu. Do betonu se použije vrták SDS plus s příklepem. Při vrtání 

do pórobetonových tvárnic se použije spirálový vrták bez příklepu. Před vrtáním do 

desek z minerální vlny se nejprve deska propíchne vrtákem. Min. tloušťka podkladní 

vrstvy musí být větší u betonových konstrukcí alespoň o 3 cm, než je kotevní hloubka. 

Hloubka vrtu musí být o 1 cm delší, než je délka hmoždinky. Hmoždinky se umisťují do 

vzdálenosti nejméně 10 cm od krajů stěny. Nejpozději do 6 týdnů musí být hmoždinky 
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zakryty dalšími vrstvami zateplovacího systému, aby nebyly vystaveny UV záření. Je-li 

hmoždinka špatně osazena, musí se odstranit a otvor po ní se vyplní izolantem a zapraví 

stěrkovou hmotou. Při osazování hmoždinek nesmí teplota klesnout pod 0 °C. Pro 

kotvení tepelného izolantu z minerální vlny se používají hmoždinky s kovovým trnem. 

Při tloušťce izolantu 180 mm se používají šroubovací hmoždinky. 

7.6 Provedení základní vrstvy 
Před provedením této vrstvy se na desky izolantu připevní stěrkovou hmotou 

ukončovací, dilatační a nárožní lišty a zesilující vyztužení. Základní vrstva se provádí 

na suché a čisté desky tepelného izolantu asi po 1 až 3 dnech od nalepení izolantu. Max. 

doba mezi nalepením izolantu a provedením základní vrstvy je 14 dnů. Základní vrstva 

je složena z vrstvy vyrovnávací a výztužné. Vyrovnávací vrstva zajišťuje potřebnou 

rovinnost systému. Optimální tloušťka této vrstvy je 2 až 6 mm. Stěrková hmota se 

připravuje dle pokynů výrobce. V našem případě stejným způsobem jako vrstva lepící. 

Tato hmota se nanáší na tepelný izolant shora dolů nerezovým hladítkem se zuby 1 x 1 

cm. Do ní se ihned ukládá výztužná tkanina, která se opět přestěrkuje. Stěrková hmota, 

která prostoupí síťovinou, se zahladí. Stěrka i výztužná tkanina se nanáší vždy odshora 

dolů. Nanesení podkladní stěrky, uložení výztužné tkaniny a její přestěrkování se 

provádí za vlhkého stavu a nelze jej v průběhu prací přerušit. Použijeme-li tepelnou 

izolaci z minerálních vláken, je nutné po 3 dnech provést druhou ztužující a 

vyrovnávací stěrku, při níž se nad hlavami hmoždinek přidá výztužná síťovina o 

rozměrech alespoň 100 x 100 mm. Výztužná síťovina nesmí být po zastěrkování 

viditelná. 

 

Obr. č. 5 – Dodatečné vyztužení rohů výplní otvorů pomocí diagonální výztuže  

Výztužná síťovina se ukládá bez záhybů tak, aby byla z obou stran kryta stěrkovou 

hmotou, přičemž bývá umístěna blíže k vnějšímu líci izolačního souvrství. Minimální 

krytí výztužné síťoviny musí být alespoň 1 mm, maximální 3 mm. Před uložením 

síťoviny v ploše se nejprve vyztuží více namáhaná místa, jako jsou např. okenní ostění 

či nároží. K tomuto účelu se používá pevnější síťovina nebo se klade obyčejná ve dvou 

vrstvách. Celoplošně se výztužná tkanina ukládá s přesahem min. 100 mm, v délce 3 až 

5 m. Takto se síťovina uloží do vlhké stěrky, vypne se a zároveň se přestěrkuje a uhladí 
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hladítkem. V rozích výplní otvorů se provede zesílení diagonálním pásem síťoviny o 

rozměrech nejméně 300 x 200 mm.  

V místech ukotvení lešení se nad kotvu přitmelí půlka vyříznuté síťoviny o rozměrech 

alespoň 200 x 300 mm a dolní polovina se přehne přes kotvu. Jakmile bude lešení 

demontováno, otvor hmoždinky se zazátkuje a dokončí se vyztužení s požadovaným 

přesahem. Odchylka rovinnosti výsledné vrstvy by měla být nanejvýš 3,5 mm/m (při 

použití omítky zrnitosti 3 mm), přičemž na rovinnosti této vrstvy závisí rovinnost 

konečného povrchu konstrukce. Pokud výsledná rovinnost není dostačující, provede se 

po 2 až 3 dnech vyrovnávací vrstva.   

7.7 Podklad pod povrchovou úpravu 
Podkladní vrstva pod povrchovou úpravu se provádí nejméně po 7 dnech, jakmile 

vyschne výztužná vrstva. Drobné nerovnosti se přebrousí skelným papírem tak, aby 

nebyla poškozena výztužná síťovina. Používá se penetrační nátěr dle doporučení 

výrobce pro konkrétní typ povrchové úpravy. Penetrační nátěr se promísí 

pomaluběžným mísidlem a poté se nanáší válečkem nebo štětkou. Na podkladní vrstvu 

lze nanášet povrchovou vrstvu až po jejím vyschnutí, nejméně však po 24 hodinách 

v závislosti na klimatických podmínkách.  Při zpracování a schnutí nesmí teplota 

poklesnout pod + 5 °C. 

7.8 Povrchová úprava 
Před započetím prací na finální povrchové úpravě, je nutné přikrýt pohledové plochy 

klempířských prvků a navazujících konstrukcí. Omítka musí mít správnou zrnitost, 

výrobní šarži a číslo barvy. Při přípravě omítky se musí dbát pokynů výrobce. Těsně 

před zahájením prací se výrobek promísí pomaluběžným mísidlem. Konzistence omítky 

musí být v celé ploše stejná. Omítka se nanáší na vlhký podklad směrem shora dolů. 

Tloušťka vrstvy je dána zrnitostí kameniva. Pracovníci provádějící omítačské práce 

musí mít odborný výcvik. Práce nelze dlouhodobě přerušit. Kratší přerušení prací je 

možné pouze na hraně nároží, popř. na hranici barevně celistvé plochy. Nelze-li zamezit 

tomu, aby byly na jedné stejnobarevné ploše použity barvy více šarží, je nutné je před 

zahájením prací promíchat. 

V místech dilatačních spár stávající konstrukce se tyto spáry provedou i v izolačním 

systému a vyplní se poddajnou výplňovou hmotou. Na povrchu izolačního systému se 

spáry zatmelí. 

Teplota vzduchu pro provádění omítek musí být alespoň + 5 °C. Fasáda nesmí být v 

průběhu práci ani bezprostředně po jejich skončení vystavena přímému slunci, silnému 

větru či dešti. Z tohoto důvodu je doporučeno překrýt lešení ochrannou textílií či fólií. 

Hned jak se zahladí povrchová vrstva, odstraní se ochrana pohledových ploch 

klempířských výrobků. Znečištěné plochy se ihned očistí.  
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8  JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Aby bylo dosaženo požadované kvality výsledného produktu, je nezbytné dbát na 

kvalitu jednotlivých komponentů zateplovacího systému. Z tohoto důvodu se pro 

jednotlivé pracovní činnosti sestavují kontrolně zkušební plány, které nejčastěji 

v tabulkové formě shrnují jednotlivé parametry, které je třeba při práci kontrolovat, 

četnost kontrol, způsob kontroly a vyhovující výsledky. Kontroly kvality by se při práci 

neměly podceňovat. Je nutné plán kontrol striktně dodržovat a průběžně vyplňovat 

výsledky jednotlivých zkoušek a měření. O kontrolách se provádějí záznamy do 

stavebního deníku, popřípadě do plánu kontrol a zkoušek. Vždy je nutné uvést nejen 

kdo kontrolu prováděl, ale také její výsledek a konstatování, zda tento výsledek 

vyhovuje požadavkům. Jednotlivé požadavky na stavební konstrukce jsou dány 

technickými normami. Žádná z předepsaných kontrol se nesmí zanedbat, protože by 

mohla způsobit, že výsledná konstrukce nebude vyhovovat předepsaným požadavkům a 

následné opravy s sebou přináší nemalé náklady a obtíže. 

Podrobný popis kontrol a jejich výsledky jsou uvedeny v kontrolním a zkušebním 

plánu, který je nedílnou součástí tohoto technologického předpisu. 

8.1 Vstupní kontrola 
Účelem vstupní kontroly je především přezkoumání kvality prací, které předchází 

aplikaci zateplovacího systému. Dalším důležitým bodem vstupní kontroly je odhalit 

případné nedostatky projektové dokumentace. Součástí vstupní kontroly je také kontrola 

dodaného materiálu, tj. především jeho množství a kvalita. 

8.1.1 Projektová dokumentace 

Při kontrole projektové dokumentace je nutné mít k dispozici její nejnovější platnou 

verzi.  Veškeré nedostatky zjištěné v projektové dokumentaci je třeba neprodleně 

konzultovat s projektantem potažmo s investorem. Projektová dokumentace musí 

vycházet z požadavků technických norem. 

8.1.2 Kontrola podkladu 

Před započetím prací na zateplovacím systému se musí zkontrolovat podklad, a to 

zejména jeho rovinnost, čistota, vlhkost, povrchová pevnost, teplota apod. O převzetí 

podkladní vrstvy se provede zápis do stavebního deníku. 
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8.1.3 Kontrola materiálu 

Každý materiál, který je dovezen na stavbu, musí být ještě před naskladněním nebo 

osazením do konstrukce zkontrolován a převzat zodpovědnou osobou. Kontroluje se 

zejména množství a kvalita dodaného materiálu dle dodacího listu. Všechny 

komponenty zateplovacího sytému musí odpovídat specifikaci uvedené v certifikátu 

izolačního systému. 

Pokud kvalita či množství neodpovídá požadavkům, je třeba okamžitě sjednat nápravu. 

Poškozené výrobky se vracejí zpět dodavateli. O výsledcích přejímky se učiní zápis do 

stavebního deníku. 

Dodací listy materiálu patří mezi důležité dokumenty stavby, musí být tedy řádně 

uloženy, aby byly v případě jakýchkoliv nejasností kdykoliv k dispozici. 

8.2 Mezioperační kontrola 
V této fázi se zaměřujeme na kontrolu probíhajících prací. V průběhu prací se provádí 

namátková kontrola materiálu, a to zejména lepící hmoty a její doby tuhnutí. Dále se 

kontrolují vlastnosti tepelného izolantu, jeho rozměrů, stavu hran apod. U hmoždinek 

lze provést orientační zkoušku odolnosti proti vlivu mrazu. U výztužné síťoviny se 

kontroluje zachování pravoúhlosti mřížky. 

Zateplování konstrukcí smí provádět pouze zhotovitel vlastnící oprávnění k této 

činnosti. Během zateplovacích prací se musí průběžně do stavebního deníku 

zaznamenávat klimatické podmínky. Po každé operaci se musí provést její kontrola, tzn. 

po ukončení přípravy podkladu, po přilepení izolačních desek, po provedení výztužné 

vrstvy, po provedení podkladu povrchové úpravy a po vyschnutí povrchové úpravy. 

Po ukončení přípravy podkladu se kontroluje zejména jeho únosnost, rovinnost a 

čistota. Rovinnost podkladu by měla být ± 10 mm, doporučeno je však ± 5 mm. Během 

aplikace desek z izolačního materiálu se kontroluje plocha a rozmístění lepící hmoty a 

dále teplota. Po přilepení desek se kontroluje pevnost přilepení desek, tloušťka a kvalita 

tepelného izolantu, úprava spár, dodržení vazeb mezi deskami v ploše a na nároží, 

rovinnost povrchu, počet, umístění a namátkově pevnost uchycení hmoždinek. Vznikne-

li mezi deskami velká spára, je nutné ji vyplnit přířezem z izolantu. U výztužné vrstvy 

se kontroluje dodržení vzájemných přesahů síťoviny, které by měli být alespoň 100 mm, 

dále rovinnost výztužné vrstvy a krytí výztužné síťoviny. Jakmile vyschne povrchová 

úprava, kontroluje se její struktura a barevnost, očištění navazujících konstrukcí a 

utěsnění všech spár. 
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8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola je závěrečnou částí celého systému kontrol zajišťující požadovanou 

jakost výsledné konstrukce. Tato kontrola předchází přejímce dílčí části stavebních 

prací. Před přejímkou zateplovacího systému musí vyschnout povrchová vrstva. 

Kontroluje se zejména výsledná rovinnost, struktura, barevnost, provedení dilatací a 

detailů,kontrola osazení rohových lišt apod. 

 

9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Požadavky na bezpečnost stavebních prací vychází z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Probíhají-li na staveništi práce ve výškách, musí zabezpečení stavby také 

odpovídat požadavkům nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

Základní podmínkou je zabezpečit staveniště tak, aby bylo zamezeno pohybu 

neoprávněných osob v prostorách, ve kterých probíhá stavební činnost. Na staveništi se 

mohou pohybovat pouze zaměstnanci zhotovitele, stavební dozor, autorský dozor, 

zástupce investora a koordinátor bezpečnosti práce. O pohybu osob po staveništi musí 

být informován vedoucí pracovník. Osoby vstupující do prostoru staveniště musí být 

proškoleni o bezpečnosti a ochrany zdraví při pohybu v prostorách staveniště. Všichni 

musí být také vybaveni OOPP a při pohybu na staveništi tyto pomůcky používat. 

9.1 Obecné zabezpečení staveniště 
Požadavky na bezpečnost při pohybu na staveništi a jeho zabezpečení vůči okolí 

vychází především z požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  Konkrétní 

podmínky jsou uvedeny v jednotlivých přílohách tohoto nařízení. 

9.1.1 Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Staveniště se nachází v zastavěné oblasti. Musí být tedy souvisle oploceno plotem min. 

výšky 1,8 m. Je třeba dbát na to, aby byl okolní provoz co nejméně omezen. Všechny 

vstupy na staveniště budou označeny tabulkou upozorňující na zákaz vstupu 

nepovolaných osob do těchto prostor. Jelikož jde o rekonstrukci areálu polikliniky, je 

třeba zabezpečit, aby byl po celou dobu výstavby zajištěn bezbariérový vstup do 

objektu. 
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Žádný pohyb mechanizace po staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob 

pohybujících se v prostorách staveniště nebo v jeho blízkém okolí. 

II. Zařízení pro rozvod energie – 1, 2 

Pro rozvod elektrické energie na staveništi budou sloužit staveništní rozvaděče. Tyto 

rozvaděče budou napojeny na stávající rozvody elektrické energie v objektu. Rozvaděče 

budou na staveništi umístěny v jednotlivých patrech dle potřeby. Rozvaděče musí být 

pravidelně kontrolovány. Každý pracovník stavby musí být seznámen s umístěním 

hlavního rozvaděče, aby mohl v případě nebezpečí odpojit staveniště od zdroje 

elektrické energie. Při opuštění staveniště se musí rozvaděče zajistit proti manipulaci 

nepovolaných osob, popřípadě vypnout, je-li to z provozních důvodů možné. 

III.   Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Pracoviště nacházející se ve výšce musí být stabilní, aby nebyly ohroženy osoby 

pohybující se v těchto prostorách. Materiál se musí skladovat dle požadavků výrobců, 

aby nedošlo k jeho znehodnocení nebo ohrožení osob pohybujících se v jeho blízkosti. 

Není-li konstrukce, na které se pracovníci pohybují dostatečně stabilní, nebo je-li 

vystavena nadprůměrným nepříznivým povětrnostním vlivům, je třeba práce na ní 

okamžitě přerušit. Práce je nutné přerušit také při zjištění závady na mechanizaci. Je 

zakázáno manipulovat s břemen pomocí zdvihacího zařízení, hrozí-li z důvodu 

nepříznivých povětrnostních podmínek ohrožení osob pohybujících se v jeho okolí.  

9.1.2 Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Při provozu stroje musí být vždy zajištěna jeho stabilita. Stroje, které jsou vybaveny 

stabilizátory, musí být při práci těmito stabilizátory zajištěny v souladu s pokyny 

výrobce mechanizace. Není-li zařízení dostatečně stabilní, nesmí být používáno. Při 

práci stoje se v prostoru ohroženém jeho činností, který je dán maximálním dosahem 

jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m, nesmí nacházet nepovolané osoby. Při 

vykládání dílců z ložné plochy nákladního automobilu musí řidič automobilu opustit 

kabinu vozu a zdržovat se v bezpečné vzdálenosti od přepravovaného břemene. 

Autojeřáb i nákladní automobil bude vybaven výstražným oranžovým světlem. Při 

nájezdu nákladního automobilu do prostor staveniště bude vedoucím pracovní čety 

určena osoba, která bude dbát na jeho bezpečné najetí na staveniště. Obsluha jeřábu 

bude naváděna zkušeným vazačem, který ji bude signalizovat posunky ruky. 
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XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen – 1, 2 

Pro zvedání materiálu pomocí kladky je přípustné použití lana o průměry alespoň 1 cm. 

Přičemž lano nesmí být nijak poškozeno. 

XIII. Stavební výtahy 

Stavební výtah je zařízení, se kterým se smí pracovat pouze v souladu s pokyny 

výrobce. Stavební výtah musí procházet pravidelnými kontrolami. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce – 1, 2, 3, 4, 5 

Veškeré záznamy o provozu zdvihacího zařízení se zapisují do deníku zdvihacího 

zařízení. Po skončení prací musí být veškerá mechanizace zajištěna dle požadavků 

výrobce. Autojeřáb při nečinnosti spustí rameno do přepravní polohy. Chce-li se 

obsluha autojeřábu vzdálit z místa pracoviště, musí zamknout jeho kabinu, aby bylo 

zabráněno manipulaci s ním nepovolanou osobou. 

9.1.3 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem – 1, 3, 4, 5, 7, 9, 14 

Materiál se uskladňuje na rovných zpevněných, čistých a únosných skladovacích 

plochách. Plochy pro uskladnění materiálu se umisťují co nejblíže komunikaci, aby se 

zamezilo zbytečnému přesunu materiálu. Při skladování materiálu musí být zajištěna 

jeho stabilita. Pytlované sypké hmoty se ukládají do výšky max. 1,5 m. Dílce 

pravidelných tvarů se smí ukládat do výšky max. 4,0 m.  

9.2 Práce ve výškách 
Práce ve výškách jsou zvláštním druhem prací, vyžadujícím zvýšené nároky na jejich 

zabezpečení. Problematikou těchto prací se zabývá nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Podmínky pro zajištění pracoviště při 

práci ve výškách jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – 1, 2, 3, 4, 5 

Všechny hrany konstrukce, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky musí být zajištěny 

bezpečnostním zábradlím. Toto zábradlí se skládá z madla ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a zarážky u podlahy výšky alespoň 15 cm. V místech, kde hrozí pád z výšky přesahující 

2 m, musí být mezi madlem a zarážkou další tyč. Je-li třeba zábradlí dočasně odstranit, 

je třeba ihned po dokončení příslušných prací vrátit zábradlí zpět na své místo. 

V takovém případě musí být pracovníci jinak zajištěni proti pádu, např. pomocí úvazků 

apod.  
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Lešení musí být namontováno specializovanou firmou. Musí být dostatečně zakotveno a 

stabilně zajištěno. O přejímce lešení se musí provést zápis, kterému předchází důkladná 

kontrola. 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky – 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 

Nelze-li z nějakého důvodu použít jako zabezpečení hrany pádu zábradlí, nebo je-li toto 

zabezpečení nedostačující, musí být pracovníci vybavení OOPP, především 

bezpečnostními úvazky. Aby tyto pomůcky plnily svoji funkci, musí být pravidelně 

kontrolovány a používány v souladu s pokyny výrobce. Základním pravidlem je 

upevnění úvazku k pevnému bodu. Další důležitou věcí je délka vodícího lana. Lano 

musí mít takovou délku, aby zajišťovalo bezpečný pohyb při montáži konstrukce. 

Nesmí však být příliš dlouhé, aby v případě pádu zachytilo pracovníka ve výšce nad 

zemí popřípadě nad jinou konstrukcí. 

III.   Používání žebříků – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

V případě, kdy nelze použít jiné bezpečnější prostředky je povoleno použití žebříků. Na 

žebříku se provádějí pouze krátkodobé práce nebo se používá pro výstup do vyšší 

úrovně podlaží apod. Pohyb na žebříku je přípustný pouze tak, že je pracovník obrácen 

obličejem směrem k žebříku. Žebřík musí být zajištěn tak, aby se nemohl posunout či 

úplně převrátit nejlépe přivázáním k pevnému bodu apod. Při práci na žebříku musí být 

stabilita žebříku zajištěna jiným pracovníkem. Žebřík je možné postavit pouze na rovný, 

únosný a čistý povrch, aby byla zajištěna jeho stabilita. Volný konec žebříku musí 

přesahovat přes výstupní místo alespoň 1,1 m. Na stavbě budou používány zásadně 

hliníkové žebříky, výjimkou budou dřevěné žebříky, které budou používat elektrikáři. 

IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu – 1, 2, 3 

Nářadí a materiál potřebný k aplikaci zateplovacího systému musí být uložen tak, aby 

nemohl při práci spadnout z výšky. K tomuto účelu budou okraje konstrukcí a lešení 

opatřeno zábradlím, které bude ve spodní části zajištěno tzv. okopovou deskou. 

Drobnější materiál a nářadí budou mít pracovníci uloženy na pracovních opascích. 

IV.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí – 1, 2, 3, 6 

Dle výšky objektu se vymezí prostor pod místem práce, ve kterém se nesmí nikdo 

pohybovat. V našem případě pracoviště ve výšce spadá do kategorie 10 až 20 m, tudíž 

prostor, ve kterém je třeba vymezit zákaz pohybu osob, dosahuje vzdálenosti 2 m od 

paty svislice, jež prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Místo musí 

být náležitě označeno a odděleno minimálně výstražnou páskou.  
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VII. Dočasné stavební konstrukce – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Montáž lešení mohou provádět pouze odborně způsobilí k této činnosti. Jednotlivé 

komponenty lešení nesmí být poškozeny. Lešení se staví z části dodaných výrobcem dle 

jeho pokynů. Musí být založeno na únosném terénu. Celé lešení musí tvořit prostorově 

tuhý celek. Podlahy lešení musí být zajištěny proti posunu. Lešení se kotví do fasády 

objektu. Pro výstup na lešení se používají žebříky, které jsou jeho součásti. Po montáži 

se lešení zkontroluje a provede se záznam o přejímce lešení. Před započetím prací na 

lešení se musí lešení zkontrolovat.  

VIII. Shazování předmětů a materiálu – 1, 2 

Stavba bude vybavena krytým shozem, který zamezí případně prašnosti apod. Tento 

shoz bude ústit do kontejneru na odpad. Jiné shazování nářadí či materiálu je 

nepřípustné. 

IX.   Přerušení práce ve výškách 

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je nutné okamžitě přerušit všechny 

stavební práce. Mezi tyto podmínky patří zejména déšť, bouře, sníh, silný mráz, vítr o 

rychlosti vyšší než 11 m/s, viditelnost nižší než 30 m a teplota pod -10 °C. Přerušení 

práce nařizuje vedoucí pracovní čety, mistr nebo stavbyvedoucí.  

 

 

10  EKOLOGIE 

10.1 Staveništní odpad 
Veškerý odpad, který bude na stavbě vznikat, musí být tříděn a likvidován odbornými 

firmami. Nádoby na odpad nesmí být nijak poničené, aby nedošlo k jeho úniku do okolí. 

Nebezpečný odpad, který na stavbě vznikne, se musí ukládat zvlášť dle pokynů 

výrobce. Snahou vedení stavby musí být především recyklace stavebního materiálu. 

Největší podíl odpadu bude při demolici stávající konstrukce. Při aplikaci zateplovacího 

systému bude vznikat odpad především ze zbytků tepelného izolantu nebo použitých 

hmot jako jsou lepící hmoty, výztužné hmoty apod. Veškeré obaly od chemických látek 

a samotné chemické látky se dle pokynů výrobce řadí do nebezpečného odpadu a 

likvidují odbornými firmami. 

Veškeré odpady z výrobků i jejich obaly jsou odpady běžné a nevyžadují tedy žádný 

specifický způsob nakládání s nimi. Způsob likvidace jednotlivých odpadů se řídí 

technickými listy příslušného materiálu. Obaly od jednotlivých výrobků se likvidují 

v souladu s doporučeními na nich uvedenými, popřípadě se řídí obecnými zásadami.  
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Tab. č. 4 – Odpady vznikající při provádění zateplovacího systému 

Kód Kategorie Název Způsob likvidace, požadavek 
150101 O Papírové a lepenkové obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  
150102 O Plastové obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  

150103 O Dřevěné obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  

150106 O Směsné obaly Sběrný dvůr, vážní lístky  

150110 N 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

Odborná firma, doklad o uložení 
nebezpečného odpadu 

170604 O Izolační materiály 
neobsahující nebezpečné 

Sběrný dvůr, vážní lístky 

170904 O 
Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Sběrný dvůr, vážní lístky 

200301 O Směsný komunální odpad Sběrný dvůr, vážní lístky 

10.2 Ostatní vlivy 
Stavební objekt se nachází v husté zástavbě, v blízkosti stanice metra C. V sousedství je 

obytná a komerční zástavba. Samotný objekt slouží jako zdravotnické zařízení. Z těchto 

důvodů je třeba dbát na co největší omezení hlučnosti a prašnosti. Stavební práce smí 

probíhat pouze v denní dobu v období od 7 do 19 hod. Vzhledem k charakteru objektu 

musí být omezena hlučnost ve všední dny především v rozmezí od 8 do 15 hod. Z těchto 

důvodů je třeba co nejméně využívat strojní mechanismy s vysokou hlučností. 

V případě přerušení prací se stroje vypnou. Při práci, u niž vzniká zvýšené množství 

prachu, musí být zabezpečeny všechny otvory do stávajícího objektu. 
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kontrola předešlých činností
správné osazení výplní otvorů, 
odstranění původních klempířských 
prvků

VSTUPNÍ KONTROLA

přípravář, 
stavbyvedoucí

přípravář, 
stavbyvedoucí

stavební technik, 
stavbyvedoucí

zápis do SDvizuálně - namátkově

kontrola celého TP v 
přípravné fázi před zahájením 
prací

kontrola správnosti 
projektové dokumentace

platná verze, správnost, návrh musí 
vycházet parametrů podkladní vrstvy 
zjištěné na základě předchozího 
průzkumu

kontrola PD, vhodnost 
zvoleného zateplovacího 
systému

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA

stabilita a zakotvení lešení - každý 

návaznosti jednotlivých činností, 
soulad s doporučeními výrobců apod.

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS
PŘEDMĚT KONTROLY, 

POŽADAVKY
ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE

PŘÍPRAVNÉ 
PRÁCE

kontrola technologického 
postupu

kvalita podkladu
ČSN 732901, odst. 
5.1, 5.2; technické 

listy

stplnění požadavků PD - povrch 
zbaven nečistot, prachu, mastnost, 
odlupujících se míst, biotického 
napadení; průměrná soudržnost 200 
kPa, min. hodnota 80 kPa; rovinné 
rozdíly max. 10 mm

vizuální - celek; kontrola 
soudržnosti poklepem, míry 
degradace vrypem

zápis do SD
stavební technik, 

stavbyvedoucí

150

PŘEVZETÍ 
PRACOVIŠTĚ

protokol o převzetí 
lešení, zápis do SD

stavbyvedoucí, 
stavební technik

lešení NV 362/2005, TP

stabilita a zakotvení lešení - každý 
sloupek po výšce 3 až 4 m, předsazení 
kotvících prvků o 20 cm od stávající 
fasády, odsazení lešení 30 cm od 
stávající fasády 

vizuálně - namátkově



hmoždinky - chráněné před mrazem a 
UV zářením
omítky, stěrky, lepící hmoty - původní 
obal, suché prostředí
izolant - naplocho, suché prostředí
síťovina - v rolích svisle, suché 
prostředí, chráněná před UV zářením 

VSTUPNÍ KONTROLA

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS
PŘEDMĚT KONTROLY, 

POŽADAVKY
ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA

stavební technik, 
stavbyvedoucí

MATERIÁL

skladování materiálu 
technické listy, TP; 
ČSN 732901, odst. 10

vizuální - namátkově

stavební technik, 
stavbyvedoucí

technické listypřevzetí materiálu
dle dodacího listu - množství, kvalita, 
neporušenost; materiál - platné 
certifikáty, atesty, prohlášení o shodě

vizuální - každá dodávka 
zápis do SD, atesty, 

certifikáty

síťovina - v rolích svisle, suché 
prostředí, chráněná před UV zářením 
a mech. poškozením

penetrace - chráněna před mrazem a 
UV zářením, v původním obalu

lišty - podélně na rovné ploše

151

stavbyvedoucí
skladování materiálu 

ČSN 732901, odst. 10
vizuální - namátkově



kontrola materiálu technické listy

kotrola data expirace, správná 
příprava dle technických listů - 
správná konzistence lepící hmoty; tl. 
izolantu

vizuální, měření - náhodně atesty, certifikáty
stavební technik, 

stavbyvedoucí

založení zateplovacího 
systému

TP, technické listy

správné osazení - vodorovnost; dl. 
jednotlivých dílů ≥ 30 cm, kotvení 
alespoň 3 hmoždinky/bm; vyrovnání 
nerovného podkladu pomocí 
podložek; mezi lištami mezera 2 až 3 
mm

vizuálně, měření - celek zápis do SD
stavební technik, 

stavbyvedoucí
LEPENÍ 

IZOLANTU

plocha a rozmístění lepící hmoty; na 
bočních stranách desek nesmí být 

ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS PŘEDMĚT KONTROLY ZPŮSOB A ČETNOST

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

DOKUMENTACE
ODPOVĚDNÁ 

OSOBA
ČINNOST

152 stavební technik, 
stavbyvedoucí

lepení izolačních desek
ČSN 732901, kap. 6; 

TP

bočních stranách desek nesmí být 
lepící hmota; uložení izolantu na 
vazbu; spáry max. 1 mm, při tl. ≥ 2 
mm vyplnit tepelně izolačním 
materiálem; desky musí těsně doléhat 
k přední hraně zakládací lišty; 
rovinnost ± 5 mm/2 m 

vizuálně, měření latí a 
vodováhou - celek;      měření 
rovinnsti vodováhou - každá 
nalepená deska

zápis do SD



kontrola materiálu technické listy, TP

hmoždinky nesmí být poškozeny; musí 
mít dostatčnou délku; vyhovovat 
požadavkům na kotevní délku, 
materiál podkladu, respektovat 
použitý tepelný izolant

vizuální - namátkově atesty, certifikáty
stavební technik, 

stavbyvedoucí

KOTVENÍ 
IZOLANTU

kotvení izolačních desek
ČSN 732901, kap. 7, 
TP, technické listy

vrt ∅ 8 mm, hl. o 1cm delší než délka 
hmoždinky; kotevní hl. - beton min. 
2,5 cm, pórobeton min. 6,5 cm; druh 
vrtáku dle TP; min. vzdálenost od 
okrajů stěn 10 cm; počet hmoždinek 

na m2 min 6 ks - dodržet rast pro 
umístění hmoždinek dle TP; min. 

vizuální, měření, zkouška 
odtrhu - namátkově

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS PŘEDMĚT KONTROLY ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE
ODPOVĚDNÁ 

OSOBA

zápis do SD
stavební technik, 

stavbyvedoucí

kontrola materiálu - stěrkové 
hmoty, výztužné síťoviny

technické listy
kotrola data expirace, správná 
příprava dle technických listů 

vizuální - náhodně atesty, certifikáty
stavební technik, 

stavbyvedoucí

153

stavební technik, 
stavbyvedoucí

umístění hmoždinek dle TP; min. 
teplota 0 °C; pevnost uchycení; 
vyčnívající hmoždinky nutno odstranit 
a otvor zapravit

ZÁKLADNÍ 
VRSTVA

provedení základní vrstvy
ČSN 732901, kap. 8, 
TP, technické listy

tl. vyrovnávací vrstvy 2 až 6 mm; min. 
krytí výztužní síťoviny 1 mm; přesahy 
síťoviny 10 cm (v rozích min. 20 cm 
nebo rohová lišta nebo okapnička); 
síťovina napnutá; provedení zesílení v 
rozích výplní otvorů přířezy 20 x 30 
cm; rovinnost základní vrstvy ± 3,5 
mm/m

vizuální, měření - namátkově zápis do SD



provedení omítek
ČSN 732901, kap. 9, 
TP, technické listy

nanášení min. po 24 hod od penetrace; 
stejná šarže a výrobní číslo barvy; 
před omítáním zakrýt klempířské 
prvky a navazající kce; min. teplota + 
5 °C

vizuální - celek zápis do SD
stavební technik, 

stavbyvedoucí

zápis do SD
stavební technik, 

stavbyvedoucí

PŘEDPIS

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDMĚT KONTROLY ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE
ODPOVĚDNÁ 

OSOBA

KONEČNÁ 
POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA

provedení penetrace pod 
omítku

ČSN 732901, kap. 9, 
TP, technické listy

provádění podkladní vrstvy nejdříve 7 
dní po vrtvě základní; přebroušení 
podkladu skelným papírem - nesmí se 
porušit výztužná síťovina; min. teplota 
+ 5 °C; penetrace v celé ploše

vizuální - celek

CELKOVÁ 
KVALITA 

DÍLA

zhodnocení systému jako 
celku

ČSN 732901, TP

požadovaný barevný odstín výsledné 
konstrukce; správné provedení detailů; 
začištění výplní otvorů, parapetů 
apod.; celistvost systému

vizuální - celek zápis do SD
stavební technik, 

stavbyvedoucí

ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů

154

Při provádění zateplovacího systému by se měla teplota okolí pohybovat v rozmezí od + 5 °C do + 30 °C.

Pozn.: výsledky kontrolních zkoušek a měření se zaznamenávají do protokolů - součást SD

VÝSTUPNÍ KONTROLA

ČINNOST ZKOUŠKA, KONTROLA PŘEDPIS PŘEDMĚT KONTROLY ZPŮSOB A ČETNOST DOKUMENTACE
ODPOVĚDNÁ 

OSOBA
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před zahájením prací musí být stavební objekt prozkoumán a stanoven 

technologický postup bouracích prací

při demolici postupovat dle projektu a technologického předpisu

průběžné zajišťování stability objektu

prostor, ohrožený bouracími pracemi musí být ohraničen oplocením, ohrazením, 

apod.

zajištění vstupu do bouraného objektu

při ručním bourání postupovat shora dolů po menších částech

omezení nebo vyloučení práce nad sebou

ohrazení prostoru pod místem práce ve výšce

používání OOPP, zejména helmy

zajištění volných okrajů demolovaného objektu

používání OOPP, zejména bezpečnostního úvazu

zajištění otvorů v podlaze konstrukce

používání OOPP, zejména respirátorů

shazování demolovaného materiálu uzavřeným shozem do kontejneru

zamezit vstupu pracovníků na neúnosnou konstrukci

v případě potřeby využívat pomocné pracovní podlahy či lešení

průběžné odstraňování vybouraného materiálu

používání OOPP, zejména pracovní obuvi

provádění průběžného úklidu v prostorách stavby a v jeho okolí

1
5
6 dýchací obtíže

zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní zranění, 

smrt

zhmožděniny, odřeniny

BOURACÍ PRÁCE

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

pád a zřícení bouraného zdiva nebo 

konstrukčních částí objektů na pracovníky

pád materiálu nebo části kce

zasažení pracovníka pádem materiálu z výšky

pád pracovníka z výšky

DOPAD

zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní zranění, 

smrt

zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní zranění, 

smrt

zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní zranění, 

smrt

zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní zranění, 

smrt

prašnost

propadnutí pracovníka narušenými částmi 

objektu

propíchnutí, pořezání



průběžný úklid na staveništi

hřebíky z prken musí být po skončení prací ihned odstraněny 

používání OOPP, zejména pracovní obuv

ohrazení volných okrajů výkopů, zřízení přechodových lávek

používání OOPP

zřízení pomocných stupňů pro chůzi ve svahu

zabezpečení prohlubní a otvorů ohrazením, poklopy apod.

poklopy zajistit proti posunutí

zřízení bezpečnostních vstupů do objektu o min. šířce 75 cm, opatřené 

oboustranným zábradlím výšky 1,5 m nad zemí

přednostní zřizování trvalých schodišť

vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zarážkami apod.

pád pracovníka při výstupu a sestupu zhmožděniny, zlomeniny, smrt zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výškách

skladování materiálu mimo okraje konstrukce

uskladnění materiálu a pomůcek v dostatečné vzdálenosti od hrany pádu

vymezení ochranného pásma pod místem práce ve výšce

používání OOPP

pravidelný úklid staveniště

udržování průchodů volně průchodných bez překážek apod.

používání OOPP

dostatečné osvětlení prostor staveniště

vhodně zvolené staveništní komunikace a jejich pravidelná údržba

používání OOPP, zejména pracovní obuv

odstranění všech překážek z komunikace

pád, poranění o uskladněný materiál zhmožděniny, zlomeniny
veškerý materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k poranění kolemjdoucích 

osob

oplocení prostor staveniště

označení vstupů na staveniště bezpečnostními tabulemi

na couvání se upozorňuje zvukovou signalizací

snížená rychlost pohybu vozidel v bezprostředním okolí staveniště

vybavení pracovníků OOPP, zejména reflexní vestou

zabezpečení staveništních komunikací a jejich osvětlení
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řezné a tržné rány

zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní zranění, 

smrt

zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní zranění, 

smrt

zhmožděniny, zlomeniny, poranění 

mozku, smrt

zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní zranění, 

smrt

zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt
ohrožení vozidly a stroji

zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

pohmožděniny, zlomeniny

zranění na staveništi způsobené pádem, 

naražením, podvrtnutím nohy apod.

uklouznutí, zakopnutí

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ DOPAD BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

propíchnutí chodidla, prořezání podrážky

pád do hloubky

pád ze schodů, ze žebříku, z rampy apod.

pád předmětu a materiálu z výšky

ohrožení třetích osob



při osazování kontejneru pomocí jeřábu smí pracovníci pomáhat s jejím osazením, 

jakmile je v poloze cca 30 cm nad místem uložení

upevnění břemene na hák autojeřábu smí pouze oprávněná osoba - vazač

skladování materiálu dle pokynů výrobce

uskladnění sypkého pytlovaného materiálu ručně do výšky 1,5 m; mechanizací do 

výšky max. 3 m

kusový materiál pravidelných tvarů ukládat ručně do výšky 2 m (nepravidelných 

tvarů do výšky 4 m), materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,5 m

oblé předměty se skladují do max. výšky 2 m

materiál musí být na korbě nákladního automobilu umístěn tak, aby při otvírání 

bočnic nedošlo k jeho sesunutí na pracovníka

při přepravě materiálu na paletách jej zajistit tak, aby nedošlo k jeho uvolnění a 

pádu

při přepravě musí být materiál zajištěn proti ztrátě stability

zákaz pohybu osob v prostorách manipulace s břemenem

navigace jeřábníka vazačem

řidič musí opustit kabinu nákladního automobilu při manipulaci s břemenem přes 

kabinu 

před transportem materiálu se nejprve prvek nadzvedne a zkontroluje jeho správné 

upevnění

použití vhodných prostředků pro zavěšení břemen
obsluha jeřábu a pracovníci pohybující se v okolí autojeřábu musí být vybaveni 

OOPP

1
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zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

zranění pracovníka při manipulaci s břemenem 

pomocí zdvihacího zařízení

DOPAD

zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

poranění osob při manipulaci se stavením 

kontejnerem

pád uskladněného materiálu na pracovníka
zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zraněnízranění pracovníka při vykládce materiálu

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



při sestupu do výkopu používat žebříky, které budou alespoň o 1,1 m vyčnívat nad 

horní okraj jámy

staveniště musí být náležitě zajištěno proti vstupu nepovolaných osob

hrana stavební jámy musí být ohraničena, ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 

výkopu se musí provést zábrana zamezující přístupu osob 

za snížené viditelnosti výkop dostatečně označit, případně osvětlit

přes výkopy hlubší než 0,5 m zřídit dostatečně únosné přechody, při hl. menším než 

1,5 m opatřené jednostranným zábradlím, při větší hloubce zábradlím oboustranným

vytýčení podzemního vedení před zahájením prací

v blízkosti podzemního vedení nesmí být používána těžká mechanizace

dočištění míst v okolí podzemního vedení ručně

používání OOPP

zákaz skladování materiálu či zeminy v těsné blízkosti výkopu

pohybují-li se ve výkopu osoby, musí mít min. šířku 0,8 m

ve výkopu hl. větší než 1,3 m musí provádět min. 2 osoby

dodržovat sklony svahů dané normovými požadavky dle druhu zeminy

práce ve výkopu provádět jen za příznivých klimatických podmínek

svislé stěny výkopů kopaných ručně od hl. 1,3 m zajistit pažením

provádění pravidelných kontrol výkopů

nezatěžovat okraje výkopu ve vzdálenosti do 0,5 m od hrany výkopu 

stroj vést vždy tak, aby jeho obsluha nemohla být přitlačena mezi něj a pevnou 

překážku

proškolení s návodem k obsluze

udržování stroje v dobrém technickém stavu

používání OOPP

pravidelná kontrola stroje 1x ročně

dodržovat bezpečnostní přestávky dle doporučení výrobce

seznámení pracovníka s návodem k obsluze
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ZEMNÍ PRÁCE

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ DOPAD BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

pád pracovníka do výkopu zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění

poškození podzemního vedení
zhmožděniny, tržné rány, zlomeniny, 

popálení, úraz el. proudem, smrt

zranění pracovníka pracujícího ve výkopu zhmožděniny, poranění hlavy

ohrožení pracovníků nestabilním svahem
zhmožděniny, tržné rány, zlomeniny, 

vnitřní zranění, smrt

zranění pracovníka při zhutňování zeminy zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění



vybavení stavby konstrukcemi určenými pro práci ve výškách, jako jsou např. 

žebříky, lešení

zajištění všech okrajů, jejichž rozdíl výšek je větší než 1,5 m

vybavení pracovníků OOPP

zamezení  přístupu pracovníků do míst, jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti 

pádu

je-li nezbytné provádět práce v místech, jejichž volná hrana nelze zabezpečit 

zábradlím či podobně, musí být pracovníci vybaveni bezpečnostními úvazky

neukládat materiál na okraj konstrukce či lešení

nepřetěžovat podlahy lešení či jiné konstrukce materiálem

vymezení ochranného pásma pod místem práce ve výšce

ochranné pásmo musí mít šířku od okraje pracoviště alespoň 2 m při práci ve výšce 

od 10 do 20 m

pro dopravu suti se používá krytý schoz

správné umístění kotvícího bodu, respektující délku úvazku

místo upevnění musí odolat síle alespoň 15 kN, aby udrželo padajícího pracovníka

pravidelná kontrola úvazků a jejich správné používání

v předpokládané dráze pádu nesmí být žádné překážky

délka zachycovaného lana musí mít taková, aby při případném pádu nedošlo ke 

zranění pracovníků a aby nemohlo dojít k volnému pádu z výšky větší než 1,5 m

montáž a demontáž lešení smí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací

od výšky 1,5 m nad zemí musí být lešení zajištěno zábradlím

během montáže a demontáže lešení musí být pracovníci zajištěni bezpečnostními 

úvazy

opatřeno zábradlím včetně okopové desky

prostor mezi vnitřním okrajem podlahy a objektem nesmí být širší než 25 cm

po výstupu do vyššího patra lešení, zavřít výlez

výstup na lešení pomocí vestavěných žebříků

lešení musí být prostorově stabilní - úhlopříčné ztužení + kotvení
zakotvení lešení do fasády budovy - každý sloupek po výšce 6 až 8 m; při použití 

sítě na lešení je výška poloviční
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pád lešení
zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

zranění pracovníka padajícím předmětem
zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

pád v důsledku špatného použití 

bezpečnostního úvazu

zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

pád pracovníka z lešení
zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

pád pracovníka z nezajištěného okraje stavby
zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ DOPAD BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



zajištění dostatečného pracovního prostoru

bezpečné ukládání materiálu

dodržovaní TP a doporučení výrobců zdících prvků

kontrola svislosti zdiva apod. nesmí probíhat přímo z vyzdívaného zdiva

bednění provádět v souladu s PD

kontrola svislosti a vodorovnosti bednění, správné umístění prostupů apod. 

před betonáží důkladně zkontrolovat bednění

při ruční přepravě betonu zajistit vhodné komunikace

v případě potřeby zřídit pomocné pracovní podlahy

uložení, množství a kvalita výztuže dle PD

zajištění dostatečného krytí výztuže

při užití ponorného vibrátoru je třeba dodržovat pravidelné přestávky, postupovat 

dle pokynů výrobce, provádět pravidelné revize

ukládání betonové směsi z výšky do 1,5 m

průběžná kontrola bednění během betonáže

odbednění po dosáhnutí dané pevnosti, ne pokud zodpovědného pracovníka

odbedněný materiál ihned uklidit

průběžná kontrola veškerých činností

řezání dlažby pomocí řezačky; seznámení s návodem k obsluze

pravidelná revize ručního nářadí

používání OOPP včetně ochranných brýlí, nákoleníků, rukavic apod.

dodržování zásad bezpečnosti práce ve výškách

upevňování břemene na hák zdvihacího mechanismu smí jen pracovník vlastnící 

vazačské oprávnění

po upevnění břemene na závěs jej nadzvednou o cca 30 cm a zkontrolovat správné 

zavěšení

uvolnění z úvazu až po zajištění prvku ve stabilizované poloze

k montáži používat pracovní plošinu, jištění pomocí bezpečnostních úvazů

pravidelná kontrola vazačského materiálu

pravidelná kontrola zdvihacího mechanismu
zákaz zdržování se v prostorách v bezprostředním okolí nebo přímo pod 

transportovaným břemenem
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zhmožděniny, zlomeniny
ohrožení pracovníka při provádění dlaždických 

a obkladačských prací

ohrožení pracovníka při montáži skeletu
zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění 

při pádu z výšky, smrt

ohrožení pracovníka při zdění
zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

ZEDNICKÉ, BETONÁŘSKÉ, MONTÁŽNÍ A JINÉ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ DOPAD BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění, 

smrt

ohrožení pracovníka při betonování, ohrožení 

stability betonové kce



pracovníci musí být seznámeni s návodem k obsluze

zákaz práce s poškozeným nářadím

používání nářadí pouze k účelům, ke kterým je určeno

používání OOPP

udržování pracovních prostor v čistotě

zákaz používání poškozeného nářadí

provádění pravidelných revizí el. přístrojů 

chránit prodlužovací kabely před jejich poškozením

zřetelné označení hlavního rozvaděče, seznámení pracovníků s jeho umístěním

zákaz manipulace s rozvaděči

provádění prací pouze osobou odborně způsobilou

používání OOPP, zejména svářečské kukly, rukavic, kožené zástěry a pevné 

pracovní obuvi

připojení svařovacích vodičů takové, aby nedošlo k náhodnému dotyku s 

výstupními svorkami zdroje

spojení svařovacího kabelu se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací 

svorkou

výměna elektrod se provádí v neporušených svářečských rukavicích

vodič svařovacího proudu uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození

poškozené vodiče se nesmí používat

pravidelné kontroly svařovacího zdroje

nedopalky elektrod odkládat od nehořlavých krabic

zákaz svařování el. obloukem za deště, husté mlhy, sněhu nebo větru je na 

nechráněných pracovištích zakázáno

při svařování v uzavřených prostorách zajistit dostatečnou výměnu vzduchu

zákaz používání reflexní vesty během provádění svářečských prací

používání zástěn proti oslnění ostatních pracovníků

ohrožení pracovníků při svařování
popáleniny, úraz el. proudem, ohrožení 

dýchacích cest, poškození zraku
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

poranění pracovníků při práci s ručním 

nářadím

zhmožděniny, tržné rány, odřeniny, sečné 

rány, poškození zraku

PRÁCE S RUČNÍM NÁŘADÍM, SVAŘOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKŮ

poranění pracovníků el. proudem popáleniny, úraz el. proudem

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ DOPAD



žebřík používat pouze, pokud nelze použít jiné bezpečnější prostředky

ze žebříku lze provádět pouze fyzicky nenáročné, krátkodobé práce s ručním 

nářadím

při pohybu na žebříku musí být pracovník otočen čelem k žebříku

vynášení břemen po žebříku o max. hmotnosti 15 kg

zákaz pohybu více než jedné osoby po žebříku současně

přesah horního konce žebříku nad výstupní plošinu min. 1,1 m

min. sklon žebříku 2,5 : 1; za příčlemi volný prostor min. 0,18 m 

u paty ze strany přístupu volný prostor min. 0,6 m

žebřík musí být připevněn k pevnému bodu; po celou dobu musí být zajištěna jeho 

stabilita

stavění žebříku na rovný, únosný podklad

při práci na žebříku min. vzdálenost chodidel od jeho horního okraje 0,8 m 

při práci na žebříku ve výšce větší než 5 m musí být pracovník zajištěn OOPP

nelze používat přenosné dřevěné žebříky delší než 12 m

Mezi nejrizikovější faktory v oblasti bezpečnosti na stavbě polikliniky bude patřit především práce ve výškách, dále montážní práce spojené s 

kompletací skeletu a především pohyb třetích osob v okolí stavby.

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ DOPAD BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ohrožení pracovníků pádem ze žebříků zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění
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Stavba bude probíhat za současného provozu přilehlého objektu polikliniky. Je tedy klást na oblast bezpečnosti obzvláště velké nároky. 

Bezpečnostní opatření musí být prováděna a respektována vedoucími pracovníky i všemi ostatními pracovníky a osobami pohybujícími se v 

prostorách staveniště.

Dle dané technologické etapy dojde vždy k proškolení pracovníků a seznámení s riziky práce spojené s jednotlivými pracemi.

POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKŮ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 4 648 223,81 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2 793 473,61

2 Montáž ########### 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 380 750,63 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 8 970 822,07 11 0 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 8 627 801,96 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) ########### 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 2 793 473,61

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 64 870 665,07

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 13 622 839,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 78 493 504,77

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Dne

14.10.2012

0,00

64 870 665,07

JKSO

EČO

Místo

IČ

Antala Staška 1670/80,            
140 46  Praha 4

POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ - Nástavba oční kliniky LEXUM 
Praha
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 801 18

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 756 398,36 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 4,50% 779 023,69

2 Montáž 9 944 908,67 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 4 610 330,59 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) ########### 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 779 023,69

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 18 090 661,31

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 3 799 038,90

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 21 889 700,21

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Dne

14.10.2012

0,00

18 090 661,31

JKSO

EČO

Místo

IČ

Antala Staška 1670/80,            
140 46  Praha 4

POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ - Nástavba oční kliniky LEXUM 
Praha

LEXUM

   Strana 1  z 1



ROZPOČET  
Stavba:   POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ - Nástavba oční kliniky LEXUM Praha

Objekt:   LEXUM JKSO:   801 18

EČO:   

Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   14.10.2012

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 6 091 737,73

3 Svislé a kompletní konstrukce 386 480,43
31 Zdi podpěrné a volné 86 265,43

1 311238132

Zdivo z tvárnic POROTHERM AKU P+D - pevnost P10 a 

P15, malta MC 10, tl. zdiva 25 cm m2 57,824 1 280,00 74 014,72

2 311238136

Zdivo z tvárnic POROTHERM 25 AKU P+D - tl. zdiva 30 cm, 

pevnost P10 a P15, malta MC 10 - doplnění obvodových zdí 

schodiště m2 8,007 1 530,00 12 250,71

34 Stěny a příčky 300 215,00

3 342272523

Příčky z příčkovek pórobetonových přesných YTONG, 

hladkých - tl. příčky 150 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 m2 19,727 666,00 13 138,18

4 341272622

Stěny z přesných pórobetonových tvárnic YTONG - tvárnice 

hladká, tloušťka stěny 250 mm, hmotnost 500 kg/m3 m2 300,604 955,00 287 076,82

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 906 755,84
61 Úprava povrchů vnitřní 1 396 279,65

5 611441140 Vnitřní omítka sádrová nebo vápenosádrová - strop rovný m2 788,491 215,00 169 525,57

6 612441240

Vnitřní omítka stěn sádrová nebo vápenosádrová, v podlaží i 

ve schodišti m2 6 279,365 187,00 1 174 241,26

7 612421331

Oprava vnitřních vápenných omítek, stěn - plocha přes 10 do 

30 %, omítka štuková m2 495,404 106,00 52 512,82

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 510 476,19

8 632450234

Podlaha litá CEMFLOW CFV - tloušťka od 40 do 50 mm, 

samonivelační, od obvod. kce oddilatovaná páskem tl 10 mm 

- pod keramickou dlažbu m2 192,005 525,00 100 802,63

9 632457105

Příplatek k ceně potěru cementového  - za každých dalších 

10 mm tl., dřevěným hladítkem hlazený, plocha rovinná - pod 

linoleum (celková tl. podlahy 55 mm) m2 96,002 33,50 3 216,07

10 632450234

Podlaha litá CEMFLOW CF - tloušťka od 40 do 50 mm, 

samonivelační, od obvod. kce oddilatovaná páskem tl 10 mm 

- pod linoleum (celková tl. podlahy 65 mm) m2 2 444,950 525,00 1 283 598,75

11 632457105

Příplatek k ceně potěru cementového  - za každých dalších 

10 mm tl., dřevěným hladítkem hlazený, plocha rovinná - pod 

linoleum (celková tl. podlahy 65 mm) m2 3 667,425 33,50 122 858,74

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 698 479,89
94 Lešení a stavební výtahy 95 654,25

12 949121111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 585,250 37,00 95 654,25

95
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních 
staveb 178 899,30

13 952901111

Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - 

světlá výška podlaží do 4 m m2 2 585,250 69,20 178 899,30

96 Bourání konstrukcí 543 969,30

14 962031132

Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - 

zdivo z cihel pálených, tl. do 100 mm m2 28,062 71,80 2 014,85

15 962031133

Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - 

zdivo z cihel pálených, tl. do 150 mm m2 2 400,626 86,50 207 654,15



P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

16 962032432

Bourání zdiva cihelného nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - 

zdivo z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 

malta vápenná nebo vápenocementová m3 27,561 455,00 12 540,26

17 962052211

Bourání zdiva železobetonového - zdivo nadzákladové - 

parapety m3 4,969 3 090,00 15 354,21

18 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo jiných litých celistvých 

mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. do 100 mm, plocha přes 4 

m2 m3 108,729 2 090,00 227 243,61

19 968062455

Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - dveřní 

zárubeň - plocha do 2 m2 - vč. vyvěšení dveřních křídel m2 200,538 137,00 27 473,71

20 968062456

Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - dveřní 

zárubeň - plocha přes 2 m2 - vč. vyvěšení dveřních křídel m2 27,888 128,00 3 569,66

21 968072746

Vybourání a vyjmutí výplní otvorů nebo stěn - stěna 

prosklená, pevná nebo otevíratelná, plocha do 4 m2 m2 5,075 86,50 438,99

22 968082012

Vybourání plastových rámů oken se zasklením izolačním 

dvojsklem, vč. meziokenní vložky - vč. vyvěšení okenních 

křídel m2 425,713 112,00 47 679,86

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 879 957,04

23 977151226

Jádrové vrty - do stavebních materiálů, průměr přes 200 do 

225 mm - 2x2 vrty skrz stropní panely tl. 250 mm m 1,020 8 520,00 8 690,40

24 977211112

Řezání keramických parapetních panelů s výztuží stěnovou 

pilou - průměr výztuže do 16 mm, hloubka řezu od 200 do 

350 mm - parapety m 24,908 1 730,00 43 090,84

25 979011111

Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím t 977,723 247,00 241 497,58

26 979011121

Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za každé 

další podlaží t 977,723 106,00 103 638,64

27 979082111

Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - 

vzdálenost do 10 m t 977,723 209,00 204 344,11

28 979082121

Vnitrostavenišťní doprava suti a vybouraných hmot - 

vzdálenost za každých dalších 5 m přes 10 m t 977,723 23,30 22 780,95

29 979083513

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu - 

do 1000 m t 977,723 96,70 94 545,81

30 979083519

Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti a vybouraných 

hmot po suchu - za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m / předpoklad celkem do 25km t 977,723 7,83 7 655,57

31 979098231

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné) t 977,723 1 180,00 1 153 713,14

99 Přesun hmot 100 021,57

32 998014021

Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z 

betonových dílců s nezděným pláštěm t 775,361 129,00 100 021,57

PSV Práce a dodávky PSV 11 219 899,89

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 125,77

33 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 672,749 9,40 15 723,84

34 711493111

Izolace proti vodě ostatní - např. AQUAFIN-2K, plocha 

vodorovná m2 192,005 528,00 101 378,64

35 998711203

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 60 m % 1 176,400 3,42 4 023,29

713 Izolace tepelné 174 192,79

36 713100831

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - 

jedna vrstva izolace - korek, 3NP m2 1 672,749 9,40 15 723,84

37 713121111

Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 

podlah - jednovrstvá, kladená na sucho bez pískového lože m2 2 631,279 16,10 42 363,59

38 713191131

Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí překrytím 

celé plochy izolace fólií - PE, tloušťka 0,2 mm m2 2 631,279 42,70 112 355,61



P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

39 998713203

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 

24 m % 1 704,430 2,20 3 749,75

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 159,09

40 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur

soub

or 8,000 125,00 1 000,00

41 725210821 Demontáž bez výtokových armatur - umyvadlo

soub

or 68,000 97,20 6 609,60

42 725820801 Demontáž baterií

soub

or 76,000 58,30 4 430,80

43 725110811

Demontáž klozetů - splachovací s nádrží nebo s tlakovým 

splachovačem

soub

or 15,000 147,00 2 205,00

44 725122813 Demontáž pisoárů - s nádrží, 1 záchodek

soub

or 2,000 108,00 216,00

45 725330840

Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a 

splachovacího potrubí

soub

or 3,000 155,00 465,00

46 725240811 Demontáž sprchových kabin a mís - kabina

soub

or 3,000 186,00 558,00

47 725240812 Demontáž sprchových kabin a mís - mísa

soub

or 3,000 103,00 309,00

48 725840850 Demontáž baterií sprchových kus 3,000 109,00 327,00

49 998725203

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech 

v do 24 m % 161,204 0,24 38,69

763 Konstrukce suché výstavby 7 328 512,44

50 763111316

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 

80 mm EI 30 Rw 48 dB m2 201,962 735,00 148 442,07

51 763111316

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 

80 mm EI 30 Rw 48 dB m2 26,337 735,00 19 357,70

52 763111916

Zhotovení otvorů v sádrovláknitých příčkách pro prostupy s 

vyztuženými profily CW, UW tl. 100 mm - velikost přes 2,00 

do 4,00 m2 kus 3,000 3 370,00 10 110,00

53 763112811

Demontáž desek sádrokartonových příček - opláštění 

jednoduché m2 42,200 20,70 873,54

54 763121212

Stěna sádrokartonová předsazená jednoduše opláštěnou 

deskou Knauf LaVita tl. 12,5 mm m2 14,266 302,00 4 308,33

55 763121511

Stěna sádrokartonová předsazená z profilů CD, UD 

jednoduše opláštěnou deskou - standardní A tl. 12,5 mm, tl. 

stěny 39,5 mm, EI 15, bez TI - dočasná příčka vč. dveří m2 42,200 387,00 16 331,40

56 763131411

Podhled sádrokartonový zavěšený z profilů CD, UD 

dvouvrstvý, jednoduše opláštěný deskou standardní A - 

tloušťka 12,5 mm, bez TI m2 1 248,020 514,00 641 482,28

57 763131411

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD m2 120,335 514,00 61 852,19

58 763132811

Demontáž podhledů  - desek opláštění sádrokartonového 

podhledu, opláštění jednoduché m2 27,367 16,90 462,50

59 763136035

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 

zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 582,341 310,00 180 525,71

60 763164821

Demontáž čel podhledu ze sádrokartonových desek - vč. 

kovové konstrukce, opláštění jednoduché m2 11,409 60,40 689,10

61 763213111

Sádrovláknitá příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 40 mm 20 kg/m3 m2 85,583 1 490,00 127 518,67

62 763221121

Sádrovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 

deska 1x12,5 TI 50 mm 20 kg/m3 m2 439,202 649,00 285 042,10

63 763221227

Sádrovláknitá stěna předsazená tl 147,5 mm CW+UW 125 

desky 10+12,5 bez TI m2 44,342 831,00 36 848,20

64 763223555

Sádrovláknitá stěna šachtová tl100mm zdvojený profil 

CW+UW50 desky protipožární 2x25 TI 40mm 40kg/m3 m2 515,649 1 580,00 814 725,42



P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

65 763173111 Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci kus 14,420 772,00 11 132,24

66 763173111 Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci kus 9,000 772,00 6 948,00

67 763173112

Montáž a dodávka nosičů zařizovacích předmětů v 

sádrovláknité kci - úchyt pro pisoár kus 13,000 638,00 8 294,00

68 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus 7,000 503,00 3 521,00

69 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus 29,000 503,00 14 587,00

70 763211231

Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 

2x12,5 TI 40 mm 20 kg/m3 m2 157,147 1 370,00 215 291,39

71 763211233

Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 

2x12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 m2 2 643,701 1 420,00 3 754 055,42

72 631537790

deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND(T) 

600x1000x30 mm m2 2 631,279 152,00 399 954,41

73 998763201

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 

m % 70 858,544 7,99 566 159,77

764 Konstrukce klempířské 6 440,44

74 764410850 Demontáž oplechování parapetů - rš od 100 do 330 mm m 236,507 26,80 6 338,39

75 998764203

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m % 63,384 1,61 102,05

766 Konstrukce truhlářské 7 886,49

76 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo 

z plastů - šířka do 300 mm m 236,507 25,00 5 912,68

77 766812830 Demontáž kuchyňských linek, dřevěných nebo kovových kus 8,000 236,00 1 888,00

78 998766203

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 

v do 24 m % 78,007 1,10 85,81

767 Konstrukce zámečnické 72 349,13

79 767581801 Demontáž podhledů - minerální kazety m2 420,342 137,00 57 586,85

80 767582800 Demontáž podhledů - rošty m2 447,709 30,10 13 476,04

81 998767203

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m % 710,629 1,81 1 286,24

771 Podlahy z dlaždic 155 547,25

82 771574112

Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním 

lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, do 9 kus/m2 m2 197,684 255,00 50 409,42

83 597613080

dlaždice keramické RAKO - podlahy SANDSTONE PLUS 

(barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm I. j. m2 197,652 481,00 95 070,61

84 998771203

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 

do 24 m % 1 454,800 6,92 10 067,22

776 Podlahy povlakové 2 013 673,02

85 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických - kladené do malty m2 95,778 98,80 9 462,87

86 776511810 Odstranění povlakových podlah - lepené, bez podložky m2 1 576,971 28,20 44 470,58

87 776512000

Lepení povlakových podlah pryžových, včetně taženého 

soklu kotveného ke svislým konstrukcím - marmoleum m2 2 394,189 80,30 192 253,38

88 607561220 krytina podlahová Marmoleum Dual, čtverce 50 x 50 cm m2 2 394,189 696,00 1 666 355,54

89 776521230

Lepení čtverců povlakových podlah plastových 

elektrostaticky vodivých m2 122,672 273,00 33 489,46

90 284102420

krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0 mm 608 x 

608 mm m2 122,672 486,00 59 618,59

91 998776203

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v 

do 24 m % 20 056,504 0,40 8 022,60

781 Dokončovací práce - obklady keramické 927 897,29

92 781473113

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - 

lepené standardním lepidlem, režné nebo glazované, povrch 

hladký, přes 12 do 19 kus/m2 m2 90,573 249,00 22 552,68



P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

93 597610220

obkládačky keramické RAKO - koupelny FUTURA  (bílé i 

barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 90,573 411,00 37 225,50

94 781474113

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - 

lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glazované, povrch 

hladký, přes 12 do 19 kus/m2 m2 1 221,014 277,00 338 220,88

95 597610240

obkládačky keramické RAKO - koupelny INDIA  (bílé i 

barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 1 221,014 408,00 498 173,71

96 998781203

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 

do 24 m % 8 961,728 3,54 31 724,52

783 Dokončovací práce - nátěry 22 781,85

97 783822930

Nátěry stropů syntetické, na vzduchu schnoucí - v 

operačních sálech m2 116,830 195,00 22 781,85

784 Dokončovací práce - malby 373 334,33

98 784453501

Malby směsi MISTRAL bílé omyvatelné a otěruvzdorné 

dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m m2 8 372,987 43,80 366 736,83

18 784453651

Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované 

omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m2 175,000 37,70 6 597,50

Celkem 17 311 637,62



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 801 12

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 729 510,57 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 4,50% 197 493,00

2 Montáž 3 469 474,08 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 189 748,72 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 4 388 733,37 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 197 493,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 4 586 226,37

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 917 245,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 503 471,67

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Dne

15.10.2012

0,00

4 586 226,37

JKSO

EČO

Místo

IČ

Antala Staška 1670/80,            
140 46  Praha 4

POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ - Nástavba oční kliniky LEXUM 
Praha
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 801 12

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 199 736,88 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 4,50% 1 816 956,97

2 Montáž ########### 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 380 750,63 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 4 292 667,48 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 8 627 801,96 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) ########### 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 1 816 956,97

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 42 193 778,56

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 8 860 693,50

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 51 054 472,06

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Dne

14.10.2012

0,00

42 193 778,56

JKSO

EČO

Místo

IČ

Antala Staška 1670/80, 140 
46  Praha 4

POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ - Nástavba oční kliniky LEXUM 
Praha

SPOLEČNÉ NÁKLADY
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ZÁVĚR 

Cílem mojí diplomové práce byl návrh postupu jednotlivých činností při nástavbě a 

rekonstrukci pavilonu polikliniky v Praze. Některé části diplomové práce jsou řešeny 

globálně, pro celou stavbu, jiné jsou zaměřeny na konkrétní technologické etapy.  

Základní částí projektu je návrh zařízení staveniště, který je řešen pro technologické 

etapy montáže prefabrikovaného skeletu a kontaktního zateplovacího systému. 

K optimálnímu návrhu zařízení staveniště bylo třeba nejprve navrhnout parametry 

přípojek zařízení staveniště, dále množství administrativních a sociálních ploch pro 

pracovníky a pro dočasné uskladnění stavebního materiálu. V mém případě bude třeba 

pro účely zařízení staveniště použít rozvaděč o min. příkonu 75,1 kW. K napojení vody 

do sociálního zařízení stavby bude třeba přípojka jmenovité světlosti 32 mm a pro 

provozní účely bude třeba přípojka o jmenovité světlosti 20 mm. Přípojka je napojena 

na vodoměrnou šachtu ve stávajícím objektu. Sestava kontejnerů pro zázemí stavby 

bude obsahovat 2 kontejnery pro hygienické účely, 2 duo kontejnery pro vedení stavby, 

1 sklad a 7 šaten pro zaměstnance stavby. Návrh zařízení staveniště vychází 

z maximálního počtu osob pohybujících se po staveništi. Průměrný počet pracovníků 

jsem zjistil na základě vypracování harmonogramu stavby. V době největšího vytížení 

bude na stavbě celkem 74 pracovníků. Při dodržování navrženého harmonogramu by 

měla celá stavba trvat necelých devět měsíců. 

Další důležitou částí práce je technologický předpis pro montáž prefabrikovaného 

skeletu a kontaktního zateplovacího systému. K nim náleží kontrolní zkušební plán. 

Obsahem těchto dokumentů jsou především postupy, návody a standardy, které je třeba 

dodržet, aby výsledná činnost odpovídala kvalitativním požadavkům. 

Jelikož se jedná o rekonstrukci objektu, která probíhá za částečného provozu, jsou na ni 

kladeny vysoké požadavky na bezpečnost práce. Součástí dokladů zařízení stavby jsou 

plány bezpečnosti s identifikací hlavních rizik pro moji stavbu. S těmito plány musí být 

všichni pracovníci předem seznámeni.  

Výsledkem diplomové práce je mnou optimalizovaný stavebně technologický projekt, 

zahrnující hlavní aspekty výstavby pavilonu polikliniky.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ZS  Zařízení staveniště 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

KZP  Kontrolní zkušební plán 

ZOV  Zásady organizace výstavby 

KZS  Kontaktní zateplovací systém 

ČSN  Česká státní norma 

TP  Technologický předpis 

SO  Stavební objekt 

NV  Nařízení vlády 

HSV  Hlavní stavební výroba 

PSV   Přidružená stavební výroba 

EC   Evropská norma 

KCE   Konstrukce 
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