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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje řešení stavebně-technologického projektu bytového domu v 

Rokycanech. Práce obsahuje technickou zprávu, časový a finanční plán, výkres zařízení 

staveniště, technologický předpis  
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technická zpráva, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, bytový dům, vnitřní 
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Abstract 

This thesis deals with construction and technological solutions residential building project 

in Rokycany. The work includes a technical report, shedule and financial plan drawing of 

the site, technological prescription  

  

Keywords 
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building, indoor parking  
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ÚVOD 

 

Tématem této diplomové práce je popsat výstavbu bytového domu v Rokycanech. Cílem 

je vhodně navrhnout postup výstavby při zadaných materiálových podmínkách.  
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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby:   Bytový dům „A“ Armádní ulice Rokycany 

Místo stavby:  Armádní ulice, Rokycany 

   Parcela č. 1157/25 

    Katastrální území Rokycany 

Investor:  Michal Kern, Smrková 971/28, Plzeň – Doubravka 312 00 

1.2 Údaje o zastavěnosti území 

Parcela se nachází v jižní části zastavěného území města Rokycany. Řešená parcela 

1157/25 byla dříve v majetku armády České republiky. Nacházely se zde kasárny. 

Následně byl prostor předán městu Rokycany, které se rozhodlo pozemek rozdělit a 

udělat zde bytovou a průmyslovou zónu. 

Platný územní plán udává, že se řešená stavba nachází ve funkční zóně: smíšené území 

kasárna. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR 

vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany. 

Parcela se nachází na ploše kompletně vybavené rozvody technické vybavenosti. 

1.2.1 Vlastnictví řešených pozemků 

Vlastník: Michal Kern 

  Smrková 971/2 

  Plzeň - Doubravka 31200 

Rokycany 

1.2.2 Dotčené pozemky 

1157/24 – budoucí stavba v další etapě zastavování území 

1157/25 – vlastní stavba bytového domu – řešená stavba 

3850/31 – přípojky a úpravy vjezdů + ostatní plocha 

3850/33 – přípojka kanalizace + ostatní plocha 
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1.3 Údaje o provedených průzkumech 

Ověřením a prozkoumáním prošly vlastnické vztahy, a to dle údajů v katastru nemovitostí. 

Tento průzkum byl proveden v době zpracovávání projektové dokumentace.  

Provádělo se též výškopisné zaměření objektu a bylo provedeno ověření výskytu 

technických sítí u jejich správců. 

Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

Všechny výsledky průzkumů byly zpracovány do návrhu stavby. 

1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dotčené orgány dostanou projektovou dokumentaci k dispozici.  

1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Návrh je ve shodě s obecnými požadavky na výstavbu dle: 

• Vyhláška číslo 268/2009 SbO technických požadavcích na stavby  

• vyhl. č. 501/2006 Sb. avšak ve znění nové vyhl. č. 269/2009 Sb a nejnověji se 

změnou dle vyhl. č. 22/2010 Sb. 

• Vyhláška 501/2006 sb. O obecných požadavcích na využívání území ve znění nové 

vyhlášky č.269/2009Sb se změnou dle vyhlášky č.22/2010 Sb. 

1.6 Údaje o splnění požadavků PD 

Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem města Rokycany. 

1.7 Věcné a časové vazby 

Záměr nemá věcné a časové vazby. 
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1.8 Předpokládaná lhůta výstavby 

Lhůta výstavby bude do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení. 

1.9 Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu jsou 40 000 000 korun. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

2.1 Účel objektu 

Tato stavba je projektována za účelem vytvoření moderního bydlení pro občany města 

Rokycany. Jejím účelem je zkvalitnění bydlení a to pomocí 47 nových bytů v projektované 

budově. V budově se také nachází parkoviště, určené nájemníkům, nebo případně 

osobám, které si mohou v budově pronajmout maximálně a pouze jedno parkovací stání, 

a to přesně podle přání investora. Za použití nových materiálů a stavebních postupů je 

v přání investora poskytnout kvalitní a bezproblémové bydlení. Budova nijak nevyčnívá 

v koncepci přilehlé obytné zóny. Půdorysný tvar budovy je obdélník. V této lokalitě je 

v následujících letech v plánu vystavět další obytné budovy podobného stylu. Celkový ráz 

tedy nebude narušen ani výškově. Tato budova přirozeně doplní tuto lokalitu. Její funkční 

využití plně vyhovuje platnému územnímu plánu města Rokycany.  

 

2.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2.2.1 Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v okrajové části města Rokycany, v okrese Plzeň. Pozemek, na 

kterém je objekt realizován, je v majetku investora pana Michala Kerna bydlištěm v Plzni – 

Doubravce. Parcela se nachází v bývalém vojenském prostoru. Po jeho prodání zde 

vyrostla nová bytová zóna. Stavba bytového domu je dalším logickým pokračováním 

v této zóně. Pozemek je rovinný. Staveniště je přístupné z existující komunikace z jižní 

strany ulicí Dělostřelců vybudovaným vjezdem. 

2.2.2 Architektonické a funkční řešení stavby 

Na této parcele stály dříve kasárna Armády ČR a s nimi související přilehlé menší stavby. 

Zmíněné objekty byly kompletně srovnány se zemí. Díky předešlé zástavbě jsou 

k pozemku přivedeny veškeré přípojky občanské vybavenosti. 
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Objekt je navrhován tak, aby nijak nepoškozoval celkový ráz dané lokality. Navazuje na 

přilehlou bytovou zónu a svým tvarem nenarušuje její charakter. Budova je navrhována 

jako pěti podlažní bytový dům. V přízemí je parkoviště, které mohou využívat jak 

nájemníci, tak osoby, které si parkovací stání pouze pronajmou. Ostatní patra slouží i 

ubytování a jsou v nich tudíž bytové jednotky různých koncepcí. Stavba je atypická 

ustupující plochou posledního pátého patra. To však umožňuje nájemníkům tohoto 

podlaží využít venkovní prostor jako terasy. Celkově je budova obdélníkového tvaru kdy 

její osy přímo kopírují hlavní světové strany. Zastřešení bude provedeno ve formě ploché 

střechy.  

Fasády budou provedeny jednoduché ploché, členěné pouze lichoběžníkovými balkony. 

Tyto budou osazeny jednoduchým průhledným zábradlím.  Schodišťový prostor bude 

navržen jako prosklená stěna a to po celé výšce budovy. 

2.2.3 Technické a konstrukční řešení objektu 

Celé přízemí budovy bude sloužit jako parkoviště pro obyvatele objektu nebo případné 

nájemce parkovacího stání. Tento prostor bude obsahovat 3 plnohodnotná stání pro 

tělesně postižené a 41 běžných parkovacích míst pro osobní vozidla. Parkovací stání jsou 

navržena svou plochou podle platných norem. Vjezd do budovy bude řešen 

automatickými sekčními vraty na dálkové ovládání a to z jižní strany budovy. Součástí 

těchto vrat budou vsazené vchodové jednokřídlé dveře s možností uzamknutí. Výjezd 

bude řešen rovněž automatickými sekčními vraty s vsazenými vchodovými dveřmi. Výjezd 

je navržen ze strany západní. Klíče k odemykání dveří a ovládání vrat budou mít všichni 

nájemníci, případně nájemci míst bydlící v jiných objektech. Příjezdová silnice je navržena, 

jako přímé napojení na stávající komunikaci bytové zóny třídy D. Výjezd bude taktéž 

napojen na stejnou stávající komunikaci třídy D. V tomto patře se bude nacházet i 

výměníková stanice, osobní výtah se schodišťovým prostorem a hlavní vchod vedoucí 

přímo k výtahu a schodišti. Prostor schodiště a výtahu bude oddělen od parkovacího 

prostoru stěnou s vnitřními vchodovými dveřmi, které splňují protipožární předpisy 

spojené s problematikou parkování v objektech. U hlavního vchodu do budovy budou 
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umístěny poštovní schránky, které budou přístupné i z exteriéru pro pohodlí dodavatelů i 

pro bezpečnost nájemníků. U hlavního vchodu bude též nainstalováno zvonkové tablo. 

V druhém, třetím a čtvrtém patře budou byty pro nájemce. Tato tři patra jsou ve 

své podstatě identická. Každé obsahuje celkem 14 bytů. Z toho jsou čtyři byty typu 

garsoniéra, pět bytů typu 1+kk a pět bytů typu 2+kk. Byty v pravé a levé části domu typu 

2+kk a 1+kk jsou vybaveny také balkonem, který je po celé délce bytu. Balkony jsou 

provedeny lichoběžníkově a zrcadlově podle podélné osy budovy. Schodiště a osobní 

výtah umožňují přístup do všech bytů ve všech podlažích. Výtah plně vyhovuje směrnicím 

pro lidi s tělesným postižením, nebo vozíčkáře. 

V pátém patře je dispoziční změna. Toto patro kaskádovitě ustupuje od obvodové linie 

stavby. Prostor, o který toto patro ustupuje, bude užíván jako terasy zakončené atikami 

kvůli bezpečnosti užívání. Páté patro je zakončeno plochou střechou. V tomto patře se 

nachází celkem pět bytů. Z tohoto počtu jsou 3 byty typu 3+kk a dva byty typu 2+kk. Do 

všech bytů tohoto podlaží je přístup z osobního výtahu a schodiště. 

Schodiště, procházející celou stavbou, má ve svém zrcadle vestavěn výtah. Do 

jednotlivých bytů bude umožněn přístup díky podélným chodbám umístěným v patrech 2-

4 uprostřed kompozice, zatímco v pátém patře bude tato spojovací chodba situována 

k západnímu okraji budovy. Každý z bytů bude vybaven sociálním zázemím, zádveřím a 

kuchyňským koutem. 

Zemní práce 

Stávající pláň po předchozí provedené demolici objektů bude výškově upravena a to na 

úroveň horní hrany základových pilot. Tedy na úroveň -0,200m. Tato úprava bude 

provedena strojově pomocí kolového dozeru Caterpillar 814F II pronajatého od Plzeňské 

firmy APB Plzeň. Blíže se této problematice věnuje projekt pro provádění zemních prací. 

Dále bude proveden výkop rýh pro základové pasy v místě, kde bude stát výměníková 

stanice. Základové pasy jsou také navrženy po obvodu budoucí stavby pro zajištění 

stability okraje konstrukce základové desky. Výkopy budou také provedeny v místě 

budoucího základu pod výtahovou šachtou. Výkopy budou provedeny strojně. K tomuto 
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účelu bude sloužit rypadlo pásové Caterpillar 319D a kolové Caterpillar M316D pronajaté 

od firmy APB Plzeň. Základová spára se dočistí a dokope ručně přesně podle potřebných 

detailů. Základová spára se ochrání vrstvou hutněného štěrkopísku tl. 100 mm. Hloubka 

základové spáry byla navržena -1,0m a její předpokládaná únosnost byla statikem 

stanovena na 150 kPa. Stavební pozemek je po předchozí demolici zcela zbaven vrstvy 

ornice – humózní vrstva půdy. 

Provádění zemních prací bude podle platných norem. 

Způsob založení 

Koordinace v této fázi výstavby je velice důležitá. Je nutné správně dodržet jednotlivé 

návaznosti prácí a jejich technologické postupy. Velmi důležité v této fázi je budovu 

kvalitně uzemnit zemnícím páskem. Následně je nutné přesně podle předložených 

nákresů umístit chráničky a bednění pro prostupy vody, kanalizace a elektřiny. 

Založení objektu bylo navrženo na železobetonových vrtaných pilotách. Jejich podrobný 

materiálový a konstrukční popis se nachází ve statických výpočtech. Vrtání provádí vrtná 

souprava pilot Liebherr LRB 155.  

Po obvodě statik navrhl mezi piloty ještě základové pasy pro lepší zajištění stability okraje 

základové desky.  

Základové pasy pod budoucí výměníkovou stanicí a mezi pilotami budou provedeny přímo 

do připravených vyčištěných rýh. Beton prováděných základových pasů bude C20/25. 

Jejich horní hrana nad hrubými terénními úpravami bude taktéž vybetonována. Vnější 

strana základových pasů bude obsypána štěrkem. Prostor mezi základovými pasy bude 

vyplněn štěrkem, nebo štěrkopískem a zhutněn po maximálně 30cm výšky.  

Základ pod budoucí výtahovou šachtou bude z betonu C25/30. 

Podkladní betonová deska se provede z betonu C20/25, který bude vyztužen KARI sítěmi u 

spodního okraje. Krytí výztuže stanovil statik na 20 mm. Výztuže budou umístěny na 

distančních prvcích, aby bylo zabráněno jejich sednutí v betonu, oslabení konstrukce a 

zvýšení rizika poškození samotné výztuže.  
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Svislé konstrukce 

Svislá nosná konstrukce bude provedena jako železobetonový sloupový skelet. Navržené 

sloupy jsou rozměrů 600/400mm a 400/300mm v prvním podlaží. V dalších podlažích jsou 

sloupy rozměrů 300/300mm. 

Vnitřní nosná schodišťová stěna bude provedena jako železobetonový monolitický prvek 

tloušťky 200mm. 

Výplňová obvodová konstrukce mezi sloupy bude provedena z cihelných bloků 250mm 

Porotherm 36,5 P+D. Malta obvodových stěn bude tepelně izolační Porotherm TM. Zdění 

bude probíhat přesně podle daného prováděcího technologického předpisu. Pro 

dokonalou vazbu mezi jednotlivými prvky bude využito doplňujících tvarovek stejných 

materiálových vlastností, které nabízí výrobce. 

Vnitřní mezi-bytové nosné stěny jsou navrhovány z akusticky odolných cihel Porotherm 

AKU v tloušťce 250mm.  

Vnitřní bytové příčky budou provedeny z příčkovek Ytong tloušťky 150 a 100mm 

s tenkovrstvou zdící maltou Ytong. Příčky budou kotveny do nosných konstrukcí 

prostřednictvím kotev. 

Obvodové zdivo posledního pátého patra bylo navrženo z pórobetonových bloků Ytong 

Theta+P1 tloušťky 375mm. Použitá malta bude Ytong 5MPa. 

Zděné konstrukce se musejí řádně kotvit do konstrukcí železobetonového skeletu. 

Všechny spáry musejí být řádně dotěsněny.  

Zděné konstrukce a kontroly jejich provedení budou prováděny podle platných norem. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové desky tloušťky 200mm. Desky jsou 

doplněny průvlaky výšky 300mm a 500mm. 

Stropní konstrukce nad pátým patrem je navržena z prefabrikovaných panelů SPIROLL. Ty 

budou uloženy do maltového lože s přesahem minimálně 100mm. 
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Překlady v příčkách jsou navrženy prefabrikované pórobetonové značky Ytong Nep 10, 

Ytong Nep 15 a Ytong Nop III 5. 

Překlady v mezi-bytových zdech jsou navrženy z prefabrikátu systému Porotherm 7 

rozměrů 70x238x1000-3500. 

Balkonové železobetonové desky budou připojeny přes ISO nosníky, viz statické řešení. 

V prostorách chodeb bude pod stropem zbudován sádrokartonový podhled, ve kterém 

povedou elektroinstalace a světla pro účely chodby. 

Schodiště  

Navržené schodiště je monolitické železobetonové. Stupně budou mít povrch z keramické 

dlažby s protiskluzovou úpravou povrchu, obzvláště hrany. Zábradlí bude provedeno 

ocelové s výplní z ocelových lanek. Zábradlí bude 1100mm vysoké. Schodiště i zábradlí 

bude provedeno plně ve shodě s platnými normami. 

Střecha 

Na nosnou železobetonovou konstrukci stropu z panelů spiroll bude proveden nátěr 

asfaltovou penetrační emulzí. Následně bude provedena vrstva provizorní hydroizolace 

z modifikovaného asfaltu s AL nosnou vložkou, aby se zamezilo zatékání vody do 

železobetonové konstrukce. Pásy budou bodově nataveny. Jako tepelná izolace střechy 

bude sloužit 100mm silná vrstva polystyrenu, která bude kotvena do konstrukce. Kvůli 

kvalitnímu odvodnění střechy budou instalovány spádové klíny, které budou také kotveny 

do konstrukce. Tyto klíny budou kladeny tak, aby se spodní vrstvou polystyrenu byly tzv. 

na vazbu. Na tyto bude následovat vrstva geotextilie. V pátém patře bude na vrstvu 

geotextilie následovat vrstva hydroizolace, a opět vrstva geotextilie, na kterou už bude 

provedena dlažba do terčů. Na střešní konstrukci nad pátým patrem, kde je složení vrstev 

totožné, se místo další geotextilie a podlahy, provede pouze finální vrstva hydroizolace. 

Odvodnění v úrovni pátého patra bude provedeno do atikových střešních vpustí, které 

budou přímo napojeny na vnější střešní fasádní svody. Odvodnění střešní konstrukce nad 

schodištěm, bude provedeno na hlavní střešní konstrukci atikovým svodem. Odvodnění 
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hlavní střešní konstrukce bude provedeno do střešních vpustí, které ústí do vedení 

v instalačních šachtách. 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů budou podle návrhu z plastových profilů. Pro všechny je navržena barva 

bílá. Podle požadavků z normy ČSN 730540 bude koeficient prostupu tepla u=1,10 

W/m2*K a to celého okna. 

Okenní otvory budou opatřeny vnějšími hliníkovými parapety. 

Vchodové dveře do objektu jsou podle návrhu celoprosklené. Dveře do bytů budou 

dodány s požární odolností dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Veškeré 

vstupní dveře do bytů budou osazeny nízkým prahem. 

Skleněná stěna, která odděluje prostor venkovní od prostoru schodiště je provedena do 

nosné hliníkové konstrukce a kotvená je k železobetonové nosné stěně. Stěna oddělující 

parkoviště od prostoru schodiště je protipožární PROMATECT-H. Je prosklená v kovové 

nosné kostře s odolností 45 minut. Kotvení AL konstrukce prosklené schodišťové stěny 

bude detailně řešeno s vybraným dodavatelem, při respektování tepelně technických 

požadavků na detaily.  

Vnitřní dveře v bytech jsou navrženy dýhované do obložkových zárubní bez prahů. 

Konstrukce podlah 

Podlahy v bytech budou podle návrhu jako podlahy plovoucí. Konstrukce podlah je nutné 

řádně oddilatovat od svislých stěn. Oddilatování bude provedeno polyuretanovým 

páskem tloušťky 10mm. Nosná konstrukce podlahy z betonového potěru v tloušťce 65mm 

bude oddilatována ve dveřních otvorech. Rozvody topení se musejí vést zásadně ve vrstvě 

kročejové izolace. Ta má tloušťku 50 mm. Keramická dlažba společných prostor musí být 

vybrána z výrobků, které mají koeficient smykového tření povrchu min. 0,6. Pouze takové 

dlažby jsou podle návrhu a příslušné normy vhodné. Provedení podlah bude následující: 

na železobetonovou nosnou konstrukci bude položena 50mm silná kročejová vrstva 

z extrudovaného polystyrenu. Na ní bude proveden anhydritový potěr 45mm, na který 

bude provedena finální nášlapná vrstva. 
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Podlaha v přízemí bude sestávat z následujících vrstev. Na hutněnou pláň příjde štěrková 

vrstva 250mm, na ní vrstva z drceného kameniva tloušťky 150mm. Následovat bude 

vrstva z hutněné lomové výsivky 50mm, vrstva geotextilie, folie PVC, další vrstva 

geotextilie a poslední bude vrstva železobetonu s rozptýlenou výztuží 180mm.  

Úpravy povrchů 

Vnitřní povrchy se navrhují z omítek štukových. Pod obklady bude provedena omítka 

jednovrstvá hrubá. Hygienická zázemí a technická místnost budou do předem stanovené 

výšky opatřeny keramickým obkladem. Všechny omítky budou opatřeny malířskými 

nátěry. 

Vnější omítky budou provedeny podle návrhu ze silikátové omítky zrnitosti 2mm 

s fasádním nátěrem bílé barvy. Podklad pod omítku musí být řádně připraven. Obvodové 

konstrukce se navrhují opatřit tepelně izolační vrstvou tloušťky 100mm.  

Fasáda pátého nadzemního podlaží bude provedena obkladovými deskami CEMBONIT a 

to šedé barvy. Tepelný izolant je navržen 50mm. Tento bude kladen mezi nosný rošt 

obkladové konstrukce. 

 Izolace proti vodě 

Navržená je izolace pod nosnou železobetonovou desku pod 1. Podlažím. Tato bude 

provedena pásy PE folie Alkorplan tloušťky 1,5 mm s oboustrannou ochranou textilií.  

Všechny prostupy touto hydroizolační vrstvou se musí řádně opracovat 

Tepelné izolace 

Tepelná izolace budovy do čtvrtého patra je navržena 100mm PPS. Tato vrstva je 

samozřejmě nahrazena minerální izolací tam, kde to nařizuje protipožární zpráva. 

Poslední páté patro je zatepleno 50mm PPS podle návrhu. 

Tento zateplovací systém je typu: kontaktní zateplovací systém – ETICS. 

Konstrukce klempířské 

Jedná se o oplechování atiky, žlaby a svody dešťové vody a ostatní kovové prvky na fasádě 

objektu. Oplechování se navrhuje z titan-zinkového plechu. Všechny kovové prvky budou 
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ošetřeny syntetickými antikorozními nátěry. Barevné odstíny budou blíže specifikovány 

při provádění stavby. 

2.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba má napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Vjezd i výjezd z budovy je 

umožněn na dopravní komunikaci funkční třídy D, která je přirozeným napojením okolní 

bytové zóny. Spojení budovy s touto komunikací bude provedeno pomocí asfaltové 

příjezdové silnice. Nově zbudovaná komunikace bude pouze propojením této stavby 

s komunikacemi nedaleké bytové zóny. Nově bude také vybudována komunikace 

umožňující vjezd a výjezd z budovy.  

Kolem objektu bude proveden okapový chodník šíře 600mm. Okraj okapového chodníku 

bude proveden ze záhonového obrubníku. Okapový chodník samotný bude proveden jako 

kačírkový posyp. 

Před hlavním vchodem se navrhuje zřízení přístupu z betonové dlažby s napojením na 

stávající komunikaci funkční třídy D s nutnou bezbariérovou úpravou stávajících 

obrubníků. 

Obvod 1.NP bude opatřen čtyřhranným pletivem, aby se zamezilo vstupu nepovolaných 

osob. Na výjezdu a vjezdu budou sekční garážová vrata, která nebude moci otevřít nikdo 

jiný než osoba se specifickým klíčem nájemníků, nebo nájemci parkovacích stání. 

2.2.5 Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nemá žádný přímý vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Přirozeně zapadá do 

terénu a je řešena s veškerými ohledy na kvalitu bydlení a ochranu životního prostředí. 

Odpady ze stavebního procesu budou roztříděny a zpracovány podle platných předpisů. 

Negativní vlivy jako hluk, prach nebo zápach jsou vzhledem k druhu stavby a jejím 

umístění minimální nebo úplně nulové. 

2.2.6 Hluk 

Protihluková opatření se budou řídit zákonem č. 132/2000 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí a činit potřebná opatření ke snížení hluku, dále ustanovení nařízení vlády č. 502/2000 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlavní zdroje hluku na staveništi 
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jsou stavební stroje. Provoz na staveništi je pouze jednosměnný s pěti pracovními dny. 

V sousedství stavby se nachází obytná zóna. Tato zóna nebude hlukem ze stavby nijak výrazně 

omezována vzhledem k osmihodinové pracovní době a vzdálenosti a natočení bytových domů. 

Ochrana lidí proti hluku na staveništi bude zajišťována osobními sluchátky. 

Ochranu proti vibracím zajistí pracovníkům antivibrační rukavice a obuv, se speciálními 

vyměkčenými plochami, kde se větší část vibrací ztlumí. 

2.2.7 Ovzduší 

Ochrana ovzduší se na stavbě bude řídit zákonem zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

před znečišťujícími látkami. Ochrana proti prachovým částečkám bude zajištěna kropením 

cest. 

2.2.8 Spodní voda 

Bude se řídit zákonem 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon).  

2.2.9 Nakládání s odpady 

Velká část odpadů vznikne ve fázi výstavby a dále pak ve fázi užívání stavby. Tyto odpady 

jsou spojené s opravami a další údržbou budovy. Při likvidování odpadů musejí být 

dodržovány platné předpisy o nakládání s odpady. Ministerstvo životního prostředí vydalo 

Metodický návod odboru odpadů, který má usnadnit nakládání s odpady a jejich následné 

použití jako druhotných surovin. Tento dokument bude sloužit jako pomůcka ke 

správnému třídění odpadů a bude dodržován. 

Zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a o změně dalších zákonů. 

Tento zákon upravuje 

• Pravidla pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s nimi při ochraně prostředí 

• Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

• Působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství 

 



Diplomová práce – stavebně technologický 
projekt 

2012 

 

31 
 

 

Seznam odpadů vhodných k recyklaci 
170101 Beton 

170102 Cihly 

170103 Tašky a keramické výrobky 

170107 Směsy, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

170202 Sklo 

170302 Zemina a kamení  

170802 Stavební materiály na bázi sádry 

170804 Směsné stavební a demoliční odpady 

Odpady podmínečně vyloučené z recyklace 
Vyloučené odpady jsou takové, které obsahují nebezpečné látky. Tyto látky mohou být 

vzaty do recyklace pouze za podmínek, že bude zaplaceno oddělení nebezpečných složek 

od recyklovatelného materiálu.   

Odpady vyloučené z recyklace 
170601* Izolační materiál s obsahem azbestu 

170605* Stavební materiály obsahující azbest 

Obecné podmínky pro nakládání s odpady 
Původci odpadů musejí ze zákona v nakládání s odpady postupovat dle platných norem. 

Podle zákona má každý subjekt v povinnosti v maximální možné míře předcházet vzniku 

odpadů, má omezit jejich vznik a činit tak, aby případné odpady mohly být plnohodnotně 

postoupeny k recyklaci.  

Odpovědnost za řádné naložení s odpady má původce a po předání odpadu ke zpracování 

tuto odpovědnost nese osoba, která odpad převzala. 

Původce je povinen odpady třídit, zabránit jejich mísení a hlavně zabezpečit je proti 

kontaminaci závadnými látkami. 

Odpad, který není možné recyklovat, bude likvidován podle platné legislativy. Původce 

odpadů (stavebník) bude mít doklady o všech předávkách odpadů do předepsaných 

zařízení. 
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2.2.10 Bezbariérové řešení navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Řešením přístupů do staveb, přístupnosti komunikací a veřejných ploch se 

zabývá druhá část této vyhlášky. 

2.2.11 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční a 

výškopisný systém 

Geodetem naměřené hodnoty pro polohu pozemku, budoucí stavby, polohové body 

základových konstrukcí a další budou před zahájením prací předány objednatelem 

zhotoviteli. O jejich předání bude pořízen zápis v kontrolním zkušebním plánu. Od tohoto 

měření se bude odvíjet celá stavba. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčené body tak, aby 

mohly být provedeny zemní práce v povolených tolerancích.  

Pro měření byl použit systém S-JTSK. 

2.2.12 Členění stavby na jednotlivé objekty 

SO01  Bytový dům 

SO02 Prodloužení vodovodního řádu 

SO03 Přeložka plynovodu 

SO04 Lapač tuků 

SO05 Komunikace, zpevněné plochy 

SO 06 Sadové úpravy 

SO07 Terénní úpravy a drobná architektura 

 SO08 Příprava území 

SO09 Navazující stavba bytového domu 2 

 

2.2.13 Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí 

Během výstavby nebude docházek k negativním vlivům na okolní stavby. Ochranou proti 

prašnosti bude nařízené kropení, pokud to bude třeba. Hlukové zatížení je v normách. 
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2.2.14 Způsob zajištění ochrany zdraví pracovníků 

Během stavebních činností musejí být dodržovány plány BOZP. Pracovníci budou 

proškoleni o bezpečnosti práce na staveništi, o hlášení úrazů, o podmínkách bezpečného 

provádění činností. Proškolení budou ztvrzená podpisy pracovníků. Pracovníci musejí být 

proškoleni v okruhu vlastních činností a dále v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví 

při pohybu po staveništi, při pohybu strojů, při práci se stroji a zařízeními, při pohybu ve 

výškách, při práci ve výkopech a dalších aspektech, které mohou nastat v průběhu 

výstavby. 

2.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Touto problematikou se zabývá samostatný projekt vypracovaný statikem. Svými výpočty 

stanovil potřebná opatření, která se musejí v průběhu výstavby dodržovat. Pokud bude ve 

všech směrech učiněno tak, jak stanovuje projekt, bude budova sloužit svému účelu bez 

ohrožení zdraví, nebo života. 

2.4 Požární bezpečnost 

Požární odolnost konstrukcí řeší projekt požární bezpečnosti staveb. Je zpracován dle 

aktuálních norem a stanovuje podmínky, které se musejí splnit, aby stavba v případě 

požáru nevykazovala nežádoucí chování. V této zprávě jsou stanovena protipožární 

zařízení, únikové cesty, způsob jejich větrání, Dobu, po kterou jsou schopny sloužit svému 

účelu, způsob jejich udržování a další náležitosti, které podle platných norem musí tato 

stavba splňovat.  

2.5 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Tento objekt nebude svým užívání vykazovat žádné nežádoucí vlivy ohrožující zdraví osob, 

zvířat, nebo poškozovat životní prostředí. Pokud budou při jeho užívání dodržovány 

základní předpisy a zákony, nenastane žádný nežádoucí stav.                             

2.5.1 Hluk 

Protihluková opatření se budou řídit zákonem č. 132/2000 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí a činit potřebná opatření ke snížení hluku, dále ustanovení nařízení vlády č. 502/2000 
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Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlavní zdroje zvuku na staveništi 

jsou stavební stroje. Provoz na staveništi je pouze jednosměnný s pěti pracovními dny. 

V sousedství stavby se nachází obytná zóna, která bude před největším hlukem chráněna 

protihlukovou stěnou.  

Ochrana lidí proti hluku na staveništi bude zajišťována tlumiči sluchu. 

Ochranu proti vibracím zajistí pracovníkům antivibrační rukavice a obuv, se speciálními 

vyměkčenými plochami, kde se větší část vibrací ztlumí. 

2.5.2 Ovzduší 

Ochrana ovzduší se na stavbě bude řídit zákonem zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

před znečišťujícími látkami. Ochrana proti prachovým částečkám bude zajištěna kropením 

cest. 

2.5.3 Spodní voda 

Bude se řídit zákonem 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon).  
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2.6 BOZP 

Bezpečnost zdraví při práci na stavbě upravuje: 

Zákon č.309/2006 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 

jeho změny 362/2007 SB. A 189/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a nářadí. 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhlášku 

137/1998 a vyhlášku č. 502/2006 Sb., kterou byla nahrazená vyhláška doplněna. 

Blíže se o problematice BOZP pojednává v části A9 Bezpečnost a ochrana zdraví na 

staveništi. 

2.7 Úspora energie a tepla 

Jednotlivé stavební prvky i stavba jako celek splňují požadavky na energetickou náročnost 

budov.  
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2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobám s omezenou schopností 

pohybu 

Tělesně postižení mají možnost vstupu do budovy všemi třemi vchody. Jedná se o 

integrované jednokřídlé dveře v každých garážových vratech a hlavní vstupní dveře. Při 

vstupu přes hlavní vchodové dveře se tělesně postižený plynule dostane až k osobnímu 

výtahu. V cestě mu nebrání žádné schody, nebo prahy. Dostatek prostoru před hlavními 

dveřmi umožňuje vozíčkářům pohodlně otevřít dveře, je tedy zajištěn potřebný 

manipulační prostor. Z osobního výtahu je přístup na každé podlaží. Všechny byty mají 

bezbariérové provedení vstupů. Veškeré byty typu 2+kk v identických podlažích jsou 

kompletně uzpůsobeny pro pohyb člověka na vozíku. Ostatní byty jsou řešeny také 

bezbariérově, ale kvůli nedostatku místa nebylo možné ponechat dostatek prostoru na 

toaletách pro odstavení vozíku, jsou tedy vhodné pro osoby s omezeným pohybovým 

postižením. Tyto byty nejsou tedy vhodné pro těžce pohybově postižené (vozíčkáře). 

Z garáží je pak přístup k osobnímu výtahu proveden opět bezbariérově. Na vnitřním 

parkovišti je potom možnost parkování pro tělesně postižené až na třech rozšířených 

stáních. 

2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy okolí 

V dané lokalitě nebyly zjištěny žádné nebezpečné vlastnosti prostředí. Tato oblast není 

v žádném ochranném pásmu a není poddolovaná.  

 

2.10 Inženýrské objekty 

2.10.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Jelikož byl prostor již dříve obydlen, jsou zde zbudovány přípojky kanalizační jak pro 

dešťovou vodu, tak pro splaškové vody. Tyto přípojky jsou dostačující a plně funkční. Dílčí 

přípojky jsou napojeny na veřejné sítě.  

2.10.2 Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka je z obecního vodovodního řádu obce Rokycany. 
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2.10.3 Zásobování energiemi 

Pozemek je napojen na vedení nízkého napětí. V budově bude využívána energie pro 

osobní potřebu nájemníků a pro chod budovy jako jsou výtahy, světla, ventilace a další. 

2.10.4 Řešení dopravy 

K pozemku vede komunikace ulicí Dělostřelců z obecní silnice. Je zbudována pro účely 

nedalekého sídliště, na které plynule navazuje i tato budoucí stavba bytového domu. 

2.10.5 Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 

Pozemek i jeho blízké okolí bylo v minulých letech vyčištěno od starých nevyhovujících a 

skoro rozpadlých kasáren. Pozemek byl vyrovnán a zbaven keřů, které zde rostly planě. 

Podle projektu firmy Zahradní úpravy, bude kolem stavby zbudován pouze okrasný 

trávník a zasazeno několik okrasných stromů. Této problematice se blíže věnuje 

samostatný projekt. 

2.10.6 Elektronické komunikace 

Objekt je propojen s veřejným sdělovacím vedením obce Rokycany. 

2.11 Kapacity užitkové plochy 

Zastavěná plocha stavbou bude činit 909 m2.  

Užitková plocha 3708m2.  

Obestavěný prostor činí 12331m2. 

 Podélná osa objektu je navržena ve směru severním a jižním, příčná osa objektu je tedy 

směrem východním a západním. 

 

2.12 Závěr 

Jiná stavební řešení nebo jiné materiály budou upřesněny nebo změněny po výběru 

zhotovitele díla, musí však vždy být odsouhlaseny projektantem. Veškeré konstrukce a 

stavebně technické řešení interiérů a exteriérů jsou navrženy tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví návštěvníků a pracovníků objektu. Při provádění stavby je 

nutno dbát všech předpisů pro stavbu, montáž, provádění prací na stavbě. 
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Řešená stavba je jedním z devíti objektů, které jsou součástí budoucí výstavby v dané 

lokalitě.  

Rozpočet hrubé stavby byl zpracován pomocí programu RTS. Dohodnutá doba výstavby je 

24 měsíců.   

Práce na řešené stavbě budou zahájeny v únoru roku 2013. Práce začnou zbudováním 

zařízení staveniště. Následovat bude příprava území, v dalším týdnu plánované výstavby 

budou prováděny přípojky na inženýrské sítě pro budoucí stavbu. Stavba bude dále 

pokračovat podle plánů PD. 

Časový plán je zpracován programem MS Project. Časový plán se týká pouze řešeného 

objektu a nezabývá se ostatními objekty. 

Odpovídající dokumenty jsou součástí PD jako přílohy. 
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

4.1 Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy, oplocení, 

deponie a příjezdy 

Stavba bude probíhat na parcelách  

• 1157/24 – budoucí stavba v další etapě zastavování území 

• 3850/37 – přilehlá k parcele 1157/24 

• 1157/25 – vlastní stavba bytového domu – řešená stavba 

• 3850/31 – přípojky a úpravy vjezdů + ostatní plocha 

• 3850/33 – přípojka kanalizace + ostatní plocha+úpravy zeleně 

Užitková plocha objektu:  3708 m2 

Obestavěný prostor:   12 331 m2  

Pozemek, na kterém bude probíhat stavba, není v současné době nijak využíván. V rámci 

jiného projektu zde proběhla demolice původní zástavby. Zdemolované objekty byly staré 

vojenské kasárny a s nimi související stavby. Demolicí získaný materiál byl roztříděn a 

zpracován ve znění zákona č.185/2001 Sb. O odpadech a o změně dalších zákonů. 

Pozemek je srovnán, nenachází se na něm orniční (humózní) vrstva.  

Příjezd na staveniště je zajištěn z ulice Kotelská, odbočením na ulici Dělostřelců. Z ulice 

Dělostřelců, z jižní strany stavby, je přímý vjezd na staveniště. Vjezd je proveden za 

pomoci sjezdu z místní komunikace, z ulice Dělostřelců. Ze severu je staveniště 

ohraničeno prolukou v sídlištní zástavbě. Z jižní strany staveniště kopíruje silnici ulice 

Dělostřelců. Strana západní je kopírována ulicí armádní a z východní strany je proluka ke 

stávající zástavbě. Příprava území se začne sejmutím svrchní vrstvy zeminy o tloušťce 

200mm na úroveň horní hrany pilot. Zemina bude uložena na mezideponii v místě 

staveniště a bude posléze zpětně použita na terénní úpravy neprovozních ploch. 

Staveniště bude obehnáno plotem výšky 2m s plnou stěnou, které zamezí šíření prachu, 

částečně hluku a zamezí vniku nepovolaných osob. Vjezd na staveniště bude z ulice 

Dělostřelců. Vnitrostaveništní komunikace budou z hutněného štěrkopísku stejně tak jako 
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podklad pod skládky materiálu.  Blíže se problematice věnuje výkres zařízení staveniště 

B2. 

4.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Bylo provedeno výškopisné i polohopisné zaměření inženýrských sítí a jejich stav byl 

zakreslen do situace. V lokalitě se nacházejí stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě 

s vlastními ochrannými pásmy. 

4.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění a další 

4.3.1 Kanalizace 

Existující kanalizační přípojka vedená ke stavebním objektům starých kasáren bude 

zrušena a nahradí ji nová. Nová přípojka bude součástí jednotné kanalizace DN 250 z ulice 

Armádní, kde vede kanalizace DN 250 kameninová. 

Z ulice Kotelská vede dešťová kanalizace, na kterou bude zbudována přípojka ze severu 

z ulice Armádní. Přípojka bude jednotného rozměru PVC DN 250.  

Kanalizace na ploše pozemku je řešená jako oddílná kanalizace podléhající ČSN 756760 

Vnitřní kanalizace. Spojení kanalizace je řešeno v šachtách na hranici pozemku. 

4.3.2 Vodovod 

Stávající vodovod vede v ulici Armádní, z něj bude zbudována nová vodovodní přípojka 

pitné vody. Přípojka bude typu DN80. 

4.3.3 Plynovod 

Přípojka plynovodu není prováděna. 

4.3.4 Elektro 

Přípojka elektrické energie bude provedena z jihu z ulice dělostřelců. Do fasády nového 

objektu bude umístěna trafostanice SP5. Vedení NN jde z ulice Kotelská do ulice 

Dělostřelců a pokračuje dále v jejím směru.  

Bližším řešením problematiky se zabývá příslušná zpráva. 
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4.3.5 Výpočet spotřeby vody – základy, běžné podlaží 

Při výpočtu spotřeby vody se počítá s maximální možnou spotřebou za den. Tato situace 

může nastat při odbedňování konstrukcí, čištění bednění, ošetřování betonu. Výpočet 

požární vody se nemusí provádět, protože před parcelou bude zřízen požární hydrant.  

BETONÁŽ BĚŽNÉHO PODLAŽÍ 

Název činnosti Spotřeba vody 
na MJ 

Množství MJ Množství 
celkem 

Provozní účely    
Ošetřování 

betonové směsi 
250l 67m3 16750l 

Hygienické 
účely 

   

Hygiena 40l 35 zaměstnanců 1400l 
Sprchy 45l 35 zaměstnanců 1575l 

Technologické 
účely 

   

Mytí nářadí a 
vozidel 

  6200l 

celkem   24225l 

 

sl
t

KP
Q nn

n /64,1
36008

)26200()7,22975()6,116750(

3600
=

×
×+×+×=

×
×

= ∑  

 

Qn - spotřeba vody v l/s 
        

Pn - potřeba vody v l/den  
      

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
     

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

 

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,00 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 
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4.3.6 Elektrická energie 
 

Stroj Příkon KW Ks celkem 

Svářečka 5,2 2 10,4 
Ponorný vibrátor  2 2 4 
Pila 2 1 2 
Jeřáb 37 1 37 
Topení v buňkách 2 3 6 
Klimatizace 2,6 3 7,8 
Varná konev 2,2 3 6,6 

   Celkem 73,8 

Osvětlení kancel. 0,04  0,04 
Sanitární vybavení 0,03  0,03 

   Celkem 0,07 
    

 

( ) ( )22 17,028,015,01,1 PPPS ×+×+××=  

KWS 9,69=  

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient el. Motorů 

0,8 – koeficient vnitřního osvětlení 

P1 – stavební stroje 

P2 - osvětlení  
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4.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveniště je ohraničeno 2m vysokým oplocením. Veškeré vstupy a vjezdy jsou označeny 

zákazem vstupu třetích osob. Po skončení pracovní doby bude staveniště uzamčeno a 

hlídáno hlídačem, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob. Noční staveniště bude 

částečně osvětleno veřejným osvětlením a pro potřeby nočního hlídače vybaveno na 

konkrétních místech světly s pohybovými senzory. 

4.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Staveniště je přístupné z jižní strany z ulice Dělostřelců, kde bude zbudován vjezd. 

Staveniště bude oploceno po celou dobu výstavby. Veškeré vjezdy a vstupy budou 

viditelně označeny zákazem vstupu třetím osobám. Veškeré přípojky budou dostatečně 

označeny a zajištěny. Před vjezdem vozidel na obecní komunikace musí být provedena 

kontrola vozidel, případně bude provedeno očištění kol. Pokud bude znečištěna obecní 

komunikace, má stavebník povinnost ji v co nejkratší době od znečištění očistit.  

Odpady budou řádně likvidovány jen v zařízeních k tomu určených, přesně podle právních 

předpisů. 

Možnost zvýšení prašnosti bude eliminována kropením v případě nutnosti. 

Zvýšení hlučnosti bude maximální možnou měrou eliminováno zvláštními opatřeními. 

4.6 Řešení zařízení staveniště s využitím nových i stávajících objektů 

V prostoru staveniště budou umístěny dočasné stavební buňky. Tyto budou sloužit pro 

stavební dělníky, mistra a ochranu materiálu. 

4.6.1 Skládka prvků systémového bednění 

Jednotlivé části bednící konstrukce se skladují tak, jak byly dovezeny od výrobce. Bednící 

dílce budou na paletách. Plocha skládky je hutněný štěrkopísek.  
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4.6.2 Skládka ocelových prvků 

Skládka ocelových prvků je hutněný štěrkopísek. Prvky budou skladovány zabezpečené 

proti sesuvu, odizolované od země (na podkladcích). 

4.6.3 Skládka keramických výrobků 

Na staveništi se bude nacházet skládka keramických výrobků Porotherm a 

pórobetonových tvárnic Ytong. Povrch skládky je hutněný štěrkopísek. 

4.6.4 Stavební buňka 

Buňky jsou osazeny na 100mm hutněného štěrkopísku. 

Stavební materiál, který je náchylný na navlhnutí jako maltové směsi, omítkové směsi a 

další budou uskladněny v uzamykatelné skladové buňce. V této buňce se bude také 

skladovat nafta a jiné pohonné a doplňkové látky pro stavební stroje. Materiál bude po 

staveništi přepravován ručně, nebo za pomoci stavebního kolečka. 

Hygienické a sociální zázemí, pro které budou sloužit mobilní buňky AB-CONT, jsou 

navrhovány pro 22 pracovníků. Jedná se o nejvyšší počet zaměstnanců, který bude v 

období provádění hrubé stavby najednou na pracovišti. Tato situace nastane při 

provádění betonového skeletu. Počet pracovníku bude 22.  

K buňce je přivedeno NN pro účely osvětlení. 

Kancelářská buňka 
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Buňka bude sloužit potřebám stavbyvedoucího. Na staveništi bude umístěna jedna tato 

buňka. 

Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm 

Základní vybavení:  1 x venkovní dveře 

Plocha:  14,76m2 

Váha: 948kg 

Minimální plocha pro stavbyvedoucího 15-20m2     

15/14,76=1,01 => 1buňka 

Zázemí zaměstnanců 

 

Buňka bude sloužit potřebám stavbyvedoucího a mistra. 

Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm 

 Základní vybavení:  1 x venkovní dveře  

Plocha:  14,76m2 

Váha:    948kg 

Minimální plocha pro stavbyvedoucího 1,75m2, pokud je tento prostor využíván i ke 

konzumaci jídla.    

(1,75*22)/14,76=1,01 => 2buňky 



Diplomová práce – stavebně technologický 
projekt 

2012 

 

49 
 

Sanitární buňka 

 

Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm (do 25 osob) 

 Základní vybavení:  1 x venkovní dveře  

    3 x sanitární okno  

1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 

    2 x sprchový kout 

    4 x keramické umyvadlo t/s  

 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře  

 2 x pisoár 

 1 x boiler 

Plocha:  14,76m2 

Váha:    od 2500kg 

Minimální plocha pro stavbyvedoucího 1,75m2, pokud je tento prostor využíván i ke 

konzumaci jídla.    

(1,75*22)/14,76=1,01 => 2buňky 
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Skladový kontejner 

 

Venkovní rozměry:  2991 x 2438 x 2591 mm 

 Základní vybavení:  8 x rohy ve svařovaném provedení 

kapsy pro vysokozdvižný vozík  

1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks zašpér. tyčí 

    podlaha plechová nebo dřevěná  

bezpečnostní klapka 

Váha:    od 1280kg 

Ve skladu bude uložen drobný materiál a ruční nářadí a některé sypké stavební materiály, 

jako malty, směsi a další. Na staveništi budou dvě tyto buňky. Jedna bude pro účely 

skladování stavebního nářadí a drobného materiálu, druhá pro sypké stavební materiály. 

4.6.5 Kontejnery na odpad 

Na staveništi budou postaveny tři kontejnery na odpad, který vznikne během výstavby. 

Odpad se bude třídit podle PD, zákona a daných norem. Bližší informace o typu 

kontejnerů a vozidlu, které je bude nakládat a odvážet je v části A9 Použitá mechanizace.  
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4.6.6 Osvětlení staveniště 

Osvětlení, které by bylo potřeba pro prodloužení pracovní doby, nebude nainstalováno, 

jelikož bude stavba prováděna v letních měsících. Světla bezpečnostní pro noční ostrahu 

budou provedena formou pohybových čidel. 

4.6.7  Rozvody NN 

Rozvody budou vedeny z hlavního rozvaděče, který bude napojen na novou přípojku. 

Podružný staveništní rozvaděč bude umístěn u jeřábů a staveništního výtahu. Vlastní 

podružný rozvaděč bude u pracoviště se staveními stroji (svářečka, čerpadla, pily, 

vibrátory a další). Buňky pro stavební dělníky, mistra a buňky skladové bude zásobovat 

hlavní rozvaděč. Hlavní rozvaděč musí být opatřen elektroměrem. Rozvody vedoucí pod 

staveništní komunikací musí být vedeny v chráničce. 

4.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Stavby, které vyžadují ohlášení stavby  

• Stavební buňky – sanitární, kancelářské,  

• Oplocení staveniště 

• Věžový stacionární jeřáb 

4.8 BOZP 

Bezpečnost zdraví při práci na stavbě upravuje: 

Zákon č.309/2006 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 

jeho změny 362/2007 SB. A 189/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a nářadí. 

Blíže se o problematice BOZP pojednává v části A11 BOZP. 

4.9 Podmínky ochrany životního prostředí při výstavbě 

4.9.1 Nakládání s odpady 

Vzhledem k charakteru stavby projektant nepředpokládá, že by svým provozem 

dlouhodobě zhoršovala stávající stav životního prostředí dané lokality. Při nakládání 

s odpady je třeba jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 

Sb. Odpady budou tříděny na staveništi do přistavených kontejnerů. Kontejnery budou 

pravidelně odváženy do zařízení k tomu určených, kde budou likvidovány, přesně podle 

zákona. Pověřená osoba musí mít veškerá potvrzení, která udává zákon, pro manipulaci 

s odpady.  

4.9.2 Hluk 

Protihluková opatření se budou řídit zákonem č. 132/2000 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí a činit potřebná opatření ke snížení hluku, dále ustanovení nařízení vlády č. 502/2000 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlavní zdroje zvuku na staveništi 

jsou stavební stroje. Provoz na staveništi je pouze jednosměnný s pěti pracovními dny. 

V sousedství stavby se nachází obytná zóna. Tato zóna není vzhledem k okolnostem zatížena 

hlukem nadlimitně.  

Ochrana lidí proti hluku na staveništi bude zajišťována osobními sluchátky. 

Ochranu proti vibracím zajistí pracovníkům antivibrační rukavice a obuv, se speciálními 

vyměkčenými plochami, kde se větší část vibrací ztlumí. 

4.9.3 Ovzduší 

Ochrana ovzduší se na stavbě bude řídit zákonem zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

před znečišťujícími látkami. Ochrana proti prachovým částečkám bude zajištěna kropením 

cest. 
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4.9.4 Spodní voda 

Bude se řídit zákonem 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon).  
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5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTUKCÍ 

 

5.1 Charakteristika objektu 

Tento projekt se zabývá novostavbou bytového domu v Rokycanech v okrese Plzeň.  

Parcela se nachází v jižní části města Rokycany. Tato parcela patřila v minulosti k ploše, na 

které se nacházely kasárny Armády ČR. Následně byl prostor předán městu Rokycany, 

které se rozhodlo udělat zde bytovou a průmyslovou zónu. Terén této parcely je spíše 

rovinatý. 

Platný územní plán udává, že se řešená stavba nachází ve funkční zóně: smíšené území 

kasárna. 

Parcela se nachází na ploše kompletně vybavené rozvody technické vybavenosti. 

Řešená novostavba bude plynulým navázáním na blízkou obytnou zónu. Půdorysný tvar 

objektu je obdélník. Objekt je navržen jako pěti-podlažní. V přízemí budovy bude 

provedeno parkovací stání. Tento prostor bude obsahovat 3 plnohodnotná stání pro 

tělesně postižené a 41 běžných parkovacích míst pro osobní vozidla. Vjezd do budovy 

bude řešen automatickými sekčními vraty na dálkové ovládání a to z jižní strany budovy. 

Součástí těchto vrat budou vsazené vchodové jednokřídlé dveře s možností uzamknutí. 

Klíče k odemykání dveří a ovládání vrat budou mít všichni nájemníci a případně také 

nájemci parkovacích stání v objektu nebydlící. Příjezdová silnice je navržena, jako přímé 

napojení na stávající komunikaci bytové zóny třídy D. Výjezd bude řešen ze strany západní 

a taktéž bude napojen na stejnou stávající komunikaci třídy D. V tomto patře bude dále i 

výměníková stanice, osobní výtah se schodišťovým prostorem a hlavní vchod vedoucí 

přímo k výtahu a schodišti. Prostor schodiště a výtahu je oddělen od parkovacího prostoru 

stěnou s vnitřními vchodovými dveřmi. U hlavního vchodu do budovy budou umístěny 

poštovní schránky, které budou přístupné i z exteriéru pro pohodlí dodavatelů i pro 

bezpečnost nájemníků. U hlavního vchodu bude též nainstalováno zvonkové tablo. 
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V druhém, třetím a čtvrtém patře budou byty pro nájemce. Tato tři patra jsou v podstatě 

identická. Každé obsahuje celkem 14 bytů. Z toho jsou čtyři byty typu garsoniéra, pět bytů typu 

1+kk a pět bytů typu 2+kk. Byty v pravé a levé části domu typu 2+kk a 1+kk jsou vybaveny také 

balkonem, který je po celé délce bytu. Balkony jsou provedeny lichoběžníkově a zrcadlově podle 

podélné osy budovy. Schodiště a osobní výtah umožňují přístup do všech bytů ve všech 

podlažích.  

V pátém patře je dispoziční změna. Toto patro kaskádovitě ustupuje od obvodové linie stavby. 

Zbylý prostor je zakončen plochou střechou. Byty v tomto podlaží jsou doplněny terasami, 

zakončenými atikami kvůli bezpečnosti užívání. Toto podlaží obsahuje 5 bytů. Z tohoto počtu 

jsou 3 byty typu 3+kk a dva byty typu 2+kk. Do všech bytů tohoto podlaží je přístup z osobního 

výtahu a schodiště. 

Schodiště, procházející celou stavbou, má ve svém zrcadle vestavěn výtah. Do jednotlivých bytů 

je umožněn přístup díky podélným chodbám umístěným v patrech 2-4 uprostřed kompozice, 

zatímco v pátém patře je tato spojovací chodba situována k západnímu okraji budovy. Každý 

z bytů bude vybaven sociálním zázemím, zádveřím a kuchyňským koutem. 

Nosný systém budovy je navržen jako monolitický železo-betonový skelet s výplňovým zdivem. 

V prvním podlaží jsou navrhovány železobetonové sloupy 600/400mm a 400/400mm. 

V ostatních podlažích jsou navrhovány železobetonové sloupy 400/300mm a 300/300mm. Tyto 

konstrukce jsou navrženy z betonu C 20/25 přesně podle doporučení statika. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB desky tloušťky 200mm. Z hlediska zesílení budou 

v některých místech doplněny o průvlaky výšky 300mm a 500mm.  

Založení objektu je navrženo jako hlubinné na pilotách, které tvoří podpory pro základovou 

desku. Objekt tvoří jeden dilatační celek. 

Výplňové zdivo obvodových konstrukcí je navrženo ze zdících bloků Porotherm 36 P+D. Zdící 

prvky budou vzájemně spojovány tepelně izolační maltou. Pro kvalitní provedení zdiva a 

zachování tepelných vlastností budou využity i doplňkové tvarovky od firmy Porotherm. 
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Vnitřní mezi-bytové stěny jsou navrženy z akustických cihel Porotherm AKU v tloušťce 300mm. 

Do těchto stěn nesmí být vytvářeny drážky pro el. Proud ani jiné rozvody. Tomuto účelu budou 

sloužit instalační přizdívky. Požadovaná stavební neprůzvučnost stěny z této konstrukce činí 

Rw=52dB, tato musí být dodržena v každém směru.  

Interiérové příčky budou z příčkovek Ytong tloušťky 150mm a 100mm. Tyto budou vzájemně 

spojeny maltou Ytong. Kotvení příček k nosným konstrukcím bude provedeno buďto zavázáním 

do kapes, nebo použitím ocelových kotev. Příčky budou pod stropní konstrukcí izolovány, aby 

nedocházelo k deformacím od tlaku z deformací vodorovných konstrukcí. Mezi konstrukcí 

příčky a stropní konstrukcí bude z tohoto důvodu ponecháno cca 50mm volného prostoru, který 

bude poté vyplněn izolací Orsil. 

• Užitková plocha objektu : 3708 m2 

• Obestavěný prostor  : 12 331 m2  

5.2 Materiály 

beton B30 V8

výztuž armokoše z oceli

beton C20/25

výztuž

ocel 10505-R, ocel 

10425-V, elektroda 

E48.83

beton C30/37 XA2

výztuž
ocel 10505-R, ocel 

10425-V, elektroda 

E48.83betonové nenosné 

desky
beton C20/25

beton
C30/37 XC1, C35/45 

XC1

ocel 10505-R

beton C20/25

výztuž

ocel 10505-R, ocel 

10425-V, elektroda 

E48.83

zvláštní zakládání piloty

základy a 

vodorovné kce

skelet

schodiště

svislé nosné 

konstrukce

základové pasy

železobetonové 

stropní desky

 

Bednící systém byl vybrán systém PERI. Tento systém je svou jednoduchostí a rychlostí 

ideálním řešením pro tuto stavbu. Na bednění musí být použit odbedňovací přípravek. 
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5.3 Doprava 

5.3.1 Primární 

 

Obr. 1.  Trasa jízdy nákladního automobilu na místo stavby 

Mimostaveništní doprava čerstvého betonu bude probíhat pomocí autodomíchávačů. 

Tyto budou pro dopravu pronajaty od společnosti Betonárka Rokycany. Přepravu budou 

provádět vozidla Tatra 815 T148 mix. Beton do připraveného bednění bude přepravován 

pomocí čerpadla Schwing S 34 X(maximálně 100m3 ) a za použití bádie o objemu 0,5m3 . 

Betonárka Rokycany zajistí také veškerý beton, potřebný pro provedení této stavby. Pro 

plynulost dopravy betonových směsí, je potřeba dostatečné množství autodomíchávačů 

viz tabulka. Od smíchání vody s cementem v betonárce po rozprostření čerstvého betonu 

v bednění a jeho zhutnění, nesmí uběhnout delší časový úsek než jedna hodina. Z tohoto 

hlediska je nezbytně nutné aby autodomíchávače dlouho nečekaly na vyprázdnění. Tato 

situace je eliminována na minimum díky krátké vzdálenosti z betonárky na stavbu. 

K betonování stropů bude pronajato čerpadlo na beton Schwing S 34 X.  
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Kvalita betonu musí být při přepravě zachována. Přeprava musí být co možná nejrychlejší. 

Směs musí odpovídat požadavkům objednatele a to bude i kontrolováno a zapsáno 

v plánu KZP. 

Řidič autodomíchávače, nebo čerpadla musí být seznámen s požadavky na přepravu 

betonové směsi, musí být k tomuto výkonu řádně proškolen a mít k tomuto úkonu 

oprávnění. 

Výztuž, která bude dovezena na stavbu, bude uložena na skládce pro tyto účely, za dozoru 

stavbyvedoucího. Kvalita dovezené výztuže bude kontrolována při plánu KZP. 

NÁVRH POČTU AUTODOMÍCHÁVAČŮ 

Při použití bádie V=0,5m
3 

 

ČINNOST TRVÁNÍ

Plnění mixu 3minuty

Transport na místo stavby 10minut

Vyprázdnění mixu 30minut

Přejezd vozidla zpět do betonárky 10minut

celkový čas 53minut

Potřebný počet vozů  53:30=1,7   tedy dvě auta   

 Tímto způsobem budou betonovány: nosný skelet, schodiště, věnce. 
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Za použití čerpadla Schwing S 34 X 

 

ČINNOST TRVÁNÍ

Plnění mixu 3minuty

Transport na místo stavby 10minut

Vyprázdnění mixu 15minut

Přejezd vozidla zpět do betonárky 10minut

celkový čas 38minut

Potřebný počet vozů  38:10=3,8 tedy čtyři auta  

Tímto způsobem budou betonovány: základy a stropní desky. 

5.3.2 Sekundární 

Vnitrostaveništní doprava betonové směsi bude probíhat za pomoci čerpadla Schwing 

S 34 X(maximálně 100m3 ) a za použití bádie o objemu 0,5m3 . Bádie typu Boscaro CL 50 CL 

bude na místo určení dopravována pomocí věžového jeřábu.  

5.4 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště po provedených zemních pracích, provede technický dozor 

objednatele, subzhotovitel, autorský dozor případně projektant. Převzetí bude 

nápomocen geolog. Kontrola bude probíhat pomocí kontrolních měření. Kontrolována 

bude předchozí práce a její kvalita a přesnost. Technický dozor objednatele provede zápis 

do stavebního deníku, subzhotovitel vypracuje protokol o úpravě pláně pro hlubinné 

zakládání, případně provede zakreslení změn do projektové dokumentace. Bude 

vypracován protokol o předání a převzetí pracoviště pro provážení železobetonových 

konstrukcí. 
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5.5 Pracovní podmínky 

Ke stavbě vede dostatečně kvalitní a široká cesta z hlavní komunikace, nebude tedy 

problém vjezd všech stavebních vozidel. Vnitrostaveništní doprava se bude odehrávat na 

štěrkopískem zpevněné komunikaci, která je zanesena v dokumentaci zařízení staveniště. 

Pro věžový jeřáb bude do štěrkopískového lože uloženo několik panelových dílů. 

Podrobněji je staveniště popsáno v příslušné technické zprávě. Práce na 

železobetonových konstrukcích nemohou započít, pokud budou zjištěny vady při 

předávání zemních prací. Před započetím dalších činností musí být všichni pracovníci 

poučeni o bezpečnosti práce na pracovišti, všichni musejí být poučeni o tom, za co jsou 

zodpovědní a komu se zodpovídají.    

5.5.1 Montáž bednění 

Montáž bednění PERI musí být provedeno v souladu s technologickým předpisem k dané 

činnosti od výrobce PERI. Bednění musí v každé své části i jako celek odolat posunům, 

vybočením, borcením a dalším. Jeho provedení musí být podle předpisů. Kvalitní 

provedení bednění dovoluje i postupného odbedňování dle potřeby bez negativních 

reakcí zbylé bednící konstrukce. 

Před instalací bednění musí být zkontrolována kvalita jednotlivých dílů a jejich jistících a 

spojovacích prvků. Pokud bude zjištěno jakékoli poškození, je zakázáno s takovým dílem 

pracovat v další realizaci stavby. Bednění lze sestavovat z podlahy a do výšky 2,7m i ze 

žebříku. V případě vyšších staveb je třeba zhotovit pracovní lešení k tomuto účelu. Při 

sestavování bednění je třeba dbát bezpečnostních pokynů daných výrobcem PERI. 

Konstrukci bednění PERI je zakázáno užívat jako žebříku, nebo lešení. Před začátkem 

instalace bednění PERI je třeba přetáhnout zámky případně závory, matice a zkontrolovat 

kvalitu veškerých dílů. 

Sestavování panelů 

Sestavu dílců navrhla firma PERI. Panely jsou různých rastrových rozměrů. Dají se mezi 

sebou kombinovat tak, aby bylo vyhověno maximálním požadavkům ze strany 

objednatele. Jednotlivé prvky se mezi sebou spojují zámky, klipy, spojkami, závorami, 
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rádlovacími tyčemi (spojení dvou proti sobě stojících prvků) a dalšími. Spojovací prvky 

spojují jednotlivé části bednění k sobě tak, že se následně konstrukce může přenášet jako 

celek, spojení je tak dokonalé, že mezi jednotlivými prvky bednění neprotéká cementové 

mléko a v neposlední řadě nedávají vzniknout rozměrovým nesrovnalostem na budoucí 

konstrukci vlivem posunu. Firma PERI používá zámek s označením BFD, který tyto funkce 

splňuje v jednom mechanismu. 

Při přepravě sestav se vždy musí použít dva háky. Při přesunu jednotlivých prvků, nebo 

sestav pomocí jeřábu se po uložení na místo prvek nejprve zajistí, až potom je možné 

odstranit sestavovací háky. 

Přejímka bednění 

Kontrolu provedení bednění zajišťuje stavbyvedoucí (technický dozor investora), případně 

nižší technický pracovník, k tomuto účelu stanovený stavbyvedoucím, s náležitou 

kvalifikací. Po dokončení bednění ucelených částí konstrukcí provede technický dozor 

zápis v SD. Objednatel prověří kvalitu bednění a udělí souhlas k navazujícím pracím. 

Armování započne hned, jakmile je tento souhlas udělen.  

5.5.2 Armování 

Ukládání výztuže může začít hned po výstupní kontrole bednění. Stavbyvedoucí a vedoucí 

železářské čety zkontrolují způsobilost bednění při předání. Bednění musí být očištěno a 

ošetřeno odbedňovacím nástřikem, který následně usnadní samotné odbedňování. Při 

vstupní kontrole oceli je sledována shoda s projektovou dokumentací, druh oceli, 

průměry, délky, tvary, ukončení, čistota a počet výztuže. Výztuž a její uložení se musí 

shodovat s projektovou dokumentací. Její poloha musí být zajištěna (distanční podložky), 

aby při betonování nedošlo k posunům, nebo vychýlením. Ocel pro výztuž musí být čistá, 

zbavená nečistot a mastnoty. Mezní odchylky uložení výztuže nesmí být větší jak 20%, 

maximálně však 30mm. Konec armování určí schválená výstupní kontrola.  

5.5.3 Betonáž 

Samotná přejímka čerstvé betonové směsi musí proběhnout co nejrychleji, proto musí být 

na staveništi k tomuto úkonu vše připraveno. Vjezd vozidla, prostor ke stání a další 

aspekty musí být ve stavu připravenosti. Pokud by bylo se směsí manipulováno, ve smyslu 
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přidání jakékoli příměsi, přísady, vody nebo kameniva, stává se tato směs jiným než 

požadovaným betonem. Není tedy povoleno do směsi cokoli přidávat, jakkoli manipulovat 

s jeho konzistencí nebo vlastnostmi. Tento zásah beton znehodnotí a vlastnosti, které 

výrobce deklaruje, budou narušeny. Směs se musí ukládat plynule, nesmí být vhazována 

do bednění, nebo být spouštěna z výšky větší než 1,5metrů. Pozdější vlastnosti betonu 

zajistí odběratel betonové směsi, správným ošetřováním betonu v době jeho zrání. 

Myšleno je ošetřování kropením a další, které stanovuje norma a předpisy výrobce. Každá 

dodávka čerstvé betonové směsi, bude doplněna o dodací list, kde budou kontrolovány, 

případně doplněny následující údaje: 

• Identifikace výrobce 

• Číslo dokladu 

• Identifikace odběratele, pracovník, zodpovídající za přejímku, místo předání směsi 

• Množství směsi, druh a třída betonu, druh a třída cementu 

• Datum a čas zamíchání směsi a v minutách hraniční termín zpracování směsi 

• Použitý dopravní prostředek, jméno řidiče, SPZ vozidla 

• Osvědčení o jakosti 

• Čas příjezdu a odjezdu vozidla ze stavby 

Řidič vozidla musí být proškolen o přepravě čerstvého betonu, o jeho ukládání, dopravním 

řádem betonárky a dalšími předpisy v oblasti přepravy nákladu, bezpečnosti přepravy na 

stavbě, požárními předpisy a dalšími. Přepravník musí mít čistou nástavbu bez nežádoucí 

vody, zbytků betonu, nebo jiných nechtěných nečistot. 

Zhotovitel čerstvého betonu i odběratel směsí, jsou povinni dodržovat platné normy a 

nařízení v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví při vykonávání své činnosti. 

Zhotovitel betonových směsí betonárka Rokycany si zajišťuje dopravu směsí sám, je tedy 

povinen řidiče oprávnit k odběru betonu odpovídající plnou mocí. 
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5.6 Personální obsazení 

5.6.1 Pracovní četa pro montáž bednění 

• Vedoucí čety pro montáž bednění   1 

• Jeřábník - obsluha jeřábu   1 

• Pracovník pro montáž bednění    4 

• Vazač    2 

Bednící a odbedňovací práce jsou na své provedení náročné, proto je smí provádět pouze 

osoby kvalifikované pro tuto činnost. Odbedňování provádí z pravidla stejná pracovní četa 

jako bednění. 

5.6.2 Pracovní četa pro práce armování 

• Vedoucí čety pro kladení výztuže   1 

• Jeřábník - obsluha jeřábu   1 

• Pracovník pro montáž a ukládání výztuže  3 

• Pracovník pro přesun a třídění výztuže  2 

Vedoucí pracovník musí být vyučený železář-betonář. Ostatní mohou být zaučeni. Nezaučení 

dělníci provádějí pomocné práce jako dopravu výztuže do míst ukládky. 

5.6.3 Pracovní četa pro betonářské práce 

• Vedoucí čety pro kladení výztuže   1 

• Jeřábník - obsluha jeřábu   1 

• Pracovník pro ukládání směsi    3 

• Pracovník pro práci s ponorným vibrátorem 2 

Vedoucí čety musí být vyučený zedník nebo betonář-železář. Ostatní dělníci mou být zaučení. 
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5.7 Stroje a pracovní pomůcky 

5.7.1 Osobní ochranné pomůcky 

Přilby 

Rukavice 

Pracovní oděv a obuv 

Ochranné brýle hlavně při řezání zdiva 

Záchranný postroj pro práci nad volným prostorem více jak 1,5m výšky 

5.7.2 Malé mechanismy 

Bednění 

Nářadí pro spojování dílců – doporučeno výrobcem 

Čistička povrchu bednění 

Ocelová škrabka 

Agregát na separační olej ruční  

Pily, vrtačky, utahovací klíče, sekyry, páčidla, paličky, kladiva, vodováhy, olovnice a další 

Armování 

Ohýbačka, stříhačka ocelových prutů 

Vázací kleště 

Měřící náčiní 

Distanční podložky 

Betonáž 
Zednické náčiní – lžíce, fanky, hladítka a další 

Měřící náčiní – vodováhy, hadicové vodováhy, olovnice, metry, pásma 

5.7.3 Velké mechanismy 

Stacionární jeřáb LIEBHER  

Autodomýchávač Tatra 815 T148 mix 

Autočerpadlo SCHWING typ S34SX  

Ponorný vibrátor WACKER M 2000 

Vibrační lišta MASALTA MCB 9 
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Svařovací agregát KIT 309 

5.8 Pracovní postupy 

5.8.1 Bednění 

Bednění bude probíhat po patrech. Nejprve budou provedeny základy, poté nosný skelet 

od prvního až do posledního podlaží. Bednění bude provedeno přesně podle projektové 

dokumentace, podle technologického předpisu provádění bednění firmy PERI a podle 

návrhu dílů pro řešenou stavbu, od firmy PERI. Pro bednění základů bude použito bednění 

domino. Je lehké a bez nároku na jeřáb. K bednění základů bude užito panelů výšky 1,25m 

s víceúčelovým zámkem DRS.  

Pro bednění nosného skeletu bude použita varianta sloupového bednění pro sloupy 

s rovnými stěnami. 

Pro bednění stropních desek bude použito bednění stropní nosníkové MULTIFLEX. 

Postup bednění se začíná od problematických míst, jako jsou rohy, napojení stěn typu T, L 

a až poté pokračovat ve směru stěny. V těchto problematických místech je nezbytné 

počítat s tloušťkami stěn, protože právě ta je velmi důležitá pro druh a umístění 

dorovnávacích prvků nebo hranolů na vnitřní a vnější straně. Hák pro sestavování bednění 

je dimenzován pro zatížení 1500kg na úhel zavěšení maximálně 60 stupňů a je určen 

výhradně pro přepravu dílů, nebo celých sestav pomocí jeřábu. Maximální množství 

bednění je v případě sestav omezeno na 40m2. Při přepravování sestav pomocí jeřábu se 

tyto musí přepravovat výhradně ve svislé poloze. Panely se musí přesně usadit pomocí 

páčidla. Musí se kotvit tolikrát, kolikrát je nezbytně nutné. Neobsazené kotvící otvory, je 

před betonáží nezbytně nutné zaslepit PVC zátkami. Každá část bednění je potřeba 

prohlédnout a vyzkoušet, jak je zmíněno v části pracovní podmínky. Jakákoli deformace, 

trhlinka nebo zkorodovaná část konstrukce se musí vyčlenit z používaných dílů a takto 

poškozený díl již dále nepoužívat. Bednění lze sestavovat ze země, případně ze žebříku a 

to do výšky 2,7m. Od této výšky bude podle potřeby zhotoveno lešení. Finální bednění 

musí být zajištěno stabilizátory RS a RSS. Před započetím betonování se musí všechny 

zámky BFD (závory TAR85, matice a ostatní) utáhnout.  
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Před započetím betonáže musí být splněna výstupní kontrola bednění a výstupní kontrola 

armování ve stavebním deníku, čímž byl technickým zástupcem objednatele vydán 

souhlas se započetím pokračujících prací. 

Při použití příložných vibrátorů, je nutné dbát instrukcí daných výrobcem. Tlak čerstvého 

betonu na bednění nesmí překročit hraniční hodnoty pro daný typ bednění. 

5.8.2 Armování 

Po předání bednění a jeho výstupní kontrole jsou zahájeny železářské práce. Po úspěšné 

vstupní kontrole materiálu, kde se postupuje dle PD, se započnou práce vazačské a 

ukládání armování do bednění. Polohu výztuže v bednění udává PD, která stanovuje 

tloušťku krycí betonové vrstvy. Ukládané prvky do bednění musí mít čistý povrch, zbavený 

veškerých nečistot a mastnoty, díky čemuž se zajistí maximální přilnavost výztuže 

s betonem. Veškeré informace o provedení výztuží jsou zaneseny v odpovídajícím 

projektu. Práce železářské končí jejich výstupní kontrolou. 

5.8.3 Betonáž 

Betonová směs musí být bez průtahů dopravena na staveniště, přičemž její kvalita musí 

být zachována a cestou nesmí ztratit žádné vlastnosti. Směs nesmí začít tuhnout, nebo se 

jakkoli znehodnotit dalšími příměsemi, vodou, nebo nečistotami. Betonování musí 

probíhat v dané ucelené části budoucí konstrukce bez přerušení a plynule. Pro dopravu 

čerpáním musí mít betonová směs vhodné složení. Voda, kterou bude zvlhčeno potrubí 

před čerpáním betonové směsi, se nesmí vypustit do bednění budoucí konstrukce, což 

platí i pro vodu čistící. Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod 10oC. Před zahájením 

betonáže musí být ukončena výstupní kontrola bednění a armování, čímž je vydán souhlas 

k započetí betonáže a dalším pracím. 

Betonování probíhá po ucelených částech, plynule, bez přestávek a v souvislých 

vodorovných vrstvách. Betonová směs se nesmí spouštět do hloubky větší jak 1,5m, 

ukládání dalších vrstev na vrstvy dosud nezhutněné je zakázáno. Ukládání a hutnění 

betonové směsi musí být natolik kvalitní a citlivé, aby nedošlo k posunům armování, nebo 

deformacím bednění. Přerušit betonáž se smí na tak dlouho, dokud ucelená část 

konstrukce nedosáhne pevnosti 3,5MPa, která je vyžadována zároveň i při zkoušce 
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tuhnutí. Pokud není možno stanovit pevnost, vytvoří se v příhodném místě pracovní spára 

a v takovém případě je možné pokračovat v betonáži nejdříve za 18hodin. Při práci 

s ponornými vibrátory, nesmí být vibrátor umisťován vícekrát do jednoho místa. 

Vzdálenost jednotlivých míst musí být minimálně 1,5 násobek poloměru viditelné 

účinnosti vibrátoru. Vibrátor se nesmí dotýkat výztuží, nebo bednění a musí vnikat do 

předchozí vrstvy alespoň 50mm. Vpich vibrátoru musí být co nejrychlejší, přičemž jeho 

vytahování musí být naopak pomalé, aby se ze směsi dostal nahromaděný vzduch. Desky 

se betonují jako celek, sloupy a stěny se naopak betonují postupným naplňováním 

bednění. Betonáž musí probíhat podle předpisů výrobce bednění a podle projektové 

dokumentace. Dilatační spáry se musí upravovat a zhotovovat tak, jak stanovuje PD.  

Aby konstrukce odpovídala požadovaným vlastnostem, musí se během zrání betonu 

dostát ošetřování betonu. Ošetřování konstrukcí má začít hned po zakončení prací 

betonářských a hutnících. Nejčastěji se ošetřuje beton přikrytím vlhkou tkaninou nebo 

postřikem vodou, což pomáhá betonu zrát bez tvorby malých povrchových prasklin. 

Ochrana proti počasí (déšť, mráz), umožňuje chemickým procesům při zrání betonu 

nerušeně pokračovat. Přikrytím betonu fólií se zabrání vyplavování za deště, příliš 

rychlému zchlazení při prvních dnech zrání (z betonu neuniká tolik tepla) a dalším. 

Chemické reakce při zrání betonu vytvářejí teplo, což udržuje beton v procesu zrání bez 

narušení i při nižších teplotách. Pokud je ale konstrukce vystavena velmi nízkým teplotám, 

doporučuje se zateplení. 

Odbedňování konstrukcí musí probíhat tak, aby nedošlo k porušení nových konstrukcí. 

K odbedňování dojde až tehdy, dosáhne-li konstrukce požadované pevnosti, stanovené 

statikem v PD. Pevnost betonu se určuje pomocí zkoušky Schmidtovým kladívkem. 

Odbedňování probíhá přesně podle předpisů výrobce. 

Po odbednění musí následovat kontrola provedení konstrukcí. Kontroluje se kvalita 

provedení, kontrola povrchů, shoda s PD. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a tuto stvrdí 

podpisem ve stavebním deníku. Celkový počet vad v povrchu konstrukce jako jsou 

štěrková hnízda, dutinky a podobně nesmí přesáhnout 5% celkové plochy dané ucelené 

části konstrukce. 



Diplomová práce – stavebně technologický 

projekt 

2012 

 

71 
 

5.9 Jakost a kontrola 

Kontroly probíhají podle stanovených norem a podle projektové dokumentace. 

5.9.1 Vstupní kontrola 

Převzetí stavebních základových spár. 

Kontrolu provádí geolog. 

Kontrola se týká předchozích prací a jejich provedení. 

Zápis o kontrole bude proveden ve stavebním deníku, bude zhotoven protokol o úpravě 

pláně pro hlubinné zakládání subzhotovitelem, protokol o předání a převzetí a v případě 

změn, bude zhotovena projektová dokumentace se zakreslením těchto změn 

subzhotovitelem. 

Kontrole budou přítomni technický dozor objednatele, subzhotovitel a autorský dozor. 

5.9.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola pažení. 

Polohové a výškové zaměření objektu. 

Hutnění násypů, podloží, úprava pracovní pláně. 

Kontrola vyplavování jemných částí při čerpání vody. 

Ochrana výkopu před přítokem vody. 

Ověření jakosti odkrytých stávajících základových konstrukcí. 

Sledování hladiny spodní vody při provádění zásahů do základové desky a izolaci. 

Provádění a kontrola injektáží podzákladí a související kontroly. 

Předání podkladových betonů pilotáže, ostatního zakládání. 

Prověrka bednění základů. 

Prověrka výztuže každého prvku, přejímka výztuže, atesty výztuže. 

Vstupní kontrola betonové směsi při transportbetonu. 

Předání a převzetí spodní stavby základů k návazným pracím. 

Ověření kót a tvaru stávajících nosných konstrukcí v místě prováděných zásahů. 

Kontrola úpravy napojení na stávající nosné konstrukce. 

Kontroly dilatačních spár. 

Převzetí vytyčených bodů základů – výškové a směrové. 
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Prověrka přesnosti a tuhosti bednění. 

Prověrka výztuže každého prvku systému, přejímka výztuže, atesty výztuží. 

Vstupní kontrola betonové směsi při transportbetonu. 

Protokoly o kvalitě betonů od dodavatele betonové směsi. 

Sanace betonových konstrukcí. 

Zápisy a prověrky o ošetřování čerstvě zabetonované konstrukce. 

5.9.3 Výstupní kontrola 

Konečné zaměření konstrukce, kontrola dodržení projektové dokumentace, kontrola 

dodržení povolených tolerancí. 

Kontrolována bude ucelená část konstrukce. 

Kontrolu provede geodet. 

Geodet provede konečné geodetické zaměření se zakreslením odchylek. 

Bude proveden zápis o předání a převzetí monolitických konstrukcí do stavebního deníku. 

Kontrole bude přítomen zhotovitel, subzhotovitel, technický dozor objednatele, autorský 

dozor. 

5.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost zdraví při práci na stavbě upravuje: 

Zákon č.309/2006 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 

jeho změny 362/2007 SB. A 189/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a nářadí. 

Blíže se o problematice BOZP pojednává v části A11 BOZP. 
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5.11 Ekologie 

5.11.1 Nakládání s odpady 

Vzhledem k charakteru stavby projektant nepředpokládá, že by svým provozem 

dlouhodobě zhoršovala stávající stav životního prostředí dané lokality. Při nakládání 

s odpady je třeba jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 

Sb. Odpady budou tříděny na staveništi do přistavených kontejnerů. Kontejnery budou 

pravidelně odváženy do zařízení k tomu určených, kde budou likvidovány, přesně podle 

zákona. Pověřená osoba musí mít veškerá potvrzení, která udává zákon, pro manipulaci 

s odpady.  

5.11.2 Hluk 

Protihluková opatření se budou řídit zákonem č. 132/2000 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí a činit potřebná opatření ke snížení hluku, dále ustanovení nařízení vlády č. 502/2000 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlavní zdroje zvuku na staveništi 

jsou stavební stroje. Provoz na staveništi je pouze jednosměnný s pěti pracovními dny. 

V sousedství stavby se nachází obytná zóna, která není hlukem ze staveniště nadnormově 

ovlivňována.  

Ochrana lidí proti hluku na staveništi bude zajišťována osobními sluchátky. 

Ochranu proti vibracím zajistí pracovníkům antivibrační rukavice a obuv, se speciálními 

vyměkčenými plochami, kde se větší část vibrací ztlumí. 

5.11.3 Ovzduší 

Ochrana ovzduší se na stavbě bude řídit zákonem zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

před znečišťujícími látkami. Ochrana proti prachovým částečkám bude zajištěna kropením 

cest. 

5.11.4 Spodní voda 

Bude se řídit zákonem 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon).  
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6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZDĚNÍ 
 

6.1 Charakteristika objektu 

Tento projekt se zabývá novostavbou bytového domu v Rokycanech v okrese Plzeň.  

Parcela se nachází v jižní části města Rokycany. Tato parcela patřila v minulosti k ploše, na 

které se nacházely kasárny Armády ČR. Následně byl prostor předán městu Rokycany, 

které se rozhodlo udělat zde bytovou a průmyslovou zónu. Terén této parcely je spíše 

rovinný. 

Platný územní plán udává, že se řešená stavba nachází ve funkční zóně: smíšené území 

kasárna. 

Parcela se nachází na ploše kompletně vybavené rozvody technické vybavenosti. 

Řešená novostavba bude plynulým navázáním na blízkou obytnou zónu. Půdorysný tvar 

objektu je obdélník. Objekt je navržen jako pěti-podlažní. V přízemí budovy bude 

provedeno parkovací stání. Tento prostor bude obsahovat 3 plnohodnotná stání pro 

tělesně postižené a 41 běžných parkovacích míst pro osobní vozidla. Vjezd do budovy 

bude řešen automatickými sekčními vraty na dálkové ovládání a to z jižní strany budovy. 

Součástí těchto vrat budou vsazené vchodové jednokřídlé dveře s možností uzamknutí. 

Klíče k odemykání dveří a ovládání vrat budou mít všichni nájemníci a případně také 

nájemci parkovacích stání v objektu nebydlící. Příjezdová silnice je navržena, jako přímé 

napojení na stávající komunikaci bytové zóny třídy D. Výjezd bude řešen ze strany západní 

a taktéž bude napojen na stejnou stávající komunikaci třídy D. V tomto patře bude dále i 

výměníková stanice, osobní výtah se schodišťovým prostorem a hlavní vchod vedoucí 

přímo k výtahu a schodišti. Prostor schodiště a výtahu je oddělen od parkovacího prostoru 

stěnou s vnitřními vchodovými dveřmi. U hlavního vchodu do budovy budou umístěny 

poštovní schránky, které budou přístupné i z exteriéru pro pohodlí dodavatelů i pro 

bezpečnost nájemníků. U hlavního vchodu bude též nainstalováno zvonkové tablo. 
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V druhém, třetím a čtvrtém patře budou byty pro nájemce. Tato tři patra jsou v podstatě 

identická. Každé obsahuje celkem 14 bytů. Z toho jsou čtyři byty typu garsoniéra, pět bytů typu 

1+kk a pět bytů typu 2+kk. Byty v pravé a levé části domu typu 2+kk a 1+kk jsou vybaveny také 

balkonem, který je po celé délce bytu. Balkony jsou provedeny lichoběžníkově a zrcadlově podle 

podélné osy budovy. Schodiště a osobní výtah umožňují přístup do všech bytů ve všech 

podlažích.  

V pátém patře je dispoziční změna. Toto patro kaskádovitě ustupuje od obvodové linie stavby. 

Zbylý prostor je zakončen plochou střechou. Byty v tomto podlaží jsou doplněny terasami, 

zakončenými atikami z důvodu bezpečnosti užívání. Toto podlaží obsahuje 5 bytů. Z tohoto 

počtu jsou 3 byty typu 3+kk a dva byty typu 2+kk. Do všech bytů tohoto podlaží je přístup 

z osobního výtahu a schodiště. 

Schodiště, procházející celou stavbou, má ve svém zrcadle vestavěn výtah. Do jednotlivých bytů 

je umožněn přístup díky podélným chodbám umístěným v patrech 2-4 uprostřed kompozice, 

zatímco v pátém patře je tato spojovací chodba situována k západnímu okraji budovy. Každý 

z bytů bude vybaven sociálním zázemím, zádveřím a kuchyňským koutem. 

Nosný systém budovy je navržen jako monolitický železo-betonový skelet s výplňovým zdivem. 

V prvním podlaží jsou navrhovány železobetonové sloupy 600/400mm a 400/400mm. 

V ostatních podlažích jsou navrhovány železobetonové sloupy 600/300mm a 300/300mm. Tyto 

konstrukce jsou navrženy z betonu C 20/25 přesně podle doporučení statika. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB desky tloušťky 200mm. Z hlediska zesílení budou 

v některých místech doplněny o průvlaky výšky 300mm a 500mm. 

Založení objektu je navrženo jako hlubinné na pilotách, které tvoří podpory pro základovou 

desku. Objekt tvoří jeden dilatační celek. 

Výplňové zdivo obvodových konstrukcí je navrženo ze zdících bloků Porotherm 36 P+D. Zdící 

prvky budou vzájemně spojovány tepelně izolační maltou. Pro kvalitní provedení zdiva a 

zachování tepelných vlastností budou využity i doplňkové tvarovky od firmy Porotherm. 
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Vnitřní mezibytové stěny jsou navrženy z akustických cihel Porotherm AKU v tloušťce 300mm. 

Do těchto stěn nesmí být vytvářeny drážky pro el. proud ani jiné rozvody. Tomuto účelu budou 

sloužit instalační přizdívky. Požadovaná stavební neprůzvučnost stěny z této konstrukce činí 

Rw=52dB, tato musí být dodržena v každém směru.  

Interiérové příčky budou z příčkovek Ytong tloušťky 150mm a 100mm. Tyto budou vzájemně 

spojeny zdící maltou Ytong. Kotvení příček k nosným konstrukcím bude provedeno buďto 

zavázáním do kapes, nebo použitím ocelových kotev. Příčky budou pod stropní konstrukcí 

izolovány, aby nedocházelo k deformacím od tlaku vodorovných konstrukcí. Mezi konstrukcí 

příčky a stropní konstrukcí bude z tohoto důvodu ponecháno cca 50mm volného prostoru, který 

bude poté vyplněn izolací Orsil. 

• Užitková plocha objektu : 3708 m2 

• Obestavěný prostor  : 12 331 m2  

 

6.2 Materiály 

Výplňové obvodové konstrukce: POROTHERM 36,5 P+D na maltu tepelně izolační 

Porotherm TM 

POROTHERM 36,5 ½ P+D (doplňkový díl) na maltu tepelně 

izolační Porotherm TM 

Obvodové zdivo pátého patra:    YTONG Theta+P1,8-300 tl. 375mm na maltu Ytong 5MPa  

Vnitřní mezi-bytové stěny:          POROTHERM AKU SYM 300 na maltu tapelně izolační 

Porotherm TM 

Nenosné konstrukce:             YTONG 150 mm na maltu Ytong 5MPa 

                      YTONG 100 mm na maltu Ytong 5MPa 
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Tabulka překladů a zdících prvků:

Typ překladu Rozměry MJ Počet MJ
Počet Ks 

ve svazku

Počet 

svazků

Porotherm 

překlad 7

70x238x1000 až 

3500
Ks 20 7

Ytong NEP 15

150 x 249 x 1250 Ks 178 20 9

Ytong NOP III 5

375 x 249 x 1500 Ks 20 20 1
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Typ výrobku

Rozměr dle 

technickéh

o listu

MJ
Počet 

MJ

Spotřeba 

cihel/m2

Paleta 

/ Ks 

cihel

Paleta 

/ Ks

Malta / 

m2

Malta  / 

MJ

Porotherm 

36,5 P+D 

247x365x2

38
m2 12 60

Porotherm 

36,5 P+D 1/2

125x365x2

38
m2 24 120

Porotherm 

30 AKU SYM

247/300/2

38
m2 1320 14 80 15

Ytong Theta+ 

P1,8-300

375x249x5

99
m2 154 5 24

Ytong P2-500 

150

150 x 249 x 

599
m2 2500 11 60

Ytong P2-500 

100

100 x 249 x 

599
m2 43 16 90

1960 15
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Pozn: V celkovém počtu palet bylo zahrnuto také ztratné 5%. Z celkového počtu na paletě 

nemusí být upotřebeny veškeré kusy. Přebytky budou odvezeny zpět do skladu. 

6.3 Doprava 

6.3.1 Primární 

Materiál bude dovážen pomocí nákladních automobilů, kde bude na paletách ložen na 

plochu návěsu. Palety budou nakládány pomocí vysokozdvižných vozíků, a to z obou stran 

návěsu. Je vhodné zajistit oboustranný přístup k návěsu. U cihlářských výrobků výrobce 

zakazuje šoupání paletami. Tato situace nastává, když obsluha vysokozdvižného vozíku 

posouvá paletu druhou nově nakládanou paletou směrem dále do vozu. Taktéž není 

doporučeno s paletami pošupovat vidlemi vozíku více, než je nutné. Při nakládce a 

vykládce pomocí jeřábu je žádoucí použít paketovacích vidlí. Podvlečení lan, nebo 

podobné možnosti jsou zakázané. Palety musejí být zaaretované proti pohybu v prostoru 

návěsu. Výrobce je oprávněn označit na dodací list, pokud zákazník z jakéhokoli důvodu 

odmítne splnit podmínky nakládky. V takovémto případě nebude moci zákazník uplatnit 

reklamaci na poškozené zboží. Při nakládce vozidla je třeba dbát pravidel silničního 

provozu. Vozidlo nesmí být přetíženo, nebo strukturou naložení nesmí ohrožovat ostatní 

účastníky provozu.  

Materiál na stavbě přebírá odpovědný vedoucí, který prvky zkontroluje a případné 

poškození zaznamená do protokolu. 

Firma Wienerberger zajišťuje dodávku zboží v rámci ČR zdarma až na místo stavby. Firma 

Wienerberger předpokládá, že požadovaný materiál bude vozit ze stavebnin 

v Rokycanech v ulici Bezručova 1166. Doprava bude probíhat po silnicích III. Třídy. Na 

trase se nevyskytuje žádný most s kritickou výškou. Délka trasy je 1,7Km. Při doporučené 

rychlosti vozidla, dorazí náklad na stavbu během 10minut plus možná čekání v městských 

částech. Nákladní automobil jede trasu, kde má povolen vjezd. Navržená trasa je 

dostačující, kritické poloměry otáček ani jiné problematické úseky na trase nejsou. 

Použité nákladní automobily firmy Wienerberger náleží k akci „Doprava uceleného 

kamionu až na stavbu“, jsou tedy poskytnuty dodavatelem, který musí dodržovat veškeré 



Diplomová práce – stavebně technologický 

projekt 

2012 

 

82 
 

náležitosti spojené s dopravou na pozemních komunikacích. Cihly Ytong budou dováženy 

taktéž ze stavebnin v Rokycanech.  

 

Obr. 2.  Trasa jízdy nákladního automobilu na místo stavby 

6.3.2 Sekundární 

Doprava materiálu po staveništi bude zajištěna věžovým jeřábem typu Liebherr 132 EC-H 8 

Litronic, který zajistí jak složení materiálu na skládku při dovozu, tak i přepravu v rámci 

staveniště, na místo použití. 

6.4 Skladování  

Palety se zafoliovanými výrobky je podle výrobce nutné skladovat na rovném, 

nerozbřídavém povrchu. Doporučuje se beton, nebo asfalt. Výrobce povoluje i zhutněný 

štěrk, ale podmiňuje tuto možnost požadavkem na počet palet skladovaných na sobě. 

Cihly Porotherm P+D je podle výrobce doporučeno skladovat na vyhovující ploše 

maximálně po čtyřech paletách na výšku. Pokud je plocha zpevněna jinak než doporučuje 

výrobce (např. hutněný štěrk) je doporučeno skladovat tyto Cihly maximálně po třech 

paletách na výšku. Porotherm P+D ½ je doporučeno skladovat maximálně po třech 

paletách na výšku. Pokud se palety poškodí například při manipulaci jeřábem, není na ně 
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doporučeno stohovat další palety se zbožím.  Stejně tak je tomu, pokud je na paletě 

poškozené zboží.  

Palety s maltovými směsmi je doporučeno skladovat v suchu, chráněné před vlhkostí jak 

vzdušnou tak zemní, a to nejdéle po dobu šest měsíců. 

Detailněji se plochám na staveništi věnuje výkres zařízení staveniště. 

6.5 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště po provedených ŽB konstrukcích provede technický dozor objednatele 

za účasti projektanta a subdodavatele ŽB konstrukcí. Technickému dozoru bude 

nápomocen oprávněný pracovník technické kontroly. Kontrolována bude předchozí práce, 

tedy základy, piloty, ŽB nosné skeletové konstrukce a konstrukce schodišťové. Technický 

dozor objednatele provede zápis do SD, zhotoví protokol o předání a převzetí pracoviště 

pro provádění zděných konstrukcí. 

6.6 Pracovní podmínky 

Zdění nemůže započít bez splnění několika zásadních podmínek. Cihelné prvky nesmí být 

provlhnuté. Dostatečnou ochranou jim je neporušená balící fólie. Teploty okolí při zdění 

nesmí sestoupit pod +5o C. Překročením této teploty by se narušily chemické procesy při 

tuhnutí a tvrdnutí. Taktéž je výrobcem zakázáno používat zmrzlé cihly (na kterých ulpívá 

sníh, nebo led). 

Dále pak je třeba hotovou zeď chránit proti provlhnutí, především vrchní povrchy stěn a 

parapetů.  

Zdění může být prováděno pouze z takových materiálů, které jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci.  

Pro spojování jednotlivých prvků, musejí být použité pouze materiály, uvedené 

v projektové dokumentaci, což jsou zároveň i materiály výrobcem doporučené. Pro prvky 

Porotherm je to malta Porotherm TM, která svými vlastnostmi plní veškeré požadavky 

tepelně izolační, statické a další. 
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Zdění probíhá přesně podle pravidel daných výrobcem a podle platné projektové 

dokumentace. 

Osazování okenních a dveřních otvorů se řídí podle pravidel daných výrobcem daných 

prvků. 

Větrací a komínové průduchy se chrání proti ucpání a po výstavbě každého jednotlivého 

patra se zkouší jejich průchodnost. 

6.7 Personální obsazení 

Dělníci: 

• Vedoucí čety      1 

• Jeřábník - obsluha jeřábu   1 

• Zedník – provádění zdění    4 

• Pomocný zedník   3 

• Pracovník zajišťující výrobu malty   2 

• Vazač    2 

6.8 Stroje a pracovní pomůcky 

6.8.1 Osobní ochranné pomůcky 

Přilby 

Rukavice 

Pracovní oděv a obuv 

Ochranné brýle hlavně při řezání zdiva 

6.8.2 Malé mechanismy 
Běžné zednické nástroje – zednické lžíce, fanky, vodováhy, olovnice, gumové paličky, 

zednická kladiva. 

Hoblovaná lať s modulem 125mm pro kontrolu délkového a výškového modulu. 

Pomůcka pro co nejpřesnější maltování ložné spáry. 
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Stěnové kotvy s upevňovacími vruty a hmoždinkami nejen pro upevňování kotev do zdiva, 

ale i například pro upevňování vedení, rámů dveří a dalšího. 

6.8.3 Velké mechanismy 

Fréza drážkovací pro přesné frézování instalačních drážek. 

Kladivo vrtací i sekací pro vrtání a průrazy pro instalace. 

Ruční přímočará pila. 

Stavební pila na cihly. 

 

Bližší specifikace velkých mechanismů jsou uvedeny v části A9 použitá mechanizace. 

6.9 Pracovní postupy 

• Vytyčení zdí, dveřních a okenních otvorů 

• Vyrovnání podkladu a vložení hydro-izolace 

• Založení první řady cihel do maltového lože 

• Vyzdění první výšky zdiva, vynechání okenních otvorů 

• Výstavba pomocného lešení 

• Vyzdění druhé výšky zdiva, provedení překladů 

6.9.1 Postup zdění vnějšího zdiva 

Zdění se začíná správným vytyčením jednotlivých zdí. 

Před začátkem práce je nutné udělat na pracovišti pořádek. První vrstva cihel musí být 

položena na 100% rovný podklad, proto prvním krokem bude zkontrolování rovinnosti. 

Pokud bude mít podkladní betonová vrstva mírné odchylky, provede pracovník na 

podklad maltovou ložnou vrstvu dostatečné šířky.  Na zaschlou vyrovnávací maltovou 

vrstvu bude položena izolace. Hydroizolace musí být širší než zdivo o 150mm.  
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Obr.2.  Vyrovnávání podkladu pro zdění 

Zdění se začíná v rozích a to na vápeno-cementovou maltu. Tato je výrobcem doporučena 

pro první vrstvu zdiva. Tepelně-izolační malta je více nasákavá, čímž se zvyšuje riziko 

vzniku výkvětů na zdivu. Tento stav se nejčastěji projevuje při zatečení do zdiva a to u 

paty zdiva. Malta se nanáší na podklad ve stejném množství na šířku stěny. Na krajní cihly 

se připevní provázek a podle něho bude dělník klást další cihelné bloky do maltového 

lože. V průběhu práce si dělník bude pomáhat gumovou paličkou, vodováhou a latí. Pero a 

drážka na cihlách plní funkci správného kladení tvarovek. Maltu, která vyteče po položení 

cihel z ložných spár, dělník otře. Svislé spáry se v typu zdiva užitém na této stavbě 

nemaltují. Před nanášením další ložné vrstvy malty dělník navlhčí vrchní část cihel. Malta 

tepelně izolační MT musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých komůrek 

v cihlách. Svislost bude kontrolována podle vodováhy nebo olovnice. Zdivo bude 

prováděno na vazbu.  

  

Obr.3.  Znázornění počátku zdění                                    Obr.4.  Zdění 
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Obr.5. Zdivo ve vazbě, promaltování ložné spáry 

 

Na krajní cihly se připevní provázek a podle něho bude dělník klást další cihelné bloky do 

maltového lože. V průběhu práce si dělník bude pomáhat gumovou paličkou, vodováhou 

a latí. Pero a drážka na cihlách plní funkci správného kladení tvarovek. Maltu, která vyteče 

po položení cihel z ložných spár, dělník otře. Svislé spáry se v typu zdiva užitém na této 

stavbě nemaltují. Před nanášením další ložné vrstvy malty dělník navlhčí vrchní část cihel. 

Malta tepelně izolační MT musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých 

komůrek v cihlách. Svislost bude kontrolována podle vodováhy nebo olovnice. Zdivo bude 

prováděno na vazbu.  

Pokud není délka zdiva v modulu 250mm, nebo v šikmých rozích, je nutné cihly řezat. 

Řezat můžeme na stolcích, okružních pilách, ručními elektrickými pilami, řetězovými 

pilami, nebo protiběžnými listy.  

6.9.2 Postup zdění příček 

Před započetím zdění je nutné vyrovnat případné odchylky podlahy od roviny. To 

provedeme maltou. Pro zdění doporučuje výrobce kvalitní vápenocementovou maltu. 

První vrstvu zdiva položí dělník do 10mm silného maltového lože naneseného na pás 

izolačního materiálu. Další postup práce, jakož i zásady kladení cihel, jejich vyrovnávání a 

maltování, je totožný s postupem prací u vnějšího zdiva. Napojování příček na obvodovou 

stěnu je prováděno pomocí maltování i vázání. Každá druhá spára bude provázána 

s obvodovou stěnou pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli. 
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Obr. 5. Pokládání první vrstvy zdiva do ložné spáry na izolační materiál a zároveň spojení příčky s obvodovou 

stěnou pomocí plochých stěnových kotev  

Takováto stěnová kotva tvaru L se svou delší stranou vtlačí do maltového lože ložné spáry 

vnitřní stěny a svou kratší stranou se přišroubuje k obvodovému zdivu dvěma vruty 

k tomu určenými. Tento postup je doporučený výrobcem zdiva a je neměnný.  

 

 

 Obr. 6. Plochá stěnová spona přišroubovaná do nosného obvodového zdiva a vtlačena do malty v ložné 

spáře  

 

6.10 Jakost a kontrola 

6.10.1 Vstupní kontrola 

Převzetí pracoviště po provedených ŽB konstrukcích. 

Kontrola předchozí práce – základy, piloty, ŽB nosné kce. schodiště. 

Zápis v SD+protokol o převzetí pracoviště pro provádění zděných konstrukcí 

Bude provedena technická kontrola. 

Přítomni budou autorský dozor projektanta, zhotovitele, technický dozor objednatele, 

subdodavatele. 
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Kontrola se řídí podle PD a normy ČSNEN1996 – 2 - Volba Navrhování zděných konstrukcí 

- Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. 

6.10.2 Mezioperační kontrola 

Atesty od zdících materiálů. 

Kontroly průchodu dilatačních spár. 

Kontrola zdění zdiva a příček. 

Kontrola rovinnosti, kolmosti zdiva a příček, tloušťky a vyplnění spár. 

Kontrola svislosti, rovinnosti příček, otvorů, zamezení deformací otvorů, kontrola usazení 

ostění ve dveřních otvorech. 

Kontrola malt spojovacích materiálů. 

Kontrola uložení prefabrikátů, rovinnost 

6.10.3 Výstupní kontrola 

Úplnost, rozsah, kontrola provedení. 

Zdivo musí být provedeno v požadovaných tvarech, rozměrech s úchylkami stanovenými 

normou a v požadované kvalitě. 

Vizuální kontrola, kontrolní měření. 

Zápis ve stavebním deníku, protokol o předání a převzetí pracoviště. 

Přítomen musí být Zhotovitel – stavbyvedoucí, autorský dozor, technický dozor. 

 

6.11 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost zdraví při práci na stavbě upravuje: 

Zákon č.309/2006 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 

jeho změny 362/2007 SB. A 189/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a nářadí. 

Blíže se o problematice BOZP pojednává v části A11 BOZP. 

6.12 Ekologie 

6.12.1 Nakládání s odpady 

Vzhledem k charakteru stavby projektant nepředpokládá, že by svým provozem 

dlouhodobě zhoršovala stávající stav životního prostředí dané lokality. Při nakládání 

s odpady je třeba jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 

Sb. Odpady budou tříděny na staveništi do přistavených kontejnerů. Kontejnery budou 

pravidelně odváženy do zařízení k tomu určených, kde budou likvidovány, přesně podle 

zákona. Pověřená osoba musí mít veškerá potvrzení, která udává zákon, pro manipulaci 

s odpady.  

Odpady, které mohou vzniknout při této technologické etapě 

• 1701 beton, cihly, tašky a keramika 

• 170102 cihly 

• 170106* směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 

které mohou obsahovat nebezpečné látky. 

• 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek neuvedené pod číslem 

170106 

• 1702 dřevo, plasty 

• 170201 dřevo 

• 170404 železo, ocel(spojovací materiály) 

6.12.2 Hluk 

Protihluková opatření se budou řídit zákonem č. 132/2000 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí a činit potřebná opatření ke snížení hluku, dále ustanovení nařízení vlády č. 502/2000 
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Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlavní zdroje zvuku na staveništi 

jsou stavební stroje. Provoz na staveništi je pouze jednosměnný s pěti pracovními dny. 

V sousedství stavby se nachází obytná zóna. Okolí nebude hlukem ze stavby nijak nenormově 

zatěžováno.  

Ochrana lidí proti hluku na staveništi bude zajišťována osobními sluchátky. 

Ochranu proti vibracím zajistí pracovníkům antivibrační rukavice a obuv, se speciálními 

vyměkčenými plochami, kde se větší část vibrací ztlumí. 

6.12.3 Ovzduší 

Ochrana ovzduší se na stavbě bude řídit zákonem zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

před znečišťujícími látkami. Ochrana proti prachovým částečkám bude zajištěna kropením 

cest. 

6.12.4 Spodní voda 

Bude se řídit zákonem 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon).  
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7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 

7.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby a stavebního objektu: Bytový dům „A“ Armádní ulice Rokycany 

Místo stavby:  Armádní ulice, Rokycany 

  Parcela č. 1157/25 

   Katastrální území Rokycany 

Investor:  Michal Kern 

   Smrková 971/28 

   Plzeň – Doubravka 312 00 

 

7.2 Vysvětlivky k tabulkové části 

Sloupec „Pol.č.“ : Označuje číslem jednotlivé kontroly a zkoušky v časovém sledu 

Sloupec „Kontrolní a zkušební body“ : Popisuje, co konkrétně bude kontrolováno či 

zkoušeno 

Sloupec „Předpis“ : Které normy jsou pro danou zkoušku podstatné 

Sloupec „Kontrola“ : Popisuje, koho si přizve mistr na stavbu ke kontrole 

Sloupec „Obecně“ : Podrobně popisuje co, jak a do jaké míry bude během prací zkoušeno 

a kontrolováno 

Sloupec „Způsob kontroly“ : Popisuje, jakou formou bude kontrola provedena 

Sloupec „Zápis“ : Určuje, kde budou provedeny zápisy a informace o provedených 

zkouškách 
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Sloupec „Odpovědný pracovník“ : Určuje, kdo nese v rámci kontrol a zkoušek 

odpovědnost za kvalitu provedených prací 

Sloupec „Podpis a datum“ : Po provedení kontroly se do této kolonky zapíše datum 

provedení zkoušky a podpisy všech zúčastněných odpovědných pracovníků 

7.3 KZP pro provádění základových železobetonových konstrukcí 
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7.3.1 Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 0202  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 206-1   Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 

pravidla 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

ČSN 73 2480  Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
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7.4 KZP pro provádění železobetonových konstrukcí 
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7.4.1 Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 

ČSN 73 0415  Geodetické body 

ČSN 73 0405  Měření posunů stavebních objektů 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0202    Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 

Základní ustanovení 

ČSN 73 0210-1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí  

ČSN EN 206-1   Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 12350-2  Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
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7.5 KZP pro provádění zdění 
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7.5.1 Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

ČSN EN 998-2 ed. 2   Specifikace malt pro zdivo. Část 2: Malty pro zdění 

ČSN EN 1015  Kompletní norma - zkušební metody malt pro zdivo 

ČSN 72 2600   Cihlářské výrobky. Společná ustanovení 

ČSN EN 771-1   Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 

ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti. 

ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN 73 2480   Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
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7.6 KZP pro provádění podlah 
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7.6.1 Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 

ČSN 74 450  Podlahy - Společná ustanovení 

ČSN EN 13318  Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice 

ČSN EN 13813  Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - 

Vlastnosti a požadavky 

ČSN EN ISO 10545 Keramické obkladové prvky 

ČSN EN 12004 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Definice a 

specifikace 

ČSN EN 13892  Zkušební metody potěrových materiálů  

ČSN 72 2449  Zkouška pevnosti malty v tlaku 

ČSN 72 2450  Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu 

ČSN 72 2451   Zkouška přídržnosti malty k podkladu 

ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 206-1  Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 12350-2  Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
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ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

ČSN 73 0540-1-4 Tepelná ochrana budov 

ČSN ISO 9052-1 Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci 

plovoucích podlah v bytových objektech 

ČSN EN ISO 717-2  Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 

budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost 

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
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8 NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

8.1 Obecné zásady užívání nemovitosti 

Po uplynutí určité doby, začínají některé materiály degradovat. Životnost všech 

konstrukčních prvků, zvlášť i jako celku, lze prodloužit správnou údržbou a užíváním. Při 

respektování obecných zákonitostí stavební techniky, požární bezpečnosti, tepelné 

techniky, akustiky a dalších základních pravidel při výstavbě bude docíleno prvotního 

předpokladu správné a dlouhodobé funkce nemovitosti. Ovšem při porušování těchto 

požadavků dojde ke znehodnocování dílčímu či celkovému. Dále se budeme věnovat 

nejzávažnějším činitelům, kteří zkracují životnost stavby. 

8.1.1 Sedání stavby 

Každá stavba v závislosti na základových poměrech vlivem své hmotnosti prochází 

procesem sedání. Sedání se může pohybovat od několika milimetrů až k několika 

centimetrům. Vyšší hodnoty sedání nastanou zpravidla jen v případech, kdy není 

dostatečně proveden průzkum základových poměrů, nekvalitním provedením prací, nebo 

kombinací těchto aspektů. Pokud je stavba provedena podle norem a kvalitně, sedá 

zpravidla jako celek. V těchto případech se nevyskytují žádné negativní projevy na stavbě 

jako celku. 

V případě, že jsou základové poměry proměnné, nebo nastane jiná nepříznivá situace, je 

tato zhotovením rozboru základových poměrů včas zjištěna, je předpokládána a díky 

tomu, se zhotovitel může pokusit navodit i v takových podmínkách rovnoměrné sedání 

stavby. Většina sedání probíhá v průběhu výstavby, jen malá část se odehrává po 

dokončení stavby. Tento pohyb, jakkoli může být minimální, se může projevit na stavbě. 

Jedná se o vlasové trhlinky viditelné na omítkách v interiérech i exteriéru. Tyto projevy 

sedání, nebo sesychání materiálů, jsou během prvních třech let naprosto normálním 

projevem stavby. Jsou snadno opravitelné. Většinou se jednoduše zatřou novým 

barevným nátěrem, nebo při dalším malování. Vlasové trhliny v omítkách nemohou být 

uplatňovány v reklamačním řízení. 



Diplomová práce – stavebně technologický 

projekt 

2012 

 

114 
 

8.1.2 Vlhkost 

Stavba byla postavena za pomoci klasických stavebních technologií, kde se přivádí velké 

množství vody do konstrukce. Jde například o záměšovou vodu v betonových 

konstrukcích, vodu v maltách a omítkách, či o vodu k ošetření tuhnoucích směsí apod. 

V okamžiku předání a začátku používání stavby bude pravděpodobně zbytková vlhkost 

vyšší, než dlouhodobě stabilizovaná. Proces stabilizace se proto doporučuje zkrátit na 

minimální časový úsek, čemuž pomůže zejména: 

• Krátkodobé opakované větrání úplným otevřením oken, které je značně účinnější, 

než dlouhodobé větrání mikroventilací.   

• Zvýšení teploty vytápění během prvního zimního období o 1 až 2°C oproti běžné 

teplotě v příštích zimních obdobích 

• Nezakrývání otopných těles například při sušení prádla 

•  Omezení velkého množství rostlin, používání zvlhčovačů vzduchu, či akvárií po 

první rok užívání stavby 

• Dočasné vyloučení umístění dekorací velkoplošného formátu na obvodových 

stěnách 

• Postavení nábytku k obvodovým stěnám s minimální mezerou 50 mm tak, aby byla 

zajištěna cirkulace vzduchu v mezeře. Nábytek by měl mít nohy, aby nestál přímo 

na zemi. 

• Odložení speciálních nástěnných maleb (barevných, uměleckých, atd.) o 2-3 roky, 

kdy se stavba dotvarovává. Čerstvé omítky by první malbu pohltily, jelikož stěny 

vysychají. Zhotovitel tedy nenese odpovědnost za případné škody na těchto 

malbách, vytvořených uživatelem stavby a to v průběhu prvních dvou let od 

předání stavby.   

Zabudované dřevěné části stavby mohou být narušeny vlivem značné vzdušné vlhkosti. 

Může dojít k jejich deformaci či ke vzniku plísní. Totéž může nastat i u nábytku, který je 

umístěn blízko zdí. Toto však v případě reklamace nebude uznáno jako záruční vada. 
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Nejlépe se stavby dosušují v zimním období. V této době je relativní vlhkost venkovního 

ovzduší nízká. Proto je ideální intenzivní krátkodobé vyvětrání, kdy se vymění teplý vzduch 

z interiéru stavby o vyšší vlhkosti za chladný vzduch o nízké vlhkosti z exteriéru. Tento 

vzduch má po ohřátí na pokojovou teplotu velice dobrou schopnost pojmout vlhkost. Při 

častém opakování krátkodobého větrání v zimním období se účinně eliminuje zbytková 

vlhkost z novostavby. Přirozené větrání v letním období není tak účinné jako v zimním 

období. Proto je chybou, pokud se dosušování odkládá na letní období. 

Než vyschnou zabudované stavební materiály na ustálený stav, mohou se objevit drobné 

prasklinky na stěnách či v místech spojů konstrukcí. Tento přirozený jev časem zaniká. 

8.1.3 Tepelné dilatace a smršťování materiálu 

V závislosti na změnách teplot mění veškeré stavební materiály svůj objem. Při smršťování 

dochází ke zmenšení objemu vlivem nabývání pevnosti po vyrobení a po ustálení vlhkosti. 

Týká se to stavebních materiálů, jako jsou betonové konstrukce, zdící materiály, omítky 

apod. Aby se předešlo závažným vlivům, které by mohly narušit statickou bezpečnost a 

kvalitu stavby, jsou do konstrukcí navrhovány dilatační spáry. Není prakticky možné 

eliminovat všechny změny objemu materiálu vlivem změny teplot. Chování stavební 

konstrukce je takové, že si mnohdy vytvoří dilatační spáru přirozenou cestou, která je na 

stavbě často nežádoucí. Pokud ovšem nemají tyto samovolné dilatační spáry vliv na 

statickou bezpečnost stavby, nejsou závadné. Nesmí se očekávat, že v případě zacelení 

takovýchto spár pevným materiálem bude spára odstraněna natrvalo. Předpokladem je, 

že předávaná stavba je v tomto ohledu navržena a postavena správně.  

Klasické vnitřní omítky jsou vystaveny značné dilataci smršťováním oproti dilataci tepelné, 

kterou jsou tyto omítky namáhány minimálně. Je možné, že se vyskytne ještě několik 

lokálních vlasových trhlinek i po předání stavby. Je to důkaz o neukončeném procesu 

smršťování. Tyto trhlinky lze zpravidla odstranit při prvním opakovaném malování. 

Spravení těchto spár například pomocí sádry či cementu není vhodné.  
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8.2 Konkrétní zásady užívání nemovitosti 

8.2.1 Nosné konstrukce a prvky 

Základem objektu jsou hlubinné železobetonové piloty z prostého betonu a základové 

pasy. Nadzákladová podlaží jsou tvořena pomocí železobetonového monolitického 

skeletu. Jako výplň je použito zdivo Porotherm. Střešní konstrukce je provedena jako 

jednoplášťová plochá střecha.  

Nosná konstrukce má charakter jednoho dilatačního celku, je tedy možné, že po několika 

letech dojde k „dosednutí“ stavby, což by mohlo mít za následek objevení vlasových trhlin 

v omítkách. K trhlinám může ovšem dojít i díky odlišnému sedání stavby vlivem různého 

podloží. Trhliny se dají spravit při další výmalbě.  

Na svislých nosných konstrukcích mohou být prováděny malé zásahy až po ověření 

umístění rozvodů instalací pod omítkou. I po kontrole dle výkresové dokumentace se musí 

postupovat velmi obezřetně tak, aby nebyly narušeny například rozvody elektrických 

instalací a aby zároveň nedošlo k úrazu. Je nepřípustné zasahovat do vodorovných 

nosných konstrukcí stropů a schodišť. Pro stropní háky k zavěšení svítidel musí být použity 

hmoždinky osazené do předpřipravených děr v železobetonové desce. 

8.2.2 Opatření proti vlhkosti 

Díky technologickému postupu – mokrá cesta se může objevit zabudovaná vlhkost, která 

se projevuje výskytem vápenatých výkvětů na stěnách. 

Intenzivní vytápění a pravidelné větrání odstraní vlhkost ze stěn. Místnosti, které čelí 

vyššímu vlhkostnímu zatížení, musí být bezpodmínečně pravidelně větrány. 

Vzduchotěsnost Euro oken je téměř dokonalá, proto je pro průvzdušnost nutné používat 

mikroventilaci. Odpařovaná vlhkost totiž může být důvodem vzniku plísní, čímž může 

znehodnotit například dřevěný nábytek poblíž stěn či nábytek zavěšený přímo na zdi. 

Plíseň může znehodnotit i nátěry omítek, případně v horších případech i omítky. 

Větrání místností má být pravidelné a časté a zároveň krátké a intenzivní. Při větrání 

nesmí dojít k ochlazení vnitřních povrchů. 
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Rosení a kondenzace nejsou považovány za vadu. Je to důsledek nesprávného využívání 

místností nebo momentálních podmínek interiéru. WC a koupelny musí být nuceně 

odvětrávané. 

8.3 Vnitřní konstrukce a prvky 

8.3.1 Nenosné konstrukce 

Před každým zásahem do příček se musí ověřit umístění elektro a vodoinstalací dle 

výkresů nebo pomocí vyhledávacího přístroje.  Uživatel stavby by měl být seznámen s tím, 

že v místě styku může díky dotvarování konstrukce dojít k trhlinám. 

8.3.2 Schodiště a chodby 

Podlaha chodeb i betonové schodišťové stupně jsou ve všech podlažích provedeny 

z keramické dlažby s protiskluzovou úpravou. 

U všech podlah musí být prováděna pravidelná údržba za pomoci čisticích prostředků 

určených k úklidu (saponát s vodou) dle návodu výrobce těchto prostředků. Louhy nebo 

kyseliny se nesmí používat. 

8.3.3 Dveře 

V budově jsou nainstalovány dveře o různém konstrukčním řešení a z různých materiálů. 

Tvar a provedení dveří záleží na jejich účelu a umístění. Údržba vnitřních dveří je 

minimální. Na povrch dveří, jejich kování a zárubně vystačí čištění suchým či vlhkým 

hadrem s použitím vody se saponátem. Aby nedošlo k poškození, nesmí se použít 

organická rozpouštědla, louhy či chemické prostředky. Musí se také zabránit styku dveří a 

jejich povrchové úpravy s ostrými a tvrdými předměty. Závěsy dveří a střelku zámku je 

vhodné jednou ročně promazat příslušným mazacím prostředkem.  

U vložek FAB může dojít k poškození, pokud se používají klíče, které jsou k této vložce 

vyrobeny dodatečně.  

Dveře s požadavkem na požární odolnost je nutné kontrolovat minimálně jedenkrát za tři 

měsíce. Kontroluje se expanzní pásek, zda nebyl stržen či poškozen. Pro správnou činnost 

protipožárních uzávěrů musí být jedenkrát ročně provedena kontrola provozuschopnosti 
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a celistvosti požárních dveří. Střelka musí zapadat do zámku, kování, zámek a závěsy 

nesmí být volné a chod dveří v závěsech musí být volný.  Zpěňovací páska umístěna po 

obvodu dveří nevyžaduje žádnou speciální údržbu, ovšem pokud nedojde k jejímu 

poškození. Pokud je na zárubních instalováno obvodové těsnění, může jít zpočátku 

dovírání dveří ztěžka. Po dotvarování těsnění by měl tento problém zaniknout. Zařízení 

pro automatické zavírání dveří nesmí být z bezpečnostních důvodů nijak blokováno či 

omezováno. 

Reklamační vady a jejich případné posuzování: Závady se řídí normami týkajícími se 

konkrétní konstrukce či výrobku. Dveře a zárubně jejich barva, kvalita laku, provedení 

zasklení, rám a další, se posuzují ze vzdálenosti 1,5 metrů při běžném osvětlení. Spadá 

sem mimo jiné celkový vzhled, odstín, kvalita laku, provedení zasklení či rámování. Záruka 

u kování se vztahuje na jeho samostatnou funkčnost a skryté vady povrchu. Na dýhované 

dveře jsou použity pouze přírodní materiály. Kombinovaná skladba a barevná odlišnost je 

tedy povolena. Tyto rozdíly jsou důkazem pravosti nikoliv závadou takovýchto dveří. 

8.3.4 Okna a balkonové dveře 

Okna a balkonové dveře z EURO profilů mají konstrukci, kde je potřeba údržba v podobě 

běžného čištění, seřízení po 3 letech a aplikaci ochranného nátěru. Pohyblivé části je 

doporučeno jedenkrát ročně promazat buďto silikonovým olejem či technickou vazelínou. 

• Při údržbě je nutné dodržovat pokyny výrobce. 

• Skla, rámy a parapety se udržují za pomoci vody s běžným saponátem. 

• Při používání a čištění se musí dávat pozor na mechanické poškození plastových 

dílů. Oprava těchto částí není zcela možná.   

• Seřizování oken a dveří se provádí nastavením kování. Toto nastavení se provádí 

po určité době při případném svěšování okenních a dveřních křídel.  

• Vnitřní parapety musí být zbaveny déle stojící vody, aby se předešlo případnému 

nabobtnání a odlupování uzavírací fólie či nelepených spojů. 

• Nedokonalé větrání má za následek sražení vody na oknech. Pokud se tato 

vysrážená voda neodstraní, může porušit vnitřní parapety 
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• Při otevírání oken a balkónových dveří se musí předejít narážení křídel do 

přilehlých stěn a ostění. Zabrání se tak poškození či vyvrácení.  

• V případě neodborné instalace okenních žaluzií, kdy se zasáhne do konstrukce či 

materiálu oken, záruka na okna nebo balkónové dveře zaniká 

8.4 Povrchy 

8.4.1 Stěny a stropy 

Na stěnách a stropech je vápenná omítka štuková přetřená malířským nátěrem. Stěny 

Koupelen a WC jsou opatřeny keramickými obklady.  

První malba provedena na čerstvou omítku se rychleji vstřebává. Doporučuje se tedy 

opětovná výmalba po třech letech od prvního malování. Tato vrstva je již ustálenější a 

překryje případné vlasové trhliny vzniklé vysycháním a dotvarováním stavby. Také lze již 

provádět dekorativní malby či nástřiky. Před těmito úpravami bude však majitel 

nemovitosti obeznámen s tím, že při případných reklamacích a opravách vnitřních omítek 

bude v místě těchto oprav omítka uvedena do původního stavu při předání díla. Při těchto 

opravách nelze uplatňovat reklamaci na porušenou dekorativní malbu či nástřiky. 

8.4.2 Ocelové konstrukce 

Na ocelové konstrukce jsou použity běžné nátěrové hmoty, které jsou převážně ředitelné. 

Obnovení a udržování nátěrů se provádí dle standardních postupů daných výrobci těchto 

nátěrových hmot. 

8.4.3 Venkovní nátěry 

Na tyto nátěry jsou provedeny standardními barvami. Tyto nátěry je potřeba obnovovat 

po dvou letech pokud jsou natřené plochy vystaveny klimatickým změnám v agresivním 

prostředí. Především se jedná o dřevěná madla či zábradlí.  

8.4.4 Keramické obklady 

Pro údržbu keramických obkladů se používají čisticí prostředky dle návodu výrobce. Louhy 

či kyseliny se nesmí používat. Obklady jsou značně namáhány teplotními změnami. Může 
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proto docházet ke vzniku trhlinek ve spáře mezi obklady. Tato místa musí být pravidelně 

kontrolována a případně utěsňována například pomocí sanitárního silikonového tmelu.  

8.5 Podlahy 

8.5.1 Dlažby v chodbách a na schodišti 

Údržba probíhá jedenkrát týdně či dle potřeby běžným způsobem, tedy zametáním a 

umytím vlhkým hadrem. Dlažba musí být dostatečně zakryta při provádění výmalby či 

opravách nátěrů a omítek, aby nebylo nedošlo k jejímu znečištění. Dlažba se již 

nenapouští voskem či nátěrem. 

Vlhká dlažba reaguje jinak než suchá, chodci by měli dbát zvýšené opatrnosti. 

8.5.2 Povlakové podlahy PVC apod. 

Udržování těchto povrchů se provádí běžným způsobem pomocí čisticích prostředků 

k tomu určených dle návodu výrobce těchto prostředků a podlahovin. 

Na tyto podlahové krytiny není vhodné používat jakákoli organická rozpouštědla nebo 

louhy. 

8.6 Vytápění 

Nemovitost je vytápěna centrálním zdrojem. Spotřeba tepla je kontrolována měřidly 

umístěnými v místnosti s výměníkovou stanicí. Spotřeba studené vody je měřena 

vodoměry. 

Základní údržbu provádí sám uživatel nemovitosti.  

Kontroluje se a provádí se: 

• Dostatečné množství vody v celém otopném systému. Při snížení množství vody je 

třeba ji do systému dopustit dle příslušného návodu. 

•  Odvzdušnění jednotlivých radiátorů. Provádí se odvzdušňovacím ventilem přímo 

na radiátorech, pokud je otopný systém v pořádku a radiátor netopí. 

• Opakované plné otevření a uzavření všech ventilů na radiátorech. Minimálně však 

jedenkrát za topnou sezonu. 
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8.7 Zařizovací předměty 

8.7.1 Umývárny a WC 

Zařizovací předměty zdravotně technických instalací se udržují běžným čištěním. Nesmí se 

ale používat čisticí prostředky na bázi mechanických částí. Tedy pískové přípravky či 

přípravky s příměsí čisticích písků. 

Zařizovací předměty jsou odolné přípravkům s příměsemi tekutých chemických látek, 

které rozpouštějí mastnoty, soli či usazeniny. 

Po předání stavby a posléze jejím užíváním, může být potrubní systém vystaven menší 

míře nečistot. Mohou být zaneseny trysky ve splachovacích nádržích či filtry na 

výtokových bateriích. V případném snížení přítoku vody je vhodné nejdříve zkontrolovat 

posléze vyčistit výše uvedené díly. 

Umyvadlové, vanové a dřezové sifony je třeba pročistit (odstraněním usazenin, zbytky 

mýdel, aj.) a propláchnout čisticím prostředkem určeným pro plastové odpady. Tato 

údržba se musí provádět minimálně jednou ročně.  

Čištění zanesených filtrů či sifonů je běžná údržba. Proto nelze jejich zanesení reklamovat 

u zhotovitele stavby.  

Armatury a další vybavení se kontrolují minimálně jedenkrát do roka. V případě závady je 

potřeba nechat dané vybavení odborně opravit. Na údržbu a čištění sprchových vaniček 

nesmí být použity agresivní čisticí prostředky, které by měli za následek poškození 

povrchové úpravy. 

8.8 Kanalizace 

Ležatá kanalizace se skládá z plastových trubek, je uložena pod úrovní podlahy prvního 

podlaží, v zemi. Každá stupačka má svůj čistící otvor. Lze proto kanalizaci čistit. Přístup je 

umožněn přes revizní šachtu a čistící otvory.  
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8.9 Elektroinstalace 

Stavba je připojena přes přípojkovou skříň umístěnou na venkovní fasádě. Hlavní vypínač 

je umístěn v přízemí. 

Veškeré zásahy do elektroinstalace může provádět pouze odborný pracovník 

s příslušnou kvalifikací.  

Údržba, která může být prováděna odborně nezpůsobilou osobou: 

• Výměna žárovek 

• Čištění svítidel, aj. 

Aby bylo možné provádět tuto údržbu, je nutné, aby byly dané spotřebiče odpojeny od 

zdroje elektrické energie. 

Minimálně jednou za tři roky se musí provést revize elektroinstalace včetně hromosvodů. 

Světelné zdroje jsou běžným spotřebním materiálem, nejsou tedy zahrnuty v záruce.  

8.10 Zámečnické konstrukce 

Do této kategorie se řadí například veškerá zábradlí, madla, ploty, aj. Není třeba speciální 

údržby. V případě poškození, kdy se sedře povrchová úprava je třeba postižené místo 

překrýt například ochranným lakem tak, aby se zabránilo vzniku koroze. 

Je zakázáno či jinak, manipulovat se šrouby či upevňovacími prostředky, které slouží ke 

spojení a uchycení dílů konstrukce dohromady. 

8.11 Výtah 

Dodavatel výtahu dodá pokyny k obsluze výtahu. Uživatel nemovitosti musí zajistit 

servisní činnost. V opačném případě nelze výtah provozovat. 

8.12 Různé 

Přístupové komunikace musí být pravidelně udržovány. Zejména pak v zimním období, 

kdy se musí zajistit odklizení sněhu a posyp komunikace. 

Okapní žlaby je třeba čistit od listí a nečistot minimálně jednou ročně.  
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8.13 Orientační životnost funkčních dílů a konstrukčních prvků 
S

ou
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r 
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č
ní

ch
 

dí
lů

 

Konstrukční prvek 
Životnost 

v letech 

Cyklus 

oprav v 

letech 

Rozsah 

oprav v 

% 

01
 Z

ák
la

dy
 železobeton(pasy,piloty) 100   50 

        

        

        

02
 S

tě
ny

 a
 p
ří
č
ky

 

Obvodové a střední nosné zdivo 100   100 

Atikové zdivo 50 20 20 

Příčky 100 100 

        

03
 N

ep
rů

hl
ed

ný
 

ob
vo

do
vý

 p
lá

šť
 Obklad deskami Cembonit 5.p 40 5 10 

        

        

        

        

04
 S

tr
op

y 

Stropní kce - železobetonová 100   100 

SDK podhledy  20 10 20 

        

        

        

05
 S

ch
od

iš
tě

 a
 

ši
km

é 
ra

m
py

 

schodiště železobetonové 100   100 

        

        

        

        

06
 P

od
la

hy
, p

ov
rc

hy
 

st
ě
n 

a 
st

ro
pů

 

Povlak PVC 15   100 

Keramická dlažba 80 5 10 

Břizolitová škrábaná omítka vnější 60 40 25 

Omítka štuková vápenná vnitřní 100 25 5 

Obklad dřevěný vnitřní 100 30 10 
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Orientační životnost funkčních dílů, konstrukčních prvků 

S
ou

bo
r 

fu
nk
č
ní

ch
 d

ílů
 

Konstrukční prvek 
Životnost 

v letech 

Cyklus 

oprav v 

letech 

Rozsah 

oprav v 

% 

07
 K

om
ín

y 
a 

ko
uř

ov
od

y 

Komín 80   10 

        

        

        

        

08
 S

tř
ec

hy
 

Krytina z pozinkovaného plechu 25   100 

Okapy a žlaby z pozinkovaného plechu 20   100 

Asfaltové pásy horní 25   100 

Polystyrénové desky ve střešní kontrukci 60   100 

        

09
 V

ýp
ln
ě
 o

tv
or
ů

 

Plastová okna 50 25 15 

žaluzie hlinikové 60 20 10 

Hliníkové vstupní dveře celoprosklenné 40 15 10 

Oplechovíní parapetů 50   100 

Kontrola těsnění oken a dveří 50 10 10 

Promazání pantů a kování 1 1 100 

        

10
 Z

áb
ra

dl
í Venkovní zábradlí ocelové 60   100 

Nástřik zábradlí 10   100 

        

        

11
   

 V
ýt

ah
y Osobní výtah 30 15 30 

        

        

        

12
 Š

ac
ht

y 

vý
ta

ho
vé

, 

vě
tr

ac
í a

 

ve
nt

ila
č
ní

 VZT potrubí 80   100 
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Orientační životnost funkčních dílů, konstrukčních prvků 

S
ou

bo
r 

fu
nk
č
ní

ch
 d

ílů
 

Konstrukční prvek 
Životnost 

v letech 

Cyklus 

oprav v 

letech 

Rozsah 

oprav v 

% 

14
 V

ni
tř

ní
 v

od
ov

od
ní

   
   

   
   

ro
zv

od
y 

a 
př

íp
oj

ky
 

Potrubí studené vody 30   100 

Potrubí TUV 30   100 

Potrubí cirkulace 30   100 

Záchodové mísy a splachovací zařízení 20   100 

        

        

        

15
 V

ni
tř

ní
 

ka
na

liz
ac

e 
a 

př
íp

oj
ky

 

Betonové potrubí 50   100 

Vodorovné a svislé odpadny PVC 30   100 

        

        

        

16
 V

ni
tř

ní
 e

le
kt

ric
ké

 r
oz

vo
dy

 a
 

př
íp

oj
ky

 

Elektrorozvody 40   100 

Osvětlovací tělesa 20   100 

Rozvaděče 20   100 

Zásuvky 15   100 

Vypínače 10   100 

Hromosvod 80   100 

Sporák elektrický 25   100 

        

17
 O

ch
ra

na
 p
ře

d 

bl
es

ke
m

 

Hromosvod-revize 2 2 100 

        

        

        

        

pl
y

no
v

é ro
z Plynové rozvody ocelové svařované 30   100 
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19
 V

yt
áp
ě

ní
, m
ě
ře

ní
 

a 
re

gu
la

ce
 

Litinové článkové radiátory 50   100 

Výměníky 20   100 
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9 POUŽITÁ MECHANIZACE 
 

9.1 Jeřáb s horní otočí Liebherr 132 EC-H 8 Litronic 
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9.2 Podvalník Goldhofer 4-osý 

 
Podvalník bude třeba pro přepravu strojního zařízení (vrtná souprava, rypadla) po 

pozemních komunikacích. Jako tahač pro tento podvalník bude použit automobil Iveco 

540. 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 Technické parametry podvalníku 

Délka:     13 m 

Šířka:     3 m 

Nosnost:    50 t 
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9.3 Kolový dozer Caterpillar 814F II 

9.3.1 Technické parametry 

Výkon motoru:   189 kW 

Šířka radlice:    3,6 m 

Provozní hmotnost:   21,7 t 

Objem zeminy před radlicí:  2,66 m3       

9.3.2 Rozměry 
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9.4 Pásové rýpadlo Caterpillar 319D (93kW) 

9.4.1 Technické parametry 
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9.4.2 Manipulační prostor 
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9.5 Kolové rýpadlo Caterpillar M316D (118kW) 

9.5.1 Technické parametry 
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9.5.2 Manipulační prostor 
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9.6 Mini-rýpadlo Caterpillar 305.5D DR (35kW) 

9.6.1 Technické parametry a manipulační prostor 
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9.7 Nakladač Caterpillar 272C (Bobcat) 
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9.8 Vrtná souprava pilot Liebherr LRB 155 

9.8.1 Technické parametry 

Operační hmotnost:    67 t  

Maximální výška:    24 m  

Maximální krouticí moment:   220 kNm  

Max. tažná / tlačná síla:   30 t  

Výkon motoru:    450 kW 

Maximální průměr vrtu s/bez oscilátoru: 1500/2200 mm 
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9.9 Nákladní automobil Scania P 380 8x4 tipper s přívěsem Kempf 

 

9.9.1 Technické parametry 

Užitečné zatížení automobilu:  20 t  

Objem korby automobilu:   16 m3 

Užitečné zatížení přívěsu:   13,6 t 

Objem korby přívěsu:    14 m3 

9.10 Kontejner na odpad 

Nosnost:     9 t 

Objem:     10 m3 
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9.10 Autodomíchávač Tatra T 815 AM 369 6 x 6 

 

 

9.10.1 Technické údaje AM 369 

Celková hmotnost:   27 200 kg 

Pohotovostní hmotnost:  13 100 kg 

Užitečné zatížení:   14 100 kg 

Geometrický objem bubnu:   10,25 m3 

Otáčky bubnu min./max.:  4-12,5 min-1 

Celková šířka vozidla:   2 500 mm 

Objem vodní nádrže:   680 dm3 
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9.11 Autočerpadlo betonu Putzmeister M 31.5 

 

 

9.11.1 Technické parametry čerpací soustavy 

Počet ramen:    5  

Výškový dosah:   30.5 m  

Horizontální dosah:   26.6 m  

Hloubkový dosah:   20.4 m  

Max. zatížení přední podpory: 185 kN  

Max. zatížení zadní podpory:  182 kN 

9.11.2 Technické parametry čerpadla 

Zdvih válce:    2100 mm  

Průměr válce:    230 mm  

Max. teoretický výkon:  140 m³/h  

Maximální pracovní tlak:  70 bar  

Počet zdvihů:    27 min-1  



Diplomová práce – stavebně technologický 

projekt 

2012 

 

143 
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9.12 Badie Boscaro BCE-50 

9.12.1 Technické parametry 

Objem:   500 l 

Průměr rukávu:  200 mm 

Nosnost:   1100 kg 

Hmotnost:   230 kg 

 

 

9.13 Vibrační lišta RVH 200 - 2 m 

9.13.1 Technické parametry 

Motor:    Honda GX-25 

Objem:   25 cm3 

Výkon/otáčky motoru: 0,72 kW/ 7 000 min-1 

Palivo:    benzin 

Objem nádrže:  0,5 l 

Frekvence:   až 9 500 vibr./min 

Odstředivá síla:  150 kN 

Délka:    2 m 

Hmotnost:   13,5 kg 

 

9.14 Ponorný vibrátor Wacker M2000 

9.14.1 Technické parametry 

Výkon:    1,5 kW 

Výstupní rychlost:  17,500 min-1  

Hmotnost:   5,9 kg  

Napětí:   115/230 V 
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9.15 Omítací čerpadlo Filamos CA-20 COM-V s aktivační míchačkou 

9.15.1 Technické parametry 

Max. výkon:    20 dm3/min  

Max. tlak:    3,5 MPa 

Max. zrnitost:    2 mm 

Max. dopravní vzdálenost:  40 m  

Příkon:     3 + 2,6/3,1 kW 

Napětí:    400 V  

Hmotnost:    255 kg  

Objem:    65 l 

9.16 Stavební výtah Multilift 503A 

9.16.1 Technické parametry 

Jmenovitá nosnost:   500 kg 

Jmenovitá rychlost:   23,5 m/min. 

Max. výška k římse:   100 m 

Vnitřní rozměry klece:  1,3 x 1,7 m 

Napěťová soustava:   3NPE – 50Hz    

     400 V/TN-S 

Ovládací napětí:   3,5 kW 

Výkon el. Motoru:   16 A 

Průměr nosného lana:  1508 mm 
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9.17 Vibrační deska Dynapac LH 700 

9.17.1 Technické parametry  

Rozměry desky š x d:   660 x 1050 mm 

Hmotnost:    780 kg 

Frekvence vibrací:   53Hz 

Amplituda:    2,5 mm 

Rychlost:    30 m/min 

Síla úderu:    95 kN 

Hlukové zatížení:   109dB 

9.18 Svářečka KIT 309 

9.18.1 Technické parametry 

Napájecí napětí:   50/60 Hz 3x400V 

Jištění – pomalé:   16 A 

Rozsah svařovacího proudu:  30-250 A 

Napětí na prázdno:    17,7 – 39,2 V  

Rozměry:     800x490x740 mm 

Hmotnost:    88 Kg 
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

Dle zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník 

§631-§656 zákona 

 

I Smluvní strany 

Objednatel:   Michal Kern 

    Smrková 971/28 

    Plzeň – Doubravka 

    312 00 

IČO:    000 64 581 

Č. účtu:   2000525769/0800 

(dále jen objednatel)  

 

Zhotovitel:   Postavil a zbořil s.r.o. 

    Plzeň 19 

    Plzeň 

    312 00 

Odpovědný zástupce:  Ing. Petr Kadeřábek 

IČO:    259 22 594 

DIČ:    CZ27654094 

Č. účtu:   276307854277/0100 

(dále jen zhotovitel) 
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II  Předmět plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě 

uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit 

v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních 

podmínek. 

 

2.2 Předmětem plnění této smlouvy je stavba bytového domu v Rokycanech v Armádní ulici 

v rozsahu nabídkového rozpočtu podle platné projektové dokumentace vypracované 

firmou Postavil a zbořil s.r.o. 

 

2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou 

práce specifikované v rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této 

smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá projektové 

dokumentaci, výkazu výměr a soutěžním podmínkám, které si zhotovitel převzal jako 

podklad pro zpracování nabídkové ceny. 

 

2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou 

obsaženy v uvedeném rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce 

provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o 

tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li 

zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a 

takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo 

s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení 

rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě. 
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2.6 Dílo bude provedeno v takové kvalitě, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, 

platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a 

prováděné práce. 

 

2.7 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály, technologie nebo 

změny, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije materiál, o kterém je v době jeho užití 

známo, že je zdraví a životnímu prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na vyzvání objednatele písemně doložit vysvětlení svého jednání a provést okamžitě 

nápravu.  Veškeré náklady spojené s nápravou nese zhotovitel. 

 

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami staveniště, 

projektovou dokumentací a v rozpočtu uvedl všechny položky, které jsou nutné pro 

řádné dokončení kompletního díla. A disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

III  Čas plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

Zahájení prací: 02/2013 

Dokončení prací: 02/2015 

 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že začne s pracemi nejpozději 90 dnů od podepsání této smlouvy. 

Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

3.3 Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je objednatel 

 oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč za každý den 

prodlení. 
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3.4 Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou 

 součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména části IV. této smlouvy, obchodního 

zákoníku a dalších příslušných předpisů. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny 

provedení díla o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností. Mezi uvedené 

povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla. V případě, že objednatel 

bude v prodlení s řádnou úhradou na cenu díla podle ustanovení části III. této smlouvy a 

to o více než 30 dnů prodlužuje se o dobu jeho každého takového prodlení sjednaná 

doba k provedení a předání díla. Doba prodlení se přitom počítá ode dne, kdy měla 

 být platba provedena. V takových případech je zhotovitel oprávněn v plném rozsahu 

přerušit provádění díla a prací, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, až do 

doby poskytnutí řádné součinnosti objednatelem. 

 

3.5 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem. 

V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a předpokládané termíny 

realizace. 

 

3.6 Prodlení ukončení díla o více jak 60 dní se považuje za hrubé porušení této 

 smlouvy, pokud k tomu nedošlo ze strany objednatele. 

IV  Cena díla a platební podmínky 

4.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí: 40 000 000 Kč bez DPH 

 DPH bude účtováno podle platných předpisů. 

 

4.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, 

které jsou specifikovány v soutěžních podmínkách a dokumentaci. 

 

4.3 Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na 

zaplacení ujednané ceny. 
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4.4 Ujednaná cena byla stanovena dle rozpočtu uvedeného v části II této smlouvy, s tím, že 

takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými 

v tomto rozpočtu. 

 

4.5 Provedení víceprací a různých změn musí být předem odsouhlaseno objednatelem. 

Pokud zhotovitel tyto práce učiní bez souhlasu objednatele, má objednatel právo na 

odmítnutí úhrady těchto prací. 

 

4.6 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II 

(vícepráce nebo méněpráce) nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a 

 předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném 

 rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle jednotkových cen 

víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané firmou RTS Plzeň s.r.o. Tyto změny musí 

být předem odsouhlaseny objednatelem. 

 

4.7 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem: 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

4.8 Cena, na které se strany dohodly, platí k datu předání díla podle této smlouvy. Do této 

doby jsou v ceně započítány i náklady, které souvisí s celkovým vývojem cen. 

 

4.9  Pokud zhotovitel překročí cenu díla, a písemně nedoloží důvod překročení ceny, zaniká 

mu tak nárok na zaplacení částky, o kterou byla cena navýšena. 
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V  Součinnost objednatele 

5.1  Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla 

 potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této 

smlouvy a příslušných právních předpisů. 

 

5.2  Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému 

provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu 

provádění díla. 

 

5.3  O předání staveniště bude sepsán zápis do stavebního deníku, ve kterém bude stanoven 

rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení 

pracovní doby. 

 

5.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou 

 dokumentaci s vyznačením podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 

 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel. 

 

5.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických ing. Milenu 

Drobnou, s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka. 

 

5.6 Technický dozor objednatele bude provádět ing. Pavel Odborný z firmy Plzeňstav s.r.o. 

 

5.7  Technický dozor objednatele a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni 

 zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat 

v případě oprávněného podnětu technického dozoru objednatele pouze odpovědný 

stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor objednatele  bude oprávněně požadovat 

přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, 

případné vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor objednatele 

bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na 

stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním 
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deníku má technický dozor objednatele právo práci přerušit až doby, kdy se dostaví 

odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém 

případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené. 

VI  Povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením prací, předat 

koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany 

(dále jen PO) veškeré podklady a dokumenty nutné pro zpracování plánu BOZP a PO. 

 

6.2 Zhotovitel je povinen projednat a dodržovat všechna opatření, která vyplývají z plánu 

zpracovaného koordinátorem BOZP a PO. 

 

6.3 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků BOZP nebo PO neprodleně zajistit 

jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí koordinátor jako 

stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu stavbu písemně nebo i ústně 

okamžitě zastaví, je zhotovitel povinen takové nařízení koordinátora BOZP 

bezpodmínečně splnit. 

 

6.4 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za 

veškerou činnost při provádění prací pana ing. Petra Kadeřábka autorizovaného inženýra 

pro pozemní stavby. Autorizace s ověřením její pravosti je nedílnou součástí této 

smlouvy v příloze. 

 

6.5 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku 

způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby. 

 

6.6 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit koordinátorovi bezpečnosti práce 

nebo osobě vykonávající technický dozor objednatele doklad o proškolení všech 

pracovníků, kteří jsou jeho zaměstnanci a pracují na plnění díla dle článku II. nebo pro 
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něho vykonávají práce podzhotovitele, které souvisejí s plněním předmětu díla dle 

článku II. této strany. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak 

provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo 

podzemních vod vlivem materiálů, které jsou při realizaci díla používány.  

 

6.8 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů 

po podpisu zápisu o předání díla. 

 

6.9 Zhotovitel se zavazuje používat materiál, výrobky a zařízení, které jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci a mají prohlášení o shodě. Vždy před zahájením příslušného 

druhu prací je zhotovitel povinen předložit pověřenému zástupci objednatele 

k odsouhlasení technickou specifikaci všech materiálů, které budou pro tyto práce 

použity a to včetně technologických předpisů a postupů, případně výpočtů nebo 

zkoušek. Při předání dokončeného díla je povinen vystavit prohlášení zhotovitele o 

shodě. Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné 

doklady na použité materiály, výrobky a zařízení. 

 

6.10 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební 

deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a 

průběhu provádění díla takto:  

a) stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen 

jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude 

vykonávat technický dozor objednatele. 

b) ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných 

méněprací, které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo. Ve stavebním deníku 

budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této 

smlouvy o dílo. 
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c) zhotovitel je povinen stavební deník předložit objednateli nebo jím písemně 

ustanovenému oprávněnému zástupci, vždy po uplynutí kalendářního týdne, a to 

v dohodnutý den, který bude určen při předání staveniště. Jednou týdně je stavební 

dozor povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit 

do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích 

zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce 

objednatele. 

d) předložení stavebního deníku je objednatel povinen stvrdit svým podpisem. 

V případě že objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, 

je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne 

učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto 

výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým 

podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku. 

e) jestliže objednatel své výhrady řádně nezapíše do stavebního deníku, bude se mít za 

to, že zápisy ve stavebním deníku jsou správné a odpovídající skutečnosti a bude se 

z nich vycházet. 

f) objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném 

termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho 

předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy 

oprávněnému zástupci zhotovitele. 

g) jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbavuje zhotovitele jeho 

odpovědnosti za provedené dílo. 

6.11 Zhotovitel předložil doklad o pojištění stavby, který je přílohou č. 4 této smlouvy. 

 

6.12 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických pana  

Ing. Petra Kadeřábka. 

 

6.13 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele rozdělit rozpočet na dvě samostatné části, 

z nichž v jedné budou uvedeny veškeré práce související s opravami statických, 
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konstrukčních a funkčních vad a ve druhé všechny ostatní práce, které jsou předmětem 

díla. Rozpočty budou podepsány a opatřeny autorizačním razítkem. 

 

6.14 Zhotovitel je povinen v případě prodlení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi 

na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor 

objednatele. 

 

6.15 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám 

objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, 

případně živelnou pohromou. 

VII  Odpovědnost za vady, závady a jakost 

7.1  Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku, zejména § 560 – 565. 

 

7.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o 

předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době 

trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo mailem zhotoviteli 

reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném 

oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, 

kde a jak se projevují apod.  

 

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a 

 podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením 

odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na 

jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na 

základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel 

upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.  
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7.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené 

 vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy 

 neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy 

 považovány následující postupy zhotovitele: 

  

a) provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení, 

b) vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení, 

c) nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího 

oznámení, 

d) provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud 

se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný 

zápis, 

e) pokud se jedná o havárii je povinností zhotovitele nastoupit ihned. 

f) V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno 

provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně 

potvrzeným samostatným zápisem. 

 

 

7.5 V případě prodlení s plněním bodu 7.4 c) až 7.4 e) při odstraňování vad   

v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 

výši 5 000 Kč za každou vadu a den. 

 

7.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí 

 náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to 

na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena. 

7.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla. 
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VIII Předání a převzetí díla 

8.1  Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného 

díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 

ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem 

přejímky. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo 

doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na 

adresu sídla objednatele. 

 

8.2 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít.  

 Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je 

dílo bez vad a nedodělků. 

 

8.3 O přejímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné 

vady díla a nedodělky, ale i ty vady a nedodělky, které samy osobě ani ve svém spojení 

nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v zápise i 

s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení 

přejímacího řízení bude shledáno dílo jako  bezvadné, anebo na něm budou pouze 

takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému 

užívání díla, podepíší strany předávací protokol. 

 

8.4 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo 

 v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést 

 používané plochy a prostory do původního stavu.  

IX Zajištění závazků 

9.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, 

nejvýše však za deset dnů prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas 

objednateli ve smyslu ustanovení části II. a části VIII. této smlouvy. V případě prodlení 

delšího než deset dnů se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli za každý následující den 
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počínaje jedenáctým dnem smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Závazek splnit povinnost, 

jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. 

 

9.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 8.4 části VIII. této 

smlouvy. 

 

9.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování ustanovení koordinátorem 

zpracovaného a vzájemně odsouhlaseného plánu BOZP a PO pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování 

plánu BOZP a PO zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé 

takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení plánu BOZP a PO 

přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 

ve výši  20.000,- Kč. 

 

9.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za 

každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo doplatku na 

cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy. 

 

9.5  Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně  

 nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení 

 povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění 

zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami. 
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X  Odstoupení od smlouvy 

10.1  Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je 

 v prodlení více než 30 dnů s řádným placením odsouhlasených dílčích zálohových faktur 

na cenu díla podle části III této smlouvy. 

 

10.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele 

 s včasným předáním díla podle části II. a části VIII. této smlouvy o více než 30 dnů. 

 

10.3 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle 

příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 

 

10.4 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění  zhotovitele nebo 

objednatele. 

 

10.5 Odstoupit od smlouvy lze dále dle § 344 – 362 OZ. 
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XI  Závěrečná ustanovení 

 

11.1  Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve 

formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato 

smlouva je provedena v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

11.2 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

a)  rozpočet stavebního objektu,  

b) harmonogram prací,  

c) osvědčení autorizace odpovědného stavbyvedoucího 

d) doklad o pojištění stavby,  

 

V …………….... dne…………..                        V Plzni dne   

Zhotovitel:               Objednatel:  

 

…………………………….......                                           ………………………………… 
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11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Bezpečnost zdraví při práci na stavbě upravuje: 

Zákon č.309/2006 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 

jeho změny 362/2007 SB. A 189/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a nářadí. 

11.1 Všeobecná ustanovení 

11.1.1 Povinnosti dodavatelů stavebních prací 

Dodavatel stavebních prací zodpovídá za dodržování bezpečnosti a dílčích předpisů při 

práci a pohybu strojů. 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit pracovníky odpovídajícími ochrannými 

pomůckami a je povinen pracovníky proškolit o práci s těmito pomůckami. Musí vytvořit 

dokumentaci bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací.  

Osoby pohybující se na staveništi musí být proškoleny o chování na staveništi při 

probíhajících pracích. 

Povinnosti dodavatele stavebních prací udává 

• nařízení vlády 591/2006 Sb., 
• nařízení vlády 362/2005 Sb., 
• nařízení vlády 101/2005 Sb.  
• zákon 309/2006 Sb. 

 
Dodavatel je povinen prokazatelně proškolit pracovníky v problematice BOZP a požadovat 

plnění těchto požadavků i od subdodavatelů. 
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11.1.2 Povinnosti stavbyvedoucího 

Stavbyvedoucí je povinen vést docházku příchodů a odchodů pracovníků, má zajišťovat 

pravidelná školení BOZP pro pracovníky, zabezpečit školení BOZP novým pracovníkům. 

Stavbyvedoucí musí požadovat od pracovníků lékařskou prohlídku, kterou doloží 

způsobilost k vykonávání rizikových činností. 

Dodržovat na staveništi opatření týkající se BOZP a jejich případné porušení neprodleně 

napravit, nebo přerušit práce na tak dlouhou dobu, nebudou-li na pracovišti splněny 

podmínky BOZP. 

Vybavit pracovníky odpovídajícími bezpečnostními pomůckami. 

11.1.3 Povinnosti pracovníků 

Pracovníci jsou povinni při práci postupovat podle pokynů a pravidel BOZP.  

Pracovníci jsou povinni pracovat pouze s těmi přístroji, na které mají oprávnění. 

Nesmí provádět žádné změny na bezpečnostních, požárních nebo výstražných prvcích bez 

souhlasu odpovědného pracovníka. 

Musí dodržovat bezpečnostní pokyny, výstražné signály a pokyny pracovníků střežících 

nebezpečný prostor. 

Jsou povinni provádět práci pouze na přiděleném pracovišti, ze kterého se nesmí 

vzdalovat bez souhlasu odpovědného pracovníka. To je povoleno pouze z naléhavých 

důvodů (nevolnost, úraz). Svévolné opuštění pracoviště je bráno jako porušení pracovních 

předpisů. 

Pracovníci jsou povinni neprodleně hlásit poruchy strojů, konstrukcí nebo jakékoli 

porušení BOZP odpovědné osobě, která má za povinnost sjednat nápravu. 

Povinnosti pracovníků udává 

•  nařízení vlády 591/2006 Sb. 

•  nařízení vlády 362/2005 Sb. 

•  nařízení vlády 101/2005 Sb. 

•  zákon 378/2001 Sb. 
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11.2 Požadavky na ochranu zdraví při práci na staveništi 

Tyto požadavky stanovuje nařízení vlády č.591/2006 Sb. Nevztahuje se na staveniště při 

hornických a důlních pracech, nebo pracech v podzemí.  

Za uspořádání staveniště zodpovídá zhotovitel, kterému bylo staveniště předáno. V zápise 

o předání a převzetí budou uvedeny všechny podstatné náležitosti, které jsou z hlediska 

ochrany zdraví významné. 

Plnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude dohlížet 

koordinátor BOZP. Bude provádět zápisy plnění požadavků na BOZP. 

11.2.1 Koordinátor stavby během přípravy stavby 

Koordinátor dává podněty a doporučuje technická řešení, která jsou významná z hlediska 

zajištění ochrany zdraví při práci. 

Zpracovává rizika na staveništi, poskytuje odborné konzultace na toto téma. 

Zabezpečuje, aby v dokumentaci nechyběly pokyny bezpečného chování při pracech na 

stavbě. 

11.2.2 Koordinátor během realizace stavby 

Navrhuje termíny kontrolních dnů a dohlíží na plán a kvalitu jejich plnění.  

Kontroluje, zda zhotovitelé dbají pokynů bezpečnosti, případně podává námitky na jejich 

plnění a řešení vedoucí k adekvátnímu plnění pokynů bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Provádí zápisy zjištěných nedostatků, na které prokazatelně upozornil zhotovitele, 

přičemž zápisem zaznamenává, jak byly tyto nedostatky odstraněny. 

11.2.3 Obecné požadavky 

Staveniště v zastavěném území musí být oploceno souvislým plotem do výšky 1,8m.  

Na staveništi je třeba stanovit únikové cesty a ty udržovat volné. 

Lešení (kozové i normální) vyšší dvou metrů musí být zajištěno dvěma tyčemi jako 

zábradlím. První ve výšce 1,1m a druhou ve výšce 0,55m. Lešení bez zábradí je možné 

používat jen do výšky podlahy 1,5m, s výškou podlahy v rozmezí 1,5 – 2m je třeba zajistit 

alespoň jednou tyčí ve výšce 1,1m. 
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Nepoužívané prohlubně, jámy, výkopy a jiná místa kde hrozí pád fyzické osoby musí být 

zakryty nebo ohrazeny podle přílohy č.3 tohoto nařízení vlády, nebo bude zhotovitelem 

zajištěno ohraničení staveniště, dostatečně viditelné a jasné i ve tmě a bude takového 

charakteru, že zabrání vstupu nepovolaným osobám. V takovém případě je zhotovitel 

rovněž povinen zhotovit plán kontrol těchto opatření a důsledně ho dodržovat. Zákaz 

vstupu všem nepovolaným osobám musí být vyznačen na všech vstupech a přístupových 

komunikacích. 

Zaměstnavatel je povinen veškeré prohlubně přesahující 0,25m neprodleně po jejich 

vzniku zakrýt poklopem s odpovídající únosností. 

Vjezdy pro vozidla musí být označeny dopravními značkami. 

Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

komunikací. 

Jakýkoli přístup na nezpevněné plochy staveniště je možný jen za předpokladu, že tato 

situace nemá negativní vliv na bezpečnost při práci, nemá vliv na kvalitu provedených 

prací a neohrožuje časový postup prací. 

11.2.4 Rozvody energie 

Veškerá dočasná vedení energií na staveniště musí být provedena tak, aby jejich užíváním 

nebylo ohroženo zdraví. Rozvody existující před zřízením staveniště musí být zjištěny, 

přezkoušeny a označeny. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí být podrobována 

pravidelným kontrolám, v daných intervalech. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 

všechna elektrická zařízení, která nejsou nezbytně nutná z provozních důvodů, vypnutá a 

zajištěná proti neoprávněné manipulaci. 

11.2.5 Obsluha strojů 

Před použitím stroje seznámí zhotovitel obsluhu s pracovními a provozními podmínkami. 

Seznámí obsluhu s únosností půdy, pojezdovými rovinami, s překážkami nadzemními 

případně i podzemními. 

Při používání stroje zodpovídá obsluha za jeho stabilitu. Případné stabilizační prvky musí 

být nastaveny v souladu s návodem na používání stroje a musí být zajištěny proti 

zaboření, posunu a uvolnění. 
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Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým nebo světelným signálem. 

Při požívání strojů na pozemních komunikacích se zhotovitel zavazuje postupovat přesně 

podle dopravních předpisů a nařízení. 

Stroje pro zemní práce 

Stroj se pohybuje v takové vzdálenosti od výkopů, aby nedošlo k jeho sesunutí do výkopu, 

nebo poškození stěn výkopu. Tato vzdálenost bude stanovena v PD, nebo ji stanoví 

oprávněná osoba. 

Při použití více strojů na jednom pracovišti, mohou být použity tak, aby nedošlo 

k narušování jejich pracovního prostoru. 

Při nakládce materiálu, lze s materiálem manipulovat pouze nad ložnou plochou určenou 

pro nakládání a pouze tak, aby nedocházelo ke kontaktu s dopravním prostředkem. Pokud 

není možné zajistit pohyb nakladače tak, aby lžíce neoperovala nad kabinou dopravního 

prostředku, je třeba zajistit, aby při nakládání nikdo v kabině dopravního prostředku 

nebyl, ani se nezdržoval v manipulačním prostoru nakladače. 

Při přejíždění naloženého stroje, je nezbytné zajistit výhled pro obsluhu stroje a zajistit 

stabilitu přepravovaného materiálu. 

Obsluha stroje nesmí opustit svoje místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, nebo jinak zajištěno, což blíže specifikuje návod na užívání stroje. 

Při hrnutí zeminy dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty hranici svahu nebo 

výkopu, při zahrnování to neplatí. 

Převisy vzniklé při rýpání se musí neprodleně odstranit. 

 Není dovoleno stroj nebo jeho části používat k jiným účelům, než udává návod na 

obsluhu stroje. 

Čištění pracovních částí strojů může být prováděno pouze při vypnutém motoru. 

Kanalizační poklopy, hydranty, uzávěry plynu a vody a další je nutné viditelně a jasně 

označit aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení. 

Kritický prostor pracovního stroje se určuje z jeho maximálního pracovního dosahu 

zvětšeném o dva metry. 
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Míchačky 

Míchačka musí být před uvedením do provozu řádně postavena a zajištěna v horizontální 

poloze. 

Plnění míchačky je povoleno pouze při rotujícím bubnu. Při ručním plnění míchačky 

lopatou je zakázáno jakkoli zasahovat do bubnu, v případě zachycení se musí stroj 

okamžitě vypnout a až poté lopatu vyndat. 

Čištění míchačky je dovoleno čistit pouze v režimu STOP. Vstupovat na konstrukci 

míchačky je povoleno pouze je-li míchačka odpojena od elektrické energie. 

Dopravní stroje pro přepravu betonových směsí 

Před jízdou musí řidič zkontrolovat, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. 

Při ukládání směsi musí být vozidlo odstaveno na dostatečně zpevněné ploše bez 

překážek a s dostatečnou možností vizuální kontroly. 

Čerpadla betonových směsí a omítačky 

Potrubí a další zařízení pro vedení betonových směsí musí být vedeno tak, aby 

nepřetěžovalo lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukční části stavby. 

Víko tlakové nádoby lze otvírat až po odvzdušnění nádoby. Není dovoleno takové zařízení 

čistit, nebo rozebírat, pokud je pod tlakem. 

Při nástřiku omítky má obsluha pistole stabilní postavení. Je třeba dbát na dobrou 

komunikaci obsluhy čerpadla a pracovníka se stříkací pistolí. 

Pro příjezd vozidel převážejících směsi, je důležité zabezpečit kvalitní příjezdovou cestu, 

bez větší potřeby couvání. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla je zakázáno se zdržovat. 

Výložník slouží pouze účelům ramene čerpadla a neslouží ke zdvihání a přemisťování 

břemen. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen v souladu s předpisy užívání vozu. 

Při provozu čerpadla je zakázáno ohýbat hadice, manipulovat se spojkami potrubí, nebo 

potrubí ručně přemisťovat nejsouli pro to konstruovány. Je přísně zakázáno vstupovat na 

konstrukci čerpadla a k jeho koncovce. 
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Vibrátory 

Délka přívodu mezi napájením a částí vibrátoru, která je držená v ruce musí být nejméně 

10m. 

Noření a vytahování vibrátoru ze směsi, se provádí pouze za chodu vibrátoru. 

Nesmí být porušován návod na použití přístroje. 

Hutnící přístroje 

Přístroje pro hutnění musí být používány přesně podle pokynů daných výrobcem. Jejich 

obsluha bude proškolena a seznámena s přístrojem. Obsluha se bude chránit 

protivibračními rukavicemi, případně proti hluku ucpávkami uší. 

Vrták pro provádění pilot 

Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo v žádném případě ohroženo prací 

stroje ani žádnou jeho částí. Ze stanoviště musí být výhled na všechna nakládací místa, 

popřípadě zajistit komunikaci mezi těmito dvěma místy pomocí signálů. 

Stroj se musí nastavit a používat přesně podle požadavků, daných výrobcem. 

V manipulačním prostoru stroje je zakázáno se pohybovat, pokud nejde o stanoviště 

obsluhy. 

Stroj v režimu vypnuto musí být zajištěn podle předpisů daných výrobcem. 

Stavební výtahy 

Stavební výtahy musí procházet pravidelnými kontrolami. 

11.2.6  Obecná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení, nebo 

ukončení prací 

Případné závady, zjištěné při chodu stroje, obsluha zaznamená, a pokud nemají vliv na 

chod stroje, zdraví lidí a kvalitu provedených prací, seznámí s tím střídací obsluhu. Pokud 

se jedná o závadu, která má negativní vliv na zmíněné aspekty, oznámí to obsluha 

neprodleně stavbyvedoucímu, který zajistí odpovídající postup při nápravě škod. 

Při ukončení práce musí být stroj zajištěn přesně podle instrukcí daných výrobcem. 

Obsluha stroje se nesmí od stroje vzdalovat, pokud neučiní potřebná opatření k jeho 

zajištění v souladu s návodem od výrobce. Odstavení stroje musí probíhat podle předem 

určených stanov. 
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11.2.7 Přeprava strojů 

Každý stroj má ve svém návodu pokyny k jeho bezpečné nakládce, přepravě a vykládce. 

Tyto pokyny budou dodržovány. Při přepravě stroje, se na jeho částech ani v kabině nesmí 

zdržovat žádné osoby. Při přepravě strojů, musí být všechny pracovní části stroje 

v přepravní poloze a stroj musí být zajištěn tak, jak ukládá návod od výrobce. 

Stroj, na který probíhá nakládka, musí stát na rovné zpevněné ploše. Musí se zabránit, 

jeho zaboření do podkladu. 

Při manipulaci se stroji, při nakládce a vykládce, se v blízkosti stroje pohybují pouze 

pověřené osoby. 

V každé situaci práce se stroji se musí postupovat tak, aby se zabránilo vzniku úrazů. 

11.2.8 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Skladování materiálu musí být ve shodě s doporučením výrobce. Přísun i odběr 

skladovaného materiálu musí probíhat v souladu s postupem prací. 

Skladovací plochy musí být rovné, zpevněné a odvodněné. Rozměry skladovacích ploch a 

jejich rozmístění musí být v souladu s PD. 

Uložený materiál musí být skladován tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, nedošlo k jeho 

poškození, nebo narušení komunikačního prostoru. 

Materiál, který není vybaven prvky pro uchopení a doléhá přitom těsně na sebe, musí být 

proložen podkladky. Podkladky musí být z jednoho kusu materiálu, kulatiny nejsou 

povoleny. 

Sypké hmoty v pytlích se mohou ukládat nejvýše do výšky 1,5m, na paletách do 3m. 

Tabulové sklo musí být skladováno na stojato v rámech. 

Zdivo bude ukládáno do výšky stanovené výrobcem – max 3palety na výšku (v našem 

případě jde o podklad z hutněného štěrkopísku) což je v souladu s výrobcem. 

S odpady je třeba nakládat podle PD a platnými právními předpisy. 

11.2.9 Bednění 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být při montáži i 

demontáži zajištěno proti pádu jako celek i jednotlivých částí. Při montáži i demontáži se 

musí dbát bezpečnosti osob při práci ve výškách. Pracovníci musí být v takových 

případech jištěni, nebo zajistit jejich bezpečný pohyb jinak (zábradlí). 
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Podpěrné konstrukce musí být montovány a navrženy tak, aby je bylo možné při 

odbedňování postupně uvolňovat bez rizika ohrožení zdraví osob.  

Všechny části bednění musí mít ověřenou a deklarovanou únosnost od výrobce. 

Před zahájením betonáže musí být všechny části bednění prohlédnuty, zkontrolována 

jejich funkce a o této kontrole musí být proveden zápis do KZP. 

11.2.10 Železářské práce 

Fyzické osoby nesmí být ohroženy na zdraví jakoukoli manipulací s nářadím nebo 

prostředky potřebnými k přípravě a ukládání výztuže.  

Při stříhání více drátů najednou musí být pruty zajištěny v pevné poloze. 

Při práci se stroji se tyto nesmí přetěžovat a manipulace s výztuží musí probíhat tak, aby 

pruty, nebo jejich části neohrozili zdraví fyzických osob. 

11.2.11 Betonáž 

Při betonáži se musí pracovníci pohybovat pouze na stanovených plochách. Dělníci ve 

výškách musí být jištěni tak, aby bylo zabráněno pádu z výšky. K pracovní ploše mají 

přístup jen dělníci s řádným proškolením. 

Pro přístup a pro přepravu betonové směsi musí být zbudovány bezpečné přístupové 

komunikace – lešení, podlahy a podobně. Chůze dělníků po výztuži uložené v bednění je 

zakázána. 

Bednění musí splňovat plán kontrol KZP. Jeho případné závady musí být zapsány a 

odstraněny. 

Při užívání čerpadla musí být zajištěna komunikace mezi pracovníky (blíže v části 2.3.3.4. 

Čerpadla betonových směsí a omítačky). 

11.2.12 Odbedňování 

Odbedňování smí být zahájeno po zkouškách pevnosti betonu, přesně podle části A5 

Předpis pro provedení ŽB konstrukcí. 

Dělníci musí být chráněni proti pádu z výšky. Práce musí odpovídat předpisům daných 

zhotovitelem bednění. 

Prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných osob. Každý 

dělník musí být řádně proškolen. 
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11.2.13 Zednické práce 

Stroje pro výrobu a přemisťování malty se umisťují tak, aby nezapříčinili zranění osob. 

Pokud bude dělník pracovat s vápennou maltou, je důležité, aby se chránil ochrannými 

pomůckami proti odstříknutí materiálu. 

Zdění bude probíhat přesně podle daného předpisu, který odpovídá požadavkům pro 

zdění daných výrobcem zdících prvků. 

Na právě zděnou konstrukci se nesmí vylézat, nebo ji jinak zatěžovat. 

Pracovníci musí být v případě potřeby zajištěni proti pádu z výšky. 

11.2.14 Práce na střeše 

Zaměstnance provádějícího práce na střeše je nutné chránit proti pádu z výšky, sklouznutí 

ze střechy (při sklonu nad 25 stupňů) a případné propadnutí střešní konstrukcí. 

11.2.15 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

Musí být plněny technologické předpisy pro práci s danými materiály. 

Pokud se jedná o těkavé látky, nebo látky vylučující do ovzduší chemické výpary nebo 

hořlavé látky, je nutné zajistit při práci dostatečnou výměnu vzduchu nebo ochranu před 

možností výbuchu hořlavin. 

Při shromažďováním hořlavin se musí postupovat podle zvláštních předpisů a norem při 

práci i při jejich odstraňování. 

Všechny osoby, pohybující se v blízkosti takovýchto rizikových látek, se musí proškolit a 

informovat o povinnostech, které musí plnit. 

11.2.16 Malířské a natěračské práce 

Při provádění těchto prací se bude postupovat podle technologických předpisů daných 

výrobcem.  

11.3 Práce ve výškách 

11.3.1 Zajištění proti pádu 

Přístupové cesty a pracovní plochy musí splňovat požadavky na únosnost, na pohyb osob. 

Musí být vybaveny zábradlím s horní hranou ve výšce 1,1m nad úrovní pracovní plochy. 

Pokud je pracovní plocha, nebo přístupy na ní ve výšce nad 2m od úrovně terénu je třeba 



Diplomová práce – stavebně technologický 

projekt 

2012 

 

176 
 

použít zábradlí o dvou tyčích. Horní v 1,1m a spodní v 0,55m od úrovně podlahy pracovní 

plochy. 

Všechny osoby pohybující se na těchto konstrukcích musí být řádně proškoleny. 

Všemi prostředky musí být bráněno možnosti pádu osoby z výšky. Osoby pohybující se 

mimo prostory chráněné zábradlím a hrozí tu riziko pádu, musí být jištěny lanem a 

speciálním postrojem. 

Jištění dělníků pomocí lan a postrojů podléhá zvláštním postupům, pokynům a kontrolám. 

Pracovníci musí být proškoleni o práci za těchto podmínek a musí být shledáni 

způsobilými tuto činnost v takových podmínkách za daných kritérií splňovat. Při používání 

těchto ochranných pomůcek se musí dodržovat návod k jejich používání. Každá pomůcka 

musí procházet pravidelnými kontrolami. Pokud je shledána na pomůcce jakákoli závada, 

nesmí se tato nadále používat a musí se neprodleně vyřadit. 

Používání ochranných osobních pomůcek podléhá přísným kritériím, které nesmí být 

porušeny. 

Všechny nepovolané, neproškolené a neschválené osoby se nesmí v těchto prostorech 

pohybovat. 

Proškolení pracovníků se musí týkat i jednání v rizikových situacích. 

11.3.2 Zajištění proti pádu břemen 

Při práci i jejím přerušení je nezbytné, aby všechny pracovní pomůcky a nářadí byly 

zajištěny proti pádu, shození nebo sklouznutí z pracovních ploch. Uložení pomůcek je 

vhodné řešit vhodnými pracovními oděvy, nebo doplňky oděvů. 

V případě zatížení pracovní plochy osobami, materiálem a pracovním náčiním nebo stroji, 

je nezbytně nutné dbát na nosnost pracovní plochy. Pracovní plocha nesmí být přetížena. 

Nosnost je stanovena v průvodní dokumentaci. 

V prostoru, kde je riziko pádu předmětů z výšky je zakázán nebo omezen pohyb osob, 

přičemž se musí osoby v takovém prostoru chránit osobními ochrannými pomůckami. 

Omezení pohybu osob při pracích nepřesahujících jednu pracovní směnu postačí zábradlí, 

nebo zábrana. Pro práce delšího trvání je nutné pro dohled nad tímto prostorem stanovit 

odpovědnou osobu, po celou dobu trvání ohrožení. 
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Šířka ohroženého prostoru se stanovuje podle platných norem a předpisů a to od paty 

svislice procházející volnou hranou pracovní plochy ve výšce. 

Pokud je pracovní plocha ve sklonu větším než 25 stupňů, určuje se šířka nebezpečného 

prostoru podle jiných kritérií. 

11.3.3 Shazování předmětů a materiálu 

Shazovat materiál, nebo jiné věci na nižší plochy je povoleno pouze je-li zamezeno vstupu 

osob, je-li chráněno okolí proti odraženým částem, je-li materiál shazován uzavřeným 

shozem, je-li provedeno opatření proti nadměrné prašnosti a hlučnosti. 

Shazování je zakázáno v případech, kdy není jasné místo dopadu, nebo by shozením 

mohlo dojít ke stržení osob z pracovní plochy. 

11.3.4 Přerušení práce ve výškách 

Pokud počasí nepříznivě ovlivňuje pracovní pohodu na pracovní ploše, je zaměstnavatel 

povinen zajistit přerušení prací. Práce nesmí pokračovat při bouři, dešti, námraze, 

sněžení, při nárazovém větru nebo větru o rychlosti nad 8m/s, mlze s obtížnou viditelností 

a teplotou pod -10stupňů. 

11.3.5 Školení zaměstnanců 

Každý zaměstnanec, kterého se týká práce ve výškách, nebo její dopady musí být řádně 

proškolen o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volným prostorem. 

Zaměstnanci určení vykonávat tuto činnost musí být zdravotně způsobilí. Zvláštní 

proškolení musí dostat pracovníci, kteří budou pracovat nad volnou hloubkou, bez 

pracovní plochy, nebo pracovníci na pohyblivých lávkách. Při montážích a demontážích 

všech pomocných lešení musí být postupováno přesně podle platných předpisů a podle 

doporučení výrobců. 
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Závěr 

Výstup této diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby bytového domu 

v Rokycanech, který se především zaměřuje na hrubou stavbu objektu. Je navržen 

finanční a časový plán výstavby, rozvržení zařízení staveniště. Dále je v práci obsažen 

kontrolní a časový plán a také část zabývající se problematikou bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.
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VŠKP   Vysokoškolská kvalifikační práce 

ČSN   Česká státní norma 

ISO   International Organization of Standardization 

EN   Evropská norma 

SO   Stavební objekt 

PD   Projektová dokumentace 

TP   Technologický předpis 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KZP   Kontrolní a zkušební plán 

NN   Nízké napětí 

HPV   Hladina podzemní vody 

NP    Nadzemní podlaží 
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