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Abstrakt
Tématem diplomové práce je �ešení stavebn� technologické p�ípravy realizace Bytového 

domu v Jihlav�. Bytový d�m je navržen jako stavba s garážemi a bytovými jednotkami. Ve 

spodní �ásti objektu je postaven železobetonový kombinovaný systém, který je od 2.PP až po 

2.NP. Ve vyšších podlažích je stavba �ešena jako zd�ný systém s betonovými stropy. Ve 

spodních 3 podlaží jsou navržena garážová stání a ve zbylých šesti podlažích jsou navrženy 

byty. Projekt se zabývá celou výstavbou stavebních objekt� od technologických postup� p�es 

�asový a finan�ní plán až po bezpe�nost b�hem výstavby.  

  

Klí�ová slova
Bytový d�m, �asový a finan�ní plán stavby, za�ízení staveništ�, technologický p�edpis, je�áb, 

bezpe�nostní plán, hlavní stavební mechanismy, plochá st�echa, technická zpráva, stavební 

jáma, beton, zd�ný systém, bezpe�nostní rizika.  

Abstract
The topic of this master´s thesis deals with a structural and technological preparation of 
implementation of apartment building in Jihlava. The Apartment building is designed as a 
building including garages and dwelling units. In the lower part of the building is constructed 
of reinforced concrete combined system, which is from the 2.PP to 2.NP. The building is 
designed as a brick system with concrete ceilings on the upper floors. The lower 3 floors are 
designed as parking garage and a remaining six floors are designed as apartments. The project 
deals with the entire construction of buildings from technological processes, time and 
financial plan to safety during construction.  
  
Keywords
Apartment building, time and financial plan of the building, building appliances, 
technological specification , crane, security plan, major building mechanisms, flat roof, 
technical report, buildin hole, concrete, brick systém, safety risks.  
  



Bibliografická citace VŠKP

Bc. Tomáš Figura Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby.. Brno, 
2014. 211 s., 85 s. p�íl. Diplomová práce. Vysoké u�ení technické v Brn�, Fakulta stavební, 
Ústav technologie, mechanizace a �ízení staveb. Vedoucí práce Ing. Barbora Ková�ová, Ph.D.. 

  





Pod�kování 

Tímto bych rád pod�koval své vedoucí diplomové práce paní Ing. Barbo�e Ková�ové, Ph.D. 
za podporu a odborné rady p�i vypracovávání diplomové práce.  Pod�kování pat�í také panu 
Ing. arch. Ladislavu Vlachynskému, který mi poskytl projekt k vypracování mé práce. Na záv�r 
mé pod�kování pat�í mé rodin� a zejména mé p�ítelkyni za jejich podporu a trp�livost b�hem 
celého studia. 



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

1 

OBSAH 

Úvod   ................................................................................................................. 7 

1� TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBN� TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 8�

1.1 Základní identifika�ní údaje o stavb� ............................................................ 9

1.2 �len�ní stavby na stavební objekty .............................................................. 9

1.3 Charakteristika staveništ� ........................................................................... 10

1.4 Stavebn� – architektonické �ešení stavebních objekt� ............................... 11

1.5 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu ........... 15

1.6 �asový a finan�ní plán výstavby ................................................................. 15

1.7 Za�ízení staveništ� ..................................................................................... 15

1.8 Hlavní stavební stroje a mechanismy ......................................................... 15

1.9 Bezpe�nost práce ....................................................................................... 15

1.10 Životní prost�edí .......................................................................................... 16

2 KOORDINA�NÍ SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH 

TRAS .............................................................................................................. 17

3� �ASOVÝ A FINAN�NÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ .............................. 19�

3.1 Finan�ní plán výstavby ............................................................................... 20

3.2 �asový plán po objektech ........................................................................... 20

4 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

STAVEBNÍHO OBJEKTU .............................................................................. 21

4.1 Hrubá spodní stavba ................................................................................... 23

4.2 Hrubá vrchní stavba .................................................................................... 28

4.3 Hrubé vnit�ní práce ..................................................................................... 31

4.4 Dokon�ovací práce: .................................................................................... 34

5� PROJEKT ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� ............................................................. 36�

5.1 Zásady organizace výstavby ....................................................................... 37

5.1.1� Informace o rozsahu a stavu staveništ� ......................................... 37�

5.1.2� Sít� technické infrastruktury ........................................................... 38�

5.1.3� Napojení na inženýrské sít� ........................................................... 38�



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

2 

5.1.4� Bezpe�nost na staveništi z hlediska t�etích osob ........................... 38�

5.1.5� Bezpe�nost z hlediska ochrany ve�ejných zájm� ........................... 39�

5.1.6� �ešení za�ízení staveništ� ............................................................. 39�

5.1.7� Ohlášení ......................................................................................... 39�

5.1.8� Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci na staveništi a životní 

prost�edí .......................................................................................... 40�

5.1.9� Termíny výstavby ........................................................................... 42�

5.2 Dopravní dostupnost ................................................................................... 42

5.3 Dimenzování za�ízení staveništ� ................................................................ 42

5.3.1� Stavební bu�ky ............................................................................... 42�

5.3.2� Stanovení dodávky elektrické energie na staveništ� ...................... 43�

5.3.3� Zásobování staveništ� vodou ......................................................... 44�

5.4 Objekty za�ízení staveništ� ......................................................................... 46

5.4.1� Kancelá�, šatna AB 6/3 ší�ka .......................................................... 46�

5.4.2� Sprchový kontejner SB 7 ................................................................ 47�

5.4.3� Skladový kontejner 3 m ší�ka .......................................................... 48�

5.4.4� Mobilní toaleta TOI TOI Fresh ........................................................ 48�

5.4.5� Plastový kontejner .......................................................................... 49�

5.4.6� Mobilní oplocení ............................................................................. 50�

5.4.7� Staveništní rozvad�� ...................................................................... 51�

5.4.8� P�íst�ešek HAKI – dílna a sklad ...................................................... 51�

5.4.9� Zpevn�né plochy št�rkové .............................................................. 51�

5.4.10�Založení pod je�áby ........................................................................ 51�

5.5 Fáze za�ízení staveništ� ............................................................................. 52

5.5.1� Hrubá spodní stavba ...................................................................... 52�

5.5.2� Monolitický kombinovaný systém ................................................... 52�

5.5.3� Hrubá vrchní stavba ....................................................................... 52�

5.5.4� Dokon�ovací práce ......................................................................... 53�

5.6 Ekonomické vyhodnocení náklad� na za�ízení staveništ� .......................... 53

5.7 �asový plán montáže a demontáže za�ízení staveništ� ............................. 54

6� NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJ	 A MECHANISM	 ......... 56�

7� �ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU ............................... 92�



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

3 

8� PLÁN ZAJIŠT�NÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJ	 .......................................... 94�

9� TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS PRO PROVEDENÍ – ZEMNÍ PRÁCE .......... 96�

9.1 Údaje o stavb� ............................................................................................ 97

9.2 Obecné informace o provád�né �ásti ......................................................... 97

9.3 Materiál ....................................................................................................... 98

9.3.1� Zemina ............................................................................................ 98�

9.3.2� Zápory HEB 140 ............................................................................. 98�

9.3.3� Pažina............................................................................................. 98�

9.3.4� Hubený beton ................................................................................. 99�

9.3.5� Beton st�íkaný ................................................................................. 99�

9.3.6� Kotvy pramencové .......................................................................... 99�

9.3.7� P�evázka kotev 2x U profil 240 ....................................................... 99�

9.3.8� P�evázka kotev larssen................................................................. 100�

9.4 Doprava .................................................................................................... 100

9.4.1� Primární doprava .......................................................................... 100�

9.4.2� Sekundární doprava ..................................................................... 101�

9.5 Skladování ................................................................................................ 101

9.6 Pracovní �eta ............................................................................................ 101

9.7 Stroje ........................................................................................................ 103

9.8 Pracovní podmínky, p�evzetí pracovišt� ................................................... 103

9.9 Pracovní postup ........................................................................................ 104

9.10 Kontrola kvality a provedení ...................................................................... 107

9.11 BOZP (Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci) – obecné informace ........ 108

9.12 Ochrana životního prost�edí ...................................................................... 108

10� TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS PRO PROVEDENÍ – STROPNÍ 

KONSTRUKCE ............................................................................................ 110�

10.1 Údaje o stavb� .......................................................................................... 111

10.2 Obecné informace o provád�né �ásti ....................................................... 111

10.3 Materiál ..................................................................................................... 112

10.3.1�Bedn�ní DOKA TOPFLEX – bedn�ní strop� z nosník� H20 ........ 112�



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

4 

10.3.2�Beton ............................................................................................ 113�

10.3.3�Výztuž ........................................................................................... 113�

10.3.4�Separa�ní prost�edek pro bedn�ní sika TR6 ................................ 114�

10.3.5�Distan�ní lišta na krytí výztuže ..................................................... 114�

10.4 Doprava .................................................................................................... 114

10.4.1�Primární ........................................................................................ 114�

10.4.2�Sekundární ................................................................................... 115�

10.5 Skladování ................................................................................................ 115

10.5.1�Bedn�ní ........................................................................................ 115�

10.5.2�Výztuž ........................................................................................... 116�

10.5.3�Ostatní materiál ............................................................................ 116�

10.6 Pracovní �eta ............................................................................................ 116

10.7 Mechanismus ............................................................................................ 117

10.8 Pracovní podmínky, p�evzetí pracovišt� ................................................... 117

10.8.1�Provád�ní betonáže za r�zných teplot ......................................... 118�

10.9 Pracovní postup ........................................................................................ 121

10.9.1�Montáž bedn�ní: ........................................................................... 121�

10.9.2�Vázání výztuže ............................................................................. 124�

10.9.3�Betonáž ........................................................................................ 125�

10.9.4�Odbedn�ní .................................................................................... 125�

10.10 Kontrola kvality a provedení ................................................................. 129

10.11 BOZP (Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci) – obecné informace .... 129

10.12 Ochrana životního prost�edí ................................................................. 130

11� KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO ZEMNÍ PRÁCE ............ 132�

11.1 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce ............................................... 133

11.2 Podrobný popis kontroly – zemní práce .................................................... 135

12� KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO STROPNÍ 

KONSTRUKCE ........................................................................................... 139�

12.1 Kontrolní a zkušební plán pro stropní konstrukci ...................................... 140

12.2 Podrobný popis kontroly – stropy .............................................................. 142

13� ZPRÁVA BOZP ............................................................................................ 147�



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

5 

13.1 Obecné informace .................................................................................... 148

13.2 Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. ................................................................. 148

13.2.1�P�íloha �. 1 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. ............................... 148�

13.2.2�P�íloha �. 2 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. ............................... 152�

13.2.3�P�íloha �. 3 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. ............................... 160�

13.2.4�P�íloha �. 5 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. ............................... 167�

13.3 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. ................................................................. 168

13.3.1�P�íloha k na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. ...................................... 168�

13.4 Výpis bezpe�nostních rizik a bezpe�nostních opat�ení na staveništ� ...... 178

13.5 Podání první pomoc .................................................................................. 178

13.5.1�Lékárni�ka .................................................................................... 178�

13.5.2�První pomoc ................................................................................. 178�

13.5.3�Kontrola základních znak� ............................................................ 179�

13.5.4�Nej�ast�jší typy úraz� na stavb� .................................................. 179�

13.5.5�Nejbližší nemocnice ...................................................................... 180�

13.6 D�ležitá telefonní �ísla .............................................................................. 180

14� POROVNÁVÁNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ OBVODOVÉHO 

PLÁŠT� ....................................................................................................... 181�

14.1� Zd�ní od historie po sou�asnost ............................................................... 182�

14.2� Zam��ení této práce ................................................................................. 182�

14.3� P�edstavení cihel Porotherm T Profi ......................................................... 183�

14.4� Provád�ní pln�ných cihel Porotherm T Profi – technologický p�edpis ...... 183�

14.4.1�Materiál pro zd�ní ......................................................................... 183�

14.4.2�Doprava ........................................................................................ 184�

14.4.3�Skladování .................................................................................... 185�

14.4.4�Pracovní �eta ................................................................................ 185�

14.4.5�Stroje a ná�adí .............................................................................. 185�

14.4.6�Pracovní podmínky p�evzetí pracovišt� ........................................ 186�

14.4.7�Pracovní postup: ........................................................................... 186�

14.4.8�Kontrola kvality a provedení ......................................................... 190�

14.5 Rozdíl oproti kontaktním zateplovacím systém�m .................................... 191

14.6 Porovnání systém� ................................................................................... 192



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

6 

14.7 Celkové shrnutí spo�ítaných informací a vlastní názor na tvarovky 

Porotherm T Profi ..................................................................................... 194

15� ZPRACOVÁNÍ DETAIL	 Z OBLASTI ZAST�EŠENÍ KONSTRUKCE ....... 196�

Záv�r  ............................................................................................................. 198 

Seznam použitých zdroj� .................................................................................. 199 

Seznam použitých zkratek ................................................................................ 201 

Seznam software .............................................................................................. 201 

Seznam p�íloh ................................................................................................... 202 

  



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

7 

Úvod 

Tématem mé diplomové práce je stavebn� technologický projekt Bytového domu 

v Jihlav�, který zpracovává jednotlivé �ásti dle zadání práce. Bytový d�m 

v Jihlav� jsem si zvolil p�edevším proto, že tato stavba je zajímavá nejen 

z architektonického hlediska, ale také z hlediska technologického a použitých 

materiál�.  

V diplomové práci se budu zabývat za�ízením staveništ�, návrhem strojní 

sestavy, �asovým a finan�ním plánováním, materiálovými zdroji, technologickými 

p�edpisy, kontrolními a zkušebními plány a bezpe�ností a ochranou zdraví.  

Cílem je naplánovat efektivní postup výstavby tak, aby došlo k realizaci kvalitní 

bytové stavby. P�i vytvá�ení mé diplomové práce využiji svoje dosavadní znalosti 

a rozší�ím je o nov� získané informace p�i �ešení jednotlivých krok� p�ípravy 

realizace stavebního díla. 
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1.1 Základní identifika�ní údaje o stavb�

Název stavby:   Bytový d�m v Jihlav�

Ú�el stavby:   Bydlení s podzemními garážemi  

Místo stavby:  Jihlava, bývalý areál Tesly mezi ulicemi Havlí�ková, 

Úvoz, T�ebízského, Srázná 

Kraj:    Vyso�ina 

Investor:   CORBADA a.s. 

    I� 27365743 

 zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka �. 10095 

Janá�kovo náb�eží 39/51, 150 00 Praha 5 

Generální projektant: ATELIER 90 s.r.o.

    I� 46983376 

    zastoupená Ing. arch. Ladislavem Vlachynským, �KA 1033 

    Eleonory Vora�ické 5a, 616 00 Brno 

Zpracovatel projektu: L. Z. – Atelier, s.r.o.

    I� 62412345 

    zastoupená Ing. arch. Lubomírem Zemanem 

    Rybalkova 35, 101 00 Praha 10 

Dodavatel stavby:  dle výb�ru investora 

Za�átek výstavby:  2. 5. 2014 

Ukon�ení výstavby:  22. 7. 2016

Rozpo�et stavby:  100 904 301,1 K� (bez DPH) 

1.2 �len�ní stavby na stavební objekty 

SO 01  Bytový d�m s podzemními garážemi 

SO 02  Zpevn�né plochy 
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SO 03  P�ípojka vodovod 

SO 04  P�ípojka silnoproud NN 

SO 05  P�ípojka slaboproud – Telefon 

SO 06  P�ípojka teplovod 

SO 07  P�ípojka jednotné kanalizace 

1.3 Charakteristika staveništ�  

� Rozsah staveništ�: 

Zastav�ná plocha navrhovaná: 1894 m2

Plocha vyhrazená staveništ�:  6272 m2 

� Dosavadní využití pozemku:  výrobní objekty lehkého pr�myslu 

� Majetkoprávní vztahy:   ve vlastnictví stavebníka 

Novostavba bytového domu je umíst�na uvnit� areálu bývalé Tesly Jihlava. Areál 

se nachází p�i severní �ásti centra m�sta Jihlavy – uvnit� zastav�ného území 

obce. Je vzdálen cca 250 m od hradebního okruhu historického centra m�sta 

severním sm�rem. Západní hranici území tvo�í ulice Havlí�kova a Úvoz, severní 

hranici ulice T�ebízského a východní hranici ulice Srázná. Jižní �ást je vymezena 

p�ší spojnicí ulic Havlí�kova a Srázná. Terén pozemku areálu, stejn� jako jeho 

bezprost�ední okolí je prudce svažitý sm�rem dol� od historické hranice m�sta. 

P�evýšení na pozemku je 6–10 m/250 m. 

Areál se rozkládá na ploše 23 500 m2, je koncipovaný jako m�stský blok. Je 

tvo�en souborem budov vznikajících od po�átku 19. stol. do sou�asnosti, které 

svým m��ítkem i tvarem odpovídají okolní zástavb� za hradebním okruhem 

m�sta, zejména ve strukturách uzav�ených m�stských blok�. 

Objekt bude umíst�n na pozemcích �. 2876/1, 2876/5, 2876/7, 2876/10, 2876/11, 

katastrální území Jihlava, které jsou majetkem investora. P�edm�tem projektu je 

objekt SO.01, který je umíst�n zcela uvnit� areálu na pozemcích investora. Z jihu 

objektu se nachází prostor budoucího parku, který je v dob� výstavby možno 

využívat jako deponie vykopané zeminy. Ze severozápadní strany objektu se 
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nachází vjezd do st�edu areálu z ulice Úvoz, který bude nej�ast�ji užíván jako 

vjezd na staveništ�.  

Vstup a p�íjezd na staveništ� je zajišt�n ze stávajícího vjezdu z ulice Úvoz. 

Výjezd ze stavby bude zajišt�n uhlop�í�n� od vjezdu na ulici Srázná. Pro 

zajišt�ní pr�jezdu bude demolován spojovací kr�ek mezi objekty SO.04 a SO.05. 

Bourací práce budou sou�ástí samostatného ohlášení, které bude p�edcházet 

stavebním pracím. Staveništ� bude provizorn� oploceno nepr�hledným plotem 

výšky min. 2,0 m, v�etn� osazení staveništní brány. Stavba bude využívat 

p�irozeného sev�ení uvnit� areálu. Areál je st�ežen. V dob� výstavby bude výroba 

v areálu zastavena. 

1.4 Stavebn� – architektonické �ešení stavebních objekt�

� SO 01 – Bytový d�m s podzemními garážemi 

Architektonické �ešení: 

Zám�rem investora je vybudovat v dané lokalit� bytový d�m s podzemními 

garážemi. Objekt je navržen jako devítipodlažní d�m se 3 podlažími hromadných 

garáží (186 stání), z toho dv�ma podzemními a jedním nadzemním. Ustupující 

druhé až sedmé nadzemní podlaží je ur�eno pro 18 bytových jednotek. Objekt je 

nepravidelného p�dorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi stávající objekty 

SO.04c, SO.04a, SO.05, SO.06 a SO.03a.  

Vstup do objektu je �ešen v jižní �ásti objektu p�es vn�jší železobetonové schody 

do 2.NP, dále do vstupní haly a spole�né chodby. Bezbariérový p�ístup je 

umíst�n v severní �ásti objektu, je tvo�en p�íjezdovou rampou v úrovni 1.NP dále 

pak výtahem do spole�ných chodeb domu. 

Vjezd do garáží se nachází na úrovni1.PP, je tvo�en p�íjezdovými rampami, vjezd 

do objektu je zabezpe�en závorami. 

St�echa objektu je plochá, v n�kterých ustupujících podlažích slouží jako 

soukromé terasy k byt�m, v 6.NP se nachází spole�ná ve�ejná terasa pro 

obyvatele domu, p�ístupná ze spole�né chodby v 6.NP, této terase dominuje 

d�ev�ná pergola. Nad posledním podlažím bytovky je vegeta�ní st�echa 

s intenzivní zelení, p�ístupná lávkou z objektu SO.06, tato st�echa slouží jako 

ve�ejná terasa s volným p�ístupem. 



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

12 

Povrch fasád bude p�evážn� omítka v kombinaci s obkladem z CETRIS desek, 

který bude použit i na plné bo�ní �ásti balkón�. Zábradlí balkón� je navrženo 

z barevného pr�svitného skla. 

Spodní �ást objektu (garáže) nebude tepeln� izolována a bude provedena 

z pohledového betonu.  

Parkovací podlaží jsou posunuta do dvou výškových úrovní o 1/2 podlaží, 

propojené navzájem systémem poloramp. V objektu bude 186 garážová stání. 

Z toho 29 stání je pro obyvatele bytového domu a 12 stání pro vozidla osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

Stavební �ešení: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vícepodlažní stavbu se sloupovým a st�novým 

konstruk�ním systémem ve spodních patrech, pat�í navrhovaná budova mezi 

stavby s náro�nou konstrukcí. Základové pom�ry staveništ� hodnotíme 

vzhledem ke stejnorodosti horninových typ� (t�ídy R3) v úrovni pod základovou 

spárou objektu jako jednoduché. Hladina podzemní vody se p�edpokládá 2 m 

nad základy. 

Stavební jáma bude zajišt�na pomocí kotvené záporové st�ny. Zápory, ocelové 

profily HEB 140. Mezi zápory budou vkládány jednotlivé d�ev�né pažiny. 

Záporové pažení bude provedeno na východní, jižní a západní stran� objektu. 

Na severní stran� alternativn� pomocí svahovaného výkopu. 

Základová deska je navržena pod celým objektem v tl. 450 mm. Pod nejvíce 

zatíženými sloupy je navrženo lokální zesílení desky obrácenou hlavicí na 

celkovou tlouš
ku 650 mm. Lokální zesílení na tlouš
ku 650 mm je zárove�

navrženo pod obvodovými suterénními st�nami, které vynášejí nadzemní 

bytovou �ást objektu. Pod základovou deskou bude provedena vrstva 

podkladního betonu tlouš
ky 100 mm a 70 mm ochranná vrstva hydroizolace. 

Nosná konstrukce od suterénu po 2.NP je �ešena jako kombinace monolitického 

železobetonového skeletu a st�nového systému. Od 3.NP výše jsou svislé nosné 

konstrukce zd�né zastropeny železobetonovou deskou. Podrobn�jší �ešení viz 

PD stavebn� konstruk�ní �ásti. 
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Svislé konstrukce nadzemní �ásti jsou �ešeny jako kombinace železobetonových 

st�n, sloup�, st�nových nosník� oslabených otvory a zd�ných st�n. Zd�né st�ny 

jsou navrženy z cihelných tvarovek ší�ky 300 mm, Porotherm 30 P+D na 

obvodové zdivo a Porotherm AKU 30 na mezi bytové st�ny. Monolitické 

železobetonové st�ny jsou navrženy z betonu C25/30-XC1. Obvodové a vnit�ní 

nosné st�ny jsou navrženy v tlouš
kách 250 mm a 300 mm, st�ny komunika�ních 

jader jsou navrženy tlouš
ce 200 mm. 

Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové bezhlavicové desky, které jsou 

podporovány sloupy, st�nami a pr�vlaky. V nadzemních patrech jsou navrženy 

z betonu C25/30-XC1 a desky podzemních patrech jsou z betonu C30/37-XD2. 

Tlouš
ka stropní konstrukce 2.PP a 1.PP je 230 mm, 1.NP v tlouš
ce 200 mm 

respektive 270 mm v prostoru pod zelenou st�echou a stropní desky v nadzemní 

�ásti jsou navrženy 200 mm. 

V objektu jsou navržena dv� schodišt� vnit�ní, jedno venkovní a v podzemních 

garážích jsou navržené rampy. Schodiš
ová ramena jsou navržena z betonu t�ídy 

C 25/30-XC1, venkovní schodišt� z betonu C30/37-XD2. 

Schodišt� vnit�ní, které vede p�es všechny patra je železobetonové, monolitické, 

deskové, dvouramenné. Železobetonová mezipodesta je na dvou stranách 

uložena na obvodové zdi a t�etí strana je uložena do výtahové šachty. Ramena 

jsou navržena v tlouš
ce 150 mm, tlouš
ka mezipodesty je 160 mm, hlavní 

podesty dle tloušt�k desky p�íslušného podlaží. 

Obdobn� je �ešeno zadní schodišt� v prostoru parkingu, mezipodesta je 

betonovaná do schodiš
ových st�n. Mezipodesta i schodiš
ové ramena jsou 

navržena v tlouš
ce 150 mm. 

Venkovní p�edsazené schodišt� je navrženo tlouš
ky 170 mm a je uloženo na 

jedné stran� na základu a na stran� druhé je uloženo na stropní desce 1.NP. 

Zast�ešení je navrženo z plochých st�ech a to nad parkovacími garážemi jako 

plochá vegeta�ní st�echa poch�zí, která slouží jako odpo�inkové místo pro 

obyvatele bytového domu a okolních budov s tlouš
kou nosné konstrukce 270 

mm. V ostatních patrech je zast�ešení provedeno jako plochá st�echa, z které 

máme pro vyšší patro terasu s tlouš
kou nosné konstrukce 200 mm. 
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� SO 02 – Zpevn�né plochy a parkovací stání: 

Na severní �ásti objektu p�ed garážemi bude vybudované venkovní parkovací 

stání, které bude napojeno na vnitro blokovou komunikaci. Také bude realizován 

chodník, který bude proveden mezi objekty SO.01 a stávajícími objekty SO.04a 

a SO.04c o ší�ce cca 2200 mm s dvojitým zalomením. Veškeré tyto zpevn�né 

plochy budou provedeny jednotn� ze zámkové dlažby. Celkový obsah t�chto 

ploch �inní 456 m2. 

� SO 03 – P�ípojka vodovod 

Vodovodní p�ípojka bude sloužit pro zásobování budovaného objektu pitnou 

vodou. P�ípojka bude p�ivád�t vodu z ve�ejného vodovodního �ádu. Vodovodní 

p�ípojka má délku 14,3 m, vyrobena je z plastové trubky o mocnosti DN80 se 

sklonem 0,3%. Napojení je zajišt�no na vnitroblokový vodovodní �ád o mocnosti 

potrubí DN 150. Vodom�rná šachta má rozm�ry 4100 mm x 1800 mm. 

� SO 04 – P�ípojka silnoproud NN 

Z ve�ejného kabelového vedení nízkého nap�tí budou vyvedeny kabely nízkého 

nap�tí do nov� vybudované kabelové sk�ín�, která je vybudována v 1.NP u prostoru 

schodišt�. Délka p�ípojky je 16,8 m. 

� SO 05 – P�ípojka slaboproud – Telefon 

�ešený bytový d�m bude p�ipojen na kabelovou sí
 Telefónica O2 Czech 

Republik, a.s. V rámci projektu telefonní p�ípojky bude objekt napojen 

samostatným metalickým kabelem ukon�eným telefonním rozvad��i umíst�ných 

v 1.NP. P�ípojka bude vedena pod terénem v betonových chráni�kách a napojena 

na stávající sí
 v areálu výstavby. Délka p�ípojky bude 6,1 m. 

� SO 06 – P�ípojka teplovod 

Nov� budovaný objekt bude napojen na stávající teplovod z centrální plynové 

kotelny. Rozvody do jednotlivých byt� budou vedeny z vým�níkové stanice 

z�ízené pro objekt v 1.NP.  

Teplotní spád je 95/ 55°C. P�ípojka bude provedena bezkanálovým systémem 

p�edizolovaným ocelovým sva�ovaným potrubím DN 50. Délka p�ípojky bude 2,6 m. 
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� SO 07 – P�ípojka jednotné kanalizace  

Bytový d�m bude napojen na jednotnou kanaliza�ní p�ípojku. P�ípojka bude 

provedena z plastových trubek DN 200 se sklonem 5,3%, kterými budou svedeny 

do stávající areálové kanalizace DN 300. Na p�ípojce nebo p�ímo v objektu bude 

osazen �istící kus p�íslušné dimenze. Na p�ípojce v areálu objektu je umíst�na 

revizní šachta pr�m�ru 800 mm. Do šachty bude také napojena areálová 

p�ípojka deš
ové kanalizace-odvodn�ní zelené plochy nad garážemi. Kanaliza�ní 

potrubí bude podrobeno po zapojení zkoušce vodot�snosti. Délka p�ípojky bude 

16,1 m. 

1.5 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 

Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu podrobn�

popsána v kapitole „4“. 

1.6 �asový a finan�ní plán výstavby  

�asový a finan�ní plán výstavby podrobn� popsán v kapitole „3“. 

1.7 Za�ízení staveništ�  

Za�ízení staveništ� podrobn� popsáno v kapitole „5“. 

1.8 Hlavní stavební stroje a mechanismy  

Podrobný vý�et a popis použitých stroj� a mechanism� je podrobn� popsán 

v kapitole „6“.

1.9 Bezpe�nost práce 

Bezpe�nosti p�i práci provád�né na stavb� bytového domu v Jihlav� bude v souladu 

s platnou legislativou. Konkrétn� se jedná o na�ízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích a na�ízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 

nebo do hloubky. V p�íloze 13.1 Výpis bezpe�nostních rizik a opat�ení na 

staveništi, jsou vypsána bezpe�nostní rizika, která mohou na staveništi vznikat.  

Bezpe�nost práce je podrobn� popsán v kapitole „13“. 



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

16 

1.10 Životní prost�edí 

Užíváním stavby nedochází k výrazné zm�n� životního prost�edí, ani k nadm�rné 

produkci škodlivých látek. 

Vlastní realizace výstavby neklade žádné mimo�ádné nároky na ochranu 

životního prost�edí. Provád�ní stavby bude šetrným zp�sobem s ohledem na 

životní prost�edí. Odpady vznikající p�i realizaci stavby budou likvidovány 

souladu se zákonem  106/2005 Sb. o Odpadech vznikající ze stavební výroby 

a budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu zákona. Veškeré odpady ze 

stavební výroby budou rozd�leny dle zákona �. 503/2004 Sb., dle kterého se 

stanoví katalog odpad�, vyt�íd�ny a zneškodn�ny dle platných právních p�edpis�. 

Ke kolauda�nímu �ízení doloží investor – provozovatel doklady o využití, resp. 

zneškodn�ní odpad� vznikajících ze stavební výroby. P�í provád�ní stavby se 

m�že b�hem ur�itých prací (zd�ní, zemní práce) zvýšit prašnost v okolí stavby. 

Bytový d�m se nachází uvnit� bloku budov. Prašnost z provád�ní 

tohoto domu tak nebude p�ímo p�sobit na b�žné uživatele okolních komunikací, 

ale pouze na pracovníky v areálu, který je kompletn� rekonstruován. Veškeré 

automobily, co budou vyjížd�t ze staveništ�, budou mít o�išt�ná kola. Toto 

na�ízení se hlavn� vztahuje na provád�ní zemních prací. Pro využití deš
ové 

vody a zv�tšení ploch s vegeta�ním porostem byly navrženy zelené intenzivní 

a extenzivní st�echy, které budou zadržovat vodu na st�echách. Ostatní 

p�ebyte�ná voda bude odvád�na do kanalizace. Odvoz komunálního odpadu 

b�hem užívání stavby budou zajiš
ovat firma Služby m�sta Jihlavy, která odpad 

i likviduje. 

Ochrana obyvatel bytové domu proti hluku je �ešena v projektové dokumentaci. 

Vnit�ní d�lící konstrukce mezi jednotlivými byty budou vyzd�ny z protihlukových 

tvárnic Porotherm AKU 30 P+D. Výtahová šachta je odd�lena od stropních desek 

akustickými d�lícími prvky a od nejbližších st�n je šachta odd�lena vloženou 

minerální izolací. Schodiš
ová ramena jsou odd�lena pomocí prvk� SCHÖCK 

TRONSOLE od konstrukce.  
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V této kapitole je zpracována koordina�ní situace stavby, �ešení dopravního 

zna�ení a znázorn�ny širší vztahy pro nejd�ležit�jší zásobování materiálu 

stavby. 

Dále viz p�ílohy: 

„P�íloha 2.1: Koordina�ní situace“,  

„P�íloha 2.2: Popis dopravního zna�ení“,  

„P�íloha 2.3: Širší vztahy – skládka zeminy“, 

„P�íloha 2.4: Širší vztahy – p�j�ovna bedn�ní“,  

„P�íloha 2.5: Širší vztahy – stavebniny Raab Karcher“,  

„P�íloha 2.6: Širší vztahy – betonárka Jihlava“,  

„P�íloha 2.7: Širší vztahy – hutní materiál“. 
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�asový a finan�ní plán výstavby je stru�né finan�ní a �asové zhodnocení 

jednotlivých stavebních objekt�, jež byly realizovány ve výstavb� Bytového domu 

v Jihlav�. 

3.1 Finan�ní plán výstavby 

Propo�tové ceny byly vytvo�eny v programu Buildpower. Veškeré ceny byly 

propo�teny dle cen THU, krom� hlavního stavebního objektu SO.01, pro který byl 

vytvo�en položkový rozpo�et. 

Dále viz „P�íloha 3.1: Finan�ní a �asový plán – objektový“. 

3.2 �asový plán po objektech 

Termíny stavby byly zpracovány dle programu CONTEC, které budou v pr�b�hu 

stavby porovnávány se skute�ností a následn� budou opravovány. 

Dále viz „P�íloha 3.1: Finan�ní a �asový plán – objektový“. 
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�len�ní hlavního stavebního objektu SO.01 – Bytový d�m s podzemními 

garážemi, na technologické kroky a etapy. 

� Hrubá spodní stavba: 

- Hrubé terénní úpravy  

- Provedení kotevní záporové st�ny 

- �isté terénní úpravy 

- Provedení hydroizolace 

- Provedení základových konstrukcí 

� Hrubá vrchní stavba: 

- Provedení kombinované ŽB konstrukce 

- Provedení zd�ných konstrukcí 

- Provedení strop�

- Provedení zast�ešení 

� Hrubé vnit�ní práce: 

- Hrubé podlahy 

- P�í�ky 

- Instalace 

� Dokon�ovací práce: 

- Provedení podhled�

- Provedení omítek 

- Povrchové úpravy konstrukcí 

- Provedení nášlapných vrstev podlah 
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4.1 Hrubá spodní stavba 

� Hrubé terénní úpravy  

Hrubé terénní úpravy navazují na již provedené demoli�ní práce uvnit� areálu 

Tesly, kde byla také provedena demolice stávajících objekt� a odstran�ní strom�

a k�ovin. Veškeré bourací práce nejsou sou�ástí tohohle projektu.  

Následn� se provede vyty�ení všech inženýrských sítí na území staveništ�, aby 

se zabránilo jejich p�ípadnému poškození. V místech vyty�ení, stejn� tak 

v místech k�ížení budou výkopové práce provád�ny s velkou opatrností a ru�ním 

odkopem. Inženýrské sít�, které zasahují do výkopu stavební jámy, budou 

p�erušeny, protože jejich využití se b�hem provád�ní spodní stavby neuvažuje. 

V p�ípad� pot�eby je možné tyto sít� p�eložit. 

Hrubé terénní úpravy budou provedeny jako výkop p�edvýkopu, následn� hlavní 

výkop jámy ve dvou úrovních a výkop sjezdu pro staveništní mechanizaci 

umíst�ný v severní st�edové �ásti jámy. Výkopové práce budou provedeny 

vhodnými stavebními mechanismy. 

Úrove� hlavní stavební jámy bude �ešena dle projektové dokumentace. První se 

provede odkop p�edvýkopu, z kterého se bude provád�t vrtání ocelových zápor 

pro provedení záporového pažení. Následn� se provede výkop první úrovn�, 

která se musí zajistit pažením a m�že se pokra�ovat v provád�ní druhé úrovn�

výkopu jámy. Celá severní strana bude opat�ena svahováním a to ve sklonu 1:2 

(svahování výkopu stavební jámy bude realizováno dle aktuálních geologických 

pom�r� v míst� výkopu). Výkop na ostatních stranách stavební jamy bude 

proveden v kolmém sklonu v blízkosti stávajících budov, proto bude proveden 

konstrukcí záporové st�ny, viz níže „Provedení kotevní záporové st�ny“.  

Zemina bude odstran�na na �istou úrove� objektu dle PD tak, aby se zbývající 

zemina odstranila až t�sn� p�ed betonáží základ� a podkladních betonových 

vrstev. Dále viz obr. 1 a obr. 2. 

První �ást objemu odkopané zeminy v množství 1320 m3 bude odvezen na 

skládku deponie v jižní �ásti objektu, kde se bude pozd�ji nacházet park. Z toho 

použijeme zeminu na pozd�jší zasypání suterénu a p�ípadnou zbylou �ást 

necháme na pozd�jší úpravy budovaného parku na skládce deponie. Zbylá �ást 
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v množství 2300 m3 se odveze na skládku mezi obcemi Malý Beranov a Bradlo, 

vzdálenost od staveništ� je cca 7 km.  

Obr. 1 – Schéma výkopu jámy 

Obr. 2 – Schéma stavební jámy 

Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 1x geodet, 2x bagrista, 8x �idi�i 

Mechanizace:  2x bagr JCB 220, 8x tatra 

Doba trvání:   3 týdn�

� Provedení kotevní záporové st�ny 

B�hem provád�ní hrubých terénních úprav p�ijde na �adu kotevní záporová 

st�na, která se bude provád�t na jižní, východní a západní stran� objektu dle 

projektové dokumentace. Geodet provede vyty�ení vrt� pro zápory. Vyty�ený 

st�ed vrtu se vyzna�í vyty�ovacím kolíkem a následn� se ozna�í signálním 

sprejem. Je nutné dbát na opatrnost provozu mechanism� v místech kolík�, aby 

nedošlo k posunu nebo zni�ení vyty�eného bodu. 

Zápory budou z ocelových profil� HEB 140, které budeme usazovat po 

vzdálenostech 1,3 m od sebe, a budou dlouhé 6 m. Provád�ní op�rné st�ny se 
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bude provád�t z hloubky -2,050 m do hloubky -8,050 m. Nejd�íve vyvrtáme vrty 

o pr�m�ru 0,6 m a hloubce 6 m (-8,050 m), do kterých usadíme ocelové HEB 

profily a pro jejich stabilizaci je vyplníme betonem, který bude do úrovn� dna 

stavební jámy. Následn� zbylou výšku dosypeme zeminou, aby došlo ke 

kontaktu se zeminou. Poté se odkope polovina celkového výkopu jámy. Mezi 

zápory budou vkládány jednotliv� d�ev�né pažiny tl. 100 mm, které budeme ze 

zadní �ásti zasypávat zeminou a v p�ední �ásti pažiny vyklínujeme tak, aby došlo 

k požadovanému kontaktu se zeminou za záporovou st�nou.  

P�i dosažení první kotevní úrovn� se provede osazení a napnutí kotev. Kotvy 

budou dlouhé 9 m (4+5 ko�en) a budou se dv�ma pramenci. Ocelová p�evážka 

bude z dvou profil� U 240 nebo profil� larssen. Nejprve se pomocí vrtací 

soupravy vyvrtají vrty pro ukotvení st�ny. Vyplníme vrt cementovou zálivkou a 

osadíme kotvy do vrtu. Dále injektujeme ko�enovou �ást pomocí obturátoru. Po 

zatvrdnutí injektáže ko�ene, cca 1 týden, m�žeme napnout kotvu a ukotvit do 

p�evázky. Dále viz obr. 3. 

  
Obr. 3 – Schématický postup provád�ní záporového pažení: 

1a) vrtání a osazování zápor; 1b) odt�žení na 1. kotevní úrove�; postupné osazování 

pažin; odvrtání, osazení a napnutí kotev; 1c) pokra�ování v t�žb� na 2. kotevní úrove�; 

postupné osazování pažin; dot�žení na základovou spáru; dokon�ení osazování pažin. 
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Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 1x geodet, 2x obsluha vrtací soupravy,  

4x d�lník 

Mechanizace:  2x vrtací souprava 

Doba trvání:   1 týdny 

� �isté terénní úpravy 

Po dokon�ení výkopový prací se na stavbu pozve geodet, který provede 

zam��ení základové konstrukce dle projektové dokumentace. Následn� se vyty�í 

a provede se odkopání v místech zesílených základových konstrukcí. P�ípadn� je 

možné provést n�které drobné zemní práce, které je nutné provád�t ru�n�. 

Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 1x geodet, 1x bagrista, 3x d�lník, 1x �idi�  

Mechanizace:  1 x bagr JCB 220, 1x tatra 

Doba trvání:   1 týden 

� Provedení hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby provedeme pomocí modifikovaných asfaltových 

pás�, odolných proti tlakové vod�. Hydroizolace bude chrán�na ve vodorovném 

sm�ru podkladním betonem tl. 100 mm ve spodní �ásti pás� a z vrchní �ásti 

pás� 70 mm vrstvou betonu. Ve svislém sm�ru se bude provád�t standartním 

postupem na již hotovou obvodovou st�nu z železobetonu a následn� se obalí 

extrudovaným polystyrénem.  

Po zatvrdnutí podkladního betonu o tlouš
ce 100 mm z betonu t�ídy C16/20 

napenetrujeme povrch asfaltovou emulzí a následn� za�ínáme pokládat a natavovat 

asfaltové pásy. Asfaltové pásy natavujeme ve dvou vrstvách s p�ekrytím spár 

nad sebou, abychom zajistili dokonalou odolnost proti vod�. Po celém obvodu 

musíme nechat p�esahy pro následné provád�ní hydroizolace ve svislém sm�ru. 

Po dokon�ení natavování m�žeme vybetonovat horní ochrannou vrstvu betonu 

o tlouš
ce 70 mm taktéž z betonu C16/20. Podkladní beton musí být b�hem 

tvrdnutí náležit� ošet�ován. 

Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 8x izolaté�i, 4x d�lník 

Mechanizace:  ho�áky, autodomícháva�, pumpa na beton 
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Doba trvání:   5 týdny 

� Provedení základových konstrukcí 

Po dostate�ném zatvrdnutí podkladního betonu m�žeme provést základovou 

desku, která se provádí v tl. 450 mm. V nejvíce zatížených �ástech objektu je 

zesílena na 650 mm a to pod vybranými sloupy a pod suterénními st�nami, které 

vynášejí nadzemní bytovou �ást stavby dle projektové dokumentace. Beton je 

proveden z C30/37-XD2 a náležit� vyztužen dle statického posouzení. Betonová 

sm�s bude dovážena z betonárky �eskomoravský beton Jihlava vzdáleného cca 

6 km. Dodávku betonu bude p�ebírat stavbyvedoucí, který je povinen 

zkontrolovat kvalitu dodávaného betonu. 

P�ed zapo�etím vlastní betonáže se musí sestavit bedn�ní systému DOKA, do 

kterého se následn� bude ukládat výztuž základové desky dle statického 

posouzení. Betonáž bude rozd�lena do 3 na sebe navazujících etap. B�hem 

samotné betonáže se beton hutní ponornými vibrátory a následn� se ošet�uje 

b�hem tvrdnutí. Dále viz Obr. 4. 

P�i provád�ní základové konstrukce se nesmíme zapomenout na provedení 9 jímek, 

které jsou zapušt�ny do základové desky a rozm�ru 500 x 500 mm a hloubky 

500 mm. Pod jímkami je mocnost desky 350 mm. 

Obr. 4 – Schéma betonáž základové desky 

Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 4x tesa�i, 6x vaza�i výztuže, 4x betoná�i, 

2x d�lníci 

Mechanizace:  autodomícháva�, pumpa na beton, ponorný vibrátor, je�áb 

Doba trvání:   5 týdn�
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4.2 Hrubá vrchní stavba 

� Provedení kombinované ŽB konstrukce 

V suterénu 2.PP, 1.PP a v nadzemním podlaží 1.NP, 2.NP je navržen 

kombinovaný železobetonový systém, který je tvo�en st�nami, sloupy a stropní 

deskou s rampy. Celý betonový systém je dilatován na 3 �ásti. 

Po dokon�ení betonáže základové desky a jejím požadovaným zatvrdnutím 

následuje betonáž st�n a sloup� a na ni navazuje po zatvrdnutí betonáž stropu. 

St�ny a sloupy jsou provedeny jednotn� z betonu C25/30-XC1 a vyztuženy 

betoná�skou výztuží B 500. Stropní desky v míst� pojezdu aut jsou vybetonovány 

betonem C30/37-XD2 a vyztuženy betoná�skou výztuží B 500. Ostatní stropní 

desky jsou vybetonovány betonem C25/30-XC1 a výztuží B 500. 

P�ed zapo�etím betonáže a ukládáním výztuže se provede bedn�ní za pomocí 

systémového bedn�ní zna�ky DOKA. Konstrukce st�n je navržena v tl. 250 mm 

respektive 300 mm a st�ny komunika�ních jader jsou navrženy v tl. 200 mm. 

Konstrukce stropu je navržena v 2.PP a 1.PP o tl. 230 mm, 1.NP navrženy 

v tl. 200 mm respektive 270 mm pod prostorem „zelené st�echy“. Postupnost 

betonáže bude probíhat po patrech od 2PP až po strop 2.NP. Schematicky 

znázorn�no viz obr. 5 až obr. 10. 

Betonáž bude probíhat pomocí betonového �erpadla. B�hem betonáží musíme 

provád�t kontrolu dodávaného betonu a dodržovat zásady dané normou.  

Obr. 5 – Schéma bedn�ní st�n 2.PP 

Obr. 6 – Schéma betonování st�n 2.PP 
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Obr. 7 – Schéma bedn�ní stropu 2.PP 

Obr. 8 – Schéma betonování stropu 2.PP 

Obr. 9 – Schéma bedn�né st�n 1.PP 

Obr. 10 – Schéma ŽB konstrukce

Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 8x tesa�i, 10x vaza�i výztuže, 6x betoná�, 

5x d�lníci 

Mechanizace:  autodomícháva�, pumpa na beton, ponorný vibrátor, je�áb 

Doba trvání:   38 týdn�

� Provedení zd�ných konstrukcí  

Po dokon�ení betonáže stropu monolitického systému v 2NP se za�ne vyzdívat 

obvodové nosné zdivo. Obvodové zdivo nadzemní �ásti je navrženo v tl. 300 

mm z cihel POROTHERM P+D a vnit�ní nosné zdivo je navrženo v tl. 300 mm 
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z cihel POROTHERM AKU. P�eklady budu železobetonové jako sou�ást stropní 

desky nebo jsou systémové POROTHERM.  

Tvárnice a p�eklady POROTHERM se budou je�ábem p�esouvány do daných 

podlaží, kde se bude provád�t zd�ní. Maltové sm�si pro zd�ní budou skladovány 

v silech s kontinuální mícha�kou a malta bude p�epravována pomocí je�ábu do 

jednotlivých pater. 

Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 6x zedník, 2x d�lníci 

Mechanizace:  je�áb, mícha�ka, silo 

Doba trvání:   9 týdn�

� Provedení strop�

Stropní konstrukce bytových pater je provedena z železobetonu o tl. 200 mm 

s obráceným pr�vlakem o tl. 230 mm. Stropy jsou provedeny jednotn� z betonu 

C25/30-XC1 a vyztuženy betoná�skou výztuží B 500. 

Po dozd�ní svislých konstrukcí za�ne realizace bedn�ní pro železobetonové 

p�eklady a železobetonovou stropní desku. Bedn�ní použijeme systémové 

bedn�ní zna�ky DOKA. Následn� m�žeme za�ít s ukládáním výztuže dle 

výkres� výztuže do stropní konstrukce a p�eklad�. Nakonec vše zabetonujeme 

pomocí pumpy na beton. B�hem betonáží musíme provád�t kontrolu 

dodávaného betonu a dodržovat zásady dané normou.  

Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 3x tesa�i, 3x vaza�i výztuže, 2x betoná�, 

2x d�lníci 

Mechanizace:  autodomícháva�, pumpa na beton, ponorný vibrátor, je�áb 

Doba trvání:   13 týdn�

� Provedení zast�ešení 

Zast�ešení konstrukcí je provedeno ve dvou variantách a to nad parkovacími 

garážemi jako plochá intenzivní vegeta�ní st�echa poch�zí. Odvodn�ní bude 

�ešeno vyspádováním do st�ešních vpustí DN 100 mm dle PD. Dále jsou 

v projektu menší jednopláš
ové st�echy poch�zí – terasy a to extenzivní zelená 

st�echa a terasa s d�ev�ným roštem.  
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Nosné konstrukce u obou st�ech jsou �ešeny jako železobetonové stropní desky 

a budou realizovány stejným zp�sobem jako stropy v p�edchozím kroku. S tím, 

že pod intenzivní vegeta�ní st�echou je mocnost stropní desky 270 mm a v ostatních 

místech je klasických 200 mm.  

Intenzivní vegeta�ní st�echa: 

Na nosnou konstrukci železobetonové stropní desky bude provedena spádová 

vrstva jako cementová litá p�na s polystyrénem  PORIMET PS. Na ni následuje 

penetra�ní vrstva DEKPRIMER asfaltová emulse. Další vrstvou bude 

hydroizolace dvou asfaltových pás�, z toho jeden bude s ochranou proti 

pror�stání ko�en�. Na ni následuje vrstva drt� z polystyrénu EPS, na které leží 

ochranná rohož. Dále zde je drenážní deska, filtra�ní textilie a nakonec intenzivní 

zele� – substrát OPTIGREEN o mocnosti 300 mm. 

Terasy:  

Na nosnou konstrukci železobetonové stropní desky bude provedena penetrace 

DEKPRIMER asfaltová emulze. Další vrstvou je hydroizolace asfaltový pás 

s nosnou vložkou z hliníkové fólie. Na ni následuje tepelná izolace EPS 140 mm 

a ve spádu 2%. Jako další hydroizolaci zde máme asfaltový pás s ochranou proti 

pror�stání ko�en�, na které leží separa�ní textilie. A jako nášlapné vrstvy jsou 

extenzivní zele� – substrát OPTIGREEN nebo d�ev�ný rošt na rektifika�ních 

plastových podložkách. 

Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 4x izolaté�i, 4x d�lníci 

Mechanizace:  je�áb, ho�ák 

Doba trvání:   10 týdn�

4.3 Hrubé vnit�ní práce 

� Hrubé podlahy 

V podzemních garážích je jako hrubá podlaha �ešena pouze nosná stropní 

konstrukce a v ostatních podlažích je �ešena anhydritovým samonivela�ním 

pot�rem a betonové mazaniny dle projektové dokumentace.
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� P�í�ky 

P�í�ky a p�izdívky v bytech jsou z cihelných tvarovek POROTHERM 11,5 P+D 

a HELUZ 6,5 P+D. Obvodové st�ny instala�ní jader budou pro zlepšení 

akustické izolace vyzd�ny v tl. 140 mm. Všechny p�í�ky jsou vždy navrženy na 

celou výšku podlaží mezi stropní železobetonové konstrukce, tzn., že všechny 

podlahy a podhledy jsou provád�ny mezi p�í�ky. Pracovní postup zd�ní vnit�ních 

st�n je stejný jako postup p�i vyzdívání zdiva obvodového plášt�. P�i vzájemném 

napojení obvodových nosných st�n a vnit�ních st�n do tl. p�í�ky 115 mm, 

použijeme 1 st�novou kotvu na každou druhou ložnou spáru, tl. st�n více než 

11,5 použijeme dvojici st�nových kotev na každou druhou ložnou spáru. 

Pracovní �eta: 1x stavby vedoucí, 5x zedník, 2x d�lníci 

Mechanizace:  je�áb 

Doba trvání:   5 týdn�

� Instalace 

Vodovod: 

Objekt bude napojen na vodovodní p�ípojku DN 80, která bude ukon�ena v 1.NP, 

po prostupu p�es obvodovou st�nu objektu. Na p�ípojce bude osazen vodom�r 

DN 50. Na tuto p�ípojku navazuje vnit�ní vodovod DN 35. Za vodom�rem jsou 

hlavní ležaté rozvody vedeny k jednotlivým stoupa�kám. Hlavní ležaté rozvody 

jsou vedeny v podlaze a stoupací potrubí jsou vedena v jádrech spole�n� s kanaliza�ním 

potrubím. P�ipojovací potrubí k jednotlivým za�izovacím p�edm�t�m je vedeno ve 

stavební drážce. 

Kanalizace: 

Splaškové a deš
ové vody budou z objektu odvád�ny nov� vybudovanou 

jednotnou p�ípojkou z trubek plastových DN 200 se sklonem 2,5%. P�ípojka bude 

ukon�ena v revizní šacht� kanalizace. Na tuto p�ípojku navazuje vnit�ní 

kanalizace. Ležaté potrubí je vedeno v podlaze a svislé potrubí je vedeno v jádrech 

spole�n� s vodovodním potrubím. 

Materiálem vnit�ní kanalizace bude potrubí Wavin AS – jako odhlu�n�ný systém 

vnit�ní kanalizace. V kritických místech budou kanaliza�ní stoupa�ky opat�eny 
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zvukovou izolací. Na stoupa�kách, p�ed p�evedením do ležatého rozvodu a na 

vytipovaných místech, budou osazeny �istící kusy 1,0 m nad �istou podlahou. 

Všechny stoupa�ky budou vyvedeny nad st�echu a ukon�eny ventila�ní hlavicí. 

Stoupa�ky, které nebudou p�echázet p�es všechna podlaží, budou opat�eny 

p�ivzduš�ovací hlavicí. Deš
ové svody budou dle typu st�ech realizovány jako 

vnit�ní s vyh�ívanými st�ešními vpus
mi. Z objektu jsou dále vyvedeny další 4 objektové 

p�ípojky ústící do areálové kanalizace, resp. do areálových vn�jších rozvod� viz 

projektová dokumentace. Podmínkou pro realizaci t�chto p�ípojek zaru�ujících 

odvodn�ní zelených st�ech a odvedení �ásti splaškových vod. 

Úst�ední vytáp�ní: 

Z místa p�ípojky venkovního teplovodu v 1.NP bude pod stropem proveden 

základní horizontální rozvod k jednotlivým stoupa�kám. T�mi bude p�iveden do 

každého bytu jedna p�ípojka topné vody k bytové p�edávací stanici. Od p�edávací 

stanice bude k otopným t�les�m proveden rozvod topné vody v podlaze. 

Veškeré rozvody topné vody v objektu až do bytových p�edávacích stanic budou 

provedeny z ocelového sva�ovaného potrubí, izolovaného minerální plstí 

s hliníkovou fólií. Od bytových p�edávacích stanic bude rozvod veden v podlaze 

plastovým PEX potrubím s tepelnou izolací z polyetylenu. 

Silnoproud NN: 

Z ve�ejného kabelového vedení nízkého nap�tí budou vyvedeny kabely nízkého 

nap�tí do nov� vybudované hlavní kabelové sk�ín�. Tato sk�í� bude umíst�na 

u obvodové st�ny v 1.NP. Z této hlavní rozvodové sk�ín� budou vyvedeny kabely 

do jednotlivých menších rozvodových sk�íní v 1.NP. Z t�chto rozvodových sk�íní 

budou vyvedeny vnit�ní rozvody po celém objektu, rozvody budou vedeny pod 

stropem a budou kryté sádrokartonem, ve st�nách v drážkách nebo 

v instala�ních šachtách. 

Slaboproud – telefon: 

Budoucí bytový d�m bude p�ipojen na kabelovou sí
 Telefónica O2. P�ípojka 

bude vedena pod terénem v betonových chráni�kách a napojena na stávající sí


v areálu výstavby. P�ípojková sk�í� bude umíst�na v 1.NP. Z p�ípojkové sk�ín�

budou vyvedeny vnit�ní rozvody do všech byt�. 
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4.4 Dokon�ovací práce: 

� Provedení podhled�

P�ed montáží konstrukce podhledu je nutné prov��it rozmíst�ní instalací, 

elektroinstalací a vzduchotechniky v ploše respektive v dutin� podhledu s ohledem 

na možnosti kotvení podhledu. Po provedení kontroly je nutné nap�. pomocí 

laseru vypracovat výškové vyty�ení podhledu a stanovit úrove� konstrukce, kdy 

musí být ov��eno, zda p�i zamýšlené výškové úrovni podhledu nedochází ke 

kolizi mezi p�edepsanou výškou dutiny a sv�šením podhledu. Výšková úrove�

podhledu je v bytech 2400 mm a ve spole�ných chodbách 2550 mm. 

Bude použita kovová nosná konstrukce, jež bude sestavena z obvodových UD – 

profil� 28 x 27 a nosného roštu z CD – profil� 60 x 27 a ze záv�sných profil�. 

Nejd�íve je nutné p�ipevnit obvodové UD – profily. Jelikož je stropní konstrukce 

betonová, pro ukotvení záv�s� budou použity h�eby Knauf BZ 6. Stejným 

zp�sobem bude provedeno ukotvení CD – profil�, které jsou p�ipevn�ny k stropní 

konstrukci prost�ednictvím záv�s� a táhel. Na kovový rošt budou p�ipevn�ny 

sádrokartonové desky, desky je nutné za�ít p�ipev�ovat od jejího st�edu. 

P�ipevn�ní k roštu bude provedeno rychlošrouby TN. Po dokon�ení budou spáry 

mezi jednotlivými sádrokartonovými deskami zatmeleny a desky budou 

p�ebroušeny. V bytových prostorech budou použity oby�ejné podhledy, 

impregnované do vlhkých prostor a akustické. Ve spole�ných chodbách jsou 

použity požárn� odolné sádrokartonové podhledy. 

� Provedení omítek 

Na zd�ných i betonových konstrukcích budou omítky v provedení 

vápenocementová jádrová plus štuková omítka. Provád�ní omítek m�že za�ít po 

osazení výplní otvor�. Podklad pro omítání musíme nejprve d�kladn� zbavit 

ne�istot a mastnot. B�hem vlastního omítání nesmí teplota podkladu pro omítání 

klesnout pod 5°C.Nejprve zedníci srovnají hrubou vápenocementovou omítkou 

povrch konstrukce a následn� na ni bude nanesena finální vrstva štukové omítky. 

V hygienickém zázemí a kuchyních, kde bude obklad, naneseme na hrubou 

omítku jen penetraci p�ed vlastním obložením. Pro p�echod omítek na r�zných 

podkladech a typech konstrukcí bude provedeno 2x p�ebandážování min. 500 

mm na každou stranu od výše zmín�ných p�echod�.  
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� Povrchové úpravy konstrukcí 

Na WC a v koupelnách bude proveden keramický obklad do výšky podhledu 2,4 m. 

Obklad bude i za kuchy�skou linkou ve výšce 850-1500 mm od �isté podlahy. 

Pro obklady budou použity dopl�kové prvky (rohové a ukon�ovací hliníkové lišty). 

Spáro�ez bude proveden na základ� odsouhlasení architektem. 

Sádrokartonové povrchy budou opat�eny základním nát�rem a nát�rem Primalex 

Polar. Sou�ástí povrch� úprav jsou i nutné penetra�ní nát�ry. 

Pro veškeré spole�né prostory objektu (sklady, schodišt�, technologické 

místnosti) je navržen nát�r Primalex Univerzální penetrace plus dvakrát Primalex 

Polar (92% b�lost). 

Pro vlhké provozy (kuchy�ské kouty) je navržen Primalex Univerzální penetrace 

plus Primalex Mykostop (87% b�lost). 

Pohledový beton v garážích bude s uzavíracím bezbarvým nát�rem nap�. Mapei. 

Soklová �ást v garážích bude opat�ena akrylátovým nát�rem v�etn� penetrace, 

odolným COx, Nox. 

� Provedení nášlapných vrstev podlah 

V podzemních garážích bude jako povrchová úprava t�ívrstvá st�rka 

z epoxidované prysky�ice. V bytech bude provedena laminátová podlaha a to 

v p�edsíních, obývacích pokojích, ložnicích, kuchyních atd. - dle projektové 

dokumentace. V koupelnách, WC, sklepech, spole�ných chodbách, 

mezipodestách  atd. – dle projektové dokumentace bude položena keramická 

dlažba. A na vn�jším schodišti i obkladu schodiš
ových stup�� uvnit� je použita 

nášlapná vrstva z Teraco dílc�. 
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5.1 Zásady organizace výstavby 

Obsah jednotlivých krok� pro zpracování zásad organizace výstavby se �ídí dle 

stavebního zákona �. 183/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a p�edevším 

jeho vyhláškou �. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 

5.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ�

Zastav�ná plocha navrhovaná:  1894 m2 

Plocha vyhrazená staveništ�:  6272 m2 

Majetkoprávní vztahy:   ve vlastnictví stavebníka 

Novostavba bytového domu je umíst�na uvnit� areálu bývalé Tesly Jihlava. Areál 

se nachází p�i severní �ásti centra m�sta Jihlavy – uvnit� zastav�ného území 

obce. Je vzdálen cca 250 m od hradebního okruhu historického centra m�sta 

severním sm�rem. Západní hranici území tvo�í ulice Havlí�kova a Úvoz, severní 

hranici ulice T�ebízského a východní hranici ulice Srázná. Jižní �ást je vymezena 

p�ší spojnicí ulic Havlí�kova a Srázná. Terén pozemku areálu, stejn� jako jeho 

bezprost�ední okolí je prudce svažitý sm�rem dol� od historické hranice m�sta. 

P�evýšení na pozemku je 6–10 m/250 m. 

Areál se rozkládá na ploše 23.500 m2, je koncipovaný jako m�stský blok. Je 

tvo�en souborem budov vznikajících od po�átku 19. stol. do sou�asnosti, které 

svým m��ítkem i tvarem odpovídají okolní zástavb� za hradebním okruhem 

m�sta, zejména ve strukturách uzav�ených m�stských blok�. 

Objekt bude umíst�n na pozemcích �. 2876/1, 2876/5, 2876/7, 2876/10, 2876/11, 

katastrální území Jihlava, které jsou majetkem investora. P�edm�tem projektu je 

objekt SO.01, který je umíst�n zcela uvnit� areálu na pozemcích investora. Z jihu 

objektu se nachází prostor budoucího parku, který je v dob� výstavby možno 

využívat jako deponie vykopané zeminy. Ze severozápadní strany objektu se 

nachází vjezd do st�edu areálu z ulice Úvoz, který bude nej�ast�ji užíván jako 

vjezd na staveništ�.  

Vstup a p�íjezd na staveništ� je zajišt�n ze stávajícího vjezdu z ulice Úvoz. 

Výjezd ze stavby bude zajišt�n uhlop�í�n� od vjezdu na ulici Srázná. Pro 

zajišt�ní pr�jezdu bude demolován spojovací kr�ek mezi objekty SO.04 a SO.05. 
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Bourací práce budou sou�ástí samostatného ohlášení, které bude p�edcházet 

stavebním pracím. Staveništ� bude provizorn� oploceno nepr�hledným plotem 

výšky min. 2,0 m, v�etn� osazení staveništní brány. Stavba bude využívat 

p�irozeného sev�ení uvnit� areálu. Areál je st�ežen. V dob� výstavby bude výroba 

v areálu zastavena. 

5.1.2 Sít� technické infrastruktury 

P�ed zahájením zemních prací budou vyty�eny veškeré sít�, které se nacházejí 

na staveništi. V areálu výstavby jsou již vybudované inženýrské sít�, ke kterým 

se budeme v rámci výstavby napojovat. Pro za�ízení staveništ� se budeme 

napojovat na vodovod a elektrickou energii z budovy SO.04b a dále napojení na 

kanalizaci bude provedeno na stávající vnit�ní rozvod areálu. Pro novostavbu se 

jedná o nové p�ípojky vodovodu, silnoproudu, slaboproudu, teplovodu a kanalizace.  

5.1.3 Napojení na inženýrské sít�

Dle p�edešlého bodu se staveništ� bude napojovat na vodovod, silnoproud 

a kanalizaci. Elektrická energie bude pro za�ízení staveništ� odebírána z objektu 

SO.04b a pomocí staveništního rozvad��e vedeme dále po stavb�. Rozvad��e 

budou na stavb� minimáln� dva. Jako hlavní rozvad�� slouží rozvad�� umíst�ný 

mezi skládkou deponie a bu�kami, z kterého dále vedeme elektriku po staveništi. 

Dále bude vybudována vodom�rná šachta, která je umíst�na v blízkosti hlavního 

rozvad��e, z které op�t vedeme vodu na staveništ� dle výkresu. Následuje 

odvod kanalizace ze staveništ�, která bude napojena na areálový rozvod 

kanalizace v místech cesty za umíst�ním WC. 

5.1.4 Bezpe�nost na staveništi z hlediska t�etích osob 

Bezpe�nost práce na staveništi se �ídí plánem bezpe�nosti, který se vypracoval 

dle platných zákon� a vyhlášek. P�edevším se bude �ídit na�ízením vlády �. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích. Také se budeme �ídit na�ízením vlády �. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, 

technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Osoby, které se budou pohybovat na staveništi, budou seznámeny s bezpe�nosti 

na staveništi. Na staveništ� nemají povolený vstup osoby, které na staveništi 
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nepracují a nepovolané osoby. Každá osoba, která se bude pohybovat na 

staveništi je nucena dodržovat p�edepsané p�edpisy a nosit na sob� ochranné 

pom�cky (helmu, vestu a pevnou pracovní obuv), není-li stanoveno jinak. Celé 

staveništ� bude chrán�no proti vniknutí cizích osob dvoumetrovým plotem. Vjezd 

a výjezd na staveništ� bude opat�en uzamykatelnou bránou s nápisy 

nepovolaným vstup zakázán. Nebezpe�ná za�ízení budou ozna�ena varovnými 

cedulemi. Na staveništi nejsou vyžadovány úpravy pro osoby s ometenou 

schopností pohybu. 

Za bezpe�nost na stavb� zodpovídá stavbyvedoucí. 

5.1.5 Bezpe�nost z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

Výjezd ze stavby je napojen na ulici srázná, proto musíme zabezpe�it �istotu 

vozidel p�i výjezdu ze stavby pomocí mycí rampy. Na komunikacích budou 

umíst�ny dopravní zna�ení s upozorn�ním na výjezd stavebních vozidel a upozorn�ní 

na snížení rychlosti. Z d�vodu ochrany okolí p�ed hlukem musíme dodržovat 

no�ní klid tj. od 22:00 do 6:00. P�i práci s je�ábem musíme dodržovat zákaz 

manipulace s b�emenem v zakázaných oblastech.  

5.1.6 �ešení za�ízení staveništ�

Na staveništi nemáme možnost využít stávajících stavebních objekt� pro ú�ely 

za�ízení staveništ�, proto bude muset vybudovat nové objekty. Je nutné vybavit 

staveništ� p�íslušnými objekty, které jsou kancelá� stavbyvedoucího a mistr�, 

šatny, umývárny, WC, uzamykatelné sklady, krytá dílna, zpevn�né plochy pro 

skladování materiálu, kontejnery na odpad, mycí linkou, silem na sypké sm�si, 

je�ábem apod. 

5.1.7 Ohlášení 

Bude nutné podat ohlášení na p�íslušný stavební ú�ad dle §103 zákona �. 183/2006 

Sb. na oplocení, stavební bu�ky, sklady na materiál, silo na suché sm�si a v�žové 

je�áby. 
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5.1.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci na staveništi a životní 

prost�edí 

Na stavb� budou dodržovány technologické p�edpisy, zprávy BOZP, KZP a další 

uvedené p�edpisy. Všechny osoby pohybující se na stavb�, budou s t�mito 

p�edpisy seznámeni a svým podpisem potvrdí, že s nimi byli srozum�ni. 

Pohybovat se po staveništi je povolenou pouze oprávn�ným osobám nebo 

dalším osobám pouze v doprovodu oprávn�ná osoby a to za podmínky spln�ní 

všech p�edpis� a na�ízení ve výše zmín�ných dokumentech. Na oplocení kolem 

staveništ� budou umíst�ny upozor�ovacími nápisy. Pracovní doba je stanovena 

v pracovní dny od 8:00 – 16:30 hod. Staveništní odpad bude ukládán a odvážen 

p�íslušnými kontejnery. 

5.1.8.1 Bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci: 

Bezpe�nosti p�i práci provád�né na stavb� bytového domu v Jihlav� bude v souladu 

s platnou legislativou. Konkrétn� se jedná o na�ízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích a na�ízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 

nebo do hloubky. V „P�íloze: 13.1 Výpis bezpe�nostních rizik a opat�ení na 

staveništi“, jsou vypsána bezpe�nostní rizika, která mohou na staveništi vznikat.  

Bezpe�nost práce je podrobn� popsán v kapitole „13“. 

5.1.8.2 Ochrana životního prost�edí: 

Vlastní realizace stavby neklade mimo�ádné nároky na ochranu životního 

prost�edí. Pro snížení prašnosti a zne�iš
ování ve�ejných komunikací byli 

navrženy do�asné areálové komunikace a �išt�ní kol automobil� p�ed výjezdem 

z areálu. P�i �išt�ní kol nákladních automobil� bude p�ed napojením na 

areálovou kanalizaci osazen lapa� olej�, který zabrání p�ípadným únik�m 

ropných látek z automobil�. Provád�ní výstavby bude šetrné s ohledem na životní 

prost�edí. Odpady vznikající ze stavební výroby budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny dle 

platných právních p�edpis�. Nebezpe�né látky a materiály budou odvezeny do 

sb�rného dvora služeb m�sta Jihlavy. S firmou bude mít zhotovitel uzav�enou 

smlouvu o likvidaci odpadu. Na staveništi jsou osazeny kontejnery na plast, papír 

a sm�sný odpad. 
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Odpad z pozd�jšího provozu domu bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob 

nebo kontejner� na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n obcí.  

Výpis kategorie odpad�, které vzniknou p�i výstavb� dle zákona 503/2004 sb. 

� 15 01 Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového 

odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

� 15 01 Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového 

odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

� 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

� 17 02 D�evo, sklo a plasty 

17 02 01 D�evo 

17 02 03 Plasty 

� 17 04 Kovy 

17 04 01 M��, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 04 Zinek 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 

� 17 05 Zemina 

 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 
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� 17 08 stavební materiál na bázi sádry 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �íslem 17 08 01 

� 20 03 Komunální odpady 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad 

20 03 03 Uli�ní smetky 

20 03 04 Kal ze septik� a žump 

5.1.9 Termíny výstavby 

P�edání staveništ� dodavateli:   21. 04. 2014 

Realizace stavby:     02. 05. 2014 

P�edání stavby investorovi :   22. 07. 2016 

Kolaudace:      29. 07. 2016 

5.2 Dopravní dostupnost 

Dopravní dostupnost viz kapitola „2“.

5.3 Dimenzování za�ízení staveništ�

5.3.1 Stavební bu�ky 

� Kancelá�e 

Vedoucí stavby – 1 stavbyvedoucí:  15 m2/osob 

Technický personál – 2 mist�i:   8 m2/osob 

� Šatny, sprchy, toalety 

Ostatní pracovníci – 39 d�lník�:    

Šatny   1,75 m2/osob 

Sprchy  1 sprcha/20 osob 

Toalety  1 toaleta/10 osob  

Množství pracovník� využívající hygienické za�ízení je p�ibližné, protože n�kte�í 

subdodavatelé nevyžadují vlastní šatny ani sprchy. 
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5.3.2 Stanovení dodávky elektrické energie na staveništ�

Pot�ebný p�íkon elektrické energie se ur�uje z celkového po�tu spot�ebi�� a jejich 

výkonu, soub�žn� používaných v pr�b�hu jednotlivých fází výstavby. Výpo�et je 

pouze orienta�ní a v pr�b�hu výstavby se m�že zm�nit.

S = 1,1 * ���� � �� � �� � �� � �	 � �	
�� � ��� � �� � ��� � �� � �� � ��� � �	 � �	 � ��	��

S  zdánlivý p�íkon [kW] 

1,1  koeficient rezervy na nep�edvídané zvýšení p�íkonu 

�1–�3  koeficient náro�nosti 

P1  instalovaný výkon elektromotor� na staveništi [kW]

P2  instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor� [kW] 

P3  instalovaný výkon vn�jšího osv�tlení [kW] 

tg1–tg3 fázový posun (tg1 = 1,32, tg2 = tg3 = 0) 

Koeficient náro�nosti „�1“ se stanoví dle �SN 34 1610: 

a) pro mechaniza�ní prost�edek s jedním elektromotorem 0,75, s dv�ma a více 

motory 0,55, 

b) pro v�tší po�et mechaniza�ních prost�edk� pro stavby: 

- zd�ní 0,25, 

- s ocelovou nosnou konstrukcí 0,4, 

- železobetonových prefabrikát� s použitím lehkých mechaniza�ních 

prost�edk� 0,45, 

- železobetonových prefabrikát� s použitím t�žkých mechaniza�ních 

prost�edk� 0,55. 

Koeficient náro�nosti „�2“ vnit�ního osv�tlení je 0,7–0,9. 

Koeficient náro�nosti „�3“ vn�jšího osv�tlení je 0,9–1,0. 
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Tab. 5.1: Hodnota „P1“ instalovaný výkon elektromotor� na staveništi [kW]: 

Stroj Výkon jednoho stroje [kW] Celkový výkon [kW] 

V�žový je�áb 30,9 61,8 

Stavební výtah 5,5 5,5 

Mícha�ka 5,5 5,5 

Drobné ná�adí 4,2 25,2 

Celkem P1 = 98 [kW] 

Tab. 5.2: Hodnota „P2“ instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor� [kW]: 

Typ osv�tlení Výkon jednoho zdroje [kW] Celkový výkon [kW] 

Sv�tlo v bu�kách 0,15 2,1 

Tab. 5.3: Hodnota „P3“ instalovaný výkon vn�jšího osv�tlení [kW]: 

Typ osv�tlení Výkon jednoho zdroje [kW] Celkový výkon [kW] 

Osv�tlení stav. 0,5 3,5 

S = 1,1 ������ � �� � ��� � ��� � ���� � ���
�� � ����� � �� � ���� � ��� � ��� � � � ���� � ��� � ���  

S = 92,4 [kW] 

5.3.3 Zásobování staveništ� vodou 

Na staveništ� je voda dovedena z již stávajícího objektu SO.04b, vedena je 

v zemi v nezámrzné hloubce min. 1500 mm pod úrovní terénu. Na pozemku 

staveništ� vede do revizní šachty, kde je umíst�n i vodom�r a odtud vedou i další 

rozvody dle nutnosti za�ízení staveništ�. Pro staveništní rozvody budou použita 

plastová potrubí, jejichž výhodou je mála hmotnost, minimalizace spoj�, snadná 

montáž i demontáž a vyšší rychlost proud�ní vody.

5.3.3.1 Spot�eba vody pro provozní ú�ely Qa 

Qa = (Sv * kn) / (t * 3600) [l * s-1] 

Qa množství vody [l * s-1] 

Sv spot�eba vody za den [l] 
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kn koeficient nerovnom�rnosti odb�ru 1,5 

t �as, po který je voda odebírána [h] 

Tab. 5.4: Spot�eba vody pro provozní ú�ely: 

Spot�eba vody pro 
provozní ú�ely 

M�rná 
jednotka 

Množství
Spot�eba 
na den [l] 

Spot�eba 
[l] 

Ošet�ování betonu m2 294 10 2940 

Mytí nákladních vozidel 1 vozidlo 4 1000 4000 

Qa = (6940 * 1,5) / (8 * 3600) = 0, 36 [l * s-1] 

Výpo�et je proveden pro procesy, které mohou probíhat ve stejnou dobu. Je 

možné, že spot�eba vody m�že být i vyšší. 

5.3.3.2 Spot�eba vody pro soc. a hygienické ú�ely Qb

Qb = (Pp * Ns * kn) / (t * 3600) [l * s-1] 

Qb množství vody [l * s-1]

Pp po�et pracovník�

Ns norma spot�eby vody na osobu na den

kn koeficient nerovnom�rnosti odb�ru 2,7

t �as, po který je voda odebírána [h] 

Tab. 5.5: Spot�eba vody pro sociální a hygienické ú�ely:

Spot�eba vody pro 
soc. a hygien. ú�ely 

M�rná jednotka Množství
Spot�eba 
na den [l] 

Spot�eba 
[l] 

Pracovníci na staveništi 
se sprchováním 

1 zam�stnanec 39 80 3120 

Qb = (39 * 80 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,29 [ l * s-1 ]

5.3.3.3 Spot�eba vody pro protipožární ú�ely Qc 

Rozvod vody pro protipožární ú�ely není nutné navrhovat, protože do 200 m od 

hranice staveništ� respektive hydrant je umíst�n mezi stávajícími budovami 

SO.06 a SO.03a a nejvzdálen�jší bod staveništ� je vzdálen 107 m. 
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5.3.3.4 Spot�eba vody celkem a návrh DN vodovodního potrubí 

Q = Qa + Qb + Qc = 0,36 + 0,29 + 0 = 0,65 [ l * s-1 ] 

DN = Q * 20% => 0,65 * 1, 2 = 0,78 [ l * s-1 ]  => DN = 32 mm (tabulková 

hodnota) 

5.4 Objekty za�ízení staveništ�

5.4.1 Kancelá�, šatna AB 6/3 ší�ka 

Na stavb� bude umíst�no 6 stavebních bun�k tohoto typu, jejichž funkce je 

ur�ena jako kancelá�e nebo šatny. Tyto samostatné kontejnery nebo jejich 

sestavy slouží jako kancelá�e vedení stavby, šatny zam�stnanc�, odpo�inkové 

místnosti, místnosti pro stravování. Bu�ky budou v pr�b�hu stavby dovezeny 

postupn� až do maximálního po�tu 6 kus� a poté budou postupn� odváženy dle 

po�tu zam�stnanc� v aktuálním období. První m�síc stavby budou 

zapot�ebí 4 bu�ky, následující m�síc p�ibude jedna bu�ka a v celkovém po�tu 

5 kus� vydrží až do b�ezna roku 2016, kdy na dva m�síce p�ibyde šestá bu�ka. 

V kv�tnu roku 2016 budou odvezeny dv� bu�ky a další bude odvezena 

v �ervenci. Nakonec se odvezou i zbylé t�i bu�ky. Schéma dle obr. 11. 

Obr. 11 – Schéma kancelá�e (šatny) AB 6/3 

� Vnit�ní vybavení: 

- 3x elektrická zásuvka 

- 1x topení 

- 2x okno s roletou 
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- 2x sv�tlo 

- vnit�ní obložení – bílý nebo d�ev�ný dekor 

- st�l, židle, sk�í� – dle pot�eby 

� Rozm�ry 

- délka 6058 mm 

- ší�ka 3000 mm 

- výška 2600 mm 

5.4.2 Sprchový kontejner SB 7 

Kontejner je vybaven �ty�mi samostatnými sprchovými kabinkami a šesti 

umyvadly. Použitím moderního boileru zaru�uje stejnom�rn� teplou vodu i p�i 

vysokém odb�ru. Pro ú�ely staveništ� bude použito jednoho kontejneru pro 

hygienické ú�ely. Schéma dle obr. 12. 

Obr. 12 – Schéma sprchového kontejneru SB 7 

� Vnit�ní vybavení: 

- 4x sprchovací kabinka 

- 4x v�šák na oble�ení 

- 6x umyvadlo 

- 6x zrcadlo 

- 1x boiler 400 l 

- bílý dekor 

- 1x topení – dle pot�eby 

- 2x okno 
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� Rozm�ry 

- délka 6058 mm 

- ší�ka 2438 mm 

- výška 2600 mm 

5.4.3 Skladový kontejner 3 m ší�ka 

Skladový kontejner bude umíst�n na staveništi, aby chránil cenný materiál nebo 

ná�adí. Dve�e kontejneru jsou na celou jeho ší�ku, proto m�žeme skladovat 

i neskladný a objemný materiál všeho druhu. Na stavb� bude umíst�n jeden 

uzamykatelný kontejner. Schéma dle obr. 13. 

Obr. 13 – Schéma skladového kontejneru 3 m ší�ka 

� Rozm�ry 

- délka 6058 mm 

- ší�ka 3000 mm 

- výška 2600 mm 

5.4.4 Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 

Na staveništi budou umíst�ny celkem �ty�i mobilní WC. Mobilní toaleta TOI TOI 

Fresh má dvojté odv�trání fekálního tanku. Ke každé toaletní kabin� pat�í 

pravidelný a kvalitní servis, zabezpe�ený personálem TOI TOI. Kabina je 

vybavena za�ízením na umývání rukou. 
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� Vybavení TOI TOI Fresh 

- fekální nádrž (250 litr�) 

- dvojité odv�trávání 

- pisoár 

- držák toaletního papíru 

- oboustranný uzamykací mechanismus 

- je�ábová oka 

- ukazatel na dve�ích ženy/muži 

- zrcadlo 

- há�ek na od�vy 

� Zvláštní vybavení 

- zásobník na �istou vodu pro mytí rukou 

- zásobník papírových ru�ník�

- dávkova� tekutého mýdla 

- WC lze dovybavit osv�tlením 

� Technické parametry 

- ší�ka: 120 cm 

- hloubka: 120 cm 

- výška: 230 cm 

- hmotnost: 82 kg

5.4.5 Plastový kontejner 

Na stavb� máme �ty�i kontejnery tohoto typu. Jsou rozd�leny na dva kontejnery 

pro t�íd�ný odpad (plast, papír) a na komunální odpad. Kontejnery budou od 

sebe standardn� barevn� odlišeny. Standardn�

se dodává se dv�ma brzd�nými kole�ky. 

Oto�ná kole�ka o pr�m�ru 200 mm s centrální 

brzdou. Odolné UV, rezistentní proti chemickým 

a biologickým vliv�m. Hladké povrchy zabra�ují 

ulpívání odpadu. Vyvážení kontejner� bude 

pravideln� dvakrát týdn�. 
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� Technické parametry 

- objem 1100 l 

- hmotnost 83 kg 

- rozm�ry 1,46 x 1,36 m 

5.4.6 Mobilní oplocení 

Plocha staveništ� bude z pot�ebných stran opat�ena mobilním oplocením. 

Drát�ná výpl� je vyrobena ze zinkovaného drátu a p�iva�ena na obvodový rám. 

Sva�ení plotových díl� je provád�no až po zinkování. Vjezd a výjezd ze 

staveništ� bude opat�en uzamykatelnou bránou. Oplocení bude vykryto 

nepr�hlednými plachtami. Pro oplocení staveništ� bude pot�eba celkov� 343 m 

dlouhý plot, který se bude skládat z dílc� o délce 3472 mm a o vyrovnávací dílce 

ší�ky 1 nebo 2 metry. Po�et brán na staveništ� bude celkov� dv�. P�edpokládá 

se použití 116 dílc�. 

� Technické parametry 

- pr�m�r trubky: 30 mm horizontáln� / 42 mm vertikáln�

- rozm�r pole: 3 472 x 2 000 mm 

- povrchová úprava: žárový zinek 

� Dodávka oplocení zahrnuje 

- mobilní oplocení – 116 díl�

- nosná betonová patka – 121 kus�

- bezpe�nostní spona  

- krycí plachta oplocení – 686 m2 
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5.4.7 Staveništní rozvad��

Na staveništi budou umíst�ny minimáln� dva staveništní rozvad��e. Sloužit 

budou k napájení stroj� a jiných za�ízení, které se vyskytují na stavb�. Rozvad��

je opat�en chráni�em a hlavním vypína�em. 

� Technické parametry 

- 4x zásuvka 16A/230V 

- 4x zásuvka 4k/16A/4OOV 

- 4x zásuvka 4k/32A/4OOV  

- 3x zásuvka 5k/32A/400V 

- 4x jisti� 16B/1 

- 4x jisti� 16C/3 

- 7x jisti� 32C/3 

- 1x jisti� 100B/3 

- 1x chráni� 4P 100A, 30mA 

- 1x hlavní vypína�

- 1x rozvodnice 

5.4.8 P�íst�ešek HAKI – dílna a sklad 

Jedná se o kovovou konstrukci, která je 

p�ekryta oplášt�ním a dá se provést 

v uzamykatelné verzi. P�íst�ešek bude 

použit jako sklad a dílna. 

5.4.9 Zpevn�né plochy št�rkové 

Zpevn�né plochy na staveništi budou provedeny pod bu�kami, kontejnery na 

odpad, WC, v místech skládek materiálu, v míchacím centru a p�i nájezdu na 

cestu na ulici Srázná. Celkové množství št�rku je 104 m3. 

5.4.10 Založení pod je�áby 

Založení pod je�áby bude zpracováno statickým výpo�tem p�ímo od firmy 

montující je�áby. Pro p�ibližné nacen�ní uvažujeme pod oba dva v�žové je�áby 
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betonový kvádr o rozm�rech 5 * 5 * 3 = 75 m3 betonu a 5 * 5 * 3 = 75 m3. 

V celkovém množství tedy uvažujeme s množstvím 150 m3 betonu pro založení 

je�áb�. V p�ípad� statického návrhu budou pod je�áb ud�lány piloty, na kterých 

bude provedeno založení.  

5.5 Fáze za�ízení staveništ�

5.5.1 Hrubá spodní stavba 

P�i provád�ní spodní stavby bude nutné p�izp�sobit staveništ� pot�ebám 

provád�ným pracím. Nejd�íve se za�ne s oplocením celého staveništ�. Na 

staveništ� bude dovezen št�rk pro vytvo�ení zpevn�né plochy pod staveništní 

bu�ky a pro vytvo�ení úpravy výjezdu ze staveništ�. Po p�íprav� zhutn�ných 

ploch št�rkem a zpevn�ných ploch válcováním se na své místo dle výkresu 

„P�íloha 5.1: Za�ízení staveništ� – hrubá spodní stavba“ umístí obytné, 

hygienické a skladovací bu�ky. Budou vyty�eny stávající sít�, které vedou 

staveništ�m. Dále budou vybudovány a p�ipojeny staveništní p�ípojky vody 

v�etn� šachty, elektrické energie s rozvad��em a kanalizace. Následn� se zapojí 

a napojí bu�ky a provede se osv�tlení pomocí svítidel. V neposlední �ad� se 

vytvo�í skládka deponie na ukládání vyt�žené zeminy, ur�ené pro pozd�jší zásyp 

kolem objektu. 

5.5.2 Monolitický kombinovaný systém 

P�i provád�ní monolitického systému, který se provádí od 2.PP do 2.NP je 

zapot�ebí z�ídit p�íst�ešek HAKI, pro ú�ely dílny a skladu a dále zpevn�né a odvodn�né 

skladovací plochy. D�ležitou sou�ástí téhle fáze stavby je v�žový je�áb  

LIEBHERR 90 EC, který je umíst�n p�ímo ve stavb�. Grafické zobrazení je 

p�iloženo dle výkresu „P�íloha 5.2: Za�ízení staveništ� – monolitický 

kombinovaný systém“. 

5.5.3 Hrubá vrchní stavba 

Následující fáze výstavby dle za�ízení staveništ� je hrubá vrchní stavba. Zde již 

máme demontován v�žový je�ába LIEBHERR 90 EC a místo n�j máme pro 

pot�eba za�ízení staveništ� v�žový je�áb LIEBHERR 42 K.1. Dále je na stavb�

z�ízeno míchací centrum, stavební výtah a p�ibyla nová skladovací plocha. 
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Grafické zobrazení je p�iloženo dle výkresu „P�íloha 5.3: Za�ízení staveništ� – 

hrubá vrchní stavba“.    

5.5.4 Dokon�ovací práce 

V téhle fázi výstavby se provád�jí dokon�ovací práce hlavního stavebního 

objektu SO.01 a také zpevn�né plochy SO.02. Na stavb� už nejsou žádná v�tší 

za�ízení, jako byly je�áb, výtah, skládky, p�íst�ešek HAKI aj. Na stavb� jsou 

pouze z�ízené bu�ky pro pracovníky, hygienické za�ízení a kontejnery na odpad. 

Po dokon�ení všech prací bude proveden úklid a odvoz zbylého za�ízení, 

demontáž zpevn�ných ploch a také odvoz oplocení. Grafické zobrazení je 

p�iloženo dle výkresu „P�íloha 5.4: Za�ízení staveništ� – dokon�ovací práce“. 

5.6 Ekonomické vyhodnocení náklad� na za�ízení staveništ�

Ekonomické vyhodnocení náklad� na za�ízení staveništ� obsahuje soupis 

základního vybavení, které je podrobn�ji popsáno v bod� „5.4“ této kapitoly. Do 

propo�tu byla zapo�ítána cena za pronájem s ohledem na dobu zap�j�ení 

jednotlivých za�ízení. Cena montáže a demontáže byla provedena odhadem, na 

základ� zjišt�ní orienta�ních cen. V cenách pronájmu jsou zahrnuty i ceny 

montáže a demontáže jednotlivých za�ízení viz tabulka 5.6. 

Tab. 5.6: Propo�et ceny náklad� na za�ízení staveništ�:

Ozna�ení Množství
Cena/j. 

[K�/m�síc]
Doba trvání 

[m�síc] 
Cena 
[K�] 

Poznámka 

Bu�ka AB 6/3 ší�ka 3-6 ks - 27 - Vlastní 

Sprchový kontejner 1 ks 5900 27 159300 Pronájem 

Skladový kontejner 1 ks - 27 - Vlastní 

Mobilní toaleta 4 ks 2000 27 216000 Pronájem 

Plastový kontejner 4 ks 6300 - 25200 Zakoupeno 

Mobilní oplocení 343 m - 28 - Vlastní 

Staveništní rozvad�� 2 ks - - - Vlastní 

P�íst�ešek HAKI 1 ks - 16 - Vlastní 

Je�áb 1 1 ks 59000 9 531000 Pronájem 
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Je�áb 2 1 ks 43000 7 301000 Pronájem 

Stavební výtah 1 ks 10000 7 70000 Pronájem 

Mycí linka 1 ks 15000 2 30000 Pronájem 

Zpevn�né plochy 
št�rkové 

105 m3 450 - 47250 Zakoupeno 

Založení pod je�áby 150 m3 2000 - 300000 Zakoupeno 

Staveništní rozvody 200 m 75 - 15000 Zakoupeno 

Hasicí p�ístroje 8 ks 700 - 5600 Zakoupeno 

Další vybavení - - - 102021 Zakoupeno 

Celková cena 1802371 [K�] 

Celková cena za pronájem a nákup vychází 1.802.371 K�. Ve výpo�tu 

uvažujeme 2,4% z ceny stavby tedy 2.364.945 K�. Rozdíl mezi t�mito cenami je 

+ 562.574 K�. 

5.7  �asový plán montáže a demontáže za�ízení staveništ�

Oplocení    5 dn�  21. 04. 2014  25. 04. 2014 

Úprava výjezdu   0,5 den 21. 04. 2014  21. 04. 2014

Zhutn�ní št�rk� pod bu�ky 1 den  28. 04. 2014  28. 04. 2014 

Montáž bun�k   2 dny  29. 04. 2014  30. 04. 2014 

Staveništní p�ípojky   3 dny  28. 04. 2014  30. 04. 2014 

Montáž prvního je�ábu  4 dny  09. 06. 2014  12. 06. 2014 

Z�ízení skládek 1, 2   0,5 dne 09. 06. 2014  09. 06. 2014 

Montáž p�íst�ešku   1 den  10. 06. 2014  10. 06. 2014 

Montáž druhého je�ábu  4 dny  16. 02. 2015  19. 02. 2015 

Demontáž prvního je�ábu  4 dny  23. 02. 2015  26. 02. 2015 

Z�ízení skládky 3   0,5 dne 20. 02. 2015  20. 02. 2015 

Z�ízení míchacího centra  1 den  23. 02. 2015  23. 02. 2015 

Demontáž druhého je�ábu  4 dny  08. 09. 2015  11. 09. 2015 
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Demontáž za�ízení staveništ� 3 dny  18. 07. 2016  20. 07. 2016 

Likvidace za�ízení staveništ� 4 dny  19. 07. 2016  22. 07. 2016 

Úklid staveništ�   5 dn�  18. 07. 2016  22. 07. 2016 

� Webové zdroje projektu za�ízení staveništ�: 

[1] http://www. haki.cz/inpage/pristresky/ 

[2] http://www.bruna-elektro.cz/soubor-katalog-stavenistnich-rozvadecu-2009-21-.pdf 

[3] http://toitoi.cz/detail-pruhledny-mobilni-plot-

m200.html?_ID=1492010124346&rozbaleno=1 

[4] http://www.abstore.cz/plastovy-kontejner-1100-l-zeleny 

[5] http://www.kmbss.cz/1/8/Myci-rampa-Express-Supermobil-k-polozeni-pouze-na-

zem 

[6] http://www.ab-cont.cz/prodej/technoligicke-kontejnery/ 

[7] http://www.ab-cont.cz/static/schemata/prodej/obytne-bunky/obytna-bunka-ob-6-3-

m-sirka.gif 

[8] http://www.ab-cont.cz/static/schemata/prodej/skladove-kontejnery/skladovy-

kontejner-sk-3m-sirka.gif 
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� JCB Kolové rypadlo JS 175 W 

Technické údaje: 

- Provozní hmotnost    18120 kg  

- Celkový výkon motoru    128,0 kW  

- Délky násad      2,5/3,1/3,7 m  

- Varianty výložníku     MONO/TAB 

- Max. hloubka podkopu     6451 mm  

- Max. hloubka v úrovni zem�  9195 mm  

- Max. výška nakládání    7575 mm  

- Rychlost otá�ek     11,3 ot/min 

- Cestovní rychlost    30 km/hod 

Využití stroje: 

Na stavb� budou použita celkov� 2 rypadla JCB 175. Budou použita k výkopu 

stavební jámy nepravidelného tvaru o celkové kubatu�e 3620 m3. Zemina bude 

odvezena na skládku deponie v areálu Tesly Jihlava a zbylá �ást zeminy bude 

odvezena na skládku vzdálenou 7 km. P�edpokládaná délka využití rypadel je 5 týdn�. 
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� Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 

T�ístranný skláp��kový automobil T-815 S3 6 x 6 slouží na p�epravu materiálu do 

hmotnosti 10 700 kg. M�že táhnout p�ív�s o max. hmotnosti 18 000kg, s rychlospojkou 

pro skláp�ní p�ív�su. Zvedací za�ízení je hydraulické, ovládané z kabiny �idi�e. 

Hydrogenerátor (�erpadlo) je umístn�né na pomocném pohonu. Konstrukce 

podvozku s výkyvnými polonápravami zaru�uje plynulé a rychlé pr�jezdy 

terénními nerovnostmi, ani velké výchylky kol zp�sobené nerovnostmi se 

nep�enášejí na vozidlo. Brzdový systém je dvouokruhový p�etlakový na všechny 

kola, s ovládáním brzd p�ív�su.  

Technické údaje: 

- Zna�ka, typ vozidla   T-815 S3 6 x 6 

- Pohotovostní hmotnost  11 300 kg 

- Užite�ná hmotnost   10 700 kg 

- Celková hmotnost vozidla  22 000 kg 

- Maximální hmotnost p�ív�su 18 000 kg 

- Typ motoru    T-3 -929 -11 

- Po�et válc�    10 

- Vrtání x zdvih    120 x 140 mm 

- Chlazení motoru   vzduchem 

- Zdvihový objem motoru  15 825 cm3
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- Nejv�tší výkon motoru  208/2 200 kW/min-1 

- Základní spot�eba paliva  32,5/63 l/km 

- Maximální rychlost   80 km/hod 

- Pohon     6 x 6  

Rozm�ry:

Využití stroje: 

Stroj bude využit p�edevším na p�emíst�ní vyt�ženého materiálu na skládky a dovoz 

zásypu k hutn�ní. Tatra bude p�edevším využita pro zemní práce a to v po�tu

4 respektiv� 8 kus�, aby byl zajišt�n plynulý pr�b�h využití rypadel. Délka použití 

tater bude p�edpokládan� 5 týdn�. 

  



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

63 

� Válec CAT CS56 
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Využití stroje: 

Válec bude na stavb� využit b�hem zemních prací a b�hem budování staveništ�. 

P�edevším bude hutnit zpevn�né plochy a p�ípadn� dno stavební jámy. Doba 

použití 1 týden. 
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� V�žový je�áb Liebherr 90 EC 
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Stavební v�žový je�áb LIEBHERR 90 EC je je�áb montovaný na pevných 

patkách s rozm�rem základny 4,5 x 4,5 m, s oto�nou v�ží a s vodorovným 

výložníkem o délce 50 m. Výška zdvihu dle po�tu vložených mezidíl� je 16,35 m. 

Je�áb je p�epravován na taha�i TATRA 815 a jednonápravovém podvozku. Po 

ukon�ení využití toho je�ábu na stavb�, se provede demontáž a vytažení je�ábu 

pomocí autoje�ábu, veškeré montážní a demontážní práce má na starost firma 

Kranimex, od které jsou je�áby zap�j�eny. Únosnost podloží p�ipraveného p�ed 

montáží pod patky je�ábu musí být minimáln� 2,5 kg/cm2.  

Pr�kaz v�žového je�ábu je p�iložen viz „P�íloha 6.1: Pr�kaz je�ábu LIEBHERR 90 
EC“. 

Využití stroje: 

Je�áb bude využit pro p�epravu materiál� o v�tší hmotnosti. Nejvíce bude využit 

pro p�epravu výztuže, bedn�ní a cihel do všech pater b�hem výstavby. Délka 

výložníku bude 50 m. Nejt�žší b�emeno je v maximální délce 1,35 tuny, což pro 

danou stavbu je dosta�ující. Nejt�žší b�emeno je uvažováno do 800 kg a to jako 

balík dílc� bedn�ní. Je�áb bude na stavb� využit po dobu 36 týdn�. 
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� V�žový je�áb Liebherr 42K.1 
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Stavební v�žový je�áb LIEBHERR 42K.1 je je�áb montovaný na pevných patkách 

s rozm�rem základny 4,0 x 4,0 m, s oto�nou v�ží a s vodorovným nebo šikmým 

výložníkem o délce 36 m. Výška zdvihu dle po�tu vložených mezidíl� je 26 m. 

Je�áb je p�epravován na taha�i TATRA 815 a jednonápravovém podvozku. 

Veškeré montážské a demontážské práce má na starost firma Kranimex, od 

které jsou je�áby zap�j�ené. Únosnost podloží p�ipraveného p�ed montáží pod 

patky je�ábu musí být minimáln� 2,0 kg/cm2. Montážní prostor musí být zajišt�n 

o rozm�rech minimáln� 5 x 35 m. R�zné varianty p�i montáži nebo provozu lze 

individuáln� dohodnout. 

Pr�kaz v�žového je�ábu je p�iložen viz „P�íloha 6.2: Pr�kaz je�ábu LIEBHERR 42 
k.1“. 

Využití stroje: 

Je�áb bude využit pro p�epravu materiál� o v�tší hmotnosti. Nejvíce bude využit 

pro p�epravu výztuže, bedn�ní a cihel do všech pater b�hem výstavby. Délka 

výložníku bude 36 m. Nejt�žší b�emeno je v maximální délce 1,1 tuny, což pro 

danou stavbu je dosta�ující. Nejt�žší b�emeno je uvažováno do 1000 kg a to jako 

balík dílc� bedn�ní. Je�áb bude na stavb� využit celkov� 30 týdn�. 

  



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

76 

� Autodomícháva� man 

Technické údaje: 

Využití stroje: 

Na stavb� budou použity p�edevším autodomícháva�e o objemu 7 a 9 m3 na 

dopravu betonu z betonárky v Jihlav� vzdálené cca 6 km. Autodomícháva� bude 

na stavb� využit nárazov� v pr�b�hu provád�ní betonových konstrukcí, a to je 

dlouhé celkov� 60 týdn�. 
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� Betonové �erpadlo mercedes 52/48 

Využití stroje: 

Betonová sm�s bude dopravována na všechny místa stavby auto�erpadlem, pro 

usnadn�ní betonáže. Betonové �erpadlo bude na stavb� využit nárazov�

v pr�b�hu provád�ní betonových konstrukcí, a to je dlouhé celkov� 60 týdn�.
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� Vrtací souprava Bauer BG 15 H 

Využití stroje: 

Stroj se bude využívat p�i vrtání hluchých pilot 

pro ukládání zápor do záporového pažení. 

Tento stroj bude na stavb� jeden týden. 

Technické údaje: 
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� Malopr�m�rová vrtná souprava KELEMM KR 702- 2 

Využití stroje: 

Stroj je na stavb� využit 

k navrtání kotev, které 

stabilizují záporové pažení. 

Malopr�m�rová vrtná souprava 

bude využita po dobu 

jednoho týdne. 

Technické údaje: 
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� Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Využití stroje: 

Jedná se o stavební výtah s p�epravou stavebního 

materiálu i osob. Výtah bude na stavb� celkov� po 

dobu 31 týdn�. 
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� Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

82 

Technické parametry: 

Nosnost vozidla:  12,0 t 

Maximální nosnost HR: 12,0 t 

Maximální dosah HR: 16,5 m 

Využití stroje: 

Nákladní automobil bude na stavbu dovážet skoro všechen stavební materiál a to 

p�edevším cihly, izola�ní materiály a výztuž do betonu. V p�ípad� pot�eby a k efektivnímu 

zásobování by se k automobilu doobjednal náv�s. Celková doba využití 

nákladního automobilu pro pr�b�žné zásobování se p�edpokládá na 110 týdn�. 
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� Mycí rampa Express Supermobil 

Technické parametry my�ky 

Vn�jší rozm�r (m): 4,0 m x 3,64 m x 1,5 m bez nájezd� 10,5 m x 3,64 m x 

1,5 m s nájezdy 

P�epravní rozm�r:  3,0 m x 7,5m 

Celková hmotnost:  cca 6.000 kg s nájezdy cca 4.000 kg bez nájezd�

P�ípustné zatížení:  max. rozchod kol 2,7 m 

    max. ší�ka podvozku 3,0 m 

Objem vody v nádrži: cca 4,0 m3

P�ipojení vody:  1"–1,5" hadice s kohoutem. Doporu�ujeme osadit i 

odbo�kou („T“ kusem) pro hadici s uzáv�rem pro 

p�ípadné ru�ní do�išt�ní jiných �ástí vozidla 

Mycí systém:   �erpadlo Grindex  

Výkon:    6,5 kW  

Množství vody:  2.500 l/min p�i 1,8 bar 

Po�et trysek:   cca 104 ks 

Využití my�ky 

Využití my�ky automobil� bude pouze v pr�b�hu zemních prací. Celková doba 

využití jsou 3 týdny.  
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� Silo Cemix 18m3 

Použití stroje: 

Na stavb� bude silo využito pro zdící malty 

s celkovým objemem 18 m3. Uloženo bude 

v míchacím centru dle výkresu za�ízení staveništ�. 

Silo bude na stavb� využito nejmén� po dobu 33 

týdn�. 

� Kontinuální mícha�ka PFT HM 5  

Použití stroje: 

Míchá kontinuáln� a pln� automaticky všechny suché maltové sm�si do velikosti 

zrna 8 mm. Na stavb� bude využita p�i míchání zdících sm�sí. 
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� Vibra�ní deska Weber CR3E 

Použití stroje: 

Vibra�ní desku použijeme k hutn�ní zásypu a zpev�ování pot�ebných ploch na 

staveništi.  

� Vibra�ní p�ch Weber SRX 75 DH 

Použití stroje: 

Vibra�ní p�ch bude použit k hutn�ní zásypu, zpev�ování pot�ebných ploch na 

staveništi a v místech kam jiné stroje nem�žeme použít. 
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� Ponorný vibrátor Weber IVUR 50 

Použití p�ístroje: 

Ponorný vibrátor bude použit pro vibrování betonu b�hem betonáže a zajistí 

vypln�ní betonu v celém objemu bedn�ní. 

� Stavební mícha�ka Bosch GRW 11 E Professional 

Použití stroje: 

Ru�ní mícha�ka bude sloužit na stavb� k p�íprav� maltových sm�sí. 
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� Teodolit CST/berger DGT10 – F0340543N0 

Technické údaje: 

- Hmotnost   4,5 kg  

- Stupnice kruhu  360°/400 gon  

- Minimální vzdálenost cíle 1,3 m  

- Závit pro stativ  5/8"-11  

- Rozlišení   2,5"  

- Zorné pole   1° 30´  

- P�esnost úhl�   5"  

- Zv�tšení   30x  

- Model    CST berger DGT 10 

Použití p�ístroje: 

Na stavb� bude využíván pro p�esné zam��ení objekt� a vyty�ení sítí stávajících 

i budovaných. 

� Nivela�ní p�ístroj Bosch GOL 26 D 

Použití p�ístroje: 

Na stavb� bude nivela�ní p�ístroj využíván vedoucími stavby pro p�em��ování 

výškových úrovní budované konstrukce. 
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� Rota�ní laser Bosch BL 200 GC 

Použití na stavb�: 

Rota�ní laser je vhodný na m��ení velkých vzdáleností a pro m��ení bez pomoci 

druhé osoby. 

� Kalové �erpadlo AL-KO BVP 19000  

Technické parametry: 

- P�íkon:      1000 W 

- Max. dopravní výška:   11 m 

- Max. dopravené množství:   19 000 l/h 

- Max. ponorná hloubka:   7 m 

- Max. velikost pevných p�ím�sí:  38 mm 

- Max. teplota �erp. kapaliny:  35° C 

- Hmotnost cca:    8 kg 

Použití stroje: 

Kalové �erpadlo bude použito k nutnému od�erpání deš
ové vody z výkopu. 
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� Vibra�ní lišta NTC VLHZ 

Technické údaje: 

Využití stroje: 

Bude využito pro uhlazování vodorovných betonových konstrukcí p�i provád�ní 

stavby. 
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� Paletový vozík BT LHM 230Pro Prolift s dopomocí p�i rozjezdu 

Použití stroje: 

Použití pale
áku bude p�edevším k p�esunu materiálu v jednotlivých patrech. 
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� Webové zdroje hlavních stavebních stroj� a mechanism�: 

[1] http://www.terramet.cz/hydraulicka-kolova-rypadla/jcb-js-175-w 

[2] http://www.p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/dampry/pevne-

dampry/pevne-dampry/caterpillar-797f 

[3] http://www.kranimex.cz/pronajem-vezovych-jerabu-liebherr 

[4] http://www.zapa.cz/vyroba-a-doprava/doprava-betonu-a-ostatnich-vyrobku 

[5] http://www.zapa.cz/vyroba-a-doprava/ulozeni-betonu-a-ostatnich-vyrobku 

[6] http://www.bauerpileco.com/en/products/bauer_bg/bg_premium_line/bg-

15h_bt_40/ 

[7] http://www.bauerpileco.com/en/products/klemm/kr_702-2/ 

[8] http://www.svp.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html#!prettyPhoto[photo19]/3/ 

[9] http://www.autodoprava-hado-praha.cz/ 

[10] http://www.stawebniny.cz/public/firms/128/upload/ceniky/cenik-CEMIX-2011-03-

01stroje.pdf 

[11] http://www.pft.de/www/cs/produkte/produktprogramm/horizontal-

durchlaufmischer/horizontal-durchlaufmischer.php?stein_id=166&st=1#open 

[12] http://www.naradi-obchod.cz/katalog/zbozi/vibracni-technika-weber/vibracni-

 desky-weber/reverzni-vibracni-desky/produkt/vibracni-deska-weber-cr-3-e  

[13] http://www.naradi-obchod.cz/katalog/zbozi/vibracni-technika-weber/vibracni-pechy-

weber/produkt/vibracni-pech-weber-srx-75-dh 

[14] http://www.naradi-obchod.cz/katalog/zbozi/vibracni-technika-weber/ponorne-

vibratory-weber/produkt/ponorny-vibrator-weber-ivur-50 

[15] http://www.naradi-obchod.cz/katalog/zbozi/elektricke-naradi/stavebni-

michacky/produkt/stavebni-michacka-bosch-grw-11-e-professional 

[16] http://www.naradi-obchod.cz/katalog/zbozi/merici-technika/opticke-nivelacni-

pristroje/produkt/nivelacni-pristroj-bosch-gol-26-d

[17] http://www.pmw.de/cps/rde/xchg/SID-E5462360-

92035E22/pm_online/hs.xsl/33_1165_ENU_HTML.htm 

[18] http://www.jksped.cz/res/data/016/001988.pdf 
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V téhle �ásti je zpracován �asový harmonogram objektu SO.01, který byl 

proveden dle programu CONTEC viz „P�íloha 7.1: �asový harmonogram“. 

Reálné provád�ní stavby bude v pr�b�hu stavby porovnáváno se skute�ností 

a následn� bude opravováno a aktualizováno. 

Další bod kapitoly, technologický normál, je zpracován viz „P�íloha 7.2: 

Technologický normál“, který byl proveden také dle programu CONTEC.
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V kapitole „8“ jsou zpracovány plány zajišt�ní materiálových zdroj�.  

Dle programu CONTEC byly zpracovány p�ílohy nasazení pracovník� a pot�eba 

financí, viz „P�íloha 8.1: Pot�eba nasazení pracovník�“ a „P�íloha 8.3: Pot�eba 

nasazení financí“. 

Dále zde bylo zpracováno grafickým zp�sobem nasazení stroj�, viz „P�íloha 8.2: 

Pot�eba nasazení stroj�“. 
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9.1 Údaje o stavb�

Jedná se o výstavbu bytového domu s podzemními garážemi, která je umíst�na 

v areálu bývalé Tesly Jihlava. Objekt je navržen jako devítipodlažní budova se 

3 podlažími hromadných garáží z toho dv� podzemní a jedno nadzemní. Druhé 

až sedmé nadzemní podlaží je ur�eno pro bytové jednotky. Spodní �ty�i podlaží 

jsou provedeny jako kombinovaný monolitický systém a zbylá podlaží kombinují 

nosný systém zd�ný s železobetonovým stropem. St�echa je navržena jako 

plochá, u n�kterých ustupujících podlaží slouží jako soukromé terasy k byt�m. 

V 6.NP se nachází spole�ná terasa pro obyvatele domu a na st�eše nad 

garážemi se nachází ve�ejná vegeta�ní st�echa s volným p�ístupem p�es lávku 

z objektu SO-06. Povrch fasád bude p�evážn� omítka v kombinaci s obkladem 

z CETRIS desek. Objekt je nepravidelného p�dorysu s lomem zhruba 26°, 

situován mezi stávající objekty SO.04c, SO.04a, SO.05, SO.06 a SO.03a. 

Zastav�ná plocha je 1894 m2. Objekt, stejn� jako jeho bezprost�ední okolí je 

prudce svažité sm�rem dol� od historické hranice m�sta. P�evýšení na pozemku 

je 6–10 m / 250 m. Hladina podzemní vody se p�edpokládá 2 m nad úrovní dna 

stavební jámy, tedy v -5,000 m. 

9.2 Obecné informace o provád�né �ásti 

�ešení téhle technologické �ásti je provedení zemních prací. Nejprve geodet 

vyty�í inženýrské sít� s body, které znázor�ují obrys hloubené jámy. Následn� se 

provede odt�žení první �ásti zeminy na úrove� -2,250 m z jižní strany, respektive 

na úrove� -3,650 m kolem objektu SO.04a a SO.04c, z které se za�nou navrtávat 

piloty pro záporové pažení. Do vrt� vložíme ocelové HEB profily a pokra�ujeme 

v procesu výkopových prací do první kotevní úrovn�, kde se osadí kotvení 

pažení a po napnutí kotev se pokra�uje v hloubení až na dno stavební jámy. 

B�hem hloubení odvážíme �ást zeminy na skládku deponie, která je na jižní 

stran� areálu a zbytek zeminy se odváží na skládku mezi obcemi Malý 

Beranov a Bradlo, vzdálenost od staveništ� je cca 7 km. Následn� po ukon�ení 

výstavby 1.NP, bude proveden zásyp kolem objetu podzemních garáží. 



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

98 

9.3 Materiál 

9.3.1 Zemina 

       nenakyp�ena       nakyp�ená (20%) 

Zemina z výkopu           3620 m3
  4344 m3

   

Odvoz zeminy na skládku ve vzdálenosti 7 km      2300 m3
  2760 m3

Odvoz zeminy na deponii na stavb�       1320 m3  1584 m3

Zásyp kolem objektu         1320 m3  1584 m3

Vyt�žení horniny bude provedeno pomocí dvou pásových rypadel JCB 175, které 

budou rovnou nakládat p�epravní automobily tatra 815 S3. Tyto automobily 

budou vyvážet vyt�ženou horninu ze stavební jámy a jako první budou zavážet 

deponii v areálu stavby. Následn� se bude odvážet zemina na vzdálen�jší 

skládku zeminy. V první fázi budou zeminu p�esouvat �ty�i tatry a na druhou fázi 

zavážení nastoupí celkov� osm tater. Nakonec po dostav�ní objektu do výšky 

1.NP m�žeme navážet a hutnit zeminu kolem.  

9.3.2 Zápory HEB 140 

Po�et vrt� = 116 ks 

Po�et HEB profil� = 116 ks 

Délka jedné zápory = 6 m 

Množství profil� = 116 vrt� * 6 m délka = 696 mb 

HEB profily jsou rozmíst�ny 1,3 m od sebe s celkovou 

hloubkou uložení 2,5 m pod dno stavební jámy.  

9.3.3 Pažina 

Objem výd�evy = 152 m (délka pažené �ásti) * 3,5 m (výška pažené �ásti) * 0,1 

m (tlouš
ka výd�evy) = 53,2 m3

Délka výd�evy = 1,3 m 

Výd�eva je použita z hran�ného �eziva, výd�eva se musí po usazení zezadu 

zasypat zeminou, aby došlo ke kontaktu pažiny s horninou.  
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9.3.4 Hubený beton  

Objem betonu = � * 0,3252 m (pr�m�r vrtu) * 116 ks (po�et zápor) * 2,5 m = 

96,23 m3

Neboli beton s nízkou pevností C 8/10 je použit pro stabilizaci HEB zápor 

v oblasti pod dnem stavební jámy.  

9.3.5 Beton st�íkaný 

Objem betonu = 8 m délka st�ny * 3,3 m výška pažící st�ny * 0,08 tl. Betonu * 

1,15 množstevní násobek betonu na pokrytí ztrát b�hem provád�ní = 2,43 m3

Provád�ní st�íkaného betonu je z jižní a západní strany výkopu u objektu SO.04, 

v místech, kde není záporové pažení s pracovním prostorem. 

9.3.6 Kotvy pramencové 

Po�et kotev = 58 ks  (mezi dv�ma záporami)  

Délka kotev = dle statického návrhu 9 m (4 + 5 

ko�en) 

9.3.7 P�evázka kotev 2x U profil 240 

Po�et = 29 ks * 2 profily = 58 ks 

Délka p�evázky = 1,4 m  

Množství profil� = 58 * 1,4 = 81,2 mb 

P�evázky z U profil� jsou použity v místech s pracovním 

prostorem kolem budované monolitické konstrukce a to 

na jižní stran�, která nesousedí s objektem SO.04 a na 

východní stran�. 
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9.3.8 P�evázka kotev larssen 

Po�et = 28 ks  

Délka p�evázky = 1,3 m  

Množství profil� = 28 * 1,3 = 36,4  mb 

P�evázka z profil� larssen je použita kolem objektu 

SO.04 ze západní a jižní strany budovaného objektu. 

Jelikož se jedná v tomto míst� o záporové paže bez pracovního prostoru, bude 

se ješt� následn� provád�t st�íkání betonu na záporové pažení v celkovém 

množství.  

9.4 Doprava 

9.4.1 Primární doprava 

9.4.1.1 Zemina 

Zemina se bude odvážet nákladním automobilem tatra 815 S3. V první fázi na 

skládku deponie v areálu výstavby vzdáleném cca 200 m od výkopu jámy, za 

pomocí 4 tater v celkovém množství 2640 m3 zeminy. V další fázi se bude 

odvážet na skládku mezi obcemi Malý Beranov a Bradlo, vzdálenost od 

staveništ� je cca 7 km. Odvoz zeminy na skládku bude zajiš
ovat celkový 

po�et 8 tater v celkovém množství zeminy 2300 m3. 

9.4.1.2 Ocelové profily 

Ocelové profily budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem MAN 35.400 

HIAB 477 E-6 ze vzdálenosti cca 4 km z obchodu s hutním materiálem TRANGO 

s.r.o. se sídlem Heroltická 24, Jihlava.  

9.4.1.3 D�ev�né pažiny 

D�ev�né pažiny budou na stavbu transportovány za pomocí nákladního 

automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 ze vzdálenosti 1,5 km z pily AZlignum 

v.o.s. se sídlem Havlí�kova 111, Jihlava. 
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9.4.1.4 Beton 

Betonová sm� bude dovážena autodomícháva�i z betonárky �eskomoravský 

beton Jihlava vzdáleného cca 6 km od staveništ�. Provozovna je v Pr�myslové 

zón� Pávov, Jihlava. 

9.4.2 Sekundární doprava 

Za pomocí nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 budou pomocí 

hydraulické ruky p�epravovány ocelové profily a výd�eva do stavební jámy. 

9.5 Skladování 

� Zemina se bude skladovat na skládce deponie v jižní �ásti areálu 

v maximální výšce 1,5 m. Objem skládky je 1320 m3, toto množství bude 

použito pro zásyp kolem budovaného objektu. P�ípadná zbylá �ást bude 

ponechána na skládce do konce stavby, po které by se m�lo provád�t 

parkové úpravy v areálu výstavby. 

� Skladování ocelových profil� bude provedeno na prokladcích ze d�eva, na 

skládce z�ízené p�ímo na staveništi, která je zpevn�ná a odvodn�ná. U HEB 

profil� budeme prokladky ukládat na koncích profilu a také uprost�ed 

rozp�tí. Pro U profily a larsseny posta�í prokladky na koncích v cca 1/10 

jejich délky. Proti pov�trnostním vliv�m chráníme plachtou. 

� Výd�evu budeme dovážet na paletách a ukládána na zpevn�nou a odvodn�nou 

skládku na staveništi. Proti pov�trnostním vliv�m op�t chráníme 

zaplachtováním. 

9.6 Pracovní �eta 

Na provád�ní zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pov��ený 

mistr. Ten bude také kontrolovat kubatury vyt�žené zeminy na jednotlivých 

místech. Nutno dodržet p�esné rozm�ry výkop�. 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu ur�ení a �ádn�

proškolení. P�ed vlastním zahájením prací obsluha p�ekontroluje technický stav 

stroje. Veškeré výkopové práce budou provád�ny v prostoru staveništ�, takže 

není nutno provád�t žádná zvláštní bezpe�nostní opat�ení. 
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� Zam��ení a vyty�ení stavební jámy a vyzna�ení umíst�ní vrt� pro 

záporové pažení 

- 1 geodet, 1pomocník (odborná firma) 

- 4 pracovníci – vyty�ení a z�ízení lavi�ek 

� Výkop stavební jámy a její odvoz na skládky 

- 2 �idi�i rypadla JCB 175 

- 4 (8) �idi�i nákladních automobil� tatra 815 S3 (4 �idi�i pro první fázi 

odvozu zeminy na skládku deponie v areálu výstavby. 8 �idi�� pro 

druhou fázi odvozu zeminy na skládku vzdálenou 7 km od staveništ�.) 

- 1 m��i� hloubky výkop� - mistr 

- 2 pomocní d�lníci – pomocné práce, do�iš
ování 

� Provedení záporového pažení 

- 1 strojník vrtné soupravy Bauer BG – hluché piloty 

- 1 strojník malopr�m�rové vrtné soupravy KELEMM KR 702- 2 – vrtání 

kotev 

- 1 �idi� nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 – dovoz 

ocelových profil�, dovoz �eziva 

- 2 �idi�i autodomíchava�e 

- 1 �idi� betonové �erpadlo mercedes 52/48 

- 2 pracovníci pro obsluhu kompresoru a provád�ní st�íkaného betonu 

- 4 pomocní d�lníci – pomocné práce, usazování pažení, zásyp 

prostoru za pažinami 

� �erpání podzemní vody 

- 1 pracovník – s kalovým �erpadlem AL-KO BVP 19000 

� Zásyp kolem objektu 

- 1 �idi� JCB 175 

- 2 �idi� tatra 815 S3 

- 1 pracovník - s vibra�ním p�chem Weber SRX 75 DH 

- 1 pracovník - s vibra�ní deskou Weber CR3E 

- 1 pracovník - úprava zeminy 
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9.7 Stroje 

� Mechanismus:  

- Teodolit CST/berger DGT10 - F0340543N0 

- Rypadlo JCB 175 

- Nákladní automobil Tatra 815 S3 

- Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 

- Vrtná souprava Bauer BG 

- Malopr�m�rová vrtná souprava KELEMM KR 702-2 

- Betonové �erpadlo mercedes 52/48 

- Kalové �erpadlo AL-KO BVP 19000 

- Vibra�ní p�ch Weber SRX 75 DH 

- Vibra�ní deska Weber CR3E 

� Ná�adí:  

- lopaty, krompá�e, �et�zová pila, tesa�ské ná�adí, žeb�ík 

� Ochranné pom�cky:  

- reflexní vesta, helma, pevná pracovní obuv, rukavice 

9.8 Pracovní podmínky, p�evzetí pracovišt�

P�ipravenost staveništ� bude zajišt�na p�edevším vybudováním zázemím 

staveništ�, tím se rozumí šatny, toalety, umývárny. Následn� p�ipraveností 

skladovacích ploch dle pravidel bezpe�ného skladování. Také musí být zajišt�na 

strojní podpora stavby a veškeré pot�ebné ná�adí a pom�cky. Musí být zajišt�no 

oplocení celého staveništ� proti vniknutí t�etích osob. V areálu už prob�hly 

bourací práce i s odvozem ornice v rámci projektu bouracích prací. 

Výkopové práce budou probíhat v kv�tnu roku 2014. V p�ípad� nep�íznivých 

pov�trnostních podmínek je možné po dohod� s investorem práce odložit. Na 

staveništi se budou bezpodmíne�n� dodržovat pravidla BOZP, se kterými budou 

pracovníci seznámeni p�ed zahájením prací, o prob�hnutém školení bude zápis 

ve stavebním deníku. 
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9.9  Pracovní postup 

P�ed za�átkem zemních prací musí nejd�íve geodet vym��it jednotlivé body první 

fáze výkopu, k tomuto ú�elu budou p�edány geodetovy minimáln� 3 výchozí 

body, a to 2x polohopisový a 1x výškový bod. Jedná se o vyty�ení p�edvýkopu, 

který p�echází provád�ní záporové st�ny. V prostoru budoucího parkovišt� je 

úrove� p�edvýkopu ve výšce -3,650 m (499,000 m n. m.) a v prostoru bytového 

domu ve výšce -2,250 m (500,400 m n. m.). P�echod mezi t�mito �ástmi je 

proveden svahováním. Vyt�ženou zeminu o objemu 1320 m3 odvážíme na 

skládku deponie v areálu stavby. Schéma pojezdu bagr� p�i provád�ní 

p�edvýkopu viz obr. 14. 

Obr. 14 – Postup odt�žení p�edvýkopu 

Po dokon�ení p�edvýkopu op�t nastoupí geodet, který vym��í st�edy pilot pro 

provád�ní záporového pažení a krajní body budovaného objektu. Vyty�ení vrtu 

se vyzna�í vyty�ovacím kolíkem a následn� se ozna�í signálním sprejem. Je 

nutné dbát zvýšené opatrnosti provozu mechanism� v místech vyzna�ených 

kolík�, aby nedošlo k posunutí nebo trvalé zni�ení bodu. Následn� se za�ne 

s provád�ním záporového pažení. Záporové pažení se provádí z východní, jižní 

a západní strany nov� budované stavby dle projektové dokumentace. Zápory 

budou provedeny z ocelových profil� HEB 140, které budeme usazovat po 

vzdálenostech 1,3 m od sebe, a budou dlouhé 6 metr�. Op�rná st�na se bude 



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

105 

budovat z hloubky -2,050 m respektive -3,650 m do hloubky -8,050 a pro prostor 

garáží -9,650 m. Vrtací soupravou za�neme vyvrtávat hluché piloty, do kterých 

následn� zasouváme p�ipravené HEB profily viz obr. 15. Po usazení všech 

ocelových profil� v hluchých pilotách následuje betonáž zápor, která se provádí 

do výšky 2,5 m od dna vrtu. Musíme dbát zvýšené opatrnosti, abychom p�i 

betonáži nep�esáhly výšku dna stavební jámy. Následn� po dokon�ení betonáže 

zasypeme piloty zeminou a pokra�ujeme v hloubení stavební jámy.  

Obr. 15 – Postup vrtání zápor 

Po dosažení první kotevní úrovn� v hloubce -3,650 respektive -5,050 m tj. 1,6 

metru od vrchní �ásti HEB profilu, za�neme s postupným ukládáním pažin. Ze 

za�átku pažiny vkládáme z vrchní �ásti zápor, pozd�ji musíme vkládat ze strany 

líce pažin. Po osazení t�chto výd�ev se zaplní prázdná plocha za nimi zeminou 

z výkopu. V téhle �ásti výkopu usazujeme i pramencové kotvy, které stabilizují 

záporové pažení horninovými kotvami o délce 9 m. Pomocí malopr�m�rové vrtné 

souprava KELEMM KR 702-2 navrtáme kotvy dle projektové dokumentace, 

vyplníme zálivkou, osadíme kotvu a zainjektujeme ko�en cementovou injek�ní 

sm�sí. Následn� sestavíme z jednotlivých �ástí hlavu kotvy z U profil� respektive 

z larssen�. Po ur�itém �ase vneseme do kotvy p�edpjetí a tím ji aktivujeme. 
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Napínání provedeme hydraulickou napínací pistolí na požadované nap�tí dle 

statického výpo�tu.  

Po provedení pažení a usazení kotev m�žeme pokra�ovat v hloubení druhé �ásti 

stavební jámy stejným postupem s osazováním d�ev�ných pažin do ocelových 

zápor – viz obr. 16. Hloubení bude provedeno na 0,1 m na �istou úrove� výkopu. 

Dle výkresu výkopu se vyhloubí bezodtokové �erpací jímky na zachycení spodní 

vody. V p�ípad� výskytu podzemní vody za�neme �erpat vodu mimo stavební 

jámu do odpadního potrubí. Po dokon�ení výkopu rozší�ení základové desky pod 

sloupy a nosnými st�nami, za�ne ru�ní do�išt�ní. Ru�ní do�išt�ní bude probíhat 

t�sn� p�ed betonáží podkladních beton�, aby nedošlo k rozmoknutí základové 

spáry. 

V pr�b�hu dokon�ovacích prací výkop� v prostoru garáží kolem objektu S0.04, 

kde je zhotoveno záporové pažení bez pracovního prostoru, provedeme nást�ik 

betonu na záporové pažení. Samotné nanášení je t�eba provád�t po vrstvách 

rovnom�rnými (rota�ními) pohyby trysky, aniž by se p�erušovala spojitost 

nanášení st�íkaného betonu. Vzdálenost trysky od podkladu by m�la být mezi 1,0 

až 1,5 m. Úhel nást�iku, tj. úhel nasm�rování trysky k ploše podkladu, musí být 

co nejkolm�jší. Nást�ik je nutné provád�t odspodu nahoru, aby se vylou�ilo 

zast�íkávání napadaného spadu, což je beton neudržující se na podkladu. Vliv na 

množství spadu mají: skladba sm�si (velikost a tvar zrn kameniva, dávkování 

cementu a p�ísady), výstupní rychlost proudu z trysky, množství vzduchu (pom�r 

vzduchu k betonové hmot�), tlouš
ka vrstvy nanášeného st�íkaného betonu, 

vlastnosti podkladu a zp�sob vedení st�íkací trysky.  

Obr. 16 – Schéma hloubení jámy 
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Po ukon�ení výkopových prací budou provedeny podkladní betony a kombinovaná 

monolitická konstrukce parkovišt� až do výšky 1.NP. Následn� se za�nou 

provád�t násypy po celém obvodu budované stavby až do výšky dle projektové 

dokumentace. 

Násyp bude dovážen ze skládky deponie v areálu staveništ� nákladním 

automobilem Tatra 815 S3 a na nakládání zeminy na tatru bude sloužit rypadlo 

JCB 175. Do stavební jámy bude zemina sypána p�t rypadlo naklada�em a v jám�

ru�n� upravena cca na výšku 0,3 m a hutn�na vibra�ní deskou a vibra�ním 

p�chem. Dle projektové dokumentace bude provedeno drenážní potrubí. Dno 

potrubí v nejvyšším míst� bude -3,355 m, zde bude osazena revizní šachta. 

Nejnižší �ást potrubí bude ve výšce -4,060 m, zde bude také osazena revizní 

šachta. Drenážní potrubí bude usazeno na mazanin� tlouš
ky 100 mm ve spádu 

1% až do napojení k areálovému trativodu. Potrubí bude obsypáno št�rkem 

a chrán�no geotextílií. Na trativodu kolem bytového domu jsou osazeny celkem 

�ty�i revizní šachty dle projektové dokumentace. Po provedení drenážního 

potrubí a revizních šachet budou pokra�ovat zásypy až do výšky upraveného 

terénu dle projektové dokumentace. Kone�né terénní úpravy prob�hnou 

v závislosti na rekonstrukci ostatních stávajících objekt� v areálu. 

9.10 Kontrola kvality a provedení 

� Vstupní kontrola 

Jedná se p�edevším kontrolu oplocení, o kontrolu dovezeného materiálu – 

ocelových profil� HEB, U a larssen, výd�evy, kotvy. Kontroluje se jejich rozm�ry, 

po�ty, typy a funk�nost. Dále kontrolujeme stroje pot�ebných k provád�ní daných 

prací. 

� Meziopera�ní kontrola 

Dohlížíme p�edevším na správné provád�ní hloubení výkop�, vrtání hluchých 

vrt� pro záporové pažení, osazování profil� a výd�evy, zasypávání zeminy za 

pažící konstrukci, osazování pramencových kotev v�etn� injektáže a napínání a také 

na provád�ní st�íkaného betonu a zásyp kolem budovaného objektu. 
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� Výstupní kontrola 

P�em��ení provedených prací, hloubka jámy její rovinnost a rozm�ry, kontrola 

�istoty základové spáry. 

Popis kontrol (kontrolní a zkušební plán zemních prací) je podrobn� popsán 

v kapitole „11“. 

9.11 BOZP (Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci) – obecné informace 

Bezpe�nosti p�i práci provád�né na stavb� bytového domu v Jihlav� bude v souladu 

s platnou legislativou. Konkrétn� se jedná o na�ízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích a na�ízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky. V p�íloze 13.1 Výpis bezpe�nostních rizik a opat�ení na staveništi, jsou 

vypsána bezpe�nostní rizika, která mohou na staveništi vznikat.  

�ešení bezpe�nosti a ochrany zdravý p�i práci je podrobn� popsáno v kapitole „13“. 

9.12 Ochrana životního prost�edí 

Stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. P�ed uložením zeminy na skládku, 

bude proveden rozbor zeminy. Provád�ní stavby však vyvolá p�echodné 

zhoršení životního prost�edí v okolí – prašnost, hluk, doprava, použití stavebních 

mechanizm� zne�išt�ní komunikace. Dodavatel však bude p�i provád�ní prací 

maximáln� dbát na to, aby tyto vlivy p�sobily v co nejmenší mí�e – �išt�ní kol 

nákladních automobil� p�i výjezdu ze staveništ�, bude provád�no konkrétn�

pomocí mycí rampy Express Supermobil. P�ípadné zne�išt�ní bude ihned 

likvidováno, provoz na ve�ejné komunikaci nebude ohrožen. Na areálové 

komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob� žádný materiál. P�i stavebních 

pracích bude vznikat technický odpad a komunální odpad. Nebezpe�né látky a materiály 

budou odvezeny do sb�rného dvora služeb m�sta Jihlavy. S firmou bude mít 

zhotovitel uzav�enou smlouvu o likvidaci odpadu. Ve sb�rném dvo�e budou 

odpady zpracovány dle p�edpis�, pop�ípad� znovu použity. Ostatní odpady 

budou skladovány u stavebních bun�k, kde budou z�ízeny odpadkové koše na 

plast, papír a sm�sný odpad.  
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B�hem stavebních prací ur�ených v rámci tohoto pracovního p�edpisu se musí 

dodržovat stanovení zákon� a norem:  

- 106/2005 Sb., O Odpadech,  

- 503/2004 Sb. dle kterého se stanoví katalog odpad�, 

- 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu – dle této vyhlášky je nutné sledovat chemické ukazatele 

shrnuté v tabulce 10.1 této vyhlášky a podrobit vzorek zeminy 

ekotoxilogickému testu dle tabulky 10.2. 

Odpad z pozd�jšího provozu domu bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob 

nebo kontejner� na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n obcí. 

Výpis kategorie odpad�, které vzniknou p�i výstavb� (pouze p�i provád�ní 

zemních prací) dle zákona 503/2004 sb. 

� 15 01 Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového 

odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

� 15 02 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály, �isticí tkaniny a ochranné 

od�vy 

15 02 02 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�etn� olejových filtr� jinak 

blíže neur�ených), �isticí tkaniny a ochranné od�vy zne�išt�né 

� 20 Komunální odpady 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad 

20 03 03 Uli�ní smetky 
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10.1 Údaje o stavb�

Jedná se o výstavbu bytového domu s podzemními garážemi, která je umíst�na 

v areálu bývalé Tesly Jihlava. Objekt je navržen jako devítipodlažní budova se 

3 podlažími hromadných garáží z toho dv� podzemní a jedno nadzemní. Druhé 

až sedmé nadzemní podlaží je ur�eno pro bytové jednotky. Spodní �ty�i podlaží 

jsou provedeny jako kombinovaný monolitický systém a zbylá podlaží kombinují 

nosný systém zd�ný s železobetonovým stropem. St�echa je navržena jako 

plochá, u n�kterých ustupujících podlaží slouží jako soukromé terasy k byt�m. 

V 6NP se nachází spole�ná terasa pro obyvatele domu a na st�eše nad garážemi 

se nachází ve�ejná vegeta�ní st�echa s volným p�ístupem p�es lávku z objektu 

SO.06. Povrch fasád bude p�evážn� omítka v kombinaci s obkladem z CETRIS 

desek. Objekt je nepravidelného p�dorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi 

stávající objekty SO.04c, SO.04a, SO.05, SO.06 a SO.03a. 

Zastav�ná plocha je 1894 m2. Objekt, stejn� jako jeho bezprost�ední okolí je 

prudce svažité sm�rem dol� od historické hranice m�sta. P�evýšení na pozemku 

je 6–10 m / 250 m. Hladina podzemní vody se p�edpokládá 2 m nad úrovní dna 

stavební jámy, tedy v -5,000 m. 

10.2 Obecné informace o provád�né �ásti 

Technologický p�edpis �eší stavebn� technologickou �ást výstavby 

železobetonových strop� bytového domu. Jedná se o betonáž 2.NP v �ásti 

bytového domu v Jihlav�.  

Po dokon�ení nosných zdí p�echázíme na provád�ní železobetonového stropu, 

jehož sou�ástí je i železobetonový v�nec, který zárove� tvo�í p�eklady u okenních 

otvor�. Za�ínáme bedn�ním od firmy DOKA, kterým vytvo�íme p�esný tvar 

železobetonového stropu dle projektové dokumentace, ut�sníme díly a nat�eme 

odbed�ovacím p�ípravkem. Po vytvo�ení bedn�ní za�neme vázat výztuž dle 

statického posouzení, d�kladn� zabetonujeme a zavibrujeme. Následuje 

ošet�ování betonu. Po stanovené dob� odbedníme a pokra�ujeme v betonáži 

dalších strop�. 
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10.3 Materiál 

10.3.1 Bedn�ní DOKA TOPFLEX – bedn�ní strop� z nosník� H20 

Celkové množství použitého bedn�ní v patrech je vypo�ítáno na 6683 m2. 

Podrobn�ji popsáno níže. 

2.PP   1786,5 m2

1.PP   1786,5 m2

1.NP   2382,0 m2

2.NP   687,32 m2

H20 nosník – 1000   16 ks 

H20 nosník – 1450   13 ks 

H20 nosník – 1900   49 ks 

H20 nosník – 2450   17 ks 

H20 nosník – 2650   64 ks 

H20 nosník – 2900   5 ks 

H20 nosník – 3300   48 ks 

H20 nosník – 3600   6 ks 

H20 nosník – 3900   81 ks 

H20 nosník – 4200   73 ks 

H20 nosník – 4500   7 ks 

H20 nosník – 4900   12 ks 

H20 nosník – 5900   4 ks 

K�ížová hlava 8/20   238 ks 

Stojka 20 – 300   238 ks 

Trojnožka    133 ks 

Spona     33 ks 

Sloupek zábradlí   465 ks 

Zábradlí    360 mb 

Bedn�ní – desky 3 S (100 ks) 9 bal. 

Bedn�ní kraje desky  180 mb 

Spona st�nová   432 ks 
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3.NP   687,30 m2

4.NP   674,87 m2

5.NP   612,67 m2

6.NP   370,09 m2

7.NP   77,75 m2

Celkov�  6683 m2

Množství bedn�ní je ur�eno pro betonáž prvních t�ech pater bytového domu, 

poté nastává snížení po�tu z d�vodu ustupování konstrukcí. 

10.3.2 Beton  

Beton t�ídy C25/30 a C 30/37 

2.PP   453,00 m3 (C 30/37) 

1.PP   453,00 m3 /C 30/37) 

1.NP   497,00 m3

2.NP   135,32 m3

3.NP   135,31 m3

4.NP   133,29 m3

5.NP   120,69 m3

6.NP   72,83 m3

7.NP   14,56 m3

Celkov�   2015,00 m3

Tlouš
ka stropu je v každém pat�e bytového domu 200 mm. Tlouš
ka stropu 

v garážích je 230 mm respektive pod zelenou st�echou 270 mm. Dodávka betonu 

je závislá na objemu bubnu autodomíchava�e, kterého pošlou z betonárky a to 5, 

7, 9 m3. Beton je napo�ítán v�etn� násobku 1,15, který zahrnuje beton, který 

z�stává v  autodomíchava�ích nebo v pumpách.  

10.3.3 Výztuž 

Betoná�ská výztuž B 500  

2.PP   53,25 t 

1.PP   53,25 t 

1.NP   71,00 t 
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2.NP   16,39 t 

3.NP   16,39 t 

4.NP   16,15 t 

5.NP   13,98 t 

6.NP   8,40 t 

7.NP   1,72 t 

Celkov�   250,53 t 

Veškerou výztuž do všech konstrukcí z železobetonu objedná statik. S ohledem 

na �asový harmonogram výstavby objektu se množstevní dovoz materiálu na 

staveništ� domluví statik se stavbyvedoucím, aby nedošlo k zbyte�nému 

p�edzásobení staveništ� výztuží. Nákup vázacích drátu prob�hne spole�n�

s objednávkou výztuže. 

10.3.4 Separa�ní prost�edek pro bedn�ní sika TR6 

Celkové množství prost�edku se ur�í dle dané spot�eby na m2 bedn�ní. Spot�eba 

1 kg je na 50–90 m2 bedn�ní.  

Výpo�et množství prost�edku = 6683 m2 / 70 kg/m2 = 95,5 * 1,15 =110 kg  

Celkové množství prost�edku tedy je 110 kg. 

10.3.5 Distan�ní lišta na krytí výztuže 

Tlouš
ka krycí vrstvy betonu je p�edepsána v projektové dokumentaci 20 mm. 

Tato tlouš
ka krytí bude zajišt�na pomocí plastových distan�ních lišt U-Pro „mit“ 

velikosti 20 mm a délky 2 m, které budou skladovány v uzamykatelných skladech 

na staveništi. Armatura bude p�ichycena na lišty pomocí vázacího drátu. 

10.4 Doprava 

10.4.1 Primární 

10.4.1.1 Bedn�ní  

Bedn�ní bude na stavbu dovezeno nákladním automobilem z p�j�ovny bedn�ní 

sídlící na adrese Romana Havelky 4860/4, Jihlava. Vzdálenost od staveništ� je 1 km. 
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Manipulace s bedn�ním do jednotlivých pater bude provád�na je�ábem, pomocí 

transportního je�ábového záv�su.  

10.4.1.2 Beton  

Betonová sm� bude dovážena autodomícháva�i z betonárky �eskomoravský 

beton Jihlava vzdáleného cca 6 km od staveništ�. Provozovna je v Pr�myslové 

zón� Pávov, Jihlava. 

10.4.1.3 Výztuž 

Ocelová výztuž v�etn� vázacích drátk� bude na stavbu dovezena nákladním 

automobilem MAN 35.400 HIAB 477 E-6 ze vzdálenosti cca 4 km z obchodu 

s hutním materiálem TRANGO s.r.o se sídlem Heroltická 24, Jihlava. Manipulace 

s výztuží do jednotlivých pater bude provád�na je�ábem, pomocí transportního 

je�ábového záv�su.   

10.4.1.4 Separa�ní prost�edek pro bedn�ní sika TR6 

Separa�ní prost�edek bude na stavbu dovezen ze stavebnin Raab Karchen 

umíst�né v severní �ásti Jihlavy na ulici U Hlavního nádraží 4, ze vzdálenosti cca 

3 km.  

10.4.1.5 Distan�ní lišta na krytí výztuže 

Distan�ní lišty na krytí výztuže dovezeme také ze stavebnin Raab Karchen 

v Jihlav�. Materiál spolu se separa�ním prost�edkem dovezeme na stavbu 

pracovním osobním autem. 

10.4.2 Sekundární 

Na stavb� je sekundární doprava �ešena v�žovým je�ábem. Ten provede uložení 

materiálu na skládku a také p�esun ze skládky p�ímo na pot�ebné místo na 

stavb�. 

10.5 Skladování 

10.5.1 Bedn�ní 

Bedn�ní Doka bude ukládáno na zpevn�nou odvodn�nou skládku, která je 

umíst�na na staveništi. Bedn�ní je stohovatelné, ukládá se na d�ev�né hranoly, 

p�emís
ování provádíme pomocí je�ábového transportního záv�su (nejsou 
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pot�eba stohovací kónusy, prvky chránící proti vyklouznutí). Na sebe pokládáme 

maximáln� 8 prvk� (výška v�etn� podkladu 1,1 m).  

10.5.2 Výztuž 

Skladování výztuže bude provedeno na prokladcích ze d�eva, na skládce z�ízené 

p�ímo na staveništi, která je zpevn�ná a odvodn�ná. U prutových výztuží 

budeme prokladky ukládat na koncích profilu a také uprost�ed rozp�tí. Proti 

pov�trnostním vliv�m chráníme plachtou. Výztuž bude na stavb� ukládaná ve 

svazcích a t�íd�na dle jejího ozna�ení na štítcích (délka a pr�m�r). 

10.5.3 Ostatní materiál 

Separa�ní prost�edky pro bedn�ní, distan�ní lišty a ostatní ukládáme do 

uzamykatelných sklad� uvnit� staveništ�. 

10.6 Pracovní �eta 

Na provád�ní vodorovných konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pov��ený mistr. Ten bude také kontrolovat kvalitu a množství dovezených 

stavebních materiál�. 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu ur�ení a �ádn�

proškolení. P�ed vlastním zahájením prací obsluha p�ekontroluje technický stav 

stroje. Po celou dobu provád�ní t�chto prací bude na stavb� p�ítomen je�ábník 

obsluhující v�žový je�áb. Pracovníci pot�ební pro provedení 2.NP  

� Postavení a demontování bedn�ní 

- 1 je�ábník 

- 6 tesa�i 

- 3 pomocní d�lníci 

� Vyvázání výztuže 

- 1 je�ábník 

- 6 vaza�i 

- 3 pomocní d�lníci 
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� Betonáž ŽB strop�

- 3 �idi�i autodomícháva�e 

- 1 �idi� betonové �erpadlo mercedes 52/48 

- 2 pracovníci – obsluha vibrátoru 

- 1 pracovník – obsluha vibra�ní lišty 

- 3 pomocní d�lníci – betonáž 

10.7 Mechanismus 

� Stroje: 

- V�žový je�áb Liebherr 63K 

- Teodolit CST/berger DGT10 - F0340543N0 

- Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 

- Autodomícháva� man 

- Betonové �erpadlo mercedes 52/48 

- Vibra�ní lišta 

- Ponorný vibrátor Weber IVUR 50 

� Ná�adí:  

- lopata, ru�ní hladítko, zubová st�rka, zednická lžíce, p�íklepová 

vrta�ka, motorová pila, kotou�ová pila 

� Ochranné pom�cky:  

- reflexní vesta, helma, pevná pracovní obuv, rukavice, ochranné 

svá�e�ské brýle 

10.8 Pracovní podmínky, p�evzetí pracovišt�

P�ipravenost staveništ� bude zajišt�no p�edevším vybudováním zázemím 

staveništ�, tím se rozumí šatny, toalety, umývárny. Následn� p�ipraveností 

skladovacích ploch dle pravidel bezpe�ného skladování. Také musí být zajišt�na 

strojní podpora stavby a veškeré pot�ebné ná�adí a pom�cky. Musí být zajišt�no 

oplocení celého staveništ� proti vniknutí t�etích osob. 

Betonáž strop� bytového domu za�ne v polovin� b�ezna roku 2015 a kon�it bude 

na za�átku zá�í téhož roku. V p�ípad� nep�íznivých pov�trnostních podmínek je 
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možné po dohod� s investorem práce odložit. Betonování, stejn� jako armování 

se provádí do +5°C. Je však možné provád�t betonáž za nižší teploty, avšak 

musíme p�imíchat do betonu ur�ité p�ísady, které proces tuhnutí betonu zpomalí. 

Teplota by nem�la poklesnout pod 5°C kdy se hydratace betonu výrazn� snižuje 

a p�i teplotách pod 0°C se tém�� zastavuje. Pod -10°C betonáž rad�ji 

neprovádíme. 

Na staveništi se budou bezpodmíne�n� dodržovat pravidla BOZP, se kterými 

budou pracovníci seznámeni p�ed zahájením prací, o prob�hnutém školení bude 

zápis ve stavebním deníku. 

10.8.1 Provád�ní betonáže za r�zných teplot 

Dle �asového plánu budou betoná�ské práce probíhat v r�zných ro�ních období 

s r�znou venkovní teplotou a tudíž odlišným p�ístupem k dodržování daných 

zásad. Proto jsou níže vysv�tleny zásady, které je nutno dodržovat p�i 

betonování za r�zných teplot. Tyto teploty se mohou negativn� projevit p�i 

nedodržení daných zásad do kvality díla.  

10.8.1.1 Betoná�ské práce provád�né za b�žných podmínek 

B�žné betoná�ské práce by se nem�li provád�t p�i teplot� nižší než +5 °C a p�i 

nep�íznivém po�así jako je déš
, silný vítr o rychlosti nad 10 m/s a snížené 

viditelnosti. U betonování za b�žných podmínek bude nejd�ležit�jší doba mezi 

naložením betonové sm�si do autodomícháva�e a jeho kompletním 

vyprázdn�ním do bedn�ní. Doba pot�ebná pro uložení betonové sm�si je závislá 

na druhu použitého cementu a okolní teplot�. 

Tab. 10.1: Maximální doba pot�ebná pro uložení betonové sm�si:

�erstvý beton z cementu Teplota prost�edí [°C] �as dopravy [min] 

CEM 32,5 

CEM I (PORTLANSKÝ) 0 - 25 90 

CEM II (STRUSKOPORTLANSKÝ) > 25 40 

CEM III (VYSOKOPECNÍ < 0 45 

CEM 42,5 A CEM 52,5 

CEM I (PORTLANSKÝ) 0 - 25 60 

CEM II (STRUSKOPORTLANSKÝ) > 25 30 

CEM III (VYSOKOPECNÍ < 0 45 
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10.8.1.2 Betoná�ské práce provád�né za nízkých teplot 

P�i betonování v zimním období, vždy dochází ke klesání teplot pod +5°C. Proto 

je nezbytné, p�i betoná�ských prací za nízkých teplot dodržovat n�kolik zásad, 

které nám dovolí i p�i nízkých teplot betonovat. P�i teplot� v�tší jak -10 °C se 

betonování nedoporu�uje. 

- bedn�ní musí být p�ed betonáží zbaveno sn�hu a ledu 

- teplota �erstvého betonu v dob� dodání na stavbu musí být nejmén� 10 °C 

- použijeme cement s rychlým nár�stem pevnosti v�etn� p�ísad na 
urychlování tvrdnutí betonu 

- ukládání a zhut�ování betonové sm�si musí probíhat rychle a bez 
teplotních ztrát 

- uloženou betonovou sm�s je d�ležité chránit proti mrazu až do minimální 
pevnosti betonu 5–8 MPa 

- p�i ukládání do bedn�ní a b�hem zpracování p�i teplot� vzduchu mezi +5 
°C a -3 °C nesmí klesnout teplota betonové sm�si pod +5 °C (teplotu držet 
po dobu 72 hodin), a to zakrytím fólií a zakrytím dekami  

- p�i ukládání do bedn�ní a b�hem zpracování p�i teplot� vzduchu pod -3 °C 
nesmí klesnout teplota betonové sm�si pod +10 °C (teplotu držet po dobu 
72 hodin), a to zakrytím fólií a zakrytím dekami 

- p�i nízkých teplotách je dobré zabezpe�it vyh�ívání konstrukce bedn�ní  

- v našem p�ípad� budeme volit vyh�ívat p�ímo výztuž a to pomoci elektrické 
energie 

- p�i ošet�ování betonu je nutné chránit jeho povrch p�ed ztrátou tepla a 
vlhkosti  

Tab. 10.2: Požadavky a nutná opat�ení p�i betonování za r�zných teplot: 

Opat�ení p�i betonování za 
r�zných teplot 

Pr�m�rná teplota prost�edí 

5 °C až 0 °C 0 °C až -5 °C -5 °C až -10 °C

oh�ev složek betonu pro 
dosažení teploty �erstvého 
betonu min. 10 °C, teplo po 
uložení betonu do bedn�ní min. 
5 °C 

ano ano ano 

objednání betonu s rychlejším 
vývojem po�áte�ních pevností 

ano ano ano 
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p�íprava podkladu na teplotu min 
5°C 

ano ano ano 

odstran�ní zmrazk� z bedn�ní a 
armatury, temperování bedn�ní a 
armatury 

ano ano ano 

co nejrychlejší možný zp�sob 
betonáže 

ano ano ano 

kropení a mlžení povrchu betonu 
(teplota vody min. 5°C) 

nedoporu�uje se zakazuje se zakazuje se 

zakrytí volného povrchu betonu, 
p�ípadn� bedn�ní, tepeln�
izola�ním materiálem, ochrana 
proti srážkám 

ano ano ano 

elektrooh�ev betonu, oh�ev 
povrchu betonu a bedn�ní 
horkovzdušným agregátem 

není nutný ano ano 

10.8.1.3 Betoná�ské práce provád�né za vyšších teplot 

Tento stav m�že nastat v letním období, kdy se teplota vn�jšího prost�edí m�že 

dlouhodob� pohybovat okolo 30 °C. P�i vysokých teplotách se p�i betonáži 

podstatn� zkracuje doba zpracovatelnosti betonové sm�si a dochází 

k výraznému odpa�ování vody z povrchu betonu, což m�že mít za následek vznik 

povrchových trhlin. 

Proto, aby betonové konstrukce byly za vysokých teplot co nejkvalitn�jší, 

provedeme následující opat�ení: 

- použití druhy cementu s nízkým hydrata�ním teplem nap�. CEM II a CEM III  

- použití zpomalovacích p�ísad, 

- pokud možno zastínit plochu bedn�ní v�etn� ukládané betonové sm�si do 
bedn�ní od p�ímých slune�ních paprsk�, 

- dávkovat do mícha�ky studené kamenivo (uložené ve stínu) a vodu, 

- betonovat v dob�, kdy betonová konstrukce není vystavena p�ímému slunci, 
tzn. v brzkých �i ve�erních hodinách, kdy teploty vn�jších prost�edí nejsou 
tak vysoké jako p�es den. 
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Tab. 10.3: Doporu�ena doba zpracováni betonu p�i vyšších teplotách v minutách: 

Teplota [°C] 
Konzistence 

velmi tuhá C1 
tuhá až m�kká 

S2 - S3 
tekutá S4/F4 

20 35 50 35 

30 30 40 30 

45 25 30 25 

60 20 25 20 

Obecné požadavky p�i tvrdnutí betonu p�i vyšších teplotách: 

- teplota betonové sm�si od promíchání nesmí do 3 hodin p�ekro�it 30 °C, 

- teplota betonové sm�si od promíchání nesmí do 4 hodin p�ekro�it 40 °C, 

- maximální teplota p�i hydrataci betonu nesmí p�ekro�it 60 °C, 

- dovolený nár�st teploty betonové sm�si je maximáln� 20 °C za hodinu, 

- dovolený pokles teploty betonové sm�si p�i chladnutí nesmí p�ekro�it 10 °C 
za hodinu. 

10.9 Pracovní postup 

10.9.1 Montáž bedn�ní:  

Bedn�ní pro vybudování nosné konstrukce bude použito 

od firmy DOKA. Jedná se o jednoduchý ru�ní systém 

z nosník� H20 top. Na obrázku vidíme složení systému 

a to A- bednící desky, B- nosníky H20 top, C, D- hlava 

stojky H20, E- stojka EUROPLUS a F- trojnožka. 

Práce zapo�nou zhotovením bezpe�nostních opat�ení 

proti pádu p�i montáži a betonáži stropní konstrukce. 

Nejprve je nutné osadit bednící sloupek (zábradlí), 

umíst�né dle výkresu bedn�ní. Pomocí p�íklepové 

vrta�ky vyvrtáme otvor pro kotevní táhlo. Následn� táhlo 

osadíme a stáhneme se sloupkem p�es st�nu. Do 

sloupku je možné vsadit sloupek zábradlí a uložit vodorovné p�í�ky – d�ev�né 

prkno tl 150 mm pro funk�nost zábradlí. Zárove� osadíme a p�ipevníme bednící 
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bo�ní desku. Sloupky jsou rozmíst�ny po vzdálenostech maximáln� 2,1 m. Detail 

upevn�ní je sou�ástí výkresu bedn�ní. 

Dále za�neme s montáží stoje, které rozmístíme dle výkresu. Matice se na stojce 

sto�í takovým zp�sobem, aby nad ní byl ponechán volný závit asi 15 mm. 

Následn� m�žeme vnit�ní stojku vysunout tak, aby bylo p�ibližn� dosaženo 

požadované celkové délky stojky. Vysunutí se zajistí �ádným zasunutím �epu do 

otvoru vnit�ní stojky. Vyto�ením matice s integrovaným klínem se nastaví p�esná 

délka stojky a na stojku se nasadí k�ížová hlava. 

Stojky s k�ížovými hlavami (rozmíst�nými v základním rastu pod konci nosník�) 

musí být opat�eny trojnožkou. Trojnožka zajiš
uje p�edevším svislost stojky, ale 

p�enáší i horizontální zatížení vzniklé b�hem bedn�ní strop�.  

Do k�ížových hlav se osadí pomocí montážních vidlic primární nosníky. Na 

primární nosníky se osadí sekundární ve vzdálenostech dle výkresu bedn�ní 

a m�žeme provést pokládku bednících desek. Aby se zabránilo sklopení 

sekundárních nosník�, je nutné styk bednících desek a nosník� zajistit h�ebíky, 

dále viz obr. 17 až obr. 19. Provede se nivelace horního povrchu a stojky se 

pomocí matic s integrovaným klínem výškov� doladí. Je t�eba dbát na to, aby klín 

byl v bednící poloze – �ep zajiš
ující horní stojku musí na obou stranách �ádn�

dosedat na širší �ást klínu. 

Bedn�ní je nutné osadit také do všech prostup�, to bude provedeno 

z betoná�ské p�ekližky sbité dohromady pro vytvo�ení požadovaných rozm�r�

a upevn�né v míst� prostupu. 

Horní povrch p�ekližky se opat�í odbed�ovacím separa�ním nát�rem. 
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Obr. 17 – Osazení primárního nosníku 

Obr. 18 – Osazení sekundárního nosníku 
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Obr. 19 – Pokládka bednících desek 

10.9.2 Vázání výztuže 

Výztuž B 500 bude na místo ur�ení dopravována pomocí v�žového je�ábu, 

vázání popruh� pro dopravu výztuže budou mít na starosti proškolení pracovníci. 

Vyarmování bude provedeno podle statického projektu, musíme dbát na správné 

umíst�ní a ukotvení výztuže tak, aby nedošlo k zám�n� prut� výztuže nebo 

posunu b�hem betonování. Armatura je dodána z již p�edem p�ipravených 

sest�íhaných a naohýbaných prut� dle statických výkres�. Hlavní materiál je ocel 

B 500. Výztuž je položena na distan�níky, abychom m�li zaru�enou dostate�nou 

míru krytí. Dle projektu statika je krycí vrstva 20 mm. Toto krytí je zajišt�no 

distan�ními lištami U- Pro „mit“ velikosti 20 mm a délky 2 metry. Armatura bude 

p�ichycena systematicky na lišty pomocí vázacích drát�, jejich kladení bude po 

vzdálenostech cca 1 metr od sebe. 

Betoná�ská ocel musí mít p�ed zabetonováním �istý povrch bez zne�išt�ní a bez 

mastnot.  



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

125 

10.9.3 Betonáž 

Po dokon�ení výztuže m�žeme p�ejít na vlastní betonování strop�. Na stavbu je 

beton dovážen v autodomíchava�ích v kubaturách 5, 7 nebo 9 m3. Pomocí 

p�istavené pumpy vháníme beton do požadovaného podlaží. Betonovou sm�s 

ukládáme rovnom�rn� po pásech tak, aby nedošlo k porušení bedn�ní a k posunutí 

nebo porušení výztuže �i distan�ních prvk�. Maximální výška pro padání 

betonové sm�si, v p�ípad� nutnosti použijeme nástavec z plastové trubky. 

Uložená betonová sm�s se bude ihned vibrovat pomocí ponorného vibrátoru. 

Vibrovat se bude na maximální vzdálenost 1,5 m násobku viditelného ú�inku 

vibrátoru, hutníme tak dlouho, dokud unikají bublinky a nesmíme p�evibrovávat 

sm�s, aby nedošlo rozt�íd�ní frakce kameniva. Dva pracovníci budou stahovat 

betonovou sm�s d�ev�nou latí a poté se bude �erstv� stažený beton uhlazovat. 

Betonáž musíme provád�t ucelen�, aby nedošlo k porušení betonáže a tím 

vzniklé pracovní spáry. Pokud by došlo k p�erušení betonáže z d�vod� nutnosti 

nebo nep�edvídatelných problém� a vytvo�í se pracovní spára, je t�eba ji zapsat 

do stavebního deníku a konzultovat se statikem. Po ukon�ení všech daných 

úkon� se musí beton ošet�ovat vlh�ením vodou a to minimáln� 3x denn�. 

10.9.4 Odbedn�ní 

Bude provedeno po 7 dnech (viz výpo�et níže) od betonáže, zárove� musíme 

zajistit �áste�né podep�ení stropu pomocí �ástí stojek, aby nedošlo 

k nežádoucím pr�hyb�m. Tyto stojky necháme po dobu betonáže dvou pater 

výše. 

Nejprve se odeberou mezilehlé stojky – úderem kladiva do odbed�ovacího klínu 

matice se stojky odklíží (stojka poklesne o 5 mm). Sto�ením matice se stojka 

sníží a lze ji odebrat. Pomocí klínu se odklíží stojky základního rastru a matice se 

sto�í p�ibližn� o 4 cm, �ímž se vytvo�í prostor pro sklopení sekundárního 

nosníku. Po sklopení se odeberou sekundární nosníky, ponechají se pouze 

nosníky, které jsou pod stykem bednících desek. Odeberou se bednící desky. 

Odeberou se zbývající sekundární a všechny primární nosníky. Stojky, k�ížové 

hlavy a trojnožky se složí do p�epravních palet.  

Ze stojek se odeberou k�ížové hlavy a nastaví se na délku výšky stropu, aby plnili 

do plného ztvrdnutí funkci. Poté je m�žeme demontovat a složit k p�eprav�. 
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Bednící desky se o�istí od zbytk� betonu a provede se jejich ošet�ení 

odbed�ovacím olejem a to jak obou ploch, tak i všech hran. Schématický postup 

dle obr. 20 až obr. 23. 

Obr. 20 – Sto�ení matice o 4 cm 

Obr. 21 – Sklopení a vyjmutí sekundárních nosník�
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Obr. 22 – Odebrání bednících desek 

Obr. 23 – Odstran�ní primárních nosník�



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

128 

10.9.4.1 Výpo�et doby k odbedn�ní pro 70 % (50 %) pevnost 

Pom�rná hodnota pevnosti betonu p�i odbedn�ní se pohybuje v rozmezí 50 % až 

70 % zaru�ené pevnosti betonu dané jakostní t�ídy. Pevnost pro odbedn�ní se 

zkouší tvrdom�rnou metodou pomocí Schmidtova kladívka. 

BETON:  C 25/30 

VZOREC: Rbd = Rbd28 * (0,28 + 0,5 * log d) 

  F = (t + 10) * d 

� 1. Výpo�et pro 5 °C 

a) 70% => 21 MPa 

21 = 30 * (0,28 * 0,5 log d) 

d = 6,918 = 7dn�

f = (20 + 10) * 7 = 210 °Cdn�

210 = (5 + 10) * d 

d = 14 dn�

b) 50% => 15 MPa 

15 = 30 * (0,28 * 0,5 log d) 

d = 2,754 = 3 dny 

f = (20 + 10) * 3 = 90 °Cdn�

90 = (5 + 10) * d 

d = 6 dn�

- p�i teplot� t = 5 °C je nutný min. po�et 14 dn� (50 % pevnost 6 dn�) 

� 2. Výpo�et pro 20 °C 

a) 70% => 21 MPa 

21 = 30 * (0,28 * 0,5 log d) 

d = 6,918 = 7dn�

f = (20 + 10) * 7 = 210 °Cdn�

210 = (20 + 10) * d 

d = 7 dn�

b) 50% => 15 MPa 

15 = 30 * (0,28 * 0,5 log d) 
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d = 2,754 = 3 dny 

f = (20 + 10) * 3 = 90 °Cdn�

90 = (20 + 10) * d 

d = 3 dny 

- p�i teplot� t = 20 °C je nutný min. po�et 7 dn� (50 % pevnost 3 dn�) 

10.10 Kontrola kvality a provedení 

� Vstupní kontrola 

Jedná se p�edevším o kontrolu dovezeného materiálu – bedn�ní, výztuž. 

Kontroluje se jejich rozm�ry, po�ty, typy a funk�nost. 

� Meziopera�ní kontrola  

Dohlížíme p�edevším na správné provád�ní zhotovování bedn�ní, kontrolu 

uložení a upevn�ní výztuže, kontrola pr�b�hu betonáže, kontrola ošet�ování 

betonu a také technologickou pauzu. 

� Výstupní kontrola 

P�em��ení provedených prací, kontrola geometrických rozm�r� strop� a pevnost 

betonu. 

Popis kontrol (kontrolní a zkušební plány kvality) je podrobn� popsán v kapitole 

„11“ a „12“. 

10.11 BOZP (Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci) – obecné informace 

Bezpe�nosti p�i práci provád�né na stavb� bytového domu v Jihlav� bude v souladu 

s platnou legislativou. Konkrétn� se jedná o na�ízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích a na�ízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky. V p�íloze 13.1 Výpis bezpe�nostních rizik a opat�ení na staveništi, jsou 

vypsána bezpe�nostní rizika, která mohou na staveništi vznikat. 

�ešení bezpe�nosti a ochrany zdravý p�i práci je podrobn� popsáno v kapitole „13“. 
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10.12 Ochrana životního prost�edí 

Stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. Provád�ní stavby však vyvolá 

p�echodné zhoršení životního prost�edí v okolí – prašnost, hluk, doprava, použití 

stavebních mechanizm� zne�išt�ní komunikace. P�edevším od 

autodomícháva��, betonových pump a dopravy, která bude na stavbu dovážet 

materiál a to p�edevším bedn�ní a výztuž. Dodavatel však bude p�i provád�ní 

prací maximáln� dbát na to, aby tyto vlivy p�sobily v co nejmenší mí�e – �išt�ní 

kol nákladních automobil� p�i výjezdu ze staveništ�, p�ípadné zne�išt�ní bude 

ihned likvidováno, provoz na ve�ejné komunikaci nebude ohrožen. Na areálové 

komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob� žádný materiál. P�i stavebních 

pracích bude vznikat technický odpad a komunální odpad. Nebezpe�né látky 

a materiály budou odvezeny do sb�rného dvora služeb m�sta Jihlavy. S firmou 

bude mít zhotovitel uzav�enou smlouvu o likvidaci odpadu. Ve sb�rném dvo�e 

budou odpady zpracovány dle p�edpis�, pop�ípad� znovu použity. Ostatní 

odpady budou skladovány u stavebních bun�k, kde budou z�ízeny odpadkové 

koše na plast, papír a sm�sný odpad.  

B�hem stavebních prací ur�ených v rámci tohoto pracovního p�edpisu se musí 

dodržovat stanovení zákon� a norem:  

- 106/2005 Sb., O Odpadech,  

- 503/2004 Sb. dle kterého se stanoví katalog odpad�, 

- 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu  

Odpad z pozd�jšího provozu domu bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob 

nebo kontejner� na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n obcí.  

Výpis kategorie odpad�, které vzniknou p�i výstavb� (pouze p�i provád�ní 

betonáže stropu) dle zákona 503/2004 sb. 

� 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

� 17 02 D�evo, sklo a plasty 

17 02 01 D�evo 
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17 02 01 Plasty 

� 17 04 Kovy 

17 04 05 Železo a ocel 

� 15 01 Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového 

odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

� 20 Komunální odpady 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad 

20 03 03 Uli�ní smetky 
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11.1 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
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Zkratky: 

SOD  smlouva o dílo 

HSV   hlavní stavbyvedoucí 

PSV   pomocný stavbyvedoucí, mistr 

TDI    technický dozor investora 

GD   geodet 

GE  geolog 

TP   technologický p�edpis 

PD   projektová dokumentace 

STR  strojník 

S  statik 

SD  stavební deník 

Seznam norem: 

�SN 73 0420-1  P�esnost vyty�ování staveb, srpen 2002 

�SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 

vybavení, zá�í 2003 

�SN 73 0202  Geometrická p�esnost ve výstavb�. Základní ustanovení, 

duben 1995 

�SN 73 3050  Zemní práce, zá�í 1987, zrušena b�ezen 2010, nahrazena: 

�SN 73 6133 

�SN 73 0205  Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické 

p�esnosti, duben 1995 

�SN 73 0212-3 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 

3: Pozemní stavební objekty, únor 1997 

� Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 

zákon) 

� Zákon �. 106/2005 Sb., o odpadech vznikající ze stavební výroby 

� Zákon �. 503/2004 Sb., dle kterého se stanoví katalog odpad�

� Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

� Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky 
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11.2 Podrobný popis kontroly – zemní práce 

Vstupní kontrola: 

1) Kontrola PD – dodaná projektová dokumentace musí být kompletní a musí 

být zpracována tak, aby byla v souladu se stavebním povolením.  Po celou 

dobu provád�ní zemních prací musí být p�ítomna na stavb�. 

2) P�evzetí geodetických bod� – kontrola geodetických bod� se provádí 

opakovaným m��ením (druhým vyty�ením) výškopisných a polohopisných 

bod� s p�ibližn� stejnou p�esností anebo použitím kontrolních prvk�. 

Kontrola je sou�ástí vyty�ení a výsledek se porovnává s PD. Kontrola se 

provádí na jeden výškový a dva polohopisné body, ty nesmí být nijak 

poškozeny. P�i porovnávání postupujeme následujícími zp�soby: 

a) stejným postupem se stejnými p�ístroji a pom�ckami, které použijeme 

p�i standardním vyty�ování, 

b) jiným postupem s podobnou p�esností, 

c) pomocí kontrolních geometrických prvk�, kde je d�ležitá úplnost 

kontroly, nap�. zam��ením dalších geometrických prvk�. 

3) Kontrola stroj� a za�ízení – p�ed použitím stroj� a pracovních za�ízení se 

provede kontrola na zjevné poškození �i poruchy stroj�. Technický stav 

hladiny provozních kapalin, promazání sou�ástek, které to vyžadují, 

funk�nost výstražných signál�, žádné mechanické poškození, funk�nost 

pohonné jednotky, brzd apod. Po ukon�ení práce se musí p�ekontrolovat, 

zda jsou stroje zaparkovány na vhodném míst�, ve stabilní poloze, 

zabrzd�ny, uzam�eny a opat�eny nádobami, které by zachytávaly p�ípadný 

únik kapalin. Stroje a za�ízení podléhající pravidelné revizní prohlídce musí 

mít tuto revizi provedenou a platnou. P�i provád�ní výkopových prací se 

nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním 

dosahem za�ízení zv�tšeným o 2 m. Ší�ka dráhy pro jednosm�rný provoz, 

odvoz zeminy, je 3,5 m (ší�ka komunikace na stavb� je 5 m a 4,3 m). 

4) Vyty�ení stávajících sítí a p�ípojek – provede se kontrola polohy vyzna�ení 

všech stávajících inženýrských sítí a podzemních vedení dle podklad�
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dodaných od správc� sítí. Kontrola je provád�na v oblasti staveništ� a dot�ených 

�ástí, které by mohly být poškozeny b�hem provád�ní stavby.  

Meziopera�ní kontrola: 

5) Vyty�ení stavební jámy – d�ležité je zkontrolovat osazení a vym��ení 

lavi�ek, vyzna�ení míst pro výkop stavební jámy a zajistit vyzna�ení dvou 

polohopisných a jednoho výškového bodu. Místo dvou polohopisných bod�

m�že být alespo� jedna sm�rová p�ímka. Na lavi�kách musí být 

zaznamenány výškopisné údaje a také musí být zkontrolována vzdálenost 

lavi�ek od vyvápn�ní jámy, ta je max. 1,5 m. Kontrola se provádí 

p�em��ením a následn� i teodolitem. Musí se dbát na dostate�né ozna�ení 

vyty�ených bod�, aby nedošlo k jejich zni�ení. V pr�b�hu stavby se provádí 

kontrola všech geodetických zna�ek, jestli nedošlo k jejich poškození. 

6) Kontrola záporového pažení – záporového pažení se provádí, protože se 

v blízkosti stavby vyskytuj stávající objekty. Nutností je zapažení výkopu 

hlubšího než 1,3 m. Hloubka stavební jámy je -6,25 m respektive -5,0 m, 

takže je nutné provedení záporového pažení. P�i postupném hloubení se 

kontroluje rovinnost, svislé i vodorovné deformace HEB profil� (odchylka 

svislosti 1% délky zápory), d�kladn� provedené pažící výd�evy, která se 

musí d�kladn� zajistit a vyklínovat, d�raz dbáme i na osazení ocelových 

p�evázek, dokonalé zainjektování pramencových kotev v�etn� jejich 

p�edepnutí na projektem stanovenou sílu. Odst�ižení p�e�nívajících 

pramenc�, aby nezasahovaly do prostoru budoucí obvodové zdi. Správné 

provedení st�íkaného betonu, tl. 80 mm. Rozprost�enost, rovinnost, hladkost 

torketovaného betonu, kv�li následnému obkladu tepeln�izola�ními 

deskami. 

7) Zabezpe�ení výkopu – z d�vodu velké hloubky stavební jámy, musíme 

jámu zabezpe�it ochranným zábradlím. Uložení provedeme na okraji 

stavební jámy, která je hlubší 1,5 m, sahá do -6,25 m. Zábradlí bude výšky 

min 1,1 m s jednou mezilehlou �ástí a jednou spodní �ástí pro ochranu proti 

nežádoucímu pádu p�edm�tu do stavební jámy. Pro p�ípad nutného 

rychlého opušt�ní stavební jámy, jsou pro osoby pracující ve výkopu nutné 

z�ídit bezpe�ný vstup a výstup pomocí žeb�ík�, u nichž p�ekontrolujeme 

stabilitu p�i jakémkoliv p�esunu. Zábradlí bude po celém obvodu stavební 
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jámy s výjimkou vjezdu a výjezdu vozidel a vstupu a výstupu pracovník� po 

žeb�íku. V místech pro vstup a výstup pracovník� dbáme zvýšené 

opatrnosti. 

8) Výkop stavební jámy – v pr�b�hu výkopu stavební jámy kontrolujeme 

shodu výkopu s PD. Kontrolu výkopu stavební jámy provádí stavbyvedoucí 

nebo jeho pomocníci a TDI. Stavbyvedoucí musí pravideln� kontrolovat 

skute�ný stav výkopu stavební jámy, aby nedošlo k rozdílnostem oproti PD. 

M��ení se provádí pomocí lat� a nivela�ního p�ístroje. P�i kontrole p�esnosti 

provedení výkopu stavební jámy je tolerována p�dorysná odchylka max. 

±50 mm a výšková odchylka dna výkopu max. ±40 mm. P�ípadné 

nedostatky se musí okamžit� opravit. 

9) Inženýrsko geologický pr�zkum – p�i provád�ní výkopových prací musíme 

zajistit kontrolu vyt�žené zeminy, abychom mohly kontrolovat typ a fyzikální 

vlastnosti zeminy. V p�ípad� výskytu neo�ekávaného typu zeminy 

povoláme geologa, který navrhne nápravná opat�ení. Dle geologického 

pr�zkumu by nem�li být objeveny jiné typy zeminy, než p�edpokládáme. 

V p�ípad� odlišení a vzniku nápravných opat�ení musí být proveden 

podrobný popis do stavebního deníku a musí se p�ijmout nápravná 

opat�ení. 

10) �erpání podzemní vody – p�i �erpání podzemní vody provádíme kontrolu 

správn� umíst�ného kalového �erpadla uloženého v plastové trubce, která 

zabrání �erpání v�tších �ástic do kanalizace. Umíst�ní �erpadla bude 

v bezodtokových �erpacích jímkách. P�i delším �erpání se kontroluje také 

koroze sít a jejich zanesení.  

11) Kontrola hutn�ní zásyp� – kontrola zásyp� dbá na správné ukládání a hutn�ní 

zeminy. Zásyp musíme hutnit po vrstvách a rovnom�rn�. Musíme dbát 

zvýšené opatrnosti p�i hutn�ní v blízkosti inženýrských sítí. Maximální 

vrstva hutn�ní je 300 mm.  Stavbyvedoucí musí pe�liv� kontrolovat 

mocnosti hutn�ných vrstev. 

Výstupní kontrola: 

12)  Geometrická p�esnost – provádí se kontrola úpravy dna a st�n stavební 

jámy. V místech, kde k nim p�iléhají stavební konstrukce, musí být 
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vykonána s p�esností mezních odchylek +30 mm a -50 mm nebo dle vzorce 

-0,75*dmax [mm] od PD (sm�rodatná hodnota = vyšší hodnota). V místech, 

kde k nim stavební konstrukce nep�iléhají, musí se dodržet p�edepsaný 

tvar. Kontrola úpravy dna výkop� stavební jámy, na které má být 

vybudovaná zpevn�ná plocha, musí být zhotovena s p�esností mezních 

odchylek ± (40 + dmax*10e-1) [mm].  

13) �istota základové spáry – základová spára musí být �istá, srovnaná (dle 

bodu 12), nerozmo�ená, neporušená, nepromrzlá �i jinak mechanicky 

nepoškozená. P�i zjišt�ní nedostatk� je nutno poškozenou vrstvu odstranit 

a nahradit ji. 
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12.1 Kontrolní a zkušební plán pro stropní konstrukci 
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Zkratky: 

SOD  smlouva o dílo 

HSV   hlavní stavbyvedoucí 

PSV   pomocný stavbyvedoucí, mistr 

GD   geodet 

TDI    technický dozor investora 

PD   projektová dokumentace 

S  statik 

SD  stavební deník 

TP  technologická pauza 

Seznam norem: 

�SN 73 0420-1  P�esnost vyty�ování staveb, srpen 2002 

�SN EN 206-1  Beton – �ást1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

�SN EN 12350-1  Zkoušení �erstvého betonu – �ást 1: Odb�r vzork�

�SN EN 12350-2  Zkoušení �erstvého betonu – �ást 2: Zkouška sednutím 

�SN EN 12350-5  Zkoušení �erstvého betonu – �ást 5: zkouška rozlitím 

�SN EN 13670 Provád�ní betonových konstrukcí 

�SN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu – �ást 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních t�les 

�SN EN 12504-2 Zkouška betonu v konstrukcích – �ást 2: Nedestruktivní 

zkouška – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdom�rem 

� Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 

zákon) 

� Zákon �. 106/2005 Sb., o odpadech vznikající ze stavební výroby 

� Zákon �. 503/2004 Sb., dle kterého se stanoví katalog odpad�

� Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

� Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky 
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12.2 Podrobný popis kontroly – stropy 

Vstupní kontrola: 

1) Kontrola PD – dodaná projektová dokumentace musí být kompletní a musí 

být zpracována tak, aby byla v souladu se stavebním povolením.  Po celou 

dobu provád�ní betonových konstrukcí musí být p�ítomna na stavb�. 

2) P�ejímka pracovišt� – jedná se p�edevším o kontrolu pracovní spáry, 

pracovní spára musí odpovídat rovinatosti ±5 mm a pevnosti podkladu. 

Musíme kontrolovat správné provedení vy�nívající výztuže, její délka ±20 

mm. Dále musíme kontrolovat �istota podkladu – bez ne�istot a ropných 

látek. 

3) Kontrola stroj� a za�ízení – p�ed použitím stroj� a pracovních za�ízení se 

provede kontrola zam��ená na zjevné známky poškození �i poruchy stroje 

(obnažené p�ívodní kabely, chyb�jící ochranné kryty aj.). Stroje a za�ízení 

podléhající pravidelné revizní prohlídce, musí mít tuto revizi provedenou a platnou. 

4) Kontrola výztuže – p�i kontrole výztuže musíme za�ít kontrolou dovezené 

výztuže, zda se shoduje objednávka s p�ivezeným materiálem. 

Kontrolujeme p�edevším délku, pr�m�r, po�et kus�, míru poškození 

výztuže a její �istotu. Dále kontrolujeme skladování, aby byla výztuž na 

d�ev�ných proklatcích, na zpevn�né odvodn�né ploše a zakrytá pod 

plachtou nebo uložena v zast�ešeném skladu výztuže.  

5) Kontrola bedn�ní – p�i kontrole bedn�ní za�ínáme kontrolou dovezeného 

bedn�ní, zda sedí p�ivezený materiál s objednaným bedn�ním. 

Kontrolujeme po�et kus�, míru poškození, správnost jednotlivých typ�

bedn�ní, �istotu jednotlivých díl� a rovinatost. Bedn�ní budeme skladovat 

na ur�ených skládkách, které jsou zpevn�né a odvodn�né. Bedn�ní 

skladujeme na proklatcích a dbáme na to, aby nedošlo k jejich poškození. 

Meziopera�ní kontrola: 

6) Kontrola zhotoveného bedn�ní – bedn�ní musí být provedeno tak, aby bylo 

t�sné, prostorov� tuhé a únosné��Bedn�ní musíme také v každém stádiu 

montáže i demontáže zajistit tak, aby z n�ho nemohly padat jeho prvky a �ásti. 

Zkontrolujeme stabilitu a tuhost bednící konstrukce. Dále musíme provést 
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p�em��ení umíst�ní bedn�ní a výškové zam��ení sestaveného bedn�ní. 

V neposlední �ad� zkontrolujeme nepropustnost, celistvost a �istotu 

bedn�ní. Musíme dohlídnout i na nat�ení olejem pro odbedn�ování. �

7) Kontrola uložených výztuže – p�i kontrole uložení výztuže kontrolujeme dle 

PD správnost použitých prvk� jejich délky, pr�m�ry, po�ty kus�, umíst�ní 

v konstrukci, �ádné p�ivázání vázacími dráty, �istotu armatur (hlína, 

mastnoty). Dále se zam��íme na kontrolu dostate�ného krytí výztuže a polohu 

umíst�ní distan�ních prvk�. P�i sva�ování výztuže m�žeme pracovat pouze 

do teploty -5°C, p�i klesnutí teploty musíme sva�ování p�erušit. 

8) Kontrola provedení betonáže – P�i kontrole betonu za�ínáme kontrolou 

dodacího listu od �idi�e autodomícháva�e, na kterém množství dodaného 

betonu, ozna�ení betonu, stupe� vlivu prost�edí, konzistence, maximální 

velikost zrn, vodní sou�initel, obsah chloridu, použitý cement, pr�b�h 

nár�stu pevnosti, doba zpracování a další informace k identifikaci 

betonu a výrobce. Také musíme zkontrolovat �as naložení a porovnat ho 

s dobou zpracovatelnosti betonu.  

P�ed zapo�etím betonáže provede stavbyvedoucí nebo jim pov��ený 

pracovník kontrolu konzistence betonu. Tu provádí metodou sednutím 

kužele. Z jedné dodávky každého druhu betonu se odlijí zkušební vzorky do 

krychelných forem o hran� 150 mm a zhutní se. To bude sloužit pro 

pozd�jší kontrolu krychelné pevnosti dovezeného betonu. 

P�i ukládání betonu je nutné dodržovat maximální výšku shozu betonu 

z hlediska rozm�šování �erstvého betonu. Maximální výška ukládání 

betonu je 1,5 m. Zhut�ování betonu zajistíme pomocí ponorného vibrátoru. 

Dostate�né zhutn�ní dosáhneme dodržením ak�ního rádiusu vibrátoru. 

Vzdálenost dvou vibrátor� od sebe nesmí být v�tší jak 1,4 násobku 

viditelného ú�inku vibrátoru a pronikání do spodních vrstev by m�lo být 50 

až 100 mm. Vibrace se ukon�í, až se p�estanou ukazovat na povrchu 

vzduchové bubliny. Doba zhut�ování jednoho vpichu se p�edpokládá na 20 

až 60 sekund. 
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Kone�né srovnání provedeme pomocí vibra�ní lišty. Pr�b�žn� musíme 

kontrolovat výšku betonu v konstrukci pomocí nivela�ního p�ístroje, která 

nesmí p�esáhnout odchylku ±8 mm. 

Provád�ní dilata�ních a pracovních spár se provádí dle projektové 

dokumentace. P�ed betonáží na provedenou spáru je nutné o�istit povrch 

od ne�istot a olejových skvrn, odstranit výstupky cementového mléka a navlh�it 

beton.  

M��ení konzistence - postup zkoušky sednutí kužele: 

Forma kužele i s podkladní deskou se navlh�í a formu položíme na 

vodorovnou podkladní desku. Formu musíme b�hem pln�ní p�ichytit 

k podkladní desce p�išlápnutím dvou p�íložek. Dále za�neme plnit nádobu 

ve t�ech vrstvách, každá o 1/3 výšky kužele. Každou vrstvu zhut�ujeme 25 

vpichy propichovací ty�í tak, aby mírn� zasahovaly do p�edchozí vrstvy. 

Jestliže bude po zhutn�ní málo betonu ve form�, pak musíme p�idat beton 

až po horní okraj. P�ebyte�ný beton se odstraní otá�ením a p�í�ným 

pohybem propichovací ty�e. Odstraníme spadlý beton z povrchu desky. 

Forma se zdvihem odd�lí od betonu b�hem 5 až 10 sekund a ihned po 

zvednutí se m��í sednutí S. Výsledek zkoušky je platný v p�ípad�, že beton 

z�stane neporušený a kužel je symetrický. Jestliže se vzorek usmýkne, 

musíme celou zkoušku opakovat s jiným vzorkem.  Pokud i u následující 

zkoušky došlo k usmýknutí, pak má beton nedostate�nou plasticitu a je 

nevhodný pro zkoušku sednutím a p�ípadn� zvolíme jinou metodu zkoušení 

konzistence. Následn� zaznamenáme sednutí S, které zaokrouhlujeme na 

10 mm. Doba trvaní zkoušky od pln�ní až po zm��ení sednutí by nem�la 

být delší než 150s.  
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Obr. 24 – Zkouška sednutí kužele 

9) Kontrola ošet�ování betonu – tato kontrola má chránit beton p�i 

hydrata�ních jevech. Teplota má zásadní vliv na pr�b�h tvrdnutí betonu. 

Proto je beton nutno chránit jak proti ú�ink�m nízkých teplot (pod 5°C), ale 

také p�i vysokých teplotách (nad 40°C). Musíme zajistit dostate�né vlh�ení 

pro hydrataci cementu a zamezení vysychání betonu. To zajistíme 

provád�ním pravidelného mlžení povrchu vodou. V dob�, kdy beton 

dosáhne takové pevnosti, že již nebude docházet k vyplavování cementu 

z jeho povrchu (alespo� 24 hodin), m�žeme beton po povrchu kropit vodou. 

Kropení provádíme zpravidla po dobu 7 dn�. Teplota vody pro ošet�ování 

m�že mít maximáln� o 10°C v�tší teplotu, než je teplota povrchu betonu. 

Pokud okolní teplota klesne pod 5°C, beton nekropíme. Povrch betonu 

m�žeme chránit také zakrýváním plachet. 

10) TP – kontrola technologické pauzy. Pevnost betonu v tlaku musí dosahovat 

minimáln� 70% (50%) pevnosti navrhované, následn� m�žeme provést 

odbedn�ní. Tuto pevnost na konstrukci zm��íme Schmidtovým kladívkem. �

Nap�. doba tvrdnutí pro beton C 25/30 pro pevnost 70 % (50 %) p�i 

teplot� 5 °C je 14 dn� (6 dn�) a p�i teplot� 20 °C je 7 dn� (3 dny). 

Vztahuje se to k výpo�tu dle Kloknera a Soula:�

Rbd = Rb28d (0,28+0,5 log d),

Rbd  pevnost betonu v tlaku za „d“ dn�, 

Rb28d  pevnost betonu v tlaku za 28 dn�, 

d  po�et dn� trvání, 

f = (t+10°) d, 

f   faktor zrání, 

t   pr�m�rná denní teplota v °C, 

d  doba tvrdnutí betonu ve dnech. 
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Výstupní kontrola: 

11) Geometrie prvk� – m�žeme sem za�adit také vizuální kontrolu povrchu 

betonu (pohledový beton), výskyt hnízd, prasklin �i d�r. Tlouš
ka stropní 

konstrukce by m�la být v mezích ±8 mm od PD.  

Tolerance rovinnosti ploch:  

- délka desky do 1 m – odchylka 4 mm, 

- délka desky 1 - 4 m – odchylka 6 mm, 

- délka desky 4 – 10 m – odchylka 12 mm, 

- délka desky 10 - 16 m – odchylka 15 mm, 

- délka desky nad 16 m – odchylka 20 mm. 

12) Geometrie vy�nívající výztuže – maximální délka vy�nívající výztuže je ±20 

mm. Kontrola sm�ru a po�et kus� vy�nívající výztuže. 

13) Kontrola pevnosti – tuto kontrolu provádíme podle p�ipravených krychli�ek 

betonu. Dle p�ání investora m�žeme provést zkoušku pevnosti i p�ímo ze 

vzorku odebraném z konstrukce nebo m�žeme ud�lat nedeforma�ní 

zkoušku pomocím Schmidtova kladiva. 
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13.1 Obecné informace 

Bezpe�nosti p�i práci provád�né na stavb� bytového domu v Jihlav� bude v souladu 

s platnou legislativou. Konkrétn� se jedná o na�ízení vlády 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích a na�ízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 

nebo do hloubky. V p�íloze 13.1 Výpis bezpe�nostních rizik a opat�ení na 

staveništi, jsou vypsána bezpe�nostní rizika, která mohou na staveništi vznikat. 

Dále, pod níže citovanými odstavci z vyhlášek jsou uvedena provedená opat�ení 

vedoucí ke spln�ní výše uvedených požadavk� na stavb� bytového domu v Jihlav�. 

13.2 Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. (1)

13.2.1 P�íloha �. 1 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveništ�

Obecné požadavky 

13.2.1.1 Požadavky na zajišt�ní staveništ�

1. Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpe�eny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p�i dodržení 

následujících zásad: 

a) staveništ� v zastav�ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejmén� 1,8 m. P�i vymezení staveništ� se bere ohled na související 

p�ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejmén� narušit. Náhradní komunikace je nutno �ádn�

vyzna�it a osv�tlit, 

b) u liniových staveb nebo u staveniš� pop�ípad� pracoviš�, na kterých se 

provád�jí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se 

alespo� z horní ty�e upevn�né ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 

mezilehlé st�ední ty�e; s ohledem na místní a provozní podmínky m�že toto 

ohrazení být nahrazeno zábranou podle p�ílohy �. 3, �ásti 2.2.3.3 bodu 2. k 

tomuto na�ízení, 
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c) nelze-li u prací provád�ných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických d�vod� ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpe�nost 

provozu a osob zajišt�na jiným zp�sobem, nap�íklad �ízením provozu nebo 

st�ežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubn�, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpe�í pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle p�ílohy �. 3 

�ásti 2.2.3.3 bodu 2. k tomuto na�ízení nebo zasypány. 

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

fyzických osob, zajistí ozna�ení hranic staveništ� tak, aby byly z�eteln�

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. 

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en bezpe�nostní 

zna�kou na všech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpe�ení staveništ� pro zrakov� a pohybov�

postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 

komunikace a oplocení pop�ípad� ohrazení staveništ� na ve�ejných 

prostranstvích a ve�ejn� p�ístupných komunikacích umož�ovalo bezpe�ný pohyb 

fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, 

provád�jícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en bezpe�nostní zna�kou na 

všech vjezdech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5. P�ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za�ízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opat�ení ke spln�ní 

podmínek stanovených provozovateli t�chto vedení, staveb nebo za�ízení, a 

b�hem provád�ní prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provád�ní prací na staveništi musí být zajišt�n bezpe�ný stav 

pracoviš� a dopravních komunikací; požadavky na osv�tlení stanoví zvláštní 

právní p�edpis. 

7. P�ístup na jakoukoli plochu, která není dostate�n� únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým za�ízením nebo jinými prost�edky zajišt�no 

bezpe�né provedení práce, pop�ípad� umožn�n bezpe�ný pohyb po této ploše. 
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8. Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, pop�ípad� jeho bezprost�ední blízkosti. 

Staveništ� bude oploceno nepr�hledným plotem výšky 2 metry. Na staveništi 

jsou dv� uzamykatelné brány, které slouží pro vjezd a výjezd ze stavby. U t�chto 

p�ístupových míst budou viditeln� osazeny cedule se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám a vjezdu vozidel mimo dopravní obsluhu. Rychlost na 

staveništi je omezena na 5 km/h. Práce na stavb� budou probíhat pouze ve dne 

a to od 8:00 do 16:30. Skladování materiál� je možné pouze na místech k tomu 

ur�ených a zp�sobem stanoveným výrobcem. P�i zvedání a p�emis
ování 

b�emen je nutné brát z�etel na pohybující se pracovníky, p�ípadn� do�asn�

ohradit prostor manipulace je�ábu. 

13.2.1.2 Za�ízení pro rozvod energie 

1. Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým zp�sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe�í 

vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostate�n� chrán�ny p�ed 

nebezpe�ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba do�asného 

za�ízení pro rozvod energie a ochranných za�ízení musí odpovídat druhu a 

výkonu rozvád�né energie, podmínkám vn�jších vliv� a odborné zp�sobilosti 

fyzických osob, které mají p�ístup k sou�ástem za�ízení. Rozvody energie, 

existující p�ed z�ízením staveništ�, musí být identifikovány, zkontrolovány a 

viditeln� ozna�eny. 

2. Do�asná elektrická za�ízení na staveništi musí spl�ovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypína� elektrického za�ízení musí být umíst�n tak, aby byl 

snadno p�ístupný, musí být ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né manipulaci 

a s jeho umíst�ním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická za�ízení, která 

nemusí z�stat z provozních d�vod� zapnuta, odpojena a zabezpe�ena proti 

neoprávn�né manipulaci. 

Elektrická energie bude pro za�ízení staveništ� odebírána z objektu SO 04-b a 

pomocí staveništního rozvad��e vedeme dále po stavb�. Rozvad��e budou na 
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stavb� minimáln� dva. Jako hlavní rozvad�� slouží rozvad�� umíst�ný mezi 

skládkou deponie a bu�kami, z kterého dále vedeme elektriku po staveništi. 

13.2.1.3 Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt� nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 

být pevná a stabilní s ohledem na 

a) po�et fyzických osob, které se na nich sou�asn� zdržují, 

b) maximální zatížení, které se m�že vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) pov�trnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

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

sob�, je t�eba stabilitu zajistit vhodným a bezpe�ným ukotvením, aby se vylou�il 

nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracovišt� nebo jeho �ásti. 

3. Zhotovitel zajiš�uje provád�ní odborných prohlídek pracovišt� zp�sobem a v 

intervalech stanovených v pr�vodní dokumentaci, vždy však po zm�n� polohy a 

po mimo�ádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, ná�adí a stroje podle p�ílohy �. 3 �ásti 2.2.3.1 k 

tomuto na�ízení a podle pokyn� výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 

právních p�edpis� a požadavky na organizaci práce a pracovních postup�

stanovenými v p�íloze �. 3 k tomuto na�ízení tak, aby nevzniklo nebezpe�í 

ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prost�edí. 

5. Zhotovitel p�eruší práci, jakmile by její další pokra�ování vedlo k ohrožení 

život� nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, pop�ípad� k 

ohrožení majetku nebo životního prost�edí vlivem nep�íznivých pov�trnostních 

vliv�, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 

pop�ípad� vlivem jiných nep�edvídatelných okolností. D�vody pro p�erušení 

práce posoudí a o p�erušení práce rozhodne fyzická osoba pov��ená 

zhotovitelem. 

6. P�i p�erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat�ení k ochran�

bezpe�nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 

opat�eních. 
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7. Dojde-li v pr�b�hu prací ke zm�n� pov�trnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, pop�ípad� provozních podmínek, které by mohly nep�ízniv�

ovlivnit bezpe�nost práce zejména p�i používání a provozu stroj�, zajistí 

zhotovitel bez zbyte�ného odkladu provedení nezbytné zm�ny technologických 

postup� tak, aby byla zajišt�na bezpe�nost práce a ochrana zdraví fyzických 

osob. Se zm�nou technologických postup� zhotovitel neprodlen� seznámí 

p�íslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpe�ím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 

nebo do hloubky zajiš�uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 

pracovišti osamocen� byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro p�ípad 

nehody, a stanoví ú�innou formu dohledu pro pot�ebu v�asného poskytnutí první 

pomoci. 

Pracovišt� ve výškách na stavb� p�edstavuje zejména práce na lešení, p�i 

betonáži strop� a na st�echách. Problematiku pov�trnostních podmínek je �ešeno 

níže v na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., tento zákon je uveden níže. 

13.2.2 P�íloha �. 2 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a 

používání stroj� a ná�adí na staveništi 

13.2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu stroj�

1. P�ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost p�dy, p�ejezd� a most�, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, pop�ípad� jiných podzemních p�ekážek, umíst�ní 

nadzemních vedení a p�ekážek. 

2. P�i provozu stroje obsluha zajiš�uje stabilitu stroje v pr�b�hu všech pracovních 

�inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo záv�sy, jsou v 

pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajišt�ny proti 

zabo�ení, posunutí nebo uvoln�ní. 

3. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným sv�tlem oranžové barvy, �ídí se jeho �innost zvláštními právními 

p�edpisy. 
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4. P�i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 

v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních p�edpis�20); 

dohled a podle okolností též bezpe�nost provozu na pozemních komunikacích 

zajiš�uje dostate�ným po�tem zp�sobilých fyzických osob, které p�i této �innosti 

užívají jako osobní ochranný pracovní prost�edek výstražný od�v s vysokou 

viditelností. P�i ozna�ení p�ekážky provozu na pozemních komunikacích se �ídí 

ustanoveními zvláštních právních p�edpis�. 

5. Stroje, p�i jejichž �innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zp�sobem 

a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpe�né p�enášení vibrací 

p�sobících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, za�ízení, 

a podobn�. 

Každý pracovník provád�jící �innost, jejíž povahou vyžaduje použití stroje nebo 

toto použití práci usnad�uje, musí být seznámen se správným a bezpe�ným 

použitím daného stroje. Také musí být seznámen s riziky, které jsou 

s provád�nou �inností spjaty. U stroje vybaveného za�ízením pro stabilizaci 

(nap�. pumpa na beton), je nutné p�i práci stroje tuto stabilizaci použít. 

13.2.2.2 Stroje pro zemní práce 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní �innost v takové vzdálenosti od okraje 

svah� a výkop�, aby s ohledem na únosnost p�dy nedošlo k jeho z�ícení. Pokud 

tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji 

zhotovitelem pov��ená fyzická osoba p�ed zahájením prací. 

2. Pod st�nou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní �innost v 

takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpe�í jeho zasypání. 

3. P�i použití více stroj� na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu stroj�. 

4. P�i jízd� ze svahu a p�i práci na svahu obsluha stroje používá bezpe�nou 

techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpe�nému posunutí t�žišt� stroje a ztrát�

jeho stability. 

5. P�i nakládání materiálu na dopravní prost�edek lze manipulovat s pracovním 

za�ízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prost�edku 

nenaráželo. Nelze-li se p�i nakládání vyhnout manipulaci pracovním za�ízením 
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stroje nad kabinou dopravního prost�edku je nutno zajistit, aby se b�hem 

nakládání v kabin� nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 

nakládat rovnom�rn�. 

6. P�i jízd� stroje s naloženým materiálem je pracovní za�ízení ustaveno, 

p�ípadn� zajišt�no v p�epravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpe�né ztrát�

stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní za�ízení stroje 

spušt�no na zem, pop�ípad� na podložku na zemi nebo umíst�no v p�edepsané 

p�epravní poloze a zajišt�no v souladu s návodem k používání. 

8. P�evisy, které p�i rýpání p�ípadn� vzniknou, je nutno neprodlen� odstranit. 

9. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není p�i provozu stroj� dovoleno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otá�ením lopaty, 

10. Lopata stroje smí být �išt�na jen p�i vypnutém motoru stroje a na míst�, kde 

nehrozí sesuv zeminy. 

11. P�i použití p�ídavného zdvihacího za�ízení dodaného ke stroji výrobcem platí 

vedle podmínek stanovených výrobcem p�im��en� i požadavky na bezpe�ný 

provoz a používání za�ízení pro zdvihání a p�emis�ování zav�šených b�emen. 

P�i práci pracovník� blízko stroje (nap�. bagru) musí být pracovníci vybaveni 

od�vem s vysokou viditelností. Také pracovníci musí dbát na prázdný ohrožený 

prostor �inností stroje, který je vymezen dosahem jeho pracovního ná�adí se 

zv�tšením o 2 m.  

13.2.2.3 Mícha�ky 

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

horizontální poloze. 

2. Mícha�ka smí být pln�na pouze p�i rotujícím bubnu. 

3. P�i ru�ním vhazování složek sm�si do mícha�ky lopatou je zakázáno 

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

drženými v ruce. Konce ru�ního ná�adí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. P�i 

opravách, údržb� a �išt�ní mícha�ek vybavených násypným košem je dovoleno 

vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpe�n� mechanicky zajišt�n v horní poloze 

�et�zem, hákem, vzp�rou nebo jiným ochranným prost�edkem. 

6. Vstupovat na konstrukci mícha�ky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 

p�ívodu elektrické energie. 

P�ed použitím mícha�ky je nutné zkontrolovat zevní nepoškozenost p�ívodního 

napájecího kabelu. P�ívodní napájecí kabel musí být umíst�n tak, aby nemohlo 

dojít k jeho poškození procvaknutím a zárove�, aby byl uchrán�n od tekoucí 

vody. Kontinuální mícha�ka, která je prost�ednictvím hadic napojena na vodovod, 

je nutné dbát opatrnosti p�i odpojování t�chto hadic a kontrolovat, zda nejsou pod 

stálým tlakem. 

13.2.2.4 Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

1. P�ed jízdou, zejména po ukon�ení pln�ní nebo vyprazd�ování p�epravního 

za�ízení, zkontroluje �idi� dopravního prost�edku, dále jen vozidla, zajišt�ní 

výsypného za�ízení v p�epravní poloze, pop�ípad� je v této poloze v souladu s 

návodem k používání zajistí. 

2. P�i p�ejímce a p�i ukládání sm�si musí být vozidlo umíst�no na p�ehledném a 

dostate�n� únosném míst� bez p�ekážek zt�žujících manipulaci a pot�ebnou 

vizuální kontrolu. 

P�i provád�ní betonáže pomocí pumpy, bude nutné autodomícháva��m zajistit 

bezpe�né couvání zastavením nebo omezením dopravy pov��enou osobou, 

bude tato osoba vybavena výstražným od�vem s vysokou viditelností.  

13.2.2.5 �erpadla sm�si a strojní omíta�ky 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibra�ní žlaby a jiná za�ízení pro 

dopravu betonové sm�sí musí být vedeny a zajišt�ny tak, aby nezp�sobily 

p�etížení nebo nadm�rné namáhání nap�íklad lešení, bedn�ní, st�ny výkopu 

nebo konstruk�ních �ástí stavby. 
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2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl p�etlak uvnit� nádoby zrušen 

podle návodu k používání, nap�íklad odvzduš�ovacím ventilem. 

3. Vyúst�ní potrubí na �erpání sm�si musí být spolehliv� zajišt�no tak, aby riziko 

zran�ní fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 

ú�ink� dopravované sm�si bylo minimalizováno. 

4. P�i používání st�íkací pistole strojní omíta�ky má obsluha stabilní postavení. 

P�i strojním �erpání malty musí být zajišt�n vhodný zp�sob dorozumívání mezi 

fyzickými osobami provád�jícími nanášení malty a obsluhou �erpadla. 

5. Strojní za�ízení pro povrchové úpravy není dovoleno �istit a rozebírat pod 

tlakem. 

6. Pro dopravu sm�sí k �erpadlu musí být zajišt�n bezpe�ný p�íjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 

7. P�i provozu �erpadel není dovoleno 

a) p�ehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ru�n� p�emis�ovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci �erpadla a do nebezpe�ného prostoru u koncovky 

hadice. 

8. Pojízdné �erpadlo (dále jen „auto�erpadlo“) musí být umíst�no tak, aby 

obslužné místo bylo p�ehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím 

se nenacházely p�ekážky zt�žující tuto manipulaci. 

9. P�i použití d�leného výložníku musí být auto�erpadlo umíst�no tak, aby je 

nebylo nutno zbyte�n� p�emís�ovat a aby byla dodržena bezpe�ná vzdálenost od 

okraj� výkop�, podp�r lešení a jiných p�ekážek. 

10. V pracovním prostoru výložníku auto�erpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník auto�erpadla nelze používat ke zdvihání a p�emís�ování b�emen. 

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí být provád�na jen p�i zajišt�ní stability auto�erpadla skláp�cími a 

výsuvnými op�rami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

13. P�emis�ovat auto�erpadlo lze jen s výložníkem složeným v p�epravní poloze. 
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Hrozí-li p�i práci v blízkosti vyúst�ní hadice nebo potrubí �erpadla zásah 

odst�ikující �erpané sm�si do oblasti o�í, je pracovník povinen užít ochranné 

pom�cky (brýle nebo štít). Obsluha auto�erpadla smí ovládat rameno výložníku 

pouze z takového místa a v takové mí�e, v jaké ji to umož�uje její rozhled. Je 

také nutné zamezit pohybu osob pod výložníkem. 

13.2.2.6 P�epravníky a stabilní skladovací za�ízení sypkých hmot 

1. P�ed p�ipojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu �adu pro tlakové 

zásobníky, jako voln� loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen 

„voln� ložený cement“), se obsluha p�esv�d�í, zda �ad není pod tlakem. 

2. Dopravní hadice a potrubí je nutno p�ed p�e�erpáváním voln� loženého 

cementu prohlédnout. Funk�n� poškozené za�ízení není dovoleno používat. 

3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen 

nepoškozenými a k tomu ur�enými spojkami a koncovkami. 

4. V pr�b�hu p�e�erpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k 

jeho p�epln�ní. 

Zásobníkové silo bude umíst�no dle výkresu staveništ� na zpevn�ném a relativn�

rovném povrchu tak, aby byla dostate�n� zajišt�na jeho stabilita i p�i siln�jších 

poryvech v�tru. Vždy na konci sm�ny bude silo odvzdušn�no a odtlakováno, aby 

se zabránilo p�ípadným škodám vzniklým vypoušt�ním materiálu v no�ních 

hodinách. 

13.2.2.7 Vibrátory 

1. Délka pohyblivého p�ívodu mezi napájecí jednotkou a �ástí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ru�n� provozována, musí být nejmén� 10 m. Totéž platí o 

délce pohyblivého p�ívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 

jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a �ástí vibrátoru drženou v 

ruce. 

2. Pono�ení vibra�ní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhut�ovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný h�ídel vibrátoru nesmí být 

ohýbán v oblouku o menším polom�ru, než je stanoveno v návodu k používání. 
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13.2.2.8 Stavební výtahy 

Stavební plošinové výtahy musí být v pr�b�hu provozu ve stanovených 

intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpe�ný provoz. 

S použitím výtahu musí být srozum�ni všichni, kdo jej budou v pr�b�hu stavby 

využívat. Jedná se p�edevším o maximální po�et p�evážených pracovník� na 

jeden cyklus a o dalších zákazech p�i použití stavebního výtahu, tak aby nedošlo 

k ohrožení na zdraví. 

13.2.2.9 Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení 

práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjišt�né v 

pr�b�hu p�edchozího provozu nebo používání stroje a s p�ípadnými závadami je 

�ádn� seznámena i st�ídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon�ení práce zajišt�n v 

souladu s návodem k používání, nap�íklad zakládacími klíny, pracovním 

za�ízením spušt�ným na zem nebo za�azením nejnižšího rychlostního stupn� a 

zabrzd�ním parkovací brzdy. Rovn�ž p�i p�erušení práce musí být stroj zajišt�n 

proti samovolnému pohybu alespo� zabrzd�ním parkovací brzdy nebo 

pracovním za�ízením spušt�ným na zem. 

3. Po ukon�ení práce a p�i jejím p�erušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajišt�no i pracovní za�ízení stroje jeho spušt�ním na zem nebo umíst�ním do 

p�epravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nem�že v p�ípad�

pot�eby okamžit� zasáhnout, u�iní v souladu s návodem k používání opat�ení, 

která zabrání samovolnému spušt�ní stroje a jeho neoprávn�nému užití jinou 

fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klí�e ze spínací sk�í�ky 

nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovišt�, kde nezasahuje do komunikací, 

kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími p�edm�ty 

ani �inností provád�nou v jeho okolí. 
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Každý pracovník je zodpov�dný za stroj, který provozuje. Provoz stroje nesmí být 

sv��en osob�, která nevlastní p�íslušné oprávn�ní nebo osob�, jejíž zdravotní 

stav neumož�uje bezpe�né zacházení s daným mechanismem. Opouští-li 

pracovník sv�j stroj, musí zamezit vniknutí nepovolaným osobám do tohoto 

stroje, p�ípadn� znemožnit jeho neoprávn�né použití. Rovn�ž musí samotný stroj 

zabezpe�it proti pohybu. To se netýká horního ramene v�žového je�ábu, které 

strojník ponechá volnou, aby nedocházelo k ohrožení stability vlivem v�tru. Je 

však nutné nechat kladku vytaženou bez jakýchkoliv zav�šených b�emen z d�vodu, 

aby nedocházelo k ohrožení okolí. 

Vyskytne-li se na stroji porucha, jejíž oprava p�esahuje odborné znalosti obsluhy, 

provede obsluha opat�ení zamezující možnému vzniku požáru, p�ípadn� dalších 

škod a vy�ká do p�íjezdu servisního technika. 

13.2.2.10 P�eprava stroj�

1. P�eprava, nakládání, skládání, zajišt�ní a upevn�ní stroje nebo jeho 

pracovního za�ízení se provádí podle pokyn� a postup� uvedených v návodu k 

používání. Není-li postup p�i p�eprav� stroje a jeho pracovního za�ízení uveden v 

návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpe�nostním 

p�edpise. 

2. P�i nakládání, skládání a p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního 

prost�edku, jakož i p�i vle�ení stroje a jeho p�ipojování a odpojování od tažného 

vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního p�edpisu a dále 

uvedené bližší požadavky. 

3. P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku se v kabin�

p�epravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prost�edku 

nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku jsou pracovní 

za�ízení, pop�ípad� jiná pohyblivá za�ízení zajišt�na v p�epravní poloze podle 

návodu k používání a spolu se strojem upevn�na a mechanicky zajišt�na proti 

podélnému i bo�nímu posuvu a proti p�evržení, pop�ípad� na ložné ploše 

dopravního prost�edku uložena a upevn�na samostatn�. 
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5. Dopravní prost�edek musí být p�i nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpe�n� zabržd�n a mechanicky zajišt�n proti nežádoucímu 

pohybu. 

6. P�i najížd�ní stroje na ložnou plochu dopravního prost�edku a sjížd�ní z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v n�mž by 

mohly být ohroženy p�i pádu nebo p�evržení stroje, p�etržení tažného lana nebo 

jiné nehod�. 

7. Fyzická osoba, navád�jící stroj na dopravní prost�edek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prost�edek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najížd�ní 

a sjížd�ní stroje. 

8. P�i p�eprav� stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní za�ízení, pop�ípad�

jiná pohyblivá za�ízení, zajišt�na v p�epravní poloze podle návodu k používání. 

9. P�ípojný stroj musí být p�i p�ipojování k tažnému vozidlu bezpe�n� zabržd�n a 

mechanicky zajišt�n proti nežádoucímu pohybu. P�i p�ipojování p�ípojného stroje, 

jehož maximální p�ípustná hmotnost nep�evyšuje 750 kg, se smí najížd�t 

p�ípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opat�ení k ochran�

zdraví p�i ru�ní manipulaci s b�emeny. 

10. �idi� tažného vozidla zacouvá na doraz záv�sného za�ízení a umožní fyzické 

osob�, která p�ipojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 

záv�sným za�ízením stroje teprve na pokyn náležit� pou�ené navád�jící fyzické 

osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzd�no. 

P�eprava stroj� a drobných mechanizm� je zajišt�na nákladním automobilem 

TATRA 815 S3 a MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Dovoz je�ábu, vrtacích souprav 

apod. bude zajišt�n p�ímo dodavatelskou firmou t�chto stroj� dle jejich 

podmínek. Tyto stroje budou po dobu p�epravy zajišt�ny proti posunu. 

13.2.3 P�íloha �. 3 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.  
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13.2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zajišt�n v souladu s postupem 

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 

p�ednostn� v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Za�ízení pro vybavení skládek, jakými jsou op�rné nebo stabiliza�ní 

konstrukce, musí být �ešena tak, aby umož�ovala skladování, odebírání nebo 

dopl�ování prvk� a dílc� v souladu s pr�vodní dokumentací bez nebezpe�í jejich 

poškození. Místa ur�ená k vázání, odv�šování a manipulaci s materiálem musí 

být bezpe�n� p�ístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní 

skladovaných materiál�, rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn�

dopravních komunikací musí odpovídat rozm�r�m a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použitých stroj�. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt�na jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, op�rami, 

stojany, klíny nebo provázáním musí být zajišt�ny všechny prvky, dílce nebo 

sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se nap�íklad p�evrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro 

bezpe�né uchopení nap�íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn�

proloženy podklady. Jako podklad� není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 

podklady tvo�ené dv�ma nebo více prvky voln� položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být p�i pln� mechanizovaném zp�sobu ukládání a odb�ru 

skladovány do jakékoli výšky. P�i odebírání hmot je nutno zabránit vytvá�ení 

p�evis�. Vytvo�í-li se st�na, upraví se odb�r tak, aby výška st�ny nep�esáhla 9/10 

maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. P�i ru�ním ukládání a odebírání sm�jí být sypké hmoty navršeny do výšky 

nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ru�n�, pop�ípad� mechanickou 

lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odb�ru tak, aby 

nevznikaly p�evisy a výška st�ny nep�esáhla 1,5 m. 



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

162 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odb�rem musí být ozna�ena bezpe�nostní 

zna�kou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které 

zabezpe�ují provád�ní odb�ru, se nesm�jí zdržovat v ohroženém prostoru místa 

odb�ru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ru�n� ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a p�i 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 

okraje hromad zajišt�ny nap�íklad op�rami nebo st�nami, musí být pytle uloženy 

v bezpe�ném sklonu a vazb� tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzav�ených nádobách tak, aby otvor 

pro pln�ní pop�ípad� vyprazd�ování byl naho�e. Otev�ené nádrže musí být 

zajišt�ny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, 

jsou-li skladovány naležato, musí být zajišt�ny proti rozvalení. P�i skladování ve 

více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 

sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajiš�ujících jejich 

stabilitu. 

11. Nebezpe�né chemické látky a chemické p�ípravky musí být skladovány v 

obalech s ozna�ením druhu a zp�sobu skladování, který ur�uje výrobce, a 

ozna�eny v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis�. 

12. Plechovky a jiné oblé p�edm�ty sm�jí být p�i ru�ním ukládání stav�ny nejvýše 

do výšky 2 m p�i zajišt�ní jejich stability. Trubky, kulatina a p�edm�ty podobného 

tvaru musí být zajišt�ny proti rozvalení. 

13. Prvky a dílce pravidelných tvar� mohou být p�i mechanizovaném ukládání a 

odb�ru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 

podmínky, že není p�ekro�ena únosnost podloží a že je zajišt�na bezpe�ná 

manipulace s nimi. 

14. Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� nebo 

z bezpe�ných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve v�tší pracovní 

výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav ze žeb�ík� lze 

provád�t pouze podle stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním p�edpisem. 
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Dle za�ízení staveništ� budou na staveništi z�ízeny skládky pro skladování 

výztuže, bedn�ní, výrobk� Porotherm aj. Vykládání materiálu dovezeného na 

stavbu je provedeno z odstavného místa, odkud v�žový je�áb p�esune nový 

materiál na skládku. Uvazování b�emen mohou provád�t pouze proškolení 

vaza�i b�emen, kte�í rovn�ž zajistí dohled nad pohybem osob v blízkosti 

trajektorie p�epravovaných prvk�. Jako podkladk� nesmí být využíváno kulatiny 

ani vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo více prvky voln� položenými na sebe. 

Odpady budou rozt�i�ovány dle katalogu odpad� a likvidovaných na místech 

k tomu ur�ených. Jejich bezpe�nou likvidaci zajistí provád�cí firma na vlastní 

náklady.

13.2.3.2 P�íprava p�ed zahájením zemních prací 

1. P�ed zahájením zemních prací musí být ur�eno rozmíst�ní stavebních výkop�

a jam a jejich rozm�ry a ur�eny zp�soby t�žení zeminy, zajišt�ní st�n výkop�

proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svah� výkop�, zabezpe�ení okolních 

staveb ohrožených provád�ním zemních prací odpovídající t�ídám hornin ve 

výkopech a stanoven zp�sob a rozsah opat�ení k zabrán�ní p�ítoku vody na 

staveništ�. 

2. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu 

povrchové nebo podzemní vody, musí být p�edem ur�en rozsah a zp�sob 

snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním p�edpisem, 

zejména jejím odvedením nebo od�erpáním, ledaže použité technologie 

umož�ují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a sou�asn� jsou 

p�ijata opat�ení proti pád�m fyzických osob do vody. 

13.2.3.3 Zajišt�ní výkopových prací 

1. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti 

pádu fyzických osob do hloubky zajišt�ny okraje výkop� v t�ch místech, kde se 

vn�jší okraj dopravní komunikace p�ibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší 

než 1,5 m. P�echod o ší�ce nejmén� 0,75 m musí být z�ízen p�es výkop hlubší 

než 0,5 m; nep�esahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být p�echod opat�en 

zábradlím alespo� po jedné stran�, v ostatních p�ípadech po obou stranách. 

2. Okraje výkopu nesmí být zat�žovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
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stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 

zat�žován zejména stavebním provozem, stavbami za�ízení staveništ�, stroji 

nebo materiálem, s výjimkou p�ípad�, kdy stabilita st�ny výkopu je zabezpe�ena 

zp�sobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

13.2.3.4 Provád�ní výkopových prací 

1. Provád�ním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 

jejich �ástí. Jestliže p�i provád�ní zemních prací dojde k nep�edvídanému 

ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení n�kterých jejich �ástí, musí 

být zhotovitelem neprodlen� p�ijata opat�ení k zajišt�ní jejich stability. 

2. P�ed prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po p�erušení práce 

delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov��ená stav st�n 

výkopu, pažení a p�ístup�; hrozí-li ve výkopu nebezpe�í výskytu nebezpe�ných 

par nebo plyn�, zajistí m��ení jejich koncentrace. 

3. V�tší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 

st�nách výkop�, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 

neprodlen� zajišt�ny proti uvoln�ní nebo odstran�ny. Nahromad�ná zemina, 

spadlý materiál a nežádoucí p�ekážky musí být z výkopu odstra�ovány bez 

zbyte�ného odkladu. 

4. Po dobu p�erušení výkopových prací zhotovitel zajiš�uje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran pop�ípad� zábradlí, pažení, lávek, p�echod�, 

p�ejezd�, bezpe�nostních zna�ek, zna�ení a signál�, pop�ípad� dalších za�ízení 

zajiš�ujících bezpe�nost fyzických osob u výkop�. 

13.2.3.5 Zajišt�ní stability st�n výkop�

1. St�ny výkopu musí být zajišt�ny proti sesutí. 

2. Pažení st�n výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehliv�

zachytilo tlak zeminy a zajiš�ovalo tak bezpe�nost fyzických osob ve výkopech, 

zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání st�n výkopu, pop�ípad� vylou�ilo 

nebezpe�í ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

13.2.3.6 Svahování výkop�

1. Sklony svah� výkop� ur�uje zhotovitel se z�etelem zejména na geologické a 

provozní podmínky tak, aby b�hem provád�ní prací nebyly fyzické osoby ve 
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výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. P�ibližné sklony svah�

výkop� o hloubce do 3 m, které budou po ukon�ení stavebních prací zasypány, a 

podmínky, které p�itom mají být dodrženy, jsou pro n�které druhy zemin 

stanoveny normovými požadavky. 

Výkopy budou zajišt�ny záporovým pažením umíst�ným na východní, jižní a západní 

stran� budovaného objektu. Na severní stran� je provedeno svahování. Dle 

geologických pr�zkum� bylo zjišt�no, že se na stavb� objeví spodní voda. Ta 

bude p�e�erpávána kalovým �erpadlem do kanalizace. Všichni pracovníci 

pohybující se ve stavební jám� musí být vybaveni reflexním od�vem. Také 

pracovníci musí dbát na prázdný ohrožený prostor �inností stroje, který je 

vymezen dosahem jeho pracovního ná�adí se zv�tšením o 2 m.  

13.2.3.7 Betoná�ské práce a práce související   

Bedn�ní 

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

každém stadiu montáže i demontáže zajišt�no proti pádu jeho prvk� a �ástí. P�i 

jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s pr�vodní 

dokumentací výrobce a s ohledem na bezpe�ný p�ístup a zajišt�ní proti pádu 

fyzických osob. Podp�rné konstrukce bedn�ní, jako jsou stojky a rámové 

podp�ry, musí mít dostate�nou únosnost a být úhlop�í�n� ztuženy v podélné, 

p�í�né i vodorovné rovin�. 

2. Podp�rné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 

p�i odbed�ování postupn� odstra�ovat a uvol�ovat bez nebezpe�í. 

13.2.3.8 P�eprava a ukládání betonové sm�si 

1. Pro p�ístup a pro ru�ní p�epravu betonové sm�si musí být vybudovány 

bezpe�né p�ístupové komunikace, nap�íklad pracovní nebo p�ístupová lešení 

pop�ípad� podlahy tak, aby byla vylou�ena ch�ze fyzických osob bezprost�edn�

po uložené výztuži. 

2. Zhotovitel zajistí provád�ní kontroly stavu podp�rné konstrukce bedn�ní v 

pr�b�hu betonáže. Zjišt�né závady musí být bezodkladn� odstra�ovány. 
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3. Dopravuje-li se betonová sm�s do místa ukládání �erpadlem, zhotovitel 

stanoví a zajistí zp�sob dorozumívání mezi fyzickou osobou provád�jící ukládání 

a obsluhou �erpadla. 

13.2.3.9 Odbed�ování 

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

p�ed�asném odbedn�ní hrozí nebezpe�í z�ícení nebo poškození konstrukce, smí 

být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby ur�ené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li p�i odbed�ování konstrukcí nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního p�edpisu. Žeb�ík lze p�i 

odbed�ovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbed�ované konstrukce 

nad pracovní podlahou a za p�edpokladu, že se neuvol�ují ani neodstra�ují 

nosné �ásti bedn�ní a stabilita žeb�íku není závislá na demontovaných �ástech 

bedn�ní a podp�r. 

3. Sou�ásti bedn�ní se bezprost�edn� po odbedn�ní ukládají na ur�ená místa 

tak, aby nebyly zdrojem nebezpe�í úrazu a nep�et�žovaly konstrukci. 

13.2.3.10 Práce železá�ské 

1. Prostory, stroje, p�ípravky a jiná za�ízení pro výrobu armatury musí být 

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

ukládáním. 

2. P�i st�íhání n�kolika prut� sou�asn� musí být pruty zajišt�ny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými p�ípravky. 

3. P�i st�íhání a ohýbání prut� nesmí být stroj p�et�žován. Pruty musí být 

upevn�ny nebo zajišt�ny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Betoná�ské práce se budou provád�t ve všech patrech budovaného objektu. Ve 

vyšších patrech je nutné dodržovat bezpe�nost práce ve výškách a to p�edevším 

zbudováním zábradlí p�i provád�ní strop�. Rizika spojená s prací ve výšce jsou 

popsána v na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. 

13.2.3.11 Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a p�epravu malty se na staveništi umís�ují tak, 

aby p�i provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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2. Materiál p�ipravený pro zd�ní musí být uložen tak, aby pro práci z�stal volný 

pracovní prostor široký nejmén� 0,6 m. 

3. Na práv� vyzdívanou st�nu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zat�žovat, a to 

ani p�i provád�ní kontroly svislosti zdiva a vázání roh�. 

4. Osazování konstrukcí, p�edm�t� a technologických za�ízení do zdiva musí být 

z hlediska stability zdiva �ešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 

p�edm�ty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevn� nemohou narušit. Osazené 

p�edm�ty musí být p�ipevn�ny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 

posunout. 

5. Na pracovištích a p�ístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky 

pop�ípad� nebezpe�í propadnutí nedostate�n� únosnou konstrukcí, zajistí 

zhotovitel dodržení bližších požadavk� stanovených zvláštním právním 

p�edpisem. 

P�i zd�ní je vhodné používat pracovní rukavice a zamezit tak styku pokožky 

s �erstvou maltovou sm�sí. Rizika spojená s prací ve výšce jsou popsána v na�ízení 

vlády �. 362/2005 Sb. 

13.2.3.12 Sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách 

1. P�i natavování izola�ních materiál�, a p�i nah�ívání živic v tavných nádobách 

zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpe�nosti stanovených zvláštním 

právním p�edpisem. 

2. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, p�i n�mž fyzická osoba provád�jící 

natavování izola�ních materiál� postupuje sm�rem vzad, nebyl použit ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracovišt� ve výšce. 

3. Práce spojené s rozeh�íváním živic neprovád�ly fyzické osoby, které nejsou 

seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání p�íslušného 

za�ízení. 

13.2.4 P�íloha �. 5 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, p�i jejichž provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán 
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1. Práce vystavující zam�stnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvoln�né zeminy ve výkopu o hloubce v�tší než 5 m. 

2. Práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

13.3 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. (2)

Ze dne 17. Srpna 2005 

o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích 

s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

13.3.1 P�íloha k na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. 

13.3.1.1 Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

1. Zp�sob zajišt�ní a rozm�ry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") 

musejí odpovídat povaze provád�ných prací, p�edpokládanému namáhání a 

musí umož�ovat bezpe�ný pr�chod. Výb�r vhodných p�ístup� na pracovišt� ve 

výšce musí odpovídat �etnosti použití, požadované výšce místa práce a dob�

jejího trvání. Zvolené �ešení musí umož�ovat evakuaci v p�ípad� hrozícího 

nebezpe�í. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 

p�ístupy k nim nesmí vytvá�et žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na zp�sobu zajišt�ní a typu konstrukce musí být p�ijata 

odpovídající opat�ení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje 

musí být zajišt�ny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn� uspo�ádané, 

dostate�n� vysoké a pevné k zabrán�ní nebo zachycení pádu z výšky. P�i použití 

záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úraz� zam�stnanc� p�i jejich 

zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu m�že být p�erušena pouze v místech 

žeb�íkových nebo schodiš�ových p�ístup�. 

3. Požadavky na uspo�ádání, montáž, demontáž, zajišt�ní stability a únosnosti, 

na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v pr�vodní, pop�ípad�

provozní dokumentaci. 

4. Zábradlí se skládá alespo� z horní ty�e (madla) a zarážky u podlahy 

(ochranné lišty) o výšce minimáln� 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní 

v�tší než 2 m, musí být prostor mezi horní ty�í (madlem) a zarážkou u podlahy 

zajišt�n proti propadnutí osob osazením jedné nebo více st�edních ty�í, p�ípadn�



Název diplomové práce: Bytový d�m v Jihlav�, stavebn� technologická p�íprava stavby 

169 

jiné vhodné výpln�, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostate�nou 

se považuje výška horní ty�e (madla) nejmén� 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 

zvláštní právní p�edpisy jinak. 

5. Jestliže provedení ur�ité pracovní operace vyžaduje do�asné odstran�ní 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provád�ní této operace p�ijata 

ú�inná náhradní bezpe�nostní opat�ení. Práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opat�ení provedena. 

Bezprost�edn� po do�asném p�erušení nebo ukon�ení p�íslušné pracovní 

operace se odstran�ná konstrukce ochrany proti pádu op�t osadí. 

To bude zajišt�no jak na obvod� stavební jámy, tak i na pomocných konstrukcích 

bedn�ní p�i provád�ní nosných prvk� skeletu a také p�i montování lešení kolem 

objektu. Kolem jámy se osadí d�ev�né zábradlí už p�i za�átku hloubení. Nejlépe 

do doby než hloubka jámy pod okolním terénem dosáhne 1,5m. A z�stane zde 

po celý �as provád�ní hrubé spodní stavby, kdy se monolitická konstrukce 

dostane do úrovn� okolního terénu a dokon�í se zásyp kolem objektu.  

13.3.1.2 Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

1. Zam�stnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prost�edky 

odpovídaly povaze provád�né práce, p�edpokládaným rizik�m a pov�trnostní 

situaci, umož�ovaly bezpe�ný pohyb a aby byly pravideln� prohlíženy a zkoušeny 

v souladu s požadavky pr�vodní dokumentace; p�itom smí být použity pouze 

osobní ochranné pracovní prost�edky, které spl�ují požadavky stanovené 

zvláštními právními p�edpisy. 

2. Podle ú�elu a zp�sobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prost�edky pro pracovní polohování a prevenci proti 

pád�m z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prost�edky proti pád�m z výšky (systémy zachycení 

pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prost�edky se používají samostatn� nebo v 

kombinaci prvk� a sou�ástí systém� a v souladu s návody k používání dodanými 

výrobcem tak, že je 
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a) zam�stnanci zamezen p�ístup do prostoru, v n�mž hrozí nebezpe�í pádu (1,5 

m od volného okraje), 

b) zam�stnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 

zabrán�no, nebo 

c) pád bezpe�n� zachycen a zachyceného zam�stnance lze neprodlen� a 

bezpe�n� vyprostit, pop�ípad� dopravit do bezpe�ného místa; k zachycení pádu 

musí dojít v dostate�né výšce nad p�ekážkou (terénem, podlahou, konstrukcí 

apod.), aby se vylou�ilo zran�ní zam�stnance. 

4. Zam�stnanec se musí p�ed použitím osobních ochranných pracovních 

prost�edk� p�esv�d�it o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 

stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prost�edek proti pádu, pop�ípad� pracovní 

polohovací systém, v�etn� kotevních míst, musí být ur�en v technologickém 

postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 

nevyžadují, ur�í vhodný zp�sob zajišt�ní proti pádu, respektive pracovního 

polohování, v�etn� míst kotvení, odborn� zp�sobilý zam�stnanec pov��ený 

zam�stnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prost�edku 

proti pádu musí být ve sm�ru pádu dostate�n� odolné. 

6. Za výjime�ných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití 

druhého lana mohlo zp�sobit, že provád�ní práce by bylo nebezpe�n�jší, lze 

p�ipustit použití jediného lana, pokud byla u�in�na náležitá opat�ení k zajišt�ní 

bezpe�nosti a sou�ásti systému jsou výrobcem k takovému zp�sobu použití 

ur�eny a vyhovují parametr�m jejich stanovené životnosti. 

7. Zam�stnavatel zajistí, aby zam�stnanec provád�jící práce p�i použití osobních 

ochranných pracovních prost�edk� proti pádu byl pro p�edpokládané �innosti 

vyškolen, zejména pak pro vyproš�ovací postupy p�i mimo�ádných událostech. 

Jako osobní ochranné pracovní prost�edky m�že být použito vhodné lano 

(horolezecké) s p�íslušným postrojem. Toto lano by bylo nutné ukotvit ke stávající 

již zabudované konstrukci s pevností, která by zaru�ovala bezpe�né p�enesení 

váhy pracovníka. P�ed použitím t�chto ochranných prost�edk� je nutné 

zkontrolovat jejich celistvost, kompletnost a neporušenost. 
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13.3.1.3 Používání žeb�ík�

1. Žeb�ík m�že být použit pro práci ve výšce pouze v p�ípadech, kdy použití 

jiných bezpe�n�jších prost�edk� není s ohledem na vyhodnocení rizika 

opodstatn�né a ú�elné, p�ípadn� kdy místní podmínky, týkající se práce ve 

výškách, použití takových prost�edk� neumož�ují. Na žeb�íku mohou být 

provád�ny jen krátkodobé, fyzicky nenáro�né práce p�i použití ru�ního ná�adí. 

Práce, p�i nichž se používá nebezpe�ných nástroj� nebo ná�adí jako nap�íklad 

p�enosných �et�zových pil, ru�ních pneumatických ná�adí, se na žeb�íku nesm�jí 

vykonávat. 

2. P�i výstupu, sestupu a práci na žeb�íku musí být zam�stnanec obrácen 

obli�ejem k žeb�íku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpe�ného 

uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po žeb�íku mohou být vynášena (snášena) jen b�emena o hmotnosti do 15 kg, 

pokud zvláštní právní p�edpisy nestanoví j inak10). 

4. Po žeb�íku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na n�m pracovat sou�asn� více 

než jedna osoba. 

5. Žeb�ík nesmí být používán jako p�echodový m�stek s výjimkou p�ípad�, kdy je 

k takovému použití výrobcem ur�en. 

6. Žeb�íky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem p�esahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejmén� o 1,1 m, p�i�emž tento p�esah lze nahradit 

pevnými madly nebo jinou pevnou �ástí konstrukce, za kterou se vystupující 

(sestupující) zam�stnanec m�že spolehliv� p�idržet. Sklon žeb�íku nesmí být 

menší než 2,5 : 1, za p�í�lemi musí být volný prostor alespo� 0,18 m a u paty 

žeb�íku ze strany p�ístupu musí být zachován volný prostor alespo� 0,6 m. 

7. Žeb�ík musí být umíst�n tak, aby byla zajišt�na jeho stabilita po celou dobu 

použití. P�enosný žeb�ík musí být postaven na stabilním, pevném, dostate�n�

velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby p�í�le byly vodorovné. Záv�sný žeb�ík 

musí být upevn�n bezpe�ným zp�sobem a s výjimkou provazových žeb�ík�

zajišt�n proti posunutí a rozkývání. Provazový žeb�ík m�že být používán pouze 

pro výstup a sestup. 
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8. U p�enosných žeb�ík� musí být zabrán�no jejich podklouznutí zajišt�ním 

bo�nic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových p�ípravk� nebo 

jiných opat�ení s odpovídající ú�inností. Skládací a výsuvné žeb�íky musí být 

užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajišt�ny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné 

žeb�íky musí být p�ed zahájením prací a v jejich pr�b�hu zajišt�ny proti pohybu. 

P�enosné d�ev�né žeb�íky o délce v�tší než 12 m nelze používat. 

9. Na žeb�íku smí zam�stnanec pracovat jen v bezpe�né vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u žeb�íku op�rného považuje vzdálenost chodidel 

nejmén� 0,8 m, u dvojitého žeb�íku nejmén� 0,5 m od jeho horního konce. 

10. P�i práci na žeb�íku musí být zam�stnanec v p�ípadech, kdy stojí chodidly ve 

výšce v�tší než 5 m, zajišt�n proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prost�edky. 

11. Zam�stnavatel zajistí provád�ní prohlídek žeb�ík� v souladu s návodem na 

používání. 

12. Ch�ze na d�ev�ném dvojitém žeb�íku (malí�ské práce) m�že být provád�na 

zaškolenými zam�stnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vylou�eno nebezpe�í 

ztráty stability žeb�íku. 

Práci na žeb�íku bude možné provád�t pouze do výšky, ve které jsou chodidla 

pracovníka stojícím na žeb�íku nejvýše 5 m. P�i v�tší výšce by bylo vyžadováno 

použití osobních ochranných pracovních prost�edk�. Ustavení žeb�íku je nutné 

provést pe�liv� a tak, aby nemohlo dojít k pádu žeb�íku vlivem poryv� v�tru a zárove�

zajišt�na jeho bezpe�ná stabilita. 

13.3.1.4 Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

1. Materiál, ná�adí a pracovní pom�cky musí být uloženy, pop�ípad� skladovány 

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajišt�ny proti pádu, sklouznutí 

nebo shození jak b�hem práce, tak po jejím ukon�ení. 

2. Pro upevn�ní ná�adí, uložení drobného materiálu (h�ebíky, šrouby apod.) musí 

být použita vhodná výstroj nebo k tomu ú�elu upravený pracovní od�v. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze p�et�žovat; hmotnost materiálu, 

pom�cek, ná�adí, v�etn� osob, nesmí p�ekro�it nosnost konstrukce stanovenou v 

pr�vodní dokumentaci. 
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P�i použití lešení musí být dodržovány maximální hodnoty zatížení. Musí být 

zamezeno pádu materiálu, ná�adí a dalších pracovních pom�cek z výšky. K tomu 

ú�elu je nutné, aby lešení obsahovala zarážky výšky min. 150 mm. 

13.3.1.5 Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo p�edm�t� (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy 

bezpe�n� zajistit. 

2. Pro bezpe�ené zajišt�ní ohrožených prostor� se použije zejména 

a) vylou�ení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a p�edm�t� v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostor� dvouty�ovým zábradlím o výšce nejmén� 1,1 m 

s ty�emi upevn�nými na nosných sloupcích s dostate�nou stabilitou; pro práce 

nep�esahující rozsah jedné pracovní sm�ny posta�í vymezit ohrožený prostor 

jednoty�ovým zábradlím, pop�ípad� zábranou o výšce nejmén� 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostor� k tomu ur�eným zam�stnancem po celou dobu 

ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít ší�ku od volného okraje pracovišt� nejmén�

a) 1,5 m p�i práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m p�i práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m p�i práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu p�i práci ve výšce nad 30 m. 

Ší�ka ohroženého prostoru se vyty�uje od paty svislice, která prochází vn�jší 

hranou volného okraje pracovišt� ve výšce. 

Všichni pracovníci na stavb� by m�li nosit ochrannou p�ilbu, která je m�že 

ochránit od padajících drobných p�edm�t�. Zárove� je nutné zamezit pohybu 

pracovník� v místech ohrožených prostor� a tyto prostory vhodn� ozna�it a ohrani�it. 
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13.3.1.6 Práce na st�eše 

1. Zam�stnance vykonávající práci na st�eše je nutné chránit proti pádu ze 

st�ešních pláš�� na volných okrajích, 

2. Ochranu proti pádu ze st�echy nejen po obvodu, ale i do sv�tlík�, 

technologických a jiných otvor�, zam�stnavatel zajistí použitím ochranné, 

p�ípadn� záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 

prost�edk� proti pádu. 

13.3.1.7 Do�asné stavební konstrukce 

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

pr�vodní dokumentaci a návod�m na montáž a používání t�chto konstrukcí. 

Návod na montáž, v�etn� pot�ebných dopl�ujících nákres� a dokument�, musí 

být k dispozici zam�stnanc�m, kte�í konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro do�asnou stavební konstrukci není dostupná pot�ebná 

dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstruk�ní 

uspo�ádání, musí být odborn� zp�sobilou osobou proveden individuální výpo�et 

pevnosti a stability krom� p�ípad�, kdy je konstrukce montována ve shod� s 

uspo�ádáním obsaženým v �eské technické norm�. 

3. V závislosti na složitosti zvolené do�asné stavební konstrukce navrhne 

odborn� zp�sobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Do�asné stavební konstrukce lze považovat za bezpe�né tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostate�n� únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 

únosnost je staticky prokázána, 

b) nosné sou�ásti jsou zajišt�ny proti podklouznutí bu	 p�ipevn�ním k základové 

ploše, nebo jiným zp�sobem s odpovídající ú�inností, který zajiš�uje stabilitu 

lešení; pojízdná lešení jsou zajišt�na vhodnými za�ízeními proti náhodnému 

pohybu b�hem práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvo�ily prostorov� tuhý celek, zajišt�ný proti lokálnímu 

i celkovému vybo�ení, posunutí nebo p�eklopení, 
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d) jsou dostate�n� pevné a odolné v��i vn�jším silám a nep�íznivým vliv�m; jsou 

schopné p�enést p�edpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 

výpo�tem nebo jiným dokumentem, 

e) rozm�ry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provád�ných prací, 

podlahy umož�ují bezpe�ný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým zp�sobem, aby se jejich sou�ásti p�i b�žném 

použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 

ochranou proti pádu nejsou nebezpe�né mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpe�eny proti samovolným pohyb�m, 

h) pracovní plochy na nich jsou p�ístupné po bezpe�ných komunikacích (žeb�íky, 

schody, rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou �ásti do�asných stavebních konstrukcí p�ipraveny k používání, 

nap�íklad b�hem montáže, demontáže nebo p�estavby, musí být vstup na tyto 

�ásti do�asných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a ozna�en 

bezpe�nostními zna�kami. 

5. Do�asné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém p�edání 

odborn� zp�sobilou osobou odpov�dnou za jejich montáž a p�evzetí do užívání 

osobou odpov�dnou za jejich užívání. O p�edání a p�evzetí vyhotoví p�edávající 

na základ� odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokon�ení a vybavení 

do�asné stavební konstrukce. Zápis o p�edání a p�evzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud p�i p�emís�ování na jiné pracovišt�

nebyly demontovány jejich nosné �ásti, p�i�emž za demontáž se nepovažuje 

úprava nosných �ástí do p�epravní polohy. 

6. Do�asné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám zp�sobem a v intervalech stanovených v pr�vodní dokumentaci. 

Pokud nastaly mimo�ádné okolnosti, které mohly mít nep�íznivý vliv na 

bezpe�nost lešení (nap�íklad nep�íznivá pov�trnostní situace), musí být odborná 

prohlídka provedena bezodkladn�. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zp�sobem p�estavovat jen 

v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v pr�vodní 
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dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborn� zp�sobilá. Provád�t 

uvedené �innosti mohou pouze zam�stnanci, kte�í byli vyškoleni a jejich znalosti 

a dovednosti byly ov��eny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, 

zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo p�estavbu použitého lešení, 

b) bezpe�nost práce b�hem montáže, demontáže nebo p�estavby p�íslušného 

lešení, 

c) opat�ení k ochran� p�ed rizikem pádu osob nebo p�edm�t�, 

d) opat�ení v p�ípad� zm�n pov�trnostní situace, které by mohly nep�ízniv�

ovlivnit bezpe�nost použitého lešení, 

e) p�ípustná zatížení, 

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

Obsah a �etnost školení s ohledem na nová nebo zm�n�ná rizika práce, zp�sob 

ov��ování znalostí a dovedností ú�astník� školení a vedení dokumentace o 

školení stanoví zam�stnavatel. 

8. Žeb�íky nelze používat jako podp�rný nebo nosný prvek podlah lešení s 

výjimkou žeb�ík�, které jsou k tomuto ú�elu výrobcem ur�eny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i d�ev�né sbíjené 

žeb�íky o nejv�tší délce 3,5 m s p�í�lemi vsazenými do zdvojených postranic 

dostate�né pevnosti doložené výpo�tem. 

Stav�t do�asné lešení mohou pouze osoby s p�íslušným oprávn�ním a odbornou 

zp�sobilostí. P�i montáži a demontáži lešení se musí �ídit zp�sobem 

popsaným v návodu pro montáž a demontáž použitého typu lešení. V p�ípadech, 

kdy montáž lešení není kompletní nebo konstrukce není stabilní, musí zajistit 

zákaz vstupu osob a to i v p�ípadech své nep�ítomnosti, nap�íklad bezpe�nostní 

páskou nebo tabulkou se zákazem vstupu, ta však musí být na míst� jasn�

viditelném. Montážní pracovník je zodpov�dný za bezpe�nost provedené 

konstrukce a z toho d�vodu musí p�i montáži kontrolovat a p�ípadn� vy�azovat 

prvky, které již nejsou schopny plnit svou funkci (ztrouchniv�lé �i jinak poškozené 

podlahy). 
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13.3.1.8 P�erušení práce ve výškách 

P�i nep�íznivé pov�trnostní situaci je zam�stnavatel povinen zajistit p�erušení 

prací. Za nep�íznivou pov�trnostní situaci, která výrazn� zvyšuje nebezpe�í pádu 

nebo sklouznutí, se p�i pracích ve výškách považuje: 

a) bou�e, déš�, sn�žení nebo tvo�ení námrazy, 

b) �erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v�tru 5 stup�� Bf) p�i práci na 

zav�šených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb�ících nad 5 m výšky 

práce a p�i použití záv�su na lan� u pracovních polohovacích systém�; v 

ostatních p�ípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla v�tru 6 stup�� Bf) , 

c) dohlednost v míst� práce menší než 30 m, 

d) teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 °C. 

Vyhodnotí-li vedoucí pracovník pov�trností podmínky jako nep�íznivé, je 

oprávn�n zastavit veškeré provád�né práce ve výškách a to až do doby pominutí 

t�chto podmínek. P�i p�erušení prací je nutné provést takové opat�ení a zajišt�ní 

pracovních pom�cek, materiálu a konstrukcí, aby nedošlo k jejich pádu z výšky, 

�i jiného porušení, které by znamenalo ohrožení osob a majetku nacházejících 

se v ohroženém území. 

13.3.1.9 Krátkodobé práce ve výškách 

P�i krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 

stavebních prvk� se mohou stavební prvky osazovat a vzájemn� spojovat z 

konzol, z nava�ených nebo jiným zp�sobem upevn�ných p�í�lí, z profil�

ztužujících p�íhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud 

zam�stnanec provád�jící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prost�edky 

proti pádu. 

13.3.1.10 Školení zam�stnanc�

Zam�stnavatel poskytuje zam�stnanc�m v dostate�ném rozsahu školení o 

bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zam�stnanci nemohou 

pracovat z pevných a bezpe�ných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 

pracovních plošinách, na žeb�ících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
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ochranných pracovních prost�edk�. P�i montáži a demontáži lešení postupuje 

zam�stnavatel podle �ásti VII. bodu 7 v�ty druhé. 

Každý pracovník musí absolvovat školení o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Ú�ast na tomto školení stvrzuje svým 

vlastnoru�ním podpisem a je povinen se p�i provád�ných pracích chovat tak, aby 

nezp�sobil újmu na zdraví sob�, ani dalším osobám. 

13.4 Výpis bezpe�nostních rizik a bezpe�nostních opat�ení na staveništ�

Viz p�íloha „P�íloha 13. 1: Výpis bezpe�nostních rizik a opat�ení na staveništi“. 

13.5 Podání první pomoc 

V bu�ce stavbyvedoucího bude umíst�na lékárni�ka s pom�ckami pro 

poskytování první pomoci. Stavební bu�ka bude také ozna�ena p�íslušnou 

zna�kou pro ozna�ení lékárni�ky. Všichni pracovníci budou seznámeni se 

zásadami podávání první pomoci, aby v p�ípad� nehody mohla být podána 

okamžitá pomoc. 

13.5.1 Lékárni�ka 

Obsah lékárni�ky bude vybaven tak, aby byla maximáln� pokrytá prevence na 

pracovišti. Zhodnocena jsou všechna rizika možného ohrožení života nebo zdraví 

zam�stnanc� na pracovišti. 

Obsah lékárni�ky musí být kontrolován a pravideln� dopl�ován chyb�jící 

materiál, u lé�iv je nutné sledovat lh�ty použitelnosti. Za pravidelnou kontrolu 

zmín�ných p�edm�t� zodpovídá stavbyvedoucí. 

13.5.2 První pomoc 

Povinnost poskytnout pomoc mají všechny osoby, kdo jsou v dosahu ohrožené �i 

zran�né osoby a mají možnost jí pomoc poskytnout. Nezbytnou pomocí se 

rozumí základní první pomoc, jež je nutná k odvrácení nebo snížení nebezpe�í 

smrti ohrožené osoby, pop�. k tomu, aby taková osoba neutrp�la další újmu na 

zdraví, p�ivolání záchranné služby. Vždy dbejte na bezpe�nost ošet�ovaného i svoji. 
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V p�ípad� volání záchranné služby bu�te vždy p�ítomen u telefonu, z n�hož jste 

volali a dbejte pokyn� dispe�era. Všímejte si základních znak� u poran�né 

osoby. 

13.5.3 Kontrola základních znak�

1. Úrove� v�domí - zda je zran�ná osoba pln� orientovaná (místo, �as, prostor 

apod.) 

2. Frekvence tepu a dýchání - zda se, pokud je to možné, p�i ch�zi �i �e�i 

nezadýchává; zda nejsou slyšet abnormální zvuky p�i dýchání; zda nevyžaduje 

polohu vsed� p�i namáhavém dýchání (normální dechová frekvence dosp�lé 

osoby v klidu je 12- 20/min) 

3. K�že - odstín (bledost, namodralost, žlutá, zarudlá apod.), p�íliš vlhká nebo 

suchá. Tyto znaky mohou signalizovat konkrétní problém 

4. Dostate�ná hydratace - zda není jazyk suchý (znak špatné hydratace) 

5. Poloha zran�ného - dokáže sám chodit �i pouze s podporou, sedí nebo pouze 

pasivn� leží 

5. Hlava - p�ítomnost zran�ní a výtok krve z nosu nebo ucha, velikost zornic 

(stejn� velké, atd.) a zda je mimika v obli�eji stranov� symetrická. 

6. Abnormality v oblasti hrudníku a b�icha 

7. Kon�etiny – zda jsou bez viditelných zran�ní p�ípadn� zm�n na k�ži, kontrola 

bezbolestivé hybnosti, jejich teplota a prokrvení. Kontrola hmatem, zda je patrný 

puls 

na kotníku. 

13.5.4 Nej�ast�jší typy úraz� na stavb�

1. Bezv�domí 

2. Zlomenina 

3. Vdechnutí cizího t�lesa 

4. Popáleniny 

5. Infarkt 
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6. Poran�ní o�í (cizí t�lísko) 

7. Krvácení 

P�íslušní pracovníci (stavbyvedoucí, mist�i) jsou proškoleni odborn� zp�sobilou 

osobou (léka�em záchranné služby apod.), jaké základní úkony je nutné provést 

v p�ípad� úrazu a jak správn� podat první pomoc. Školení je ukon�eno testem 

z odborných znalostí. V pr�b�hu realizace stavby je povinné, aby se alespo�

jedna z výše uvedených osob vždy vyskytovala na stavb�. 

13.5.5 Nejbližší nemocnice 

Nemocnice Jihlava 

Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava   

Tel. +420 567 157 111 

Vzdálenost: 1,6 km 

13.6 D�ležitá telefonní �ísla 

Tís�ová linka     112 

Hasi�i      150 

Záchranná zdravotní služba  155 

M�stská policie    156 

Policie �R     158 
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14.1 Zd�ní od historie po sou�asnost 

Zdivo jako materiál pat�í mezi nejstarší materiál sv�ta. D�íve se zdivo používalo 

nejen jako stavební materiál pro svislé konstrukce, ale také v podob� kleneb na 

vodorovné konstrukce. Vlastnosti tehdejších zdících materiál� jsou v��i dnešním 

typ�m k neporovnání. D�íve se stav�lo pouze z kamene a nikdo neuvažoval nad 

urychlením zdící �innosti nebo zlepšení tepeln� izola�ních vlastností. V dnešní 

dob� máme celou �adu standartních zdících systém�, jako jsou klasické pálené 

cihly, cihly Therm, pórobetonové tvarovky aj. S vývojem doby se za�íná nejvíce 

dbát p�edevším na tepeln� izola�ní vlastnosti obvodových pláš
�. Proto se 

za�alo se zateplováním obvodových pláš
�, aby se snížila spot�eba tepelné 

energie na minimum a dosáhlo se tzv. pasivního standardu. P�ípadn� se využívá 

masivních konstrukcí z cihel bez dodate�ného zateplení.   

Zdivo se v�tšinou používá p�i stavb� pozemních objekt� a myslím si, že vývoji 

tohoto materiálu, bychom m�li dbát zvýšené pozornosti. Proto jsem se cht�l 

d�kladn� seznámit s novými technologickými možnostmi dnešní doby. Nedávno 

jsem narazil na nový typ cihel od firmy Porotherm, která využila cihly a kamene 

jako klasických materiál� a spojila je dohromady v jedné tvarovce. Jedná se o cihlu 

Porotherm T Profi, která je vypln�na hydrofobizovanou minerální vatou a nabízí 

zajímavé vlastnosti bez nutnosti dodate�ného zateplovaní a tudíž je vhodná 

k urychlení výstavby.  

14.2 Zam��ení této práce 

Rád bych se pokusil p�edstavit nový materiál Porotherm T Profi. Pomocí 

technologického postupu bych popsal vyzdívání s novými pln�nými cihlami 

a upozornil na d�ležité body b�hem výstavby. Dále budu srovnávat tenhle nový 

typ materiálu s materiály, které dnes nej�ast�ji používáme. Pro srovnávání jsem 

vybral cihlu Porotherm 50 EKO+ Profi bez zateplovacího systému s celkovou 

tlouš
kou 500 mm, Porotherm 30 P+D s dodate�ným zateplením pomocí 

polystyrénu s tlouš
kou 440 mm a Porotherm 30 P+D s dodate�ným zateplením 

pomocí minerální vaty s tlouš
kou 440 mm. Tyhle typy obvodových konstrukcí 

porovnám s cihlami Porotherm T Profi o tlouš
kách 300 mm, 365 mm a 425 mm. 

Tohle porovnání bude zam��eno na �as výstavby, tepeln� izola�ní vlastnosti 

a cenové porovnání všech �ty� systém� zd�ní. 
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14.3 P�edstavení cihel Porotherm T Profi 

Cihly Porotherm T Profi, jak se již 

zmi�uji, jsou klasické keramické 

cihly pln�ny minerální vatou. Díky 

tomuto spojení nám odpadá 

nutnost dodate�ného zateplení, a 

tím se i urychluje výstavba. Pln�né 

cihly mají díky izolantu dobrou hodnotu tepelné vodivosti, která �iní 0,08 W/mK, 

a proto p�i jejich tlouš
kách 300 mm, 365 mm a 425 mm spl�ují dnešní tepeln�

izola�ní podmínky. Zárove� nám chrání interiér proti hluku z okolí, a tím kladn�

p�ispívají k celkové pohod� uvnit� objektu. Další velká výhoda výrobku Porotherm 

T Profi je vynikající ochrana proti požáru. Cihly a minerální vata nejsou 

ho�lavé a v p�ípad� požáru usnad�ují hasi��m práci, protože se neuvol�ují další 

kou�ové plyny. P�i zkoušce požární odolnosti p�sobil plamen na st�nu o tlouš
ce 

36,5 cm, která byla postavena z tvarovek Porotherm T Profi. P�i teplot� až do 

1050 °C na oh�ívané stran� po dobu 3 hodin se teplota na stran� odvrácené od 

ohn� zvýšila pr�m�rn� o 1 °C.   

14.4 Provád�ní pln�ných cihel Porotherm T Profi – technologický p�edpis 

14.4.1 Materiál pro zd�ní 

A) Hlavní 

Firma Porotherm nabízí v dnešní dob� 3 tlouš
ky 

cihel Porotherm T Profi. A to tlouš
ku 30, 36,5 a 42,5 

cm. Všechny tyto cihly mají spot�ebu 16ks/m2.  

Pro všechny tyhle typy 

tloušt�k cihel Porotherm 

dodává i polovi�ní cihelné výrobky pro zlepšení provedení 

vazeb roh�, kout� a ost�ní.  
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B) Dopl�kový 

Dále p�i zd�ní budeme pot�ebovat zakládací maltu 

Porotherm Profi AM a tenkovrstvá malta Porotherm T.  

Hydroizola�ní vrstvu pod budoucí vyzdívku nap�íklad 

Porotherm ZIP- S a hydroizola�ní vrstvu, která bude použita 

na zakrytí poslední �ady st�ny proti vlhkosti nap�íklad 

Porotherm ZIP- H. 

Pro napojení vnit�ních st�n použijeme st�novou sponu, kterou vkládáme do 

ložných spár v místech budoucí st�ny. 

14.4.2 Doprava 

A) Primární 

Na stavbu je veškerý materiál dopravován standartním postupem, kamionovou 

dopravou p�ímo ze stavebnin. Cihly jsou na stavbu bytového domu v Jihlav�

dováženy z prodejny Raab Karcher v Jihlav�. 

B) Sekundární 

Na stavb� se cihly p�epravují na skládku v�žovým je�ábem p�ímo z odstavného 

pruhu pro vykládku materiálu. Do jednotlivých pater tyto cihly dopravujeme ze 

skládky v�žovým je�ábem a p�ípadný posun palet v jednotlivých podlažích nám 

zajiš
uje p�ítomný paletový vozík. 
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14.4.3 Skladování 

Cihelné bloky jsou dodávány zafóliované na 

vratných paletách rozm�r� 980x980 mm a 

to ve variant� tl. 30 –60 ks/paleta o váze 

745 kg, tl. 36,5–60 ks/paleta o váze 885 kg 

a tl. 42,5–40 ks/paleta o váze 690 kg. Zdící 

materiál bude skladován na ur�ených 

skládkách, které musí být odvodn�né, 

zpevn�né, rovné a oplocené. Výrobce nepožaduje zast�ešené sklady, ale pro 

lepší ochranu minerální vaty bych doporu�il p�ikrýt alespo� plachtou �i jinou fólií. 

Palety mohou být skladovány max. �ty�i na sob�. 

Maltoviny pro zakládání jsou dodávány v pytlích o hmotnosti 25 kg, zafóliované 

na paletách rozm�r� 1200 x 800 mm, v po�tu 48 ks/paleta a o hmotnosti palety 

1230 kg. Tenkovrstvá malta je dodávaná v pytlích o hmotnosti 15 kg, zafóliované 

na paletách rozm�r� 1200 x 800 mm, v po�tu 48 ks/paleta a o hmotnosti palety 

745 kg. Maltoviny musí být ukládány v suchu na paletách nebo na d�ev�ném 

roštu v uzav�eném balení se skladovatelností 9 m�síc� od data výrobku 

uvedeného na obalu.  

14.4.4 Pracovní �eta 

Na stavb� musí být osoba, která zajistí kontrolu odborného zpracování materiálu 

v podob� stavbyvedoucího nebo vyškolená osoba p�ímo výrobcem, aby 

nedocházelo z d�vodu neodborných znalostí k zhoršení vlastností materiálu 

zabudovaného p�ímo ve stavb�. Dále budou pot�eba zedníci a pomocní d�lníci 

v pom�ru 3:1 v po�tech odpovídající rozsahu stavby. P�i výstavb� bytového 

domu v Jihlav� je zapot�ebí 6 zedník� a 2 pomocných d�lník�. 

14.4.5 Stroje a ná�adí 

Velké stroje jsou odvozeny od rozsahu stavby, p�i výstavb� bytového domu 

v Jihlav� použijeme v�žový je�áb, stavební výtah, nákladní automobil Man. 

Dále budeme pot�ebovat ru�ní ná�adí a pom�cky: 

- nivela�ní p�ístroj, kterým 

zam��íme nejvyšší bod podkladu, 

abychom stanovili minimální 

výšku malty,  
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- vrta�ku na rozmísení maltoviny, 

- maltovací vozík pro nanášení 

tenkovrstvé malty, 

- �istící sprej (separa�ní prost�edek 

naneseme p�ed prvním použitím 

maltovacího vozíku, pro 

usnadn�ní �išt�ní), 

- v�dro na vodu a na maltovinu, 

- drážkovací fréza 

- lžíci, 

- fanku, 

- stahovací la
,  

- gumovou palici,  

- úhelník, 

- pásmo,  

- vodováhu,  

- pilník, 

- pila pro mokré �ezání nebo ru�ní 

- pila pro suché �ezání.

V neposlední �ad� nesmíme zapomenout i na ochranné pracovní pom�cky, 

kterými budou vybaveni všichni pracovníci. A to p�ilbou, reflexní vestou a pevnou 

pracovní obuví.  

14.4.6 Pracovní podmínky p�evzetí pracovišt�

Pro p�ipravenost stavby je nezbytnou podmínkou p�ipravenost základové desky 

pro zd�ní obvodových cihel Porotherm T Profi. Dále proti vzlínání vlhkosti se 

pokládá v míst� budoucí vyzdívky hydroizola�ní fólie. P�ed zahájení prací musí 

být provedena vizuální kontrola podkladu.   

P�ipravenost staveništ� bude zajišt�na hlavn� p�ipraveností skladovacích ploch 

dle pravidel bezpe�ného skladování. Také musí být zajišt�na strojní podpora 

stavby a veškeré pot�ebné ná�adí a pom�cky. 

14.4.7 Pracovní postup:  

P�ed za�átkem zd�ní musí být provedena vizuální kontrola povrchu podkladu. 

Podklad musí být rovný a pevný. Malé výškové rozdíly m�žeme vyrovnat 

zakládací maltou, nejvýše však do 40 mm. 

14.4.7.1 Založení na malt� Porotherm Profi AM 

P�esnou polohu zdi vyneseme dle projektové dokumentace pomocí k�ídy na 

podklad. Ve vyzna�eném prostoru musíme zam��it nejvyšší bod, od kterého 

budeme odvozovat tlouš
ku ložné spáry p�i zakládání st�ny. Založení zdi bude 
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provedeno na vápenocementové 

zakládací malt� Porotherm Profi 

AM. Suchou sm�s smícháme se 

zám�sovou vodou, a to v pom�ru 

1 pytel (25 kg) na 4 l vody a 

mícháme 2-3 minuty. 

Zamíchanou sm�s musíme 

zpracovat v závislosti na klimatických podmínkách do cca 1-2 hodin po p�idání 

zám�sové vody. Teplota vzduchu a zdicích prvk� nesmí b�hem zpracování a tuhnutí 

klesnout pod + 5 °C. P�i p�ímém slune�ním zá�ení, dešti nebo silném v�tru se 

zdivo chrání vhodným zp�sobem. Do malty se nesmí p�imíchávat jiné p�ím�si 

nebo p�ísady. 

14.4.7.2 Zd�ní první �ady 

Po rozprost�ení malty a jejím stažením 

roznášecí latí následuje založení zdiva. 

Založení bude provedeno osazením krajních 

cihel do malty Porotherm Profi AM.  

V p�ípad� zatuhnutí vyrovnaného maltového 

lože m�žeme p�ed usazováním cihel nanést 

jednu vrstvu tenkovrstvé malty. Na rohové cihly upevníme vodící š��ru pro 

udržení rovinnosti zd�ní. Cihly klademe tak, aby byly t�sn� u sebe na sraz. Po 

uložení cihel porovnáme cihly v obou sm�rech pomocí gumové pali�ky a vodováhy.  

14.4.7.3 Nanášení malty Porotherm Profi 

Na usazenou a vyrovnanou první �adu za�neme na 

ložnou spáru nanášet tenkovrstvou maltu. Celý obsah 

pytle smícháme v �isté nádob� s cca 7,5 l �isté 

zám�sové vody a mícháme, dokud nebude malta bez 

hrudek a bude vlá�ná. Po cca 5 minutách maltu znovu 

krátce promícháme. Cihly se nesmí do kone�né polohy 

posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k set�ení tenké vrstvy malty. �erstvá malta 

se nadávkuje do zásobníku maltovacího vozíku a rovnom�rným pohybem vozíku 

po ložné ploše již osazených cihel se malta nanese po celé ložné ploše. Do takto 

p�ipravené tenké vrstvy malty tlouš
ky cca 3 mm se osadí nová vrstva cihel tak, 
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že výsledná tlouš
ka ložné spáry je cca 1 mm. Teplota vzduchu a zdicích prvk�

nesmí b�hem zpracování a tuhnutí klesnout pod + 5 °C. P�i p�ímém slune�ním 

zá�ení, dešti nebo silném v�tru se zdivo chrání vhodným zp�sobem pomocí 

plachet nebo jiných zábran. Do malty se nesmí p�imíchávat jiné p�ím�si nebo 

p�ísady.  

14.4.7.4 Zd�ní 

V následném zd�ní dalších �ad zdiva budou práce 

postupovat obdobn�, jako p�i provád�ní první �ady. 

Ložná spára je vypln�na tenkovrstvou maltou pomocí 

maltovacího vozíku. Následn� uložíme rohové cihly a 

upevníme vodící š��ru. Potom pokládáme cihly na 

sraz tak, aby byl p�i spoušt�ní do vrstvy malty slyšet 

jejich sk�ípot. P�i provád�ní dalších vrstev zd�ní je d�ležité dodržovat vazbu 

zdiva. B�hem zd�ní také kontrolujeme jednotnou výšku zdiva.  

B�hem zd�ní nesmíme zapomenout na p�ípravu na 

p�ipojení vnit�ních zdí. St�novou sponu, která musí být 

nerezové ušlechtilé oceli, ukládáme do každé vrstvy 

jednu nad sebou. Pro dosažení nezv�tšené ložné 

spáry v místech vložení spon cihly lehce probrousit 

keramickým pilníkem �i poklepat zednickým 

kladívkem. Následn� pomocí maltovacího vozíku naneseme tenkovrstvou maltu 

na horní vrstvu zdiva a uložíme další vrstvu tvarovek. Aby nedocházelo 

k úraz�m, jsou st�nové spony do�asn� ohnuté dol�. Když se za�ne provád�t 

p�ipojení ke st�n�, musíme ohnout kotvu sm�rem nahoru.  

Po vyzd�ní sedmé vrstvy bude p�erušení zdících prací a bude provedeno lešení. 

Lešení použijeme nap�íklad haki nebo kozové lešení. Po dokon�ení lešení 

mohou práce op�t pokra�ovat. P�i práci na lešení musíme dbát zvýšené 

opatrnosti, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. 

14.4.7.5 Ochrana zdiva p�ed dešt�m a sn�hem 

Všechny stavební materiály se musí již p�ed zpracováním chránit proti vlhkosti, 

a to zejména cihly s minerální vatou. K ochran� zdiva p�ed vlivy po�así slouží 

krycí fólie Porotherm ZIP – H. Tu využijeme k ochran� parapet�, b�hem výstavby 
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p�i p�erušení zdících prací a p�i izolací pod 

v�nec. Na do�asnou ochranu zdiva rozvineme 

pás fólie a dostate�n� zatížíme. P�i trvalé 

ochran� p�izp�sobíme pás na požadovanou 

délku. Odstraníme ochranné proužky z lepicích 

pásk� fólií, ohneme sm�rem dol� a p�ilepíme ke zdivu parapetu. 

14.4.7.6 �ezání pln�ných cihel 

�ezání cihel Porotherm T Profi lze dvojím zp�sobem, a to „namokro“ i „nasucho“. 

P�i �ezání namokro musím dbát na to, aby vodní proud nebyl nasm�rován p�ímo 

na výpl� a nedošlo ke zbyte�nému provlh�ení minerální vaty. 

Na cihle se zaznamená zbytkový rozm�r délky st�ny a následn� provedeme �ez. 

P�i osazení do st�ny se pera sousední cihly zamá�knou do m�kké izola�ní 

výpln� tak, aby nedocházelo k tepelným most�m. Vyrovnávací cihla se klade 

vždy u�íznutou stranou dovnit� st�ny a nikoli sm�rem ven do ost�ní. 

14.4.7.7 Drážkování 

Drážkování se musí provést pouze speciálními 

drážkovacími nástroji, pomocí kterých lze p�esn�

dodržet ší�ku a hloubku. V p�ípad� sekání do cihel 

by mohlo dojít k ot�ásání, a tudíž k vylomení 

vnit�ních žeber cihel. Vodorovné a šikmé drážky 

jsou p�ípustné, pokud p�i jejich 

drážkování nedojde 

k pro�íznutí prvního vnit�ního žebra uvnit� cihel a pokud se 

s nimi uvažuje p�i posouzení st�ny. Maximální rozm�r 

drážek je 35 x 35 mm. Vzdálenost svislých drážek od otvor�

musí být minimáln� 150 mm. Dále je možné navrhnout 
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maximáln� jednu takovou drážku na metr délky 

st�ny. V pilí�ích a krátkých st�nách o délce menší 

jak 1 metr nejsou svislé drážky p�ípustné. Zárove�

nesmí dojít p�i drážkování k pro�íznutí prvního 

vnit�ního žebra v cihle. 

V p�ípad� nutnosti drážky pro odpadní potrubí se vzniklý otvor co nejvíce vyplní 

minerální vatou. A však výrobce nedoporu�uje tyto drážky navrhovat do 

obvodových a mezibytových st�n.  

14.4.8 Kontrola kvality a provedení 

� Vstupní kontrola 

Jedná se p�edevším na p�evzetí pracovišt�, kontrolu dodávky materiál�, 

množství, možné vady vzniklé p�i p�eprav�, dodací listy v souladu s �SN EN 

771-1 ED.2. Následn� se zam��uje na celkovou kontrolu budoucího pracovišt�

a to na rovinnost konstrukcí, kdy jsou stanoveny odchylky v souladu s �SN EN 

13670. Jejich provedení, výskyt trhlin v podkladu nebo jiné vady a nedod�lky. 

� Meziopera�ní kontrola 

Musí být provád�na pr�b�žná kontrola vyzdívání dle normy  �SN EN 1996-2. 

Kontroly se provádí na rovinnost a svislosti st�n, kdy mezní odchylka rovinnosti 

podkladu je maximáln� 10 mm na 1 m. Dále provedení otvor� tzn. jejich vyzd�ní 

a použití správných cihelných blok�. Malta nesmí zasahovat do svislých spár 

nebo vizuální kontrola dodržení vazeb zdiva. Musíme provést rovn�ž kontrolu 

malt, kde se �ídíme �SN EN 998-2. 

� Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola je p�edevším vizuální kontrolou konstrukce jako celku dle 

normy �SN 73 0205. Provedení spoj� a detail� v porovnání s projektovou 

dokumentací. Jednotlivé kontroly musí být p�edány stavbyvedoucímu, který 

provede zápis o kontrole do stavebního deníku, stejn� tak musí být uvedeny 

všechny nedod�lky p�ípadné vady a musí být sjednána jejich náprava. 
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14.5 Rozdíl oproti kontaktním zateplovacím systém�m 

V rozdílnosti mezi t�mito systémy najdeme spousty výhod a nevýhod. Proto jsem 

vybral ty nejd�ležit�jší, abych na n� mohl upozornit. 

Výhody systému bez dodate�ného zateplení: 

- urychlení výstavby, 

- kratší doba pronájmu lešení, 

- ten�í skladba obvodového plášt�, 

- odoln�jší konstrukce proti mechanickému poškození, 

- možnost dodate�n� zateplení bez nutnosti rozebrání starého zateplovacího 

systému, 

- omezení hluku p�i výstavb�. 

Oproti klasickému typu zateplování nové cihly umožnují urychlení výstavby, a to 

p�edevším vynechání dodate�nému zateplení. Díky téhle �asové úspo�e m�že 

investor o n�co d�íve bydlet. Dále díky vynechání vn�jšího dodate�ného 

zateplení se nám výrazn� zkrátí doba zap�j�ení lešení, a tím m�že ušet�it na 

výstavb�. Jako další významná výhoda je ten�í skladba finálové obvodové 

konstrukce, a tím optického zmenšení objektu. Nemalou výhodou je také 

pevn�jší konstrukce, která více odolává vandalizmu a p�ípadnému poškození 

nap�íklad prokopnutí, ulomení roh� aj. Dále bych za�adil i jako výhodu p�ípadné 

nutné zateplení z d�vodu stárnutí zateplovacího materiálu uvnit� cihly k možnosti 

nového zateplení v klasickém systému z venku. Tímto by odpadla nutnost 

demontáže starého zateplovacího systému p�i klasickém systému zateplení. 

A jako poslední výhodu bych rád uvedl nízké zatížení okolí hlukem ze stavby. 

Nemusíme navrtávat hmoždinky pro držení tepelného izolantu a p�i dodržení 

modulových vzdáleností nepoužití ani pily pro �ezání cihel. 

Nevýhody systému bez dodate�ného zateplení: 

- nutnost dodržet dokonalou celistvost zdiva, 

- ochrana tvarovek proti pov�trnostním vliv�m, 

- p�i �ezání dbát na p�esné napojení, 

- vedení drážek v obvodové konstrukci. 
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Jako protipól výše zmín�ných vlastností, musím také uvést nejv�tší negativa 

použití tohohle materiálu p�i stavb�. Rozdíl oproti systém�m s dodate�ným 

zateplením je p�edevším v bezchybném zd�ní bez poškození zdících tvarovek 

a celkové celistvosti konstrukce, které se již dodate�n� nezateplují. I b�hem 

výstavby dbáme na zvýšenou ochranu cihel proti pov�trnostním vliv�m a zejména 

chráníme tvarovky v��i dešti. P�i p�erušení výstavby z d�vodu konce pracovní 

doby, musíme dbát na pe�livé zakrytí již vyzd�ných tvarovek. Dále musíme dbát 

p�i do�ezávání cihel na t�snost napojení k vedlejším cihlám, a to vtla�ením 

drážek sousední cihly do minerální vaty �ezané tvarovky. Jako jeden z nejv�tších 

problém� cihel pln�ných vatou je provád�ní drážek. Drážky nutn� oslabují 

konstrukci p�edevším z tepeln� technického hlediska. Proto se drážky provád�né 

do tohohle zdiva nedoporu�ují. V p�ípadn� nutnosti drážek v obvodovém zdivu 

nem�žeme drážky klasicky odsekat, ale musíme použít drážkovací frézy. 

Maximální rozm�r drážky je potom 35 x 35 mm.     

14.6 Porovnání systém�

Kone�n� se dostáváme k porovnávání cihel Porotherm T Profi s b�žnými 

systémy, abychom zjistili výsledky porovnávaných systém�. Porovnávat budeme, 

jak již zmi�uji na za�átku, kontaktní zateplovací systém s polystyrénem a minerální 

vatou, a to jako nosnou cihlu Porotherm 30 Profi tlouš
ky 300 mm za A) 

s polystyrénem ISOVER EPS 70F tlouš
ky 140 mm a za B) s minerální vatou 

ISOVER NF 333 tlouš
ky 140 mm. Dále cihlu bez zateplovacího systému 

Porotherm 50 EKO+ Profi tlouš
ky 500 mm. Tyhle materiály a systémy budeme 

porovnávat s výrobky Porotherm T Profi, které jsou vyráb�ny v tlouš
kách 300 

mm, 365 mm a 425 mm. 

P�i srovnávání parametr� jsem se snažil, aby vlastnosti porovnávaných 

konstrukcí byly srovnatelné. Proto jsem použil všechny tvarovky na tenkovrstvé 

zd�ní a u tepelných izolací pro kontaktní zateplovací systém jsem zvolil mocnost 

tepelné izolace tak, aby byly výsledky sou�initele prostupu tepla co 

nejpodobn�jší a zárove� s nej�ast�ji používanou mocností tepelné izolace. 

Snažil jsem se porovnávat asi nejvíce žádané aspekty u stavby obvodových 

konstrukcí a dosáhl jsem výsledk�, které si myslím je d�ležité znát nejen jako 

investor, ale také jako odborná ve�ejnost.  
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P�i zadávání parametr� jsem vycházel z rozsahu vyzdívací plochy 250 m2, abych 

p�i této ploše mohl demonstrovat rozdílné výsledky. Veškeré porovnávané 

konstrukce budou po�ítány bez p�ítomnosti omítky. Celkové výsledky jsou 

uvedeny v tabulkách 14.1, 14.2 a p�ehled výpo�t� jsou dále doloženy v p�ílohách 

tohoto dokumentu. V tabulce 14.1 jsou uvedeny ceny dle platných ceník� pro rok 

2013 a v tabulce 14.2 jsou uvedeny ceny, na které je výrobce ochoten p�istoupit 

p�i stavb� rodinného domu z jeho zaslaných nabídek. P�i tvo�ení cen jednotlivých 

konstrukcí a �asového porovnání jsem vycházel z programu BUILDpower.  

Tabulka 14.1: Celkové výsledky dle ceníkových cen pro rok 2013: 

Názvy srovnávaných materiál�

Sou�initel 
prostupu 
tepla U 
[W/m2K] 

Doba 
stavby 
st�ny T 
[dny] 

Cena st�ny                   
[K�] bez 

DPH 

Tlouš�ka 
celé 

konstrukce

d [m] 

POROTHERM 30 Profi + Zateplní 
ISOVER EPS 70F tl. 140 mm 

0,1803 24 384 743,48 0,44 

POROTHERM 30 Profi + Zateplní 
ISOVER NF 333 tl. 140 mm 0,1862 25 506 317,05 0,44 

POROTHERM 30 T Profi 0,2475 8 442 288,17 0,30 

POROTHERM 36,5 T Profi 0,2061 9 450 833,00 0,37 

POROTHERM 42,5 T Profi 0,1785 10 453 266,30 0,43 

POROTHERM 50 EKO+ Profi 0,1926 11 396 887,84 0,50 

Tabulka 14.2: Celkové výsledky se slevou potvrzenou výrobcem: 

Názvy srovnávaných materiál�

Sou�initel 
prostupu 
tepla U 

[W/m2K] 

Doba 
stavby 
st�ny T 
[dny] 

Cena st�ny                    
[K�] bez 

DPH 

Tlouš�ka 
celé 

konstrukce 
d [m] 

POROTHERM 30 Profi + Zateplní 
ISOVER EPS 70F tl. 140 mm 0,1803 24 292 209,56 0,44 

POROTHERM 30 Profi + Zateplní 
ISOVER NF 333 tl. 140 mm 

0,1862 25 374 171,63 0,44 
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POROTHERM 30 T Profi 0,2475 8 313 245,80 0,30 

POROTHERM 36,5 T Profi 0,2061 9 363 507,89 0,37 

POROTHERM 42,5 T Profi 0,1785 10 423 513,04 0,43 

POROTHERM 50 EKO+ Profi 0,1926 11 291 635,59 0,50 

� Cenové porovnání konstrukcí 

Viz „P�íloha 14.1: Výpo�et dle ceníkových cen pro rok 2013“ a „P�íloha 14.2: 

Výpo�et cen se slevou potvrzenou výrobcem“. 

� Tepeln� technické porovnání konstrukcí 

Viz „P�íloha 14.3: Výpo�et sou�initele prostupu tepla U[W/m2K]“.  

� �asové porovnání konstrukcí 

Viz „P�íloha 14.4: Výpo�et doby trvání T [dny]“. 

� Grafické znázorn�ní 

Viz „P�íloha 14.5: Grafické znázorn�ní“. 

14.7 Celkové shrnutí spo�ítaných informací a vlastní názor na tvarovky 

Porotherm T Profi 

P�i seznámení s cihlami Porotherm T Profi jsem o�ekával výsledky mé práce 

trošku jiné. Nicmén� výsledky jasn� ukazují, že nový trend používání tvarovek 

therm 50 se ukázal jako nejlepší v porovnávaných podmínkách. Pro zastánce 

klasického kontaktního systému s polystyrénem jsou výsledky rovn�ž vynikající 

protože, kdyby se nehodnotil �as výstavby, tak by vít�zem tohoto porovnávání 

byly práv� ony. Na pomyslném t�etím míst� bych umístil klasický zateplovací 

systém s minerální vatou, by
 jejich cena je sice vysoká, ale srovnatelná 

s tvarovkou Porotherm T Profi o mocnosti 365 mm a daleko lepšími tepeln�

izola�ními vlastnostmi, které v dnešní dob� jsou velice žádané. A na 

nesympatickém posledním míst� se v našem porovnávacím testu ukázaly práv�

mnou nejvíce favorizované tvarovky Porotherm T Profi.  

Z výsledk� my také vyplývá, že tyhle tvarovky T Profi, jsou nejspíše reklamním 

trikem Porothermu k nalákání nových zákazník�. P�i srovnání jejich hlavních 
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kladných vlastností oproti porovnávaným konstrukcím jsme zastín�ni jejich 

vysokou cenou. Proto pro stavbu v Jihlav� bude zvolen klasický zateplovací 

systém Porotherm tl. 300 mm se zateplením s minerální vatou tl. 140 mm, 

z d�vodu požadavku investora na požárn� bezpe�nostní opat�ení.  
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Specializací mé diplomové práce jsou detaily z oblasti zast�ešení. Tyto detaily 

jsou zpracovány v p�ílohách – viz „P�íloha 15.1: Detail u atiky – návaznost na 

prov�trávanou fasádu“ a „P�íloha 15.2: Detail u vpusti poch�zí st�echy – 

návaznost na instala�ní šachtu“. Tyto detaily v rámci zast�ešení byly �ešeny 

s ohledem na eliminaci tepelných most� a na správné napojení jednotlivých 

vrstev – p�edevším hydroizolací. 
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Záv�r 

Stavebn� technologická p�íprava stavby byla zpracována z d�vodu náro�nosti 

stavby Bytového domu v Jihlav�. Zpracovány byly všechny body dle zadání, a to 

p�edevším �asové a finan�ní zhodnocení stavby, projekt za�ízení staveništ�, 

technologické p�edpisy pro provád�ní zemních prací a stropní konstrukce a zpráva 

BOZP. 

Na záv�r bych rád zmínil, že p�i zpracovávání diplomové práce jsem prostudoval 

a nau�il se novým poznatk�m, které mi jist� pom�žou p�i mých za�átcích v praxi. 

Navíc jsem se d�kladn�ji seznámil i se softwarem, který jsem využil p�i 

vypracovávání díl�ích �ástí mé práce.  
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�SN 73 3050  Zemní práce, 1987, zrušena 2010, nahrazena: �SN 73 6133 
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