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Diploma thesis contains descriptions of technological process of Medical House Kotěrova. 

The project includes a technical report for masonry and monolithic constructions, 

mechanization plans, safety and guality of work, report scheduling and organization of 

construction. 

Keywords 

Technology, construction, medical house, site equipment, technical report, mechanical 

composition, technological specification, budget, schedule, safety, kontrol and test plan. 

 



 

Bibliografická citace VŠKP 

Bc. Edita Lukešová Lékařský dům ve Zlíně - příprava a organizace výstavby. Brno, 2014. 

191 s., 66 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Radka Kantová. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje. 

V Brně dne  17.1. 2014 

 .………………………………………. 

 podpis autora 

 



 

Poděkování 

Děkuji své vedoucí Ing. Radce Kantové za odborné konzultace v průběhu vypracovávání 

diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat firmě KKS s.r.o., která mi poskytla projektovou 

dokumentaci a cenné rady a připomínky. Především bych chtěla poděkovat své rodině za 

psychickou i finanční podporu při mém studiu.  

 



 

Úvod 

Diplomová práce řeší organizaci výstavby Lékařského domu Kotěrova ve Zlíně. Jedná se o 

čtyřpodlažní zděný objekt s plochou střechou. V rámci přípravy výstavby je vypracován 

technologický předpis pro zdění a monolitický strop, návrh strojní sestavy pro tyto činnosti. 

Projekt výstavby je navržen tak, aby plně respektoval podmínky dané lokality. Práce je 

zaměřena stavbu hrubé stavby, konkrétně procesy zdění a betonáž stropních desek. Práce 

hodnotí finanční náklady na zařízení staveniště a jeho časové plánování.  

Předpokládám, že práce povede k optimalizaci postupů, zkrácení doby trvání výstavby a tím 

ke snížení nákladů budované investice. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:      Lékařský dům Kotěrova 

Objednatel:       MUDr. Libor Man a spol. 

Místo stavby:      Zlín – Kotěrova ulice 

Číslo parcely:      979/7, k.ú. Zlín 

Zastavěná plocha:    235,1 m2 

Obestavěný prostor:    3385 m3 

Předpokládané náklady:  23 156 774 Kč bez DPH ( 28 004 331 Kč s 21 %DPH) 

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

č. objektu Stavební objekt 
Rozhodující termíny Klasifikace 

začátek konec JKSO CZCC 

SO 01 Příprava území 31.3.2014 6.4.2014 823 - 

SO 02 Lékařský dům Kotěrova 7.4.2014 6.5.2015 801.12 12 6412 

SO 03 Přípojka kanalizace 22.12.2014 9.1.2015 827.2 22 2319 

SO 04 Přípojka vody 22.12.2014 9.1.2015 827.5 22 2219 

SO 05 Přípojka plynu 22.12.2014 9.1.2015 827.5 22 1112 

SO 06 Přípojka NN 22.12.2014 9.1.2015 828.13 22 2422 

SO 07 Zpevněné plochy 13.5.2015 26.5.2015 823.2 21 1223 

SO 08 Sadové úpravy 13.5.2015 31.5.2015 823.27 - 

3. ÚČEL STAVBY 

Objekt lékařského domu bude vybudován sdružením lékařů, kteří do něj umístí své ordinace 

a jejich potřebné provozní zázemí. Vzhledem k tomu, že v každém ze čtyř podlaží bude 

umístěn jiný provoz (pediatrie, urologie, chirurgie a stomatologie), bylo nutno nalézt optimální 

plochu i půdorysný tvar nového objektu, který bude v maximální možné míře splňovat 

rozdílné požadavky na provoz ordinací a zároveň respektovat všechny nutné požadavky 

norem a předpisů. 
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4. ÚZEMÍ VÝSTAVBY 

Stavba se nachází v katastru města Zlína, v prostoru ulice Kotěrova za stávající budovou 

polikliniky. Okolní zástavbu tvoří ze severní a východní strany objekty občanské vybavenosti 

( VŠ koleje, restaurace, poliklinika, laboratoře), z jihovýchodu pak patrové čtvrtdomky řazené 

do uliční fronty, z jihozápadu přízemní řadové garáže. Na západ od místa uvažované 

výstavby je situováno hřiště VŠ kolejí.  

Celý pozemek je svažitého charakteru se sklonem severním směrem. Na části území se 

nachází navážky o mocnosti až 1,2 m. Podle zpracovaného geologického posouzení a 

statického návrhu konstrukce domů, bude nutné založení objektu na vrtaných pilotách o 

průměru cca 400 mm do hloubky cca 6,5 – 7 m. Piloty budou doplněny základovými pasy 

tvořícími rošt. 

Podle geologického posouzení se nachází spodní voda v hloubce 2,2 a 3,3 m pod povrchem 

a vykazuje střední uhličitou agresivitu. 

4.1 Navržený stav 

Lékařský dům Kotěrova je koncipován jako čtyřpodlažní objekt bez podsklepení s plochou 

střechou. Je tvořen ze dvou základních částí – vlastní objekt s ordinacemi a komunikační 

přístavba se schodištěm s výtahem. 

Hlavní vstup do objektu je řešen zářezem do stávajícího terénu z východní strany od ulice 

Kotěrovy přímo do komunikačního prostoru. Toto řešení navíc umožní nezávislý provoz 

každého pata. V případě potřeby je také možné využití schodišťového prostoru jako 

samostatného požárního úseku. Hmota komunikační části má vnější rozměry 5,10 x 5,70 m. 

Hlavní provozní objekt o vnějších rozměrech 16,35 x 12,6 m je řešen v tradiční technologii 

jako konstrukční dvojtrakt, přičemž menší část o světlé šířce 5,1 m je orientované k severu a 

tvoří ji vlastní ordinace. Větší trakt o rozponu 6,3 m je orientován k jihu a jeho náplň tvoří 

nezbytné zázemí k provozu ordinací (čekárny, WC, kanceláře, denní místnosti apod.). Na 

tuto část také navazuje komunikační hmota objektu = vstup do schodiště a výtahu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt Lékařského domu Kotěrova je uvažován jako 

čtyřpodlažní a je v daném území osazen v nejvyšším místě, není navrženo vytažení 

schodiště až do úrovně střechy, aby nedocházelo k optickému zvyšování celkové hmoty 

zástavby směrem k rodinným domkům. Naopak zde došlo k zářezu do terénu a částečnému 
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zapuštění 1.NP. ze stejného důvodu se předpokládá použití hydraulického výtahu KONE 

1000 kg se strojovnou v šachtě posledního 4. podlaží, který vyhovuje pro osoby s tělesným 

postižením nebo omezenou schopností pohybu. 

Dispoziční řešení každého podlaží vychází z konkrétních požadavků jednotlivých ordinací. 

Při návrhu bylo preferováno řešení, které umožňuje přístup denního osvětlení a přirozeného 

větrání do maximálně možného počtu místností. V místnostech, kde nebylo možné řešení 

přirozeného odvětrání, bude odvod vzduchu řešen nuceným větráním. 

Denní osvětlení a případně větrání některých místností stomatologického podlaží, které je 

umístěno pod střechou objektu, bude zajištěno osazením světlíků nebo prosvětlovacích 

čoček. 

Na každém podlaží je umístěno jedno WC pro invalidu. 

Předpokládá se, že na každém podlaží bude osazen samostatný plynový kotel etážového 

vytápění a podružný plynoměr a elektroměr pro každé podlaží. 

1.NP 

V přízemí objektu jsou umístěny dvě pediatrické ordinace se samostatnými WC pro personál. 

Každá ordinace má možnost zřízení kanceláře, denní místnosti nebo kuchyňky. Čekárna je 

dostatečně dimenzována pro případné umístění kočárků nebo přebalovacích stolů. 

2.NP 

Kromě základní sestavy tří místností urologické ordinace se samostatným WC je v rámci 

podlaží umístěna rovněž kancelář, kuchyňka a denní místnost. Hygienické vybavení pro 

pacienty se jako ve všech patrech skládá z WC mužů, WC žen, WC pro invalidu a úklidové 

místnosti s kotlem ÚT. 

3.NP 

Náplní podlaží je chirurgická ordinace se třemi místnostmi, doplněnými WC pro personál, 

šatnou, kuchyňkou a kanceláří. 

4.NP 

Ve 4.NP budou umístěny dva samostatné stomatologické provozy, každý se dvěmi 

napojenými ordinacemi, samostatným WC pro personál, možností zřízení kanceláře a 

společným pracovištěm RTG. 
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4.2 Konstruk ční řešení 

Objekt je navržen čtyřpodlažní ve zděném konstrukčním systému s monolitickými 

železobetonovými stropy. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM 

pevnosti P10 (obvodové) a P15 (vnitřní). Ve dvou spodních podlažích je třeba použít na 

vnitřní zdivo cihly POROTHERM AKU s pevností P20. Zdivo spodního patra bude v místě 

přisypání doplněno o železobetonovou opěrnou stěnu, na kterou se umístí izolace proti 

podzemní a srážkové vodě. Za opěrnou stěnou bude zřízena drenáž v trvalém provedení, 

která bude zaústěna do kanalizace a zabezpečí odvod vody ze svahu. 

Ztužení zdiva bude v každém podlaží pomocí železobetonových stropních desek. Stropní 

desky budou mít při světlém rozpětí 6,3 m tloušťku 220 mm a budou provedeny z betonu 

B25. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích navržena 3,3 m. 

Zakládání bude provedeno v kombinaci základového roštu a vrtaných pilot o průměru 400 

mm. Délka pilot se bude pohybovat dle zapuštění domu a průběhu skalního jílovcového 

podloží v rozmezí od 4 do 7 metrů. 

4.2.1 Zemní práce 

Geologický průzkum byl proveden Ing. Matějkou. Výkopy budou prováděny pravděpodobně v 

zemině 3 a 4.třídy těžitelnosti. Podzemní voda se v těchto hloubkách bude  vyskytovat asi 

3m pod terénem a vykazuje mírně uhličitanovou agresivitu tř.XA1 ( množství agresivního CO 

je 17 mg/l), pokud se objeví, bude nutné provádět čerpání.  

Výkopy do hl. 1,5 m se mohou provést jako svislé,  vyšší je nutno pažit.  Veškeré zpětné 

zásypy lze použít z původního výkopu za předpokladu hutnění na ID=0,7 

4.2.2 Základy 

Lékařský dům Kotěrova je navržen ve zděném konstrukčním systému s železobetonovými 

monolitickými stropy.  

Založení lékařského domu je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách CFA 400 vetknutých do 

poloskalního podloží, které tvoří jílovce zvětralé, hlouběji mírně zvětralé až navětralé.  Pro 

pojezd pilotovací soupravy je navržena zpevněná plocha z makadamu tl.200 mm.Od hl. 5,0 

m se vyskytuje eluvium jílovce, hlouběji poloskalní jílovcové podloží R6. Piloty jsou navrženy 

z betonu C16/20 , výztuž bude upravena do armokošů a zakotvena do pasů. Na pilotách jsou 

navrženy železobetonové základové pasy z betonu C16/20, výztuž z oceli 10 505. 
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Základové pásy jsou navrženy jako základové pásy z betonu B 20 v=600 případně 1000 mm.  

Dojezd výtahové šachty je ze železobetonu C16/20 s vloženou  ocelovou jímkou ( kesonem) 

s natavenou izolací.  

Podlaha na podkladním betonu tl.150, vyztuženém sítí 6,3/150- 6,3/150, tl.150 mm, pod 

příčkami sítě uložit 2x. Násypy zhutnit po vrstvách tl. 300 mm na relativní ulehlost ID=0,7, 

budou z netříděného štěrkopísku s flexibilní drenáží zaústěnou do kanalizace. Kolem stavby 

drenáž DN100, zaústěná do kanalizace. 

Nutno dodržet hloubku základové spáry podle výkresů základů, vynechat prostupy pro 

ležatou kanalizaci a ostatní rozvody.  

4.2.3 Nosné zdivo 

Nosné zdivo je navrženo z cihel Porotherm tl.300 mm pevnosti P15 na maltu MC10. Vnitřní 

nosné zdivo v 1.NP je nutno provést z cihel pevnosti P20 na maltu MC10 (Porotherm AKU 

nebo plné cihly). Zdivo bude ztuženo v úrovni každého podlaží železobetonovou 

monolitickou stropní deskou. Celý objekt bude dodatečně zateplen. 

Schodiště je navrženo deskové monolitické z betonu C20/25. 

4.2.4 Obvodové zdivo 

Obvodové zdivo Porotherm P+D tl. 300 mm na maltu MC 10 s minimálním tepelným 

odporem (R=2,4m2KW). Zateplení zateplovacím systémem z polystyrenu tl.100 a 50 mm, na 

plastových hmoždinkách, klebrem , perlinkou a štukovou vrstvou.  

Atika tl. 250 se zateplením.  

4.2.5 Příčky 

Vnitřní příčky tl. PTH 17,5 , PTH 11,5, PTH 65, zvukové izolační zdi mezi čekárnou a 

ordinací PTH AKU 115, 117 P+D maltu MVC 2,5. V horní části pod stropem posledních  20 

mm  doplnit PUR pěnou – požadavek statika.  
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4.2.6 Stropní konstrukce 

Stropy v lékařském domě jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky tl. 220mm 

z betonu tř.C20/25, výztuž z oceli 10 505. Do stropů se osadí kotevní výztuž pro schodiště, 

provedou se prostupy podle požadavku jednotlivých profesí. 

Pro zabránění tepelných mostů lignopor tl. 75 mm.  

Ve stropě vynechat otvory pro schodiště, a vedení instalací ZT, UT a EL, VZT podle výkresů 

statiky a stavby. Ve střeše otvory pro prosvětlovací tělesa Solatube. Pro klimatizaci se budou 

otvory vrtat  podle potřeb montéra.   

Překlady Porotherm 70/238 nosné nebo 115/71 nenosné.  

4.2.7 Schodišt ě 

Hlavní vnitřní schodiště navrženo jako  železobetonové, monolitické z betonu  C20/25. 

Ramena tvoří zalomenou desku a mezipodesta strop nad  místností za výtahem. 

Z mezipodesty nad vstupem bude vyvedena deska jako  konzola a tepelný most bude 

přerušen  izolačními nosníky  HIB-BX (Halfen-Deha). Nášlapná vrstva keramické dlaždice do 

tmelu. Budou zde osazeny ocelové kotvy pro uchycení ocelového zábradlí nebo vrtané a 

chemicky kotvené. 

4.2.8  Střecha 

Střecha navržena jako dvouplášťová větraná s konstrukcí z dřevěných  sbíjených vazníků a 

bednění. Tepelná izolace minerální vlna URSA tl.200 mm. Na bednění perbitagit, Elastek 40 

special, elastek 40 special dekor. U atiky detail odvětrání pomocí latí 50/38  á 500 a prkna 

s přichycením izolace lištou a šrouby.  

4.2.9 Úpravy povrch ů vnit řní 

Vnitřní prostory budou většinou omítnuty vápennou omítkou s výmalbou nebo ochranným 

olejovým nátěrem Paulín. V koupelnách, WC a v kuchyňkách navrženy obklady z 

keramických dlaždic položených do tmelu podle výběru objednatele a  architekta. 

Povrchy podlah podle legendy místností - keramická dlažba, marmoleum, marmoleum 

antistatické, teracové desky na schodišti, cement. potěr s nátěrem. 

Sádrokartonové podhledy ve střední části pro schování rozvodů médií. 
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4.2.10 Úpravy povrch ů vnější 

viz výkresy průčelí 

1   - soklík Keramitz – tmavě šedý Paulín (keramitz) 

2   - omítka zateplovací tl. 100- barva cihlově červená tl.50 Paulín 

3   - omítka zateplovací tl.100 – barva šedomodrá Paulín 

4   - omítka balkonů zateplovaní tl.30 – bílá Paulín 

5   - omítka zateplovaní tl.30 - šedobílá Paulín 

6   - hliník – sklo Reynaers systém – přírodní hliník 

7   - okna – bílá, plastová  

8   - kovové výrobky  - stříbrošedá, ( pozink)  

10 – klempířské výrobky  titanzinek   

4.2.11 Podlahy 

POZOR ! V místnostech číslo 4.14, 4.15, 4.16, 4.21, 2.23 provádět  cement. potěr až po 

položení  rozvodů  sání a tlakového vzduchu k zubařským křeslům. 

KERAMICKÁ DLAŽBA - 1. PODLAŽÍ 

• keramická dlažba  tl. 8 mm 

• tmel Schomburg  tl. 3 mm 

• nivelit    tl. 2 mm 

• cementový potěr Calofrig anhydritový samonivelační tl. 50 mm 

• lepenka A400/H  tl. 2 mm 

• polystyren   tl. 80 mm 

• ethafoam - kročejová izolace tl. 5 mm 
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KERAMICKÁ DLAŽBA - 2. - 4. PODLAŽÍ 

• keramická dlažba  tl. 8 mm 

• tmel Schomburg  tl. 3 mm 

• nivelit    tl. 2 mm 

• cementový potěr Calofrig anhydritový samonivelační tl. 50 mm 

• lepenka na sucho A400/H tl. 2 mm 

• polystyren   tl. 60 mm 

• ethafoam - kročejová izolace tl. 5 mm 

TERACOVÉ DESKY - SCHODIŠTĚ 

• teracové desky   tl. 30 mm 

• tmel Mapei   tl. 10 mm 

• nosná konstrukce ŽB stupně 

CEMENTOVÝ POTĚR 

• podlaha cementový potěr s epoxidovaným nátěrem tl. 30 mm 

• betonová mazanina  tl. 70 mm 

• lepenka A400/H  tl. 2 mm 

• polystyren   tl. 50 mm 

MARMOLEUM - 1., 2. PODLAŽÍ - odolné obrusu 

• Marmoleum   tl. 3 mm 

• lepidlo    tl. 1 mm 

• nivelit    tl. 4 mm 
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• cementový potěr Calofrig anhydritový samonivelační tl. 55 mm (resp. 60 mm) 

• lepenka A400/H  tl. 2 mm 

• polystyren   tl. 60 mm (resp. 80 mm) 

• ethafoam - kročejová izolace tl. 5 mm 

MARMOLEUM - 2.PODLAŽÍ - antistatické 

• Marmoleum   tl. 3 mm 

• antistatická úprava - měděný pásek uzemněný na přizemňovací vodič v PA skříňce 

• lepidlo    tl. 1 mm 

• nivelit    tl. 4 mm 

• cementový potěr Calofrig anhydritový samonivelační tl. 55 mm 

• lepenka A400/H  tl. 2 mm 

• polystyren   tl. 60 mm (resp. 80 mm) 

• ethafoam - kročejová izolace tl. 5 mm 

MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA - BALKON 

• keramická dlažba mrazuvzdorná tl. 10 mm 

• Schomburg tmel   tl. 2 mm 

• cementový potěr   tl. 40 mm 

• extrudovaný polystyren kotvený tl. 30 - 48 mm 

• betonová nosná konstrukce balkonu s hladkým povrchem ve spádu 
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4.2.12 Výpln ě otvor ů 

Okna plastová, bílá, tříkomorová k=1,1. Vstupní dveře a výkladce na schodišti hliníkové, 

přírodní,  atypické, prosklené podle návrhu architekta s větracími křídly.  

Vnitřní dveře požární dle výpisu EI30D3-C s samozavíračem. Vnitřní dveře s ocelovou 

zárubní plné foliové, barva dle architekta podle jednotlivých podlaží. Dveře posuvné, dřevěné  

od firmy JAP, se stěnovým pouzdrem. 

Ve střeše otvory Solatube na prosvětlení zubních ordinací, recepce a skladu ve 4.podlaží. 

4.2.13 Izolace proti vod ě a vlhkosti 

Vodorovné izolace proti zemní vlhkosti lepenka Foalbit, Sklobit do podlahy, tmel Schomburg 

v místnostech  s provozem s vodou a jako izolace. Ve střeše pásy elastik s posypem, 

perbitagit, difuzní folie  a parozábrana v  koupelnách. 

4.2.14 Tepelné izolace 

Ve střeše minerální vlna URSA v tl.200 mm, v podlaze  polystyren tl. 80 a 60mm. Izolace 

betonových konstrukcí lignopor, zateplení objektu zateplovacím systémem tl.50 a 100 mm.  

V základech styrodur tl.50 mm (pod terénem). 

4.2.15 Konstrukce tesa řské 

Bednění pro základové a stropní konstrukce a dobetonávky. Řezivo podle výpisu pro 

provedení krovu pro sbíjené vazníky a bednění střechy včetně žlabu.  

4.2.16 Konstrukce záme čnické 

Zámečnické konstrukce jsou v samostatném výpisu a jedná se zejména o zábradlí hlavního 

schodiště, balkonů, keson pro výtah, sloup v 1.podlaží , zárubně a další prvky podle výpisu.  

4.2.17 Klempí řské výrobky 

Klempířské výrobky jsou v samostatném výpisu a jsou titanzinkové.  

4.2.18 Nátěry 

Nátěry ocelových konstrukcí Paulín, nátěr dřevěných výrobků  Paulín lazurovaní.  
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4.2.19 .Malby 

Vápenné malby na nové omítky 3x bílení. Teprve po vyzrání omítek lze použít malířské 

hlinky. Na sádrokartonové konstrukce nátěr Paulín. 

4.2.20 Zasklívání 

Venkovní konstrukce zasklené dvojsklem ditherm, vnitřní  jednoduchým sklem. 

Ve vstupu Conner, bezpečnostní sklo. 

4.3 Napojení na dopravní a technickou infrastruktur u 

Přístup k lékařskému domu bude zajišťovat nová komunikace s obalovaným asfaltovým 

povrchem o šířce 5,4 m, na kterou jsou po celé délce napojena jednotlivá parkovací stání. 

Zaústění do ulice bude provedeno v místě stávající křižovatky. Podél komunikace bude 

proveden chodník pro pěší o šířce cca 1,5 m, který bude napojen na pěší komunikaci před 

objektem laboratoří. Chodník i komunikace budou vyžadovat úpravu terénu minimálně do 

spádu 8,33 %, který vyžaduje pohyb osob na invalidním vozíku. Tato úprava předpokládá 

dosypání cca 60 – 100 cm zeminy u objektu laboratoří, což řešení tohoto objektu umožňuje.  

Pro novostavbu domu bude provedena kabelová přípojka NN, která bude napojena na 

distribuční kabelový rozvod NN JME a.s. Na vývody stávajícího veřejného osvětlení v ulici 

Kotěrova budou nově napojeny rozvody nového venkovního osvětlení u parkoviště a 

příjezdové komunikace u Lékařských domů. Veřejné osvětlení bude řešeno pomocí 

výbojkových svítidel osazených na parkových stožárech výšky 5 m. osvětlení u Lékařského 

domu bude doplněno 6 ks nových stožárů se svítidly. 

Pro novostavbu domu bude provedena kabelová přípojka sdělovací h rozvodů telefonu a 

TKR. 

Vodovodní přípojka  DN 50 se napojí na zdrojový řad prodloužením vodovodu DN 80, který 

bude veden k objektu z východní strany podél příjezdové komunikace. Pro vnitřní požární 

potřebu vody je navržena vodovodní přípojka z IPE 63x5,8 mm délky 4 m. Měření spotřeby 

pitné vody bude umístěno na přístupovém místě v objektu ihned za obvodovou zdí. 

Kanalizace se napojuje na stokový systém města Zlína s čištěním odpadních vod na 

městské kanalizační čistírně v Malenovicích. Kanalizace z objektu (splašková i dešťová) 

bude vyvedena do kontrolní revizní šachty a odtud do kanalizace. 
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Dům bude napojen na nízkotlaký plynovod. 

4.4 Vliv stavby na životní prost ředí 

Lékařský dům svým provozem nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Při výstavbě bude postupováno tak, aby bylo minimalizováno prašnosti a hluku. Stavební 

práce budou prováděny v běžné pracovní době, tj. mezi 6:00 až 22:00 hod. Znečištěné 

veřejné plochy a komunikace je nutno ihned přizpůsobit původnímu stavu. Je nutné chránit 

veškeré vzrostlé stromy. 

Odpady ze stavby v běžném rozsahu budou tříděny a uloženy v kontejnerech poblíž 

komunikace, odkud budou vyváženy na skládku. Nebezpečný odpadový materiál se 

nevyskytuje. 

Běžné odpady z provozu a užívání domu budou ukládány v popelnicích a likvidovány na 

základě smlouvy s Technickými službami Zlín. Odpad se bude třídit na plast, sklo, papír a 

ostatní. 

Speciální  zdravotnický případně kontaminovaný odpad z provozu ordinací bude ukládán do 

zvláštních nádob a likvidován ve spalovně na základě samostatně uzavřené smlouvy 

jednotlivých lékařů. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1 O stavb ě 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt lékařského domu, ve kterém budou umístěny ordinace 

chirurgie, pediatrie, stomatologie a urologie. Objekt je založen na pilotách o průměru 400 mm 

v hloubkách od 4 do 7 m. na pilotách jsou vybetonovány základové pasy, které tvoří 

základový rošt. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM pevnost P10 

(obvodové) a P15 vnitřní. Ve dvou spodních podlažích je nutno použít na vnitřní zdivo cihly 

POROTHERM  AKU s pevností P20. Ztužení zdiva bude v každém podlaží pomocí 

železobetonových stropních desek. Stropní desky budou mít tloušťku 220 mm a budou 

provedeny z betonu C 20/25, výztuž z oceli 10 505. Schodiště je navrženo deskové 

monolitické z betonu C 20/25. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích 3300 mm. 

Celý objekt bude zateplen PPAS tl. 100 mm. Zastřešení objektu tvoří dvouplášťová střecha, 

kdy vrchní plášť je vynášen pomocí dřevěných vazníků uložených na železobetonové stropní 

desce s dřevěným záklopem a bitumenovými pásy Elastek, zateplení v tl. 220 mm s difúzní a 

parotěsnou folií. 

1.2 O procesu 

Jedná se o vyzdění stěnového systému Lékařského domu. V první fázi se provede natavení 

hydroizolačních pásů v místě obvodových a středních nosních stěn. Poté se založí rohy 

zdiva a dále se bude vyzdívat do první úrovně zdění, což je asi do výšky 1,5 m. Poté se 

sestaví lešení a začne se s vyzdíváním druhé úrovně a ukládáním překladů. Po vyzdění 

prvního podlaží se provede zastropení a stejným postupem se budou vyzdívat další podlaží. 

Obvodové nosné zdi a vnitřní nosné zdivo budou vyzděny z keramických broušených cihel 

POROTHERM 30 P+D  P15 na maltu M10. Obvodové zdivo bude dále zatepleno 

polystyrenem tloušťky 100 mm. Zvukově izolační příčky budou vyzděny z keramických cihel 

POROTHERM AKU 175 P+D na maltu M 2,5, ostatní příčky z cihel POROTHERM 17,5 P+D, 

11,5 P+D, případně 6,5 P+D na maltu MVC 2,5. 
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2. MATERIÁLY 

2.1 Výpis materiál ů 

2.1.1 Obvodové zdivo 

materiál MJ množství 

POROTHERM 30 P+D P15 na 

MC10 
m2 617,06 

2.1.2 Vnit řní nosné zdivo 

materiál MJ množství 

POROTHERM AKU 30 P+D P20 
na MC10 m2 206,94 

2.1.3 Překlady 

materiál MJ množství 

POROTHERM plochý 
115x71x1000 mm  

ks 18 

POROTHERM plochý 
115x71x1250 mm ks 29 

POROTHERM vysoký 
70x235x1000 mm ks 28 

POROTHERM vysoký 
70x235x1250 mm ks 19 

POROTHERM vysoký 
70x235x1500 mm ks 236 

POROTHERM vysoký 
70x235x1750 mm ks 54 

POROTHERM vysoký 
70x235x2500 mm ks 6 

POROTHERM vysoký 
70x235x2750 mm ks 32 

2.1.4 Vnit řní ocelové zárubn ě 

materiál MJ množství 
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ocelová zárubeň 800 mm  L ks 25 

ocelová zárubeň 800 mm P ks 19 

ocelová zárubeň 700 mm L ks 7 

ocelová zárubeň 700 mm P ks 11 

ocelová zárubeň 600 mm P ks 1 

2.1.5 Příčkové zdivo 

materiál MJ množství 

POROTHERM AKU 175  m2 206,94 

POROTHERM AKU 115 m2  

POROTHERM 175 P+D m2  

POROTHERM 11,5 P+D m2  

POROTHERM 6,5 P+D m2  

2.2 Skladování  materiál ů 

Skladovaný materiál se ukládá tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení a po celou dobu 

skladování byla zajištěna jeho stabilní poloha. Materiál se skladuje podle podmínek 

stanovených výrobcem.  

Plochy určené ke skladování musejí být zpevněné, rovné a odvodněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů a únosnost skladovacích ploch včetně přiléhajících dopravních 

komunikací musejí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 

mechanismů, které s nimi manipulují. 

2.2.1 Cihelné zdivo 

Zafóliované výrobky na paletách se skladují na rovném, nerozbřídavém a odvodněném 

podkladu, nejlépe na betonové, asfaltové či jinak zpevněné ploše. Palety se ukládají 

maximálně 3 na sobě. Palety musí být stohovány přesně ve svislici, aby nedocházelo k 

lokálnímu přetížení na rozích palet. Na shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být 

ukládány další ( i když není dosaženo maximálně povoleného počtu palet na sobě), neboť 

hrozí jejich sklouznutí. Na poškozené palety s výrobky se nesmí stohovat další - hrozí 

zřícení. 
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Jednotlivé cihly se v místě pracoviště zedníků vyrovnávají v materiálovém pásmu minimálně 

650 mm od vnitřního líce zdiva do figur dlouhých max. 2 m.  

2.2.2 Malty 

Pytle se suchou maltovou směsí budou uloženy v uzamykatelných skladech, které musí být 

suché a chráněny před povětrnostními vlivy s maximální vlhkostí vzduchu 75 %. 

2.3 Doprava materiál ů 

2.3.1 Primární 

Materiál bude na stavbu dopraven nákladními automobily s hydraulickou rukou a složen na 

určené skládky materiálu. Při manipulaci s materiálem musí být dodrženy zásady BOZ 

(manipulace s břemeny). 

2.3.2 Sekundární 

Materiál bude ze staveništních skládek dopravován jeřábem LIEBHERR 32 TT, který bude 

materiál ukládat na místo spotřeby. 

3. PŘIPRAVENOST A PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 

3.1 Připravenost pracovišt ě 

3.1.1 Staveništ ě 

Na staveniště musí být přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě - voda, elektřina, a 

zajištěn jejich bezpečný odběr. Na staveništi musí být připraveny komunikace pro pojezd 

strojů a musí být zabezpečen bezpečný přístup do objektu. Dále musí být zajištěny 

uzamykatelné sklady pro uložení pracovního nářadí po skončení pracovní doby a další 

skládky pro materiál. V rámci zařízení staveniště musí být umístěno hygienické zázemí. 

3.1.2 Pracovišt ě 

Pracovištěm pro zdící práce se rozumí základová deska, respektive stropní konstrukce, na 

které bude prováděn zdící proces. Musí být zajištěny přístupové cesty na základovou desku 
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(zajištění šikmých ramp z terénu) pro dopravu materiálu do materiálového pásma, odkud 

bude materiál odebírán a zabudováván do konstrukce. V případě zdění 2.NP, musí být na 

staveništi osazen stavební výtah. Musí být zajištěn přívod elektrické energie a vody do 

materiálového pásma nebo na místo přípravy zdící malty (míchací centrum na staveništi) 

pomocí hadicového systému. Materiál potřebný pro provádění zdících prací musí být 

naskladněn nejpozději v den před nástupem zdící čety. 

3.2 Předání pracovišt ě 

Předání a převzetí pracoviště probíhá při předávání jednotlivých etap stavby, v tomto případě 

po zhotovení základové desky, respektive stropní konstrukce, ve smluveném termínu 

stanoveném na základě harmonogramu stavebních prací. 

Při předávání pracoviště se kontrolují zejména rozměry základové desky (respektive stropní 

konstrukce), její rovinnost, pevnost a čistota (základová deska (stropní konstrukce) musí být 

předávána bez hrubých nečistot a řádně zametena). Dále se kontroluje správnost provedení 

vodorovné izolace proti vlhkosti. Správnost provedení základů podle projektové 

dokumentace byla provedena před provedením základové desky. 

Předávání pracoviště se účastní hlavní stavbyvedoucí a vedoucí pracovních čet 

předcházející a nastávající stavební etapy, v tomto případě vedoucí čety provedení 

základových konstrukcí, respektive stropních konstrukcí, a vedoucí čety provádění zdících 

prací za účasti stavebního dozoru. 

O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku s uvedením všech 

naměřených hodnot a případných reklamací vůči předcházející činnosti. Zápis bude opatřen 

datumem a podpisy zúčastněných osob. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Obecné 

Zdící práce by měly být prováděny při teplotách do 30° C, ale při tuhnutí by teplota neměla  

klesnout pod +5° C. Po dokončení prací je třeba chránit zdivo před promrznutím, např. 

zakrytím polystyrénovými deskami, izolačními rohožemi apod. Zdění za teplot nižších než 

+5° C se nedoporučuje, zdění za teplot nižších než -5° C je zakázáno. Při zdění v zimě musí 

malty obsahovat mrazuvzdorné přísady a je nutno používat malty s pevností o stupeň vyšší. 
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Použití mrazuvzdorných přísad je nutno konzultovat s výrobci suchých maltových směsí 

nebo dodávky již takto upravených malt s nimi dohodnout. 

Stavební materiály musí být při skladování na stavbě chráněny před nepříznivými 

povětrnostními vlivy. U cihel je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou 

ochranou během skladování je jejich neporušená balicí fólie. 

Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě a vybaveni osobními 

ochrannými prostředky – helma, reflexní vesta, rukavice, pracovní obuv, ochranné brýle, 

popřípadě ochrana sluchu. 

4.2 Procesu 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Pracovník Počet Kvalifikace Úkol 

řidič 1x řidičský průkaz skupiny D dovoz zdících materiálů 

vedoucí čety  1x oprávnění, poučení, proškolení sestavení bednění, ukládání výztuže, 

hutnění betonu 

zedník 2x poučení a proškolení zdící práce 

pomocný zedník 6x vazačský průkaz pomocné práce při zdění 

 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

6.1 Strojní vybavení 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Stavební míchačka 

• Míchadlo 
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• Stavební jeřáb 

• Elektrická drážkovačka 

Přesné specifikace strojního vybavení jsou uvedeny v samostatné části I. Strojní sestava. 

6.2 Pracovní pom ůcky a ná řadí 

Dvoumetrová lať, kbelík, provázek, olovnice, zednická lžíce, zednické kladívko, gumové 

kladívko, pásmo, nivelační sestava Pentax 28, lešení, hliníková vodováha, stavební vědro 

20l, stavební kolečko 

6.3 Osobní ochranné pracovní prost ředky (OOPP) 

Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta, případně 

ochranné brýle a ochrana sluchu. 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Zdění obvodového a vnit řního nosného zdiva 

Před zahájením zdícího procesu musí být zkontrolováno řádné zhotovení předchozích 

konstrukcí a prací. V případě vyzdívání prvního nadzemního podlaží se kontroluje čistota 

rovinnost základové desky, správnost položení hydroizolace (ta musí přesahovat tloušťku 

zdiva min o 150 mm). 

První vrstva cihel se zakládá na souvislou vrstvu malty.. Tato vrstva nesmí být menší než 10 

mm a její vodorovnost se kontroluje nivelačním přístrojem. Mezní odchylka vodorovnosti této 

vyrovnávací vrstvy nemá překročit při délce do 8,0 m + 10 mm (ČSN 73 0205). 

Zdění obvodových stěn začíná osazením rohových cihel v místech rohů. Tyto rohy spojíme 

zednickou šňůrou vnějším lícem zdiva a vytvoří se nám rovina zdění. Tuto neustále 

kontrolujeme pomocí vodováhy. Do čerstvé malty se pokládají cihly podél šňůry těsně vedle 

sebe tak, aby se dotýkaly. Dbáme však na správnou orientaci systému per a drážek. Cihly 

urovnáváme pomocí gumové paličky. Tvárnice se nesmí po ložné ploše posouvat, aby se 

nepoškodila ložná vrstva malty. Malta v ložné spáře musí být nanesena v celé ploše, ale 

nesmí přesahovat hrany cihel. Druhou vrstvu zdíme na maltu pro tenké spáry POROTHERM 
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PROFI. Zdění následujících vrstev se provádí stejným způsobem, avšak vzdálenost svislých 

spár mezi vrstvami musí přesahovat min. 125 mm. Maltu nanášíme pomocí nanášecího 

válce, díky kterému zajistíme rovnoměrné nanesení malty. Před nanášením malty ložné 

spáry pro další vrstvu se vrchní část cihel musí navlhčit. Zdící malta musí mít takovou 

konzistenci, aby nezatékala do otvorů ve tvárnicích. Svislé spáry nemaltujeme. Do této vrstvy 

ukládáme tvárnice dalších vrstev.  

Při zdění neustále kontrolujeme správnou polohu a napnutí zednické šňůry a kontrolujeme 

rovinnost pomocí vodováhy. Vždy se zdí z vnitřní strany objektu. 

Pokud není část zdiva navržena v modulu 250 mm, bude zapotřebí koncové cihly řezat na 

požadovanou velikost. Na řezání použijeme pilu pro duté cihly. 

Ve výšce 1250 mm bude ukončeno zdění první výšky- ze země. Následně se smontuje 

pomocné lehké lešení výšky 1000 mm. Lešení bude umístěno z vnitřní strany objektu. Zdění 

druhé výšky bude ukončeno ve výšce 2250 mm a provede se montáž lešení pro zdění třetí 

výšky. To bude mít výšku 2000 mm. Šířka lešení bude 1200 mm, což bude stačit pro 

pracovní prostor. Materiál bude podávat pomocný pracovník a zedník jej bude po odebrání 

okamžitě zabudovávat do konstrukce. 

7.2 Vazba zdiva 

Cihly se ve stěnách převazují po vrstvách, a to takovým způsobem, aby se stěna chovala 

jako jeden konstrukční celek. Aby se zajistila vazba, musí být svislé spáry mezi jednotlivými 

cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň o 95 mm (pro bloky s výškou 

238 mm) a o 100 mm (bloky s výškou 249 mm). Ideální délka převazby je 125 mm.  

7.3 Napojení zdiva 

Napojení vnitřní stěny tl. 300 mm na obvodovou stěnu tl. 400 mm 
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Napojení st ěn tl. 300mm a 400 mm 

 

Vazba rohu obvodové st ěny 

7.4 Příprava malty pro zd ění 

Suchá směs se mísí ve samospádové míchačce s 4 litry záměsové vody na 25 kg suché 

směsi. Vždy zamíchat celý obsah pytle. Doba míchání je 2 - 3 minuty. Zamíchanou směs by 

se mělo zpracovat do cca 1 - 2 hodin po přidání záměsové vody. 

7.5 Osazení p řekladů 

Překlady budou použity POROTHERM 7. Překlady se osazují na výšku, svojí rovnou stranou 

do lože z cementové malty (oblou stranou nahoru) a u líce obou podpor se k sobě zafixují 

měkkým rádlovacím drátem proti překlopení. V případě použití zvedacího zařízení se 

požadovaná kombinace překladů sestaví i s tepleným izolantem na zemi, svázat dostatečně 

pevným drátem, za tento drát zdvihne a osadí na zeď do předem připraveného maltového 

lože. Pro přesnější uložení se použijí dřevěné klínky. Překlady nesmí být zásadně uloženy 

na dělené cihly (upravené oříznutím či odseknutím). V místě uložení lze použít pouze cihly 

celé nebo poloviční, které však jako poloviční již byly vyrobeny. 

Minimální délky uložení překladů POROTHERM: 

• do délky překladů 1750 mm   125 mm 

• délky 2000 a 2250 mm    200 mm 
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• 2500 a delší       250 mm 

 

Schéma nadpraží v obvodové st ěně tl. 400 mm 

7.6 Ostění a parapet 

Ostění a parapet bude vyzděn z doplňkových cihel, tzv. koncových. Koncové cihly jsou při 

jednom boku opatřeny drážkou šířky 200 mm a hloubky 45 mm. Při vyzdívání ostění se nad 

sebou postupně střídají poloviční  a celé koncové cihly tak, že po celé výšce otvoru tvoří 

širokou a mělkou drážku. Tato drážka se vyplňuje nejlépe pásem extrudovaného polystyrenu 

XPS, který  se do drážky buď pouze zamáčkne nebo vlepí na terče z omítkové stěrky. 

Koncové cihly lze použít i na parapet, přičemž se do lože z tepelně izolační malty položí 

svým zazubeným bokem vedle sebe řeznými plochami, přičemž svislá spára mezi cihlami se 

tence namaltuje stejnou maltou pro zdění. Do vzniklé vodorovné drážky na horní straně 

parapetu se opět vkládá extrudovaný polystyren XPS jako do bočních drážek. 
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Schéma použití dopl ňkových cihel u otvoru 

Zdění ostění a parapetu je potřební provádět s dostatečnou přesností, aby drážky v cihlách 

nad sebou, resp. vedle sebe, navazovaly a bylo možné do nich zapravit pruh extrudovaného 

polystyrenu. Pokud se koncové cihly použijí i v parapetu, je nutné XPS vlepit do drážek v 

obou ostěních ještě před vyzděním poslední vrstvy parapetu z polovičních nebo celých 

koncových cihel. 

7.7 Zdění příček 

Před zděním příček zkontrolujeme vodorovnou izolaci, jejíž šířka by měla přesahovat 150 

mm budou zeď z obou stran. Polohu příček pečlivě vyměříme a rozkreslíme na podlahu, 

boční zdivo i strop. Vyneseme si váhorys, který bude ve výšce 1 m na budoucí čistou 

podlahou. tento bude využit při osazování zárubní a zdění otvorů. Překontrolujeme umístění 

stěnových spon v nosných konstrukcích pro napojení příček. 

První vrstva zdiva se ukládá do maltového lože tloušťky min. 10 mm naneseného na izolační 

pás a dokonale vyrovnanou. Další vrstvy zdiva klademe na tenké spáry. Minimální délka 

převazby jednotlivých cihel je 95 mm. 

Při napojování příček na nosnou zeď se bloky příček namaltují z boku a namaltovanou 

stranou se osadí a přimáčknou k nosné stěně. V každé druhé ložné spáře se příčka připojí 

na nosnou stěnu plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli. Tato spona bude osazena 

již přizdění nosných stěn v místech příček. V místě vložení plochých kotev můžeme cihly 

lehce probrousit, aby tloušťka ložné spáry byla rovnoměrná a nedocházelo ke zvětšení její 

tloušťky. 
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Napojení p říčky pomocí st ěnové spony 

7.8 Akustické p říčky 

Zakládají se na vhodnou zvukově izolační podložku (korkový pás + stavební lepenku, těžký 

asfaltový pás). Ta obrys zdi přesahuje min. o 40 mm. Ukládá se na vodorovný a vyčištěný 

podklad. Aby nedošlo k mechanickému poškození a nasáknutí akustické podložky vodou z 

maltové směsi, zakryje se podložka stavební lepenkou. Pro zdění zvukově izolačních stěn se 

použije těžká cementová malta. Je nutné dbát na řádné promaltování ložných, případně i 

styčných spár po celé tloušťce zdiva, aby ve spárách nevznikly otvory, kterými se může šířit 

hluk bez většího odporu. Proto i cihly s bočním zazubením je nutné ve vodorovném směru 

klást k sobě až na sraz. Napojení zvukově izolačních cihel na obvodové stěny se provádí 

pomocí akustické izolace, která se vkládá do svislé drážky tak, aby konstrukce nebyly pevně 

spojeny. Dalším způsobem kolmého napojení na nosnou zeď je kotvení plochými stěnovými 

sponami, které se vkládají do ložných spár (v každé druhé ložné spáře), přičemž stěny musí 

být rovněž odděleny akustickou izolací. Nenosné stěny se pod stropem zakončí pomocí 

zvukové izolace (tzv. pružné ukončení). 

 

Kluzné p řipojení akustické st ěn 
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Uložení paty p říčky 

8.  KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

8.1 Kontrola vstupní 

Při vstupní kontrole se kontroluje připravenost pracoviště pro vykonávání dalšího procesu. V 

tomto případě se kontroluje základová deska, její rovinnost, čistota, výrazné vady 

(popraskání, uražené rohy či hrany apod.). Dále se kontroluje provedení vodorovné izolace 

proti zemní vlhkosti. Ta musí být natažena v místech nosných stěn a musí přesahovat 

budoucí zdivo o min. 150 mm a nesmí být porušená. Kontrolujeme také dodaný materiál, 

jeho kvalitu a množství. Kontrole podléhají i vymezené pracovní úseky - pracovní (650 mm), 

materiálový (900 mm) a dopravní (1200 mm). Vstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a o 

kontrole provede zápis do stavebního deníku.  

8.2 Kontrola meziopera ční 

Kontroluje se správný postup zdění svislých konstrukcí. Zejména se sleduje správná poloha 

stěn, rovinnost a svislost, správná poloha a rozměry otvorů, rozměry zdiva dle projektové 

dokumentace, použití správného zdícího materiálu a malt, opatření pro provádění při zdění v 

mezních klimatických podmínkách, kotvení příček, šířky spár a dodržení správné vazby cihel. 

8.3 Kontrola výstupní 

Při výstupní kontrole je zejména kontrolováno dodržení rozměrů svislých konstrukcí dle 

projektové dokumentace, správné umístění zdí, dodržení podmínek prostředí pro zdění, 
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dodržení správné vazby cihel, tloušťky a vyplnění spár, rovinnost zdiva, certifikáty o shodě 

materiálů použitých v konstrukci 

Tabulka 1: Mezní odchylky vn ějších rozm ěrů 

rozm ěr do 4,0 m 4,0 - 8,0 m 8,0 - 16,0 m přes 16,0 m 

délka, ší řka ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 

výška ± 25 ± 30 ± 40 ± 50 

 

Tabulka 2: Mezní odchylky vnit řních rozm ěrů 

rozm ěr do 4,0 m 4,0 - 8,0 m 8,0 - 16,0 m přes 16,0 m 

délka, ší řka ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 

výška ± 30 ± 40 ± 50 - 

výpln ě ± 10 

 

Tabulka 3: Celková p římost hran - vnit řní 

rozm ěr do 4,0 m 4,0 - 8,0 m 8,0 - 16,0 m 
místní p římost 
hran m ěř. latí 2 

m 

místnosti - hrany ± 6 ± 10 ± 15 ± 4 

 

Tabulka 4: Mezní odchylka konstrukce 

rozm ěr do 4,0 m 4,0 - 8,0 m 8,0 - 16,0 m přes 16,0 m 

svislost st ěn a 
sloup ů ± 10 ± 2 ± 15 stanoví PD 

rovinnost 
povrchu ± 8 ± 10 ± 12 ± 15 

rovinnost 
povrchu m ěř. latí ± 5 
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9. BOZP 

9.1 Obecné podmínky 

Před započetím prací spojených se zděním konstrukcí musí být všichni zúčastnění 

pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickým pracovním postupem a proškoleni z 

hlediska bezpečnosti práce. 

Každý pracovník na stavbě je vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, je 

proškolen o BOZ a má  kvalifikaci ke své práci. Bezpečnost je dodržována podle nařízení 

vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a podle nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Podrobné podmínky BOZP jsou uvedeny v kapitole H. Plán BOZP 

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

Při provádění prací spojených s procesem zdění nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní 

odpadní látky, avšak je nutné minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Vznikající 

odpad bude likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a tak, aby 

nedošlo k narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou barevně 

označeny a budou sloužit pro umístění plastových výrobků, papíru a komunálního odpadu. 

Práce budou probíhat v denní dobu, takže v nočních hodinách nebude narušen noční klid. 

Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. V případě jeho vzniku s ním 

bude nakládáno podle zákona a bude odvezen k ekologické likvidaci. 

Označení odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

Katalogové 
číslo 

likvidace 
Název odpadu Kód 

odpadu Způsob likvidace 

15 01 Obaly   

15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 
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15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 

17 01 Beton cihly, tašky a keramika   

17 01 02 Cihly O skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 
kontejner, skládka 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 

17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
z azbestu 

  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

O kontejner, sběrné suroviny 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů 

N kontejner, skládka, 
spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O kontejner, spalovna, 
skládka 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
předmětů a výrobků z nich vyráběných 

  

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 

    

11. LITERATURA 

http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/cihly-tvarnice/bezpecne-zdeni-

2205.html 

http://www.cscm.cz/cihlarsky-leksikon 

ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 02 05 – Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN 72 24 30, -01, -03 – Malty pro stavební účely 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1 O stavb ě 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt lékařského domu, ve kterém budou umístěny ordinace 

chirurgie, pediatrie, stomatologie a urologie. Objekt je založen na pilotách o průměru 400 mm 

v hloubkách od 4 do 7 m. na pilotách jsou vybetonovány základové pasy, které tvoří 

základový rošt. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM pevnost P10 

(obvodové) a P15 vnitřní. Ve dvou spodních podlažích je nutno použít na vnitřní zdivo cihly 

POROTHERM  AKU s pevností P20. Ztužení zdiva bude v každém podlaží pomocí 

železobetonových stropních desek. Stropní desky budou mít tloušťku 220 mm a budou 

provedeny z betonu C 20/25, výztuž z oceli 10 505. Schodiště je navrženo deskové 

monolitické z betonu C 20/25. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích 3300 mm. 

Celý objekt bude zateplen PPAS tl. 100 mm. Zastřešení objektu tvoří dvouplášťová střecha, 

kdy vrchní plášť je vynášen pomocí dřevěných vazníků uložených na železobetonové stropní 

desce s dřevěným záklopem a bitumenovými pásy Elastek, zateplení v tl. 220 mm s difúzní a 

parotěsnou folií. 

1.2 O procesu 

Stropy nad jednotlivými podlaží jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky 

tloušťky220 mm z betonu třídy C 20/25, výztuž z oceli 10 505. Do stropů se osadí kotevní 

výztuž pro schodiště, provedou se prostupy podle požadavků jednotlivých profesí 

2. MATERIÁLY 

2.1 Výpis materiál ů 

Bednění stropních konstrukcí 

materiál MJ množství / 
NP 

počet 
sestav celkem 

3S překližka 2500x500x21 mm ks 135 2 270 
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Příhradový nosník GT 24 L=1,5 m ks 4 2 8 

Příhradový nosník GT 24 L=1,8 m ks 5 2 10 

Příhradový nosník GT 24 L=2,4 m ks 2 2 4 

Příhradový nosník GT 24 L=2,7 m ks 28 2 56 

Příhradový nosník GT 24 L=3,0 m ks 32 2 64 

Příhradový nosník GT 24 L=3,3 m ks 32 2 64 

Příhradový nosník GT 24 L=3,6 m ks 26 2 52 

Příhradový nosník GT 24 L=4,5 m ks 6 2 12 

Příhradový nosník GT 24 L=6,0 m ks 12 2 24 

Stropní stojka PEP 20 - 350 ks 81 2 162 

Univerzální trojnožka, pozink ks 30 2 60 

Křížová hlava 20/24 S, pozink ks 30 2 60 

Přímá hlava 24 S, pozink ks 135 2 270 

Podle časového plánu budou nutné pouze 2 sestavy bednění, protože stropní konstrukce 

3.NP se bude provádět po dosažení plné pevnosti stropní konstrukce 1.NP, tudíž můžeme 

použít bednění ze stropní konstrukce 1.NP pro zabednění stropní konstrukce 3.NP. Stropní 

konstrukce ve všech podlažích jsou identické. 

Bednění věnců a nosník ů 

Pro bednění věnců bude použito řezivo, které se na místě sestaví na požadované tvary. 

Potřeba bednění věnců je spočítána pouze na 2 podlaží z hlediska návaznosti postupu prací 

betonáže, kdy při budování stropu 3.NP můžeme odbednit stropní konstrukci v 1.NP a toto 

bednění použít pro bednění 3.NP.  

materiál MJ množství / 
NP 

počet 
sestav celkem 

V 101, 201, 

2*0,22*3,2 
m2 49,2 2 98,4 

V 202, 402 

2*0,22*(12,15+11,4) 
m2 10,362 2 20,724 
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V 103, 203 

2*0,22*2,25 
m2 0,99 2 1,98 

PR 101 

3,4*0,27*2+0,25*0,27*2+0,25*3,4 
m2 2,82 1 2,82 

PR 401 

4,7*0,355*2+0,25*4,7+0,355*0,25*2 
m2 4,69 1 4,69 

podpěrná konstrukce nosníků PR 401 

3,4*0,25+4*0,25 
m2 4,69 1 4,69 

podpěrná konstrukce nosníků PR 101 

3,4*0,27*2+0,25*0,27*2+0,25*3,4 
m2 2,82 1 2,82 

Bednění schodišt ě 

Bednění schodiště bude provedeno z řeziva a pro bednění 3. a 4. NP bude použito bednění 

z 1. a 2. NP. 

prvek MJ množství / 
NP 

počet 
sestav celkem 

schod deska 

1,225*3,2*2 
m2 7,84 4 31,36 

mezipodesta 

3,5*2,35 
m2 8,225 2 16,45 

stupně 

0,167*1,225 
m2 0,21 30 6,3 

Betonová sm ěs 

Bude použita betonová směs C 16/20. 

materiál MJ množství / 
NP 

počet 
sestav celkem 

stropní konstrukce 1NP, 2NP, 3NP, 4NP 

16,15*12,4+5*1,48+0,25*2,25 
m3 208,22 4 832,88 

schod deska 

0,16*1,225*3,2 
m3 0,63 6 3,76 
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mezipodesta 

0,16*3,15*2,35 
m3 1,184 3 3,55 

stupně 

0,167*0,3*0,5 
m3 0,025 60 1,503 

věnec V 101, 201, 301 

0,3*0,22*3,2 
m3 0,21 3 0,63 

věnec V 102, 202, 302, 402 

0,25*0,22*(9,9+12,15+10,65+11,4) 
m3 2,43 1 2,43 

věnec V 103, 203, 203, 303, 403 

0,25*0,22*2,25 
m3 0,124 4 0,50 

věnec V 401 

0,2*0,155*69,7 
m3 2,16 1 2,16 

nosník PR 101 

3,4*0,25*0,27 
m3 0,23 1 0,23 

nosník PR 401 

4,7*0,25*0,355 
m3 0,42 1 0,42 

 

Betoná řská ocel 

Bude použita betonářská ocel 10 505. 

prvek MJ množství / 
NP 

počet 
sestav celkem 

stropní konstrukce t 2,91 4 11,64 

schodiště (kpl) t 0,86 1 0,86 

věnce a nosníky t 0,687 1 0,69 
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2.2 Doprava materiál ů 

2.2.1 Primární 

Systémové bednění, řezivo a betonářská ocel budou na stavbu dovezeny nákladním 

automobilem MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou a bude složen na staveništní skládce. 

Betonová směs bude na staveniště dopravena autodomíchávači a na místo spotřeby 

dopravena betonovou pumpou SCHWING. 

2.2.2 Sekundární 

Betonářská ocel a prvky systémového bednění budou ze staveništní skládky na místo 

spotřeby dopraveny pomocí stavebního jeřábu LIEBHERR  32 TT. 

2.3 Skladování materiál ů 

Systémové bednění bude složeno na staveništní skládce a odtud odebíráno k sestavení 

bednící konstrukce.  

Armatura bude uskladněna na staveništní skládce a označena cedulkami s označením 

výztuže a zde bude zkracována na požadované rozměry. 

Skladovací plochy musí být rovné a odvodněné. 

Skladování betonové směsi se nepřepokládá, protože bude ihned po přepravě zabudována 

do konstrukce. 

3. PŘIPRAVENOST A PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 

3.1 Staveništ ě 

Na staveniště musí být přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě - voda, elektřina, a 

zajištěn jejich bezpečný odběr. Na staveništi musí být připraveny komunikace pro pojezd 

strojů a musí být zabezpečen bezpečný přístup do objektu. Dále musí být zajištěny 

uzamykatelné sklady pro uložení pracovního nářadí po skončení pracovní doby a další 

skládky pro materiál. V rámci zařízení staveniště musí být umístěno hygienické zázemí. 
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3.2 Pracovišt ě 

Na pracoviště budou dokončeny všechny svislé nosné konstrukce, včetně osazení překladů. 

Pracoviště bude vyklizeno a připraven volný prostor pro provedení bednění stropní 

konstrukce a schodiště. Na pracoviště musí být přivedena elektrická energie a voda. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Obecné 

Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškoleni v oblasti BOZP. Veškeré práce 

spojené se zhotovováním monolitických konstrukcí (bednící práce, svářečské práce, 

betonářské práce,..) mohou provádět pouze pracovníci kvalifikovaní. Pomocní dělníci musí 

být řádně proškoleni v dané oblasti provádění. 

4.2 Procesu 

Teplota při betonáži nesmí klesnout pod 5° C, průměrná teplota se bere jako průměr mezi 

maximální a minimální teplotou za 24h. Pokud by teplota klesla pod 5°C, musí být beton 

chráněn před nepříznivým vlivem nízkých teplot, například prohříváním. Další možností je 

upravit složení betonu tak, aby byl odolnější vůči nízkým teplotám, například použitím 

cementu s rychlejším nárůstem pevností a hydratačního tepla. Beton je odolný vůči nízkým 

teplotám, dosáhne-li pevnosti fck > 5 Mpa. Při betonáži v letních měsících se musí počítat 

s vlivem vysokých teplot, při kterých musíme přistupovat ke kropení a zakrývání betonu. 

K přerušení prací dojde, pokud bude rychlost větru větší než 10 m/s, nebo za hustého a 

trvalého deště případně bouře. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Pracovník Počet Kvalifikace Úkol 

řidič 1x řidičský průkaz skupiny D dovoz bednění a výztuže 

vedoucí čety - tesař 1x oprávnění, poučení, proškolení sestavení bednění, ukládání výztuže, 

hutnění betonu 
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pomocný pracovník 3x poučení a proškolení sestavení bednění, ukládání výztuže, 

hutnění betonu 

vazač 2x vazačský průkaz ukládání a příprava výztuže 

řidič 1x řidičský průkaz skupiny D obsluha betonového čerpadla 

řidič 3x řidičský průkaz skupiny D dovoz betonové směsi 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

6.1 Strojní vybavení 

• Autodomíchávač Scania P380 

• Čerpadlo betonové směsi 

• Vibrační lišta 

• Ponorný vibrátor 

Přesné specifikace strojního vybavení jsou uvedeny v samostatné části I. Strojní sestava. 

6.2 Pracovní pom ůcky a ná řadí 

štípací kleště, vázací drát, kladivo, lopaty, hrábě,  

6.3 Osobní ochranné pracovní pom ůcky 

Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta, případně 

ochranné brýle a ochrana sluchu. 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Montáž bedn ění 

Bednění stropní konstrukce bude provedeno z nosníkového systémového bednění PERI 

Multiflex. 

Nejprve položíme podélné a příčné nosníky po obvodu ve vzdálenostech 4 značky pro 

podélné nosníky, 6 značek pro podpěry s opěrnou trojnožkou. Nastavovacím třmenem 

provedeme hrubé výškové nastavení stropní podpěry. 

    

Při současném přemisťování stropních podpěr se spouštěcími hlavicemi se zajistí hlavice 

proti vypadnutí pomocí svorníků s pérem. To platí především při přepravě naležato. 

Následně se zasadí hlavice do stropní podpěry, se zřetelem na spouštěcí výšku a. Volný 

prostor mezi deskou hlavice a vyrážecím klínem je 6 cm. 

Postaví se opěrná trojnožka, do které se vloží stropní podpěra a upevní se upínací pákou. 

Jestliže se opěrné trojnožky nedají úplně rozevřít, tak se trojnožka vloží na jinou podpěru, na 

které je úplné rozevření trojnožky možné. 

 

Spouštěcí hlavice se u obvodového nosníku musí natočit tak, aby bylo možno při 

odbedňování vytlouci klín. 
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Pomocí montážních vidlic se uloží podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Do spouštěcí 

hlavice mohou být uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosníků při přesahování. Pokládání 

břemen na bednění stropu je dovoleno teprve po montáži mezipodpěr. 

Po osazení se podélné nosníky znivelují. 

 

Pomocí montážních vidlic se s přesahem uloží příčné nosníky. Maximální vzdálenost 

příčných nosníků je jedna značka. Musí se dbát na to, aby pod každým předpokládaným 

místem styku desek ležel nosník. 
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Při montáži mezipodpěr se nejprve přidržovací hlavice nasadí na vnitřní trubku stropní 

podpěry a zajistí se integrovaným třmenem. 

  

Maximální vzdálenost podpěr je dvě značky. 

 

Panely se ukládají kolmo k příčným nosníkům. Pokud je to nutné (např. na okrajích), tak se 

bednící desky zajistí hřebíky délky 50 mm při tloušťce desky 21 mm a hřebíky délky 60 mm 

při tloušťce desky 27 mm ,  
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Poté se panely nastříkají odbedňovacím prostředkem. 

Bednění okrajů stropní desky se provádí pomocí bednících úhelníků, které jsou ke stropním 

panelům uchycovány pomocí hřebíků. Tyto úhelníky budou rozmisťovány po vzdálenostech 

50 mm.  

7.2 Armování 

Výztuž bude na staveniště dopravena pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

Výztuž bude uložena na staveništní skládce, odkud bude postupně odebírána. Armatura 

bude dodána v uvedených délkách a tvarech podle projektové dokumentace. Výztuž budou 

do bednění ukládat kvalifikovaní vazači a spojování prutů se bude provádět vázacím drátem. 

Velký důraz musí být kladen na osazení betonových distančních podložek, které zajišťují 

příslušné krytí výztuže. Rozmístění výztuže musí být provedeno přesně podle projektové 

dokumentace. Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, 

které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké 

zrezivění povrchu je přípustné. Rovnání ohnutých prutů není dovoleno. 

7.3 Provád ění betonáže 

Před zahájením betonáže musí vyvázanou armaturu zkontrolovat statik společně se 

stavbyvedoucím. Po odsouhlasení statikem a kontrolou přesnosti a tuhosti bednění a 

správném vyvázáním armatury stropu se může začít provádět betonáž. Betonáž bude 

prováděna pomocí automobilového betonového čerpadla, do kterého bude betonová směs 

dodávána autodomíchávači. Během dopravy betonové směsi nesmí dojít ke znehodnocení 

betonové směsi - jejímu rozmísení. Přepravovaná betonová směs musí být zpracována 

nejdéle 45 minut od času výroby uvedeného v dodacím listu. 
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Ukládání čerstvého betonu bude probíhat v souvislých vodorovných vrstvách. Koncová část 

hadice může být maximálně 1,5 m nad budovou konstrukcí. Při větší výšce pádu betonové 

směsi by mohlo docházet k rozmísení betonové směsi a tím k narušení pevnost budoucí 

konstrukce. 

Zhutnění betonu bude prováděno pomocí ponorného vibrátoru. Hlavice vibrátoru se musí do 

betonové směsi zasunovat ve svislé poloze a během vibrování se s ní nesmí posouvat. 

Pokud je hlavice vibrátoru v betonové směsi, neměl by se motor vibrátoru zastavovat. Doba 

vibrování se ukončí tehdy, až na povrch vystoupí cementová kaše a dále již nebudou 

vystupovat vzduchové bublinky. Při zhutňování vrstvy nad již vibrovanou vrstvou, se hlavice 

vibrátoru zasune na krátkou dobu do 50 - 100 mm již vibrované vrstvy, aby se obě vrstvy 

dobře spojily. Vzdálenost vpichu je menší než 1,4 násobek viditelného kruhu účinnosti 

vibrátoru. Zvláštní pozornost při vibrování věnujeme ve změnách průřezu, v úzkých místech, 

v místech zhuštěné výztuže a v místech pracovních spár. 

Betonáž. nelze bez konzultace se statikem přerušit jinde než v místech daných projektovou 

dokumentací. 

Po dobu tvrdnutí musíme čerstvý beton ošetřovat, aby byla zajištěna jeho požadovaná 

teplota i vlhkost. Povrch betonu musíme chránit před klimatickými vlivy, především před 

působením mrazu, větru nebo proudící vodě, a to zakrýváním povrchu plachtami, fóliemi či 

izolačními povlaky. 

Ošetření betonu spočívá především v udržení povrchu betonu ve vlhkém stavu. Toho 

zajistíme kropením povrchu po dobu nejméně 7 dní od dokončení betonáže. Doba ošetření 

je závislá na teplotě vzduchu. Ošetření betonu kropením proběhne hned, jak bude dosaženo 

pevnosti betonu takové, aby nedošlo k vyplavování cementového tmele. Obecně lze říci, že 

ošetření povrchu betonu začne cca 12 hodin po betonáži 

7.4 Demontáž bedn ění 

Demontáž bednění se provádí po dosažení požadované pevnosti betonu. Nesmí dojít 

k poškození povrchů betonu a tím související odchylky. 

Nejprve se odstraní mezipodpěry a uloží se na ukládací palety. Po odstranění mezipodpěr 

zůstane už jen rastr podpěr s rozestupem 2,0 m ve směru příčných nosníků a 3,0 m ve 

směru podélných nosníků. Vznikne tak dostatečný prostor pro pojíždění mobilních zařízení a 

ukládacích palet. 
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Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice se spustí bednění stropu. 

Poté se pomocí montážní vidlice sklopí příčné nosníky, vytáhnou se a odloží do ukládací 

palety. Nosníky pod stykem desek ještě zůstanou na místě. 

    

Následně se odstraní panely a odloží se do ukládací palety. 

 

Poté se demontují zbývající příčné a podélné nosníky a uloží do ukládací palety. 

Při demontáži stropních podpěr se rukou uchopí vnitřní trubka a otevře se nastavovací 

třmen, aby byla vnitřní trubka uvolněna. Při zasunování se trubka vede rukou. 
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8. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

8.1 Kontrola vstupní 

Při vstupní kontrole provádíme kontrolu dokumentace a dokladů potřebných ke zhotovení 

stropní konstrukce. Zkontrolujeme polohu a rovinnost obvodových a nosných stěn, dodávku 

systémového bednění, betonářské výztuže a správnost dodané betonové směsi podle 

dodacího listu. 

8.2 Kontrola meziopera ční 

V průběhu prací kontrolujeme polohu, kvalitu a správnost provedení systémového bednění, 

polohu výztuže v bednění podle projektové dokumentace, kontrolujeme jednotlivé dodávky 

betonové směsi, ukládání betonové směsi do bednění a kvalitu zhutnění betonové směsi. 

8.3 Kontrola výstupní 

Po provedení prací spojených s betonáží stropní desky kontrolujeme její rovinnost, kvalitu 

(praskliny, kaverny, ..) a pevnost betonu. 

Popsané kontroly jsou podrobně zpracovány v příloze E. Kontrolní a zkušební plán pro 

monolitický strop. 

Všechny záznamy budou provedeny do stavebního deníku a do kontrolního a zkušebního 

plánu, který je v příloze E. Kontrolní a zkušební plán pro monolitický strop. 

9. BOZP 

Před započetím prací spojených se zděním konstrukcí musí být všichni zúčastnění 

pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickým pracovním postupem a proškoleni z 

hlediska bezpečnosti práce. 

Každý pracovník na stavbě je vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, je 

proškolen o BOZ a má  kvalifikaci ke své práci. Bezpečnost je dodržována podle nařízení 

vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a podle nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

Při provádění prací spojených s procesem zdění nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní 

odpadní látky, avšak je nutné minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Vznikající 

odpad bude likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a tak, aby 

nedošlo k narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou barevně 

označeny a budou sloužit pro umístění plastových výrobků, papíru a komunálního odpadu. 

Práce budou probíhat v denní dobu, takže v nočních hodinách nebude narušen noční klid. 

Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. V případě jeho vzniku s ním 

bude nakládáno podle zákona a bude odvezen k ekologické likvidaci. 

Označení odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

Katalogové 

číslo 

likvidace 

Název odpadu 
Kód 

odpadu 
Způsob likvidace 

17 01 Beton cihly, tašky a keramika O skládka 

17 01 01 Beton O skládka 

17 02 Dřevo, sklo, plasty O kontejner 

17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 

17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 

z azbestu 
N 

speciální likvidace 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
O 

kontejner, sběrné suroviny 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O skládka 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadů 
N 

kontejner, skládka, 

spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O kontejner, spalovna, 
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pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 skládka 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 

předmětů a výrobků z nich vyráběných 
O 

skládka 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 

11. LITERATURA 
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Prof. Ing. Bohumil Kočí, Csc. a kolektiv , Technologie pozemních staveb I, technologie 

stavebních procesů 
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 č. Předmět kontroly 
Kontrolu 

provede 

Způsob 

kontroly 

Kritérium 

kvality 

Výsledek 

kontroly 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prov ěřil 

Kontrolu 

převzal 

V
st

up
ní

 

1.  Přejímka pracoviště - kontrola PD a 
dokladů 

HSV, TDI vizuálně ČSN 73 2310 zápis do SD, 

protokol o 
předání 

   

2.  Kontrola podkladu HSV,TDI vizuálně,měřením ČSN 73 0225 zápis do SD    

3.  Kontrola hydroizolace HSV, PSV měřením, vizuálně ČSN 73 0210-1 zápis do SD    

4.  Vyměření konstrukce  HSV, PSV měřením ČSN 73 0205, PD Zápis do SD    

5.  Kontrola jakosti a skladování 
materiálu 

HSV, PSV vizuálně, měřením ČSN 73 2310 

ČSN 26 9030 

Zápis do SD    

M
ez

io
pe

ra
č
ní

 

6.  Dodržení pracovních podmínek HSV,PSV vizuálně, měřením ČSN 73 2310 Zápis do SD    

7.  Kontrola vytýčení a založení zdiva HSV,PSV vizuálně,měřením ČSN 73 0205 

ČSN 73 0210-1 

Zápis do SD    

8.  Kontrola vazby zdiva HSV,PSV Vizuálně,měřením ČSN EN 1996-2:2007 Zápis do SD    

9.  Kontrola šířky, vyplnění a provedení 
spár 

HSV,PSV vizuálně, měřením ČSN 73 2310 Zápis do SD    

10.  Kontrola malt a spojovacích 
materiálů 

HSV,PSV vizuálně ČSN 73 2310 Zápis do SD    

11.  Kontrola dodržení rozměrů HSV,PSV měřením ČSN 73 2310 

ČSN 73 0205 

Zápis do SD    

12.  Kontrola otvorů a osazení zárubní HSV,PSV vizuálně,měřením ČSN 73 0210-1 Zápis do SD    

13.  Kontrola osazení překladů HSV,PSV vizuálně,měřením ČSN 73 2310 Zápis do SD    

V
ýs

tu
pn

í 14.  Kontrola geometrické přesnosti 
konstrukcí 

HSV, PSV měřením ČSN EN 1996-2 
Eurokód 6 

Zápis do SD    

15.  Kontrola provedení drážek a nik HSV, PSV vizuálně, měřením ČSN 73 2310 

ČSN 73 0205 

Zápis do SD    



64 

1. VSTUPNÍ KONTROLA 

1. Přejímka pracovišt ě, kontrola PD a doklad ů 

Pracoviště se předává jak po stránce technické, tak po stránce bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Při vstupní kontrole je nutné kontrolovat: 

• přístupové cesty (pro přísun materiálu a pro přechod pracovníků) 

• rovinnost podkladních konstrukcí pro zděné konstrukce (odchylky jsou uvedeny v bodě 

č. 2 Kontrola podkladu) 

• osvětlení, větrání, ochrana před povětrnostními vlivy 

• vymezení pracovních úseků: 

- část pracovní   600 mm 

- část materiálová  900 mm 

- část dopravní   1200 mm 

• dokončení předchozích konstrukcí, na kterých je závislý proces zdění 

2. Kontrola podkladu 

Podklad pro zdění musí být očištěn od hrubých nečistot a zameten. 

Mezní odchylky pro rovinnost podkladu, měřené dvoumetrovou latí s libelami. 

< 1,0 m 1,0 - 4,0 m 4,0 - 10,0 m 10,0 - 16,0 m > 16,0 m 

4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

Pro vodorovné konstrukce se na každých 100 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 

měření, nejmenší počet měření v jedné místnosti je 5. 

Nerovnosti podkladu se vyrovnají zakládací vrstvou malty při založení první vrstvy zdiva. 

3. Kontrola hydroizolace 



65 

Pod plánovanými konstrukcemi zdiva musí být provedena hydroizolace. Ta musí přesahovat 

zděnou konstrukci min. o 150 mm. Hydroizolace nesmí být porušená. 

4. Vyměření konstrukce 

Jednotlivé hrany zdí se polohově dle PD označí pomocí zednické šňůry a pásma a křídy. 

5. Kontrola jakosti a skladování materiálu 

Kontrolujeme množství a kvalitu dodaného materiálu podle dodacích listů. Kontrolujeme 

pravoúhlost, rovnost a kolmost čel, barvu, třídu jakosti a rozměry, trhlinky a jiná poškození. 

Při dopravě a skladování materiálů se nesmí materiál znehodnotit. Zafóliované výrobky na 

paletách se skladují na rovné odvodněné ploše, nejlépe betonové, asfaltové, či jinak 

zpevněné. Palety se mohou stohovat na sebe při maximální počtu 4 palety na sobě (na jinak 

zpevněné ploše pouze 3 palety na sobě). Příčkovky a stropní vložky maximálně 2 palety na 

sobě. Palety musí být skladovány přesně ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu přetížení 

výrobků. Na poškozené palety nebo palety s poškozeným materiálem se nesmí stohovat 

další palety, aby nedošlo ke zřícení. 

Zdící výrobky je třeba chránit před nasáknutím vodou a to nejlépe celoplošným obalením 

fólií. 

Malty se skladují v uzavřených uzamykatelných skladech na dřevěném roštu. Pytle s maltou 

nesmí přijít do styku s vodou. Skladovatelnost je maximálně 6 měsíců. 

Na skládkách musí být dodržena minimální šířka manipulačního prostoru 0,75 m. 

2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

6. Dodržení pracovních podmínek 

• maximální rychlost větru při zdění je 10 m/s 

• zdění za nízkých teplot: 

- klesne-li teplota pod +5 °C, doporučuje se k výrobě malty přednostně používat 

mletého nehašeného vápna 
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- klesne-li teplota pod 0 °C, měla by se záměsová voda ohřívat 

- klesne-li teplota pod -5 °C, doporučuje se ohřívat i drobné kamenivo a 

prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních teplot 

- při teplotě trvale pod 0 °C se musí používat malta značky o jeden stupeň 

vyšší, než je stanoveno v PD; je možno použít i přísad a příměsí ovlivňujících 

vlastnosti malty 

• pro výrobu maltové směsi se nesmí používat zmrzlé kamenivo 

• zdící prvky je nutno chránit proti dešti a větru, není dovoleno zdít na zmrzlých zdících 

prvcích 

• povrch podkladu, na který se  zdí musí mít teplotu min. 10 °C 

• zdící prvky se musí navlhčit vždy, když hrozí nebezpečí, že by nadměrně nasákly vodu 

z malty 

• před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí je třeba zaschlé 

ložné plochy znovu navlhčit 

• zdivo, zvláště zdivo zděné na maltu cementovou a vápenocementovou musí být za 

suchého nebo horkého počasí chráněno před prudkým vysušováním a slunečními 

paprsky zakrytím textilií a vlhčením 

7. Kontrola vytý čení a založení zdiva 

Kontroluje se geometrické vytýčení zdiva, jeho výšková poloha a přesnost. 

8. Kontrola vazby zdiva 

Cihly spojené systémem pero-drážka musí být ve stěně převázané tak, aby se stěna chovala 

jako jeden konstrukční prvek. Pro zajištění náležité vazby zdiva se cihly musejí převázat na 

délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihly 

Porotherm s výškou 238 mm je tedy min délka převázání 95 mm. 

V místech zalomení a křížení příček je nutno dbát na vazbu a příčky vyztužovat ocelovými 

vložkami v každé druhé ložné spáře. 
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Vazba cihel v rohu/koutu v každé vrstvě musí být oproti cihlám předchozí vrstvy na tom 

samém rohu půdorysně otočená o 90°. Při pokládce dalších cihel musí být zabezpečena 

dostatečná délka vazby ve zdivu – vetší z hodnot 40mm nebo 0,4h, kde h je výška zdícího 

prvku 

Nutno také zkontrolovat správné osazení bloků do zdiva, např. zdivo z cihel s otvory nesmí 

být těmito otvory obráceno do líce zdiva, apod. 

9. .Kontrola ší řky, vypln ění a provedení spár 

Tloušťka ložné spáry u zdiva z broušených cihel (Porotherm 40 Profi a 30 Profi) je 1 mm. 

Malta se nanáší pomocí nanášecího válce. 

U zděných konstrukcí spojené systémem P+D se spojovací hmota nanáší pouze do ložné 

spáry a to v tloušťce závislé na druhu zdiva cca 12mm. Malta vyteklá přes líc zdiva se musí 

odstranit. 

Lícovaná plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti. Mezní odchylka odstupu mezi 

jednotlivými zdícími prvky v lícované ploše zděné konstrukce, která se omítá, nesmí překročit 

5 mm. 

Spára, do níž se klade výztužná vložka, musí být nejméně o 4 mm širší než průměr, popř. 

výška výztužné vložky. 

Při zdění na maltu nesmí být styčné a ložné spáry zdiva větší než 15 mm a musí být 

dokonale vyplněny maltou. U omítaného zdiva smějí být spáry prázdné do hloubky 15 mm, u 

spárovaného zdiva ne více jak 3 mm od líce zdiva. Malta vyteklá přes líc zdiva musí být 

odříznuta. 

Lepení cihelných bloků se systémem P+D je provedeno na celou plochu ložné spáry s 

minimální výškou ložné spáry (do 1 mm) a spáru tedy není nutno kontrolovat. 

10. Kontrola malt a spojovacích materiál ů 

Kontroluje se použití správných druhů malt, spojovacích prostředků a jejich umístění. 

11. Kontrola dodržení rozm ěrů 
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Provede se kontrola mezní odchylky svislosti vyzděných konstrukcí. Odchylka je vztažena k 

určené povrchové přímce nebo hraně. 

Pro svislé konstrukce se na každých 25 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 měření, 

přičemž nejmenší počet kladů 2 m latě na ucelené kontrolované ploše (např. jedna stěna) je 

5. 

Odchylky svislosti 

Předmět kontroly 
Výška konstrukce v m 

< 2,5  2,5 - 4 > 4 

Stěna ±5 mm ± 8 mm ± 12 mm 

Rovinnost 

Předmět kontroly 
Délka konstrukce v m 

< 1,0 1,0 - 4,0 4,0 - 10,0 10,0 - 16,0 > 16 m 

Stěna s 
nedokon čenou 

povrchovou úpravou 
6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

12. Kontrola otvor ů a osazení zárubní 

Kontroluje se poloha a rozměry otvoru,ostění a vodorovnost parapetu. 

U osazení ocelových zárubní se kontroluje přesná poloha a svislost. 

13. Kontrola osazení p řekladů 

Kontrola správnosti osazení překladů, kontrola délek uložení - minimální délka uložení 125 

mm, kontrola správného podepření překladu při provádění zděné konstrukce nad překladem 

- při zdění nad překladem je minimální tloušťka ložné spáry 10 mm, odstranění podpor 

nejdříve za 7 až 14 dní. 

3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

14. Kontrola geometrické p řesnosti konstrukcí 
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Pozice Největší povolená odchylka 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží 
v rámci celkové výšky budovy a o třech nebo více podlažích 
svislá souosost 

± 20 mm 
± 50 mm 
± 20 mm 

Rovinnost a 

v délce kteréhokoliv 1 metru 
v délce 10 metrů 

± 10 mm 
± 50 mm 

Tlouš ťka 

jedné svislé vrstvy stěny b 
 
celé vrstvené dutinové stěny 

větší z hodnot: 
± 5 mm nebo ± 5 % tl. vrstvy 

± 10 mm 
a Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body. 
b S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož tolerance příslušného 
rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 

15. Kontrola provedení drážek a nik 

Kontrola správného provedení, umístění a rozměrů svislých drážek. dle PD. 

Literatura: 

ČSN 73 2310, Provádění zděných konstrukcí, červen 1988 

ČSN 73 0210-2, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí, říjen 1993 

ČSN EN 771-1, Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky, duben 2004 

ČSN EN 771-3, Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo 

pórovitým kamenivem, listopad 2004 

ČSN EN 998-2, Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 

ČSN 722 600, Cihlářské výrobky. Společná ustanovení, leden 1990 

ČSN EN 845-2, Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady, 

leden 2004 

ČSN 73 0225, Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky pozemních 

staveb, srpen 1987 
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ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, duben 

1995 

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

osazení, leden 1993 

ČSN EN 1996-2, Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
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 č. Předmět kontroly 
Kontrolu 

provede 

Způsob 

kontroly 

Kritérium 

kvality 

Výsledek 

kontroly 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prov ěřil 

Kontrolu 

převzal 

V
st

up
ní

 

1.  Přejímka pracoviště - kontrola PD a 
dokladů 

HSV, TDI vizuálně zákon 183/2006 Sb. zápis do SD, 

protokol 

   

2.  Kontrola geometrie podkladu HSV,TDI vizuálně,měřením ČSN 73 0205 zápis do SD    

3.  Kontrola dodávky bednění a 
armatury 

HSV, PSV měřením, vizuálně ČSN 73 0225, PD zápis do SD    

4.  Kontrola skladování materiálu HSV, PSV vizuálně, měřením  Zápis do SD    

M
ez

io
pe

ra
č
ní

 

5.  Kontrola provedení bednění HSV,PSV vizuálně, měřením ČSN EN 13670-1 

ČSN EN 1536 

Zápis do SD    

6.  Kontrola vyvázání armatury HSV,PSV vizuálně,měřením ČSN EN 13 670-1 

ČSN EN 10080 

Zápis do SD    

7.  Kontrola dodávky betonové směsi HSV,PSV vizuálně,měřením ČSN EN 206-1 

ČSN EN 12350 

Zápis do SD    

8.  Kontrola betonáže konstrukcí HSV,PSV vizuálně ČSN 13670-1 

ČSN EN 206-1 

Zápis do SD    

9.  Kontrola zhutnění betonu HSV,PSV vizuálně ČSN 13670-1 

ČSN EN 206-1 

Zápis do SD    

10.  Kontrola ošetřování čerstvého betonu HSV,PSV měřením, vizuálně ČSN EN 13670 

ČSN EN 206-1 

Zápis do SD    

V
ýs

tu
pn

í 

11.  Kontrola geometrické přesnosti 
konstrukcí 

HSV, PSV měřením ČSN 73 0210 Zápis do SD    

12.  Kontrola povrchu betonu HSV, PSV vizuálně ČSN 73 0205 Zápis do SD    

13.  Kontrola pevnosti betonu HSV, PSV měřením,vizuálně ČSN 73 0205 Zápis do SD    
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 

1. Přejímka pracovišt ě - kontrola PD a doklad ů 

Zkontrolujeme úplnost a rozsah projektové dokumentace. Projektová dokumentace je 

odsouhlasena objednavatelem a její platnost je označena na výkresech. 

2. Kontrola geometrie podkladu 

Bude provedena kontrola rovinnosti svislých nosných konstrukcí - stěn. Rovinnost zjišťujeme 

dvoumetrovou latí s libelami. 

Pozice Největší povolená odchylka 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží 
v rámci celkové výšky budovy a o třech nebo více podlažích 
svislá souosost 

± 20 mm 
± 50 mm 
± 20 mm 

Rovinnost a 

v délce kteréhokoliv 1 metru 
v délce 10 metrů 

± 10 mm 
± 50 mm 

Tlouš ťka 

jedné svislé vrstvy stěny b 
 
celé vrstvené dutinové stěny 

větší z hodnot: 
± 5 mm nebo ± 5 % tl. vrstvy 

± 10 mm 
a Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body. 
b S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož tolerance příslušného 
rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 

3. Kontrola dodávky bedn ění a armatury 

Kontrolujeme množství dodaných materiálů na základě dodacích listů a projektové 

dokumentace. Kontrolujeme míru poškození bednících dílů a kompletnost dodávky, typ a 

kvalitu bednění i výztuže. Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a 

škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. 

Lehké zrezivění povrchu je přípustné. 

4. Kontrola skladování materiálu 

Materiály skladujeme na zpevněné, rovné a odvodněné ploše. 
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Armaturu skladujeme v suchu, odděleně podle štítků. Jednotlivé svazky prutů budou 

roztříděny podle profilů a uloženy na dřevěné prokladky. 

2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

5. Kontrola provedení bedn ění 

Správnost provedení bednění kontrolujeme podle výkresové dokumentace. Kontrolujeme 

rozmístění stojek, těsnost, výšková úroveň a rovinnost. Dále kontrolujeme stabilitu, 

konstrukční styky. Kontrolujeme celistvost nátěru odbedňovacím přípravkem. 

6. Kontrola vyvázání armatury 

Kontroluje se poloha a rozmístění armatury dle projektové dokumentace.  

• odchylka polohy osy prutů v čelech stykovaných armatur ± 5 mm do ø 40 mm; ve 

směru délky ± 30 mm 

• poloha a rozmístění distančních podložek zajišťujících krytí, odchylka vzdálenosti ± 50 

mm 

• kotevní délky dle PD 

• řádné svázání armatury 

• zajištění proti posunutí výztuže při betonáži 

7. Kontrola dodávky betonové sm ěsi 

Kontrolu je se správnost betonové směsi dle dodacího listu a PD, dodané množství, 

konzistence, pevnostní třída, stupeň agresivity prostředí, obsah chloridů, maximální velikost 

zrn kameniva. Následně se odeberou vzorky pro laboratorní zkoušení. Při odběru vzorků 

bude zjištěna objemová hmotnost čerstvé betonové směsi a bude uvedena v protokolu o 

odebrání vzorků. 

• zkouší se zpracovatelnost čerstvé betonové směsi, konzistence – sednutí kužele viz 

ČSN EN12350-5 
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• odebrané vzorky slouží pro stanovení krychelné pevnosti ztvrdlého betonu a jeho 

vodotěsnosti, odlijí se zkušební kostky o rozměrech 150/150/150mm (ČSN EN 12390-

3—Zkoušení ztvrdlého betonu-část 3: pevnost v talku zkušebních těles) 

• výsledky zkoušek zpracovatelnosti směsi a odběr vzorků pro určení pevnosti ztvrdlého 

betonu a vodotěsnosti jsou zapisovány do laboratorního deníku 

• minimální počet zkušebních těles pro jednu sadu zkoušek jsou 3 kusy 

8. Kontrola betonáže konstrukcí 

• beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 

řádně uloženy a aby beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti 

• ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a 

tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním nebo přetěžování bednění a 

podpěrného lešení 

• zvýšenou pozornost je nutné věnovat u složitějších tvarů, např. návaznosti rohů, 

stykování apod. 

• -během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 

záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu 

• ukládání z maximální výšky 1,5 m 

• dodržení pracovních postupů uvedených technologickém předpisu 

9. Kontrola zhutn ění betonu 

• kontrola správného vibrování čerstvého betonu 

• vzdálenost vpichu vibrační hlavice < 1,4 násobek viditelného kruhu účinnosti vibrátoru 

• kontrola správného zhutnění v kritických místech 

10. Kontrola ošet řování čerstvého betonu 
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Beton v raném stáří se musí ošetřovat a chránit:. Doba trvání ošetřování je uvedena v 

tabulce. 

 Třída ošet řování 1 Třída ošet řování  2 Třída ošet řování  3 Třída ošet řování  4 

Doba ošet řování 12 * Nepoužívá se Nepoužívá se Nepoužívá se 

Procentní hodnota 
předepsané 

charakteristické 
28denní pevnosti 

Nepoužívá se 35 % 50 % 70 % 

* za předpokladu, že tuhnutí nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu betonu je 5°C nebo vyšší. 

 

Nejkratší doba ošet řování betonu ve dnech 

Teplota povrchu 
betonu t ( °C  ) 

Vývoj pevnosti betonu (fc2d / fc28d ) 

Rychlý r  ≥  0,50 Střední r  =  0,3 Pomalý r  =  0,15 Velmi pomalý r  ≤ 
0,15 

t ≥  25 1 1,5 2 3 

25 >  t  ≥ 15 1 2 3 5 

15 >  t  ≥ 10 2 4 7 10 

10 >  t  ≥ 5 3 6 10 15 

 

Po ukončení zhutňování a konečné úpravě se musí povrch betonu, kde je to nutné, ošetřovat 

bez odkladu. Je-li potřeba zabránit trhlinám od plastického smršťování na volných površích, 

musí se před ukončením uplatnit dočasné ošetřování 

Při teplotách pod 0 °C je třeba dodržet odbedňovací lhůtu 72 hodin 

Požadavky pro odbednění: 

• teplota betonu je min ± 5 °C až do dosažení minimální pevnosti v tlaku 5 N/ mm2  

• Pokles teploty betonu < 0,3 °C/hod, měřeno v oblasti nejmenšího rozměru stavebního 

dílu 

• teplotní spád < 0,7 K/cm 

• Při teplotě pod -3 °C je navíc třeba zaručit, že beton bude mít po dobu min 3 dnů 

teplotu min 10 °C 

Betonové plochy je třeba ihned po odbednění opatřit zakrytím ze světlého materiálu a 

udržovat zakryté až do stáří betonu 7 dnů. Zakrytí je třeba provést tak, aby bylo pokud 

možno zabráněno pohybu vzduchu nad povrchem betonu.  
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Při teplotě vzduchu od +5 °C do +20 °C je toto zakrytí třeba provést minimálně jednou 

vrstvou stavební ochranné rohože. 

Při teplotě vzduchu > 20 °C je třeba na zakrytí použít takové světlé stavební  ochranné 

rohože, které zachycují vlhkost a trvale je udržovat vlhké. Nesmí při tom dojít k přímému 

vlhčení betonových ploch vodou, a to proto, aby nedošlo k jejich náhlému ochlazení. 

Při pelotě vzduchu < 5 °C je třeba betonové plochy zakrýt minimálně dvěmi vrstvami 

stavební ochranné rohože, resp. izolačními rohožemi. Rohože je třeba chránit před 

provlhčením, aby si zachovaly odpovídající izolační schopnost. V případě potřeby je třeba 

pomocí lehkých stěn vytvořit takový vzduchový prostor, který je možno vytápět, aby se 

splnila kritéria pro lhůtu odbednění. 

3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

11. Kontrola geometrické p řesnosti konstrukcí 

Stavbyvedoucí s mistrem za dohledu technického dozoru stavebníka 

zkontrolují výškové i směrové odchylky skutečného provedení železobetonového 

stropu od PD: 

• vodorovnost desky ± (10+L/500) mm- nivelačním přístrojem 

• rovinnosti povrchu, celková odchylka 9mm na 2m, místně 4mm na 

• 0,2m – pomocí vodováhy, ocelového měřítka s mm dělením 

• otvory a prostupy v desce ±15mm – pomocí svinovacího metru 

12. Kontrola povrchu betonu 

• vizuální kontrola celistvosti povrchu - štěrková hnízda, praskliny, díry 

13. Kontrola pevnosti betonu 

kontrola krychelné pevnosti betonu po 28 dnech na krychlích o hraně 150 mm. K rozdělení 

na třídy se používají tabulky normy ČSN EN 206-1. 
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1. ÚDAJE O STAVENIŠTI 

1.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ ě 

Stavba se nachází v katastru města Zlína, v prostoru ulice Kotěrova za stávající budovou 

polikliniky, parcela č. 979/79. Okolní zástavbu tvoří ze severní a východní strany objekty 

občanské vybavenosti ( VŠ koleje, restaurace, poliklinika, laboratoře), z jihovýchodu pak 

patrové čtvrtdomky řazené do uliční fronty, z jihozápadu přízemní řadové garáže. Na západ 

od místa uvažované výstavby je situováno hřiště VŠ kolejí.  

Celý pozemek je mírně svažitého charakteru se sklonem severním směrem. 

Podle geologického posouzení se nachází spodní voda v hloubce 2,2 a 3,3 m pod povrchem 

a vykazuje střední uhličitou agresivitu. 

Na pozemku se nenachází ornice ani vzrostlé dřeviny, pouze travní porost nebo křoviny a 

nálety z okolních dřevin. V rámci terénních úprav se křoviny a nálety odstraní. 

Staveniště bude po dobu výstavby vymezeno mobilním oplocením s plachtou. Vjezd a výjezd 

na staveniště budou opatřeny uzamykatelnou bránou. Brána bude umístěna na jižní straně 

staveniště, ústící na ulici Kotěrova. Na staveništi bude vybudována komunikace, jejíž podloží 

bude zhutněno válcem a zpevněno silničními panely. V místech staveništní komunikace 

bude při závěrečných terénních úpravách vybudována asfaltová vozovka s parkovacími 

místy. Terén pod stavebními buňkami a skládkami bude zhutněn a zpevněn štěrkem, stejně 

tak i plocha pod jeřábem. 

1.2 Sítě technické infrastruktury 

V prostoru staveniště se nacházejí inženýrské sítě, které musí být řádně vyznačeny jejich 

správci. V rámci realizace výstavby bude nutné vybudovat nové staveništní přípojky, které 

budou napojeny na přípojky budované k investičnímu objektu. Nové sítě budou napojeny na 

stávající technickou infrastrukturu v ulici Kotěrova. Napojení staveništních přípojek je zřejmé 

z výkresu zařízení staveniště. 
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1.3 Objekty vyžadující stavební ohlášení 

V rámci zařízení staveniště se nevyskytují žádné objekty vyžadující stavební ohlášení. 

1.4 Orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících termín ů 

• Smlouva o dílo:    11.11.2013 

• Zahájení stavby:    31.3.2014 

• Ukončení stavby:    31.5.2015 

• Předání stavby:    1.6.2015 

2. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Skladovací plochy zařízení staveniště budou umístěny v severní části staveniště. Bude 

sloužit pro ukládání a skladování stavebního materiálu. Příjezd na staveniště bude z ulice 

Kotěrova . Staveništní komunikace bude vytvořena ze zhutněného štěrkového násypu tl. 100 

mm. Podklad skladovacích ploch bude vytvořen ze zhutněného štěrku tl. 100 mm. Terén pod 

stavebními buňkami a uzamykatelnými sklady bude zpevněn zhutněným štěrkem v tl. 100 

mm. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením do výšky 2,0 m založeným na plotových 

patkách. Vjezd na staveniště bude zpřístupněn uzamykatelnou bránou z ulice Kotěrova. 

Stavební jeřáb je umístěn ze severní strany mezi budovaným objektem a staveništní 

skládkou. Přesné umístění je zřejmé z výkresu zařízení staveniště.  

3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

3.1 Sociální a hygienické 

Na východní straně staveniště budou umístěny mobilní buňky sociálního zařízení, kancelář, 

šatny a mobilní WC buňky. Hygienické a sociální buňky budou napojeny na zdroje energií 

staveništními přípojkami. 
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PŘEDMĚT SPOTŘEBA POČET OSOB POČET PŘEDMĚTŮ 

ŠATNY 1,25 m2 / os 15 18,75 m2 

SPRCHY 1 ks / 20 os 15 1 ks 

UMYVADLO 1 ks / 15 os 15 1 ks 

WC 1 ks / 10 os 15 2 ks 

PISOÁR 1 ks / 10 os 15 2 ks 

Mobilní kancelá ř 

 

• šířka 2,5 m 

• délka 6,0 m 

• výška 2,82 m 

• elektroinstalace vedena ve stropě a ve stěnách 

• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 

• uzemnění vyvedeno u dolního rámu 

• větrací mřížky v obvodových stěnách 

Typ bu ňky SPOTŘEBA POČET  

Kancelá ř stavbyvedoucího cca 14 m2 1 ks 

Kancelá ř mistr ů cca 16 m2 1 ks 
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Mobilní šatna 

 

• šířka 2,5 m 

• délka 6,1 m 

• výška 2,82 m 

• elektroinstalace vedena ve stropě a ve stěnách 

• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 

• uzemnění vyvedeno u dolního rámu 

• větrací mřížky v obvodových stěnách 

Celková plocha této šatny je 15 m2, požadovaná plocha na 15 pracovníků je 18,75  m2 , ale 

vzhledem ke skutečnosti, že do toho počtu pracovníků jsou zahrnuti i řidiči automobilů, kteří 

šatny využívat nebudou, bude dostačující 1 ks mobilní šatny. 

Mobilní sanitární bu ňka CONTIMADE STANDARD TYP 19 

 

• šířka 2,5 m 

• délka 6,1 m 
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• výška 2,82 m 

• elektroinstalace vedena ve stěnách a stopě 

• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 

• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

• ventilátor 

• porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, držák na toaletní papír, 

porcelánový pisoár, pisoárová dělicí příčka - po 2 ks, porcelánové umývadlo se 

směšovací baterií - 3 ks, porcelánové umývadlo s baterií na studenou vodu - 1 ks, 

sprchová kabina se závěsem - 2 ks, zrcadlo, polička, háček na ručník - po 4 ks, boiler 

150 l - 1 ks, podlahová vpusť - 2 ks 

• přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 

• větrací mřížky v obvodových stěnách 

Pro splnění mezního počtu zařizovacích předmětů na osobu, bude zapotřebí 1 hygienická 

buňka tohoto typu. 

3.2 Objekty odpadového hospodá řství 

3.2.1 Plastový kontejner 

Na staveništi budou umístěny 3 ks plastových kontejnerů na kolečkách ve třech barevných 

variantách pro tříděný odpad. Třídit se bude plast, sklo a papír – na každém kontejneru bude 

nalepený štítek, pro jaký druh odpadu jsou určené. 

• Rozměry    1360 x 770 x 1180 mm 

• Přepravní váha  45 kg 

• Objem     660 l 
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3.2.2 Popelnice 

Na staveništi budou umístěny 2 ks plastových kontejnerů na kolečkách ve třech barevných 

variantách pro tříděný odpad. Třídit se bude plast, sklo a papír – na každém kontejneru bude 

nalepený štítek, pro jaký druh odpadu jsou určené. 

• Rozměry    740 x 580 x 1075 mm 

• Přepravní váha  16 kg 

• Objem     240 l 

3.3 Objekty zajiš ťující provoz staveništ ě 

3.3.1 Elektrorozvad ěč 

Na staveniště bude umístěn staveništní rozvaděč RS 2.0.1.4 IP44, který bude sloužit k 

přímému napojení strojů a jiných zařízení. Rozvaděč je opatřen chráničem a hlavním 

vypínačem. 

• zásuvka 2x  5 k / 32 A / 400 V 

• zásuvka 1x  5 k / 16 A / 400 V 

• zásuvka 4x  16 A / 230 V 

3.3.2 Hydrantový nástavec s vodom ěrem 

Pro zajištění výrobní vody bude použit hydrantový nástavec s vodoměrem, který bude 

osazen na hydrant veřejné sítě, po odsouhlasení správce VaK Zlín. Ten provede zapečení 

vodoměru. 

• ventil B s uzávěrem 

• spodní otočná hlava DN 80 

• zapečetěný vodoměr QN 10, kapacita měření 20 m3 / h  
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3.3.3 Mobilní oplocení 

Po celém obvodu staveniště bude umístěno mobilní oplocení. Je navrženo průhledné vysoké 

oplocení PV 6 s rámem vyplněným pevnou drátěnou sítí, s ochranou proti přelezení. Svislé 

dráty vystupují nad úroveň trubky a přelézání tak obzvláště stěžují. Plot se skládá z 

kombinace malé sítě a svařovaných spojů. Každý rám jednoho kusu plotu je ukotvený do 

dvou betonových patek. Pro oplocení staveniště bude nutné zajistit 198 m slouhý plot. 

Sortiment bude rozšířen a vyrovnávací prvky šířky 1 nebo 2 metry a další prvky příslušenství 

oplocení. Oplocení bude opatřeno neprůhlednou plachtou. 

Počet plotových dílc ů 

Obvod staveniště 198 m 

rozměr dílců 3,5 x 2,0 m 

Celkem bude zapotřebí cca 57 plotových dílců a cca 400 m2 krycí plachty. 

Počet plotových patek 

Plotové patky slouží k osazení rámů plotu. Jednotlivé dílce jsou k patce uchyceny pomocí 

spony proti vyháknutí.  

Bude nutno zajistit cca 200 ks plotových patek 

3.3.4 Stavební je řáb 

Pro vertikální dopravu bude sloužit autojeřáb LIEBHERR 32 TT. Tento byl zvolen na základě 

vyhodnocení diagramu únosnosti a využitelnosti po celou dobu výstavby Jeřáb bude sloužit 

pro naskladnění palet se zdícím materiálem na příslušná podlaží a pro uložení střešních 

vazníků. Může být použit i pro další potřebné manipulace. 

• Maximální nosnost  4000 kg 

• Rádius otoče 30 m 

• Maximální výška háku  24 m 

• Nosnost při maximálním vyložení  1100 kg 
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• Příkon 11 kW 

4. VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PLOCHY 

Pro skladování drobného materiálu a nářadí bude sloužit skladový kontejner CONTIMADE 

TYP 24. 

Skladový kontejner CONTIMADE TYP 24 

¨ 

• šířka 2,5 m 

• délka 6,1 m 

• výška 2,6 m 

V severní části staveniště se nachází staveništní skládka, kde bude umístěn veškerý 

skladovaný materiál, kromě drobného materiálu a nářadí, které bude umístěno v 

uzamykatelných skladech. Skládka bude zpevněna zhutněným štěrkem v tl. 100 mm. 

Odvodnění skládky je zajištěno přirozeným sklonem staveniště, kdy dešťové vody budou 

svedeny do sběrného žlabu s vpustí ústící do veřejné kanalizační sítě. 

Do výrobního procesu bychom mohli zahrnout zpracování výztuže a to bude probíhat ve 

vymezeném úseku skladovacích ploch, který je vyznačen ve výkresu zařízení staveniště. 

5. STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 

Staveništní komunikace bude vytvořena ze zhutněného štěrkového násypu tl. 100 mm. 

Podklad skladovacích ploch bude vytvořen ze zhutněného štěrku tl. 100 mm. Terén pod 

stavebními buňkami a uzamykatelnými sklady bude zpevněn zhutněným štěrkem v tl. 100 

mm. 

Celková plocha staveništních komunikací a ploch pro skladování vyžadujících zhutnění 

štěrkovým podsypem je cca 1000 m2. 
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Pro účely staveništních komunikací bude zapotřebí cca 100 m3 recyklovaného štěrku. 

6. ZDROJE ENERGIÍ PRO STAVENIŠTNÍ ÚČELY 

Potřebné návrhy zdrojů energií jsou dimenzovány na maximální počet pracovníků, kteří se 

ve stejnou dobu budou vyskytovat na staveništi. 

 

6.1 Zásobování vodou 

Staveniště bude napojeno na vodovodní řad z nově vybudované přípojky. Ta bude po 

demontáži zařízení staveniště zrušena. 

6.1.1 Potřeba vody pro provozní ú čely 

Qt = ( Sv * knt ) / ( t * 3600) 

Qt    maximální hodinová potřeba provozní vody 

Sv    potřeba provozní vody za den 

knt    koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5 

t    pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 



89 

Činnost MJ Počet MJ 
Spot řeba 

l / den 

Celkem 

l / den 

Ošetřování stropní monolitické konstrukce 4NP m3 49,28 250 12320 

Příčky 1NP m2 228 15 3420 

Čištění nákladních vozidel ks 5 1000 5000 

Celkem 20740 l / den 

Qt = ( 20 740 * 1,5) / (8 * 3600) 

Qt =  1,08 l / s 

6.1.2 Potřeba vody pro osobní hygienu 

QP = (PP * Ns * knt ) / ( t * 3600) 

QP    maximální hodinová spotřeba vody 

PP    počet pracovníků ve směně 

NS    norma spotřeby vody na osobu a den 

knt    koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, knt = 2,7 

t    pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 

Činnost MJ Počet MJ 
Spot řeba 

l / den 

Celkem 

l / den 

Pracovníci os 15 75 1125 

Celkem 1125 l / den 

QP = (15 * 75 * 2,7 ) / ( 8 * 3600) 

QP =  0,11 l / s 

6.1.3 Potřeba vody pro protipožární ú čely 

Staveništní rozvod požární vody pro požární účely není nutné navrhovat, neboť ve 

vzdálenosti max. 200 m od hranice staveniště se nachází vodní hydrant. 
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6.2 Zásobování elektrickou energií 

Hodnota příkonu elektrické energie se stanoví z celkového počtu strojních zařízení na 

staveništi konkrétně z jejich výkonu. Ve výpočtu bude uvažována pouze ta strojní sestava, 

která se bude na staveništi vyskytovat ve stejný čas. 

S = 1,1 √(β1 * P1 + β2 * P2 + β3 * P3)2 + (β1 * P1 * tgφ1 + β2 * P2 * tgφ2 + β3 * P3 * tgφ3)2 

S      zdánlivý příkon 

1,1      koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 

β1, β2, β3     koeficienty náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 

tgφ1, tgφ2, tgφ3   fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 

P1      instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2      instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

P3      instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Koeficient náročnosti β1 dle ČSN 34 1610 

• Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek s jedním elektromotorem 0,75 

• Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek se dvěma a více elektromotory 0,55 

Koeficient náročnosti β2 vnitřního osvětlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 

Koeficient náročnosti β3 vnějšího osvětlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 

V případě většího počtu mechanizačních prostředků na stavbách: 

• Ze zděné nosné konstrukce 0,25 

• S ocelovou nosnou konstrukcí 0,4 

• Ze železobetonových prefabrikátů s použitím lehkých mechanizačních prostředků 0,45 

• Ze železobetonových prefabrikátů s použitím těžkých mechanizačních prostředků 0,55 
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Hodnota P 1 - instalovaný výkon elektromotor ů na staveništi 

Stroj MJ Počet MJ 
Spot řeba 

kW 

Celkem 

kW 

Stavební jeřáb ks 1 11,0 11,0 

Míchačka ks 2 0,7 1,4 

Svářecí stroj ks 1 3,5 3,5 

Celkem 15,9 kW 

Hodnota P 2 - instalovaný výkon vnit řního osv ětlení 

Stroj MJ Počet MJ 
Spot řeba 

kW 

Celkem 

kW 

Osvětlení buněk ks 10 0,15 1,5 

Halogenový reflektor vnitřní ks 4 0,5 2,0 

Celkem 3,5 kW 

Hodnota P 3 - instalovaný výkon venkovního osv ětlení 

Stroj MJ Počet MJ 
Spot řeba 

kW 

Celkem 

kW 

Halogenový reflektor vnější ks 2 1,0 2,0 

Celkem 2,0 kW 

Celkový pot řebný výkon na staveništi 

S = 1,1 √(0,55 * 15,9 + 0,8 * 3,5 + 0,9 * 2,0) 2 + (0,55 * 15,9 * tg0,75 + 0,8 * 3,5 * tg0,9 + 0,9 * 

2,0 * tg0,9)2 

S =  14,24 kVA 
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6.3 Kanalizace splašková 

Hygienické buňky budou napojeny na staveništní kanalizační přípojku DN 125, která ústí do 

kanalizační přípojky budovaného objektu a dále do veřejné kanalizační sítě. 

6.4 Odvodn ění staveništ ě 

K odvodnění staveniště bude využito přirozeného spádu staveniště. V jeho západní části 

bude zřízen betonový žlab, který pojme povrchovou vodu stékající ze staveniště. Ve žlabu 

bude umístěná vpusť s potrubím, které bude ústit do stávající kanalizace. 

7. OMEZENÍ A ZNAČENÍ 

Vstup na staveniště bude označen informační tabulí - vstup nepovolaným osobám zakázán. 

Vlastní pracovníci dodavatele budou řádně proškoleni a seznámeni se specifiky teto stavby z 

hlediska bezpečnosti práce. Totéž se předpokládá i u pracovníků jednotlivých 

subdodavatelů. 

V případě zásahu do vozovek místních komunikaci je nutné alespoň 5 dnů před podáním 

žádosti o povoleni zvláštního užívaní požádat u zdejšího odděleni statni správy na úseku 

pozemních komunikaci o stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v souladu s ustanovením §77 odst.(1) písm. c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů. 

V případě, že v souvislosti se zásahem do vozovek místních komunikaci bude nutné omezit 

silniční provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou, je nutné požádat u zdejšího silničního 

správního úřadu v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací (při 

úplné uzavírce min. 30 dnů předem, u částečné uzavírky min. 10 dnů předem) o její povoleni 

v souladu s ustanovením §24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni 

pozdějších předpisů. 

V případě, že v rámci realizace stavebních prací dojde k zásahu do tělesa pozemní 

komunikace, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací 

(min. 10 dnů předem) požádat u zdejšího silničního správního úřadu v souladu s 

ustanovením § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších 

předpisů, o povoleni zvláštního užívaní místních komunikaci za účelem provádění 

stavebních prací. 
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8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při provádění stavby budou vznikat odpady typické pro stavební a montážní činnosti tohoto 

druhu a rozsahu, které nebude mít výraznější vliv na likvidaci nebo odvoz a uložení na 

skládku.  Vzhledem k charakteru místa stavby, typu stavby a předpokládanému technickému 

vybavení se bude jednat o následující odpady – jedná se o odpady kategorie ostatní dle 

Sbírky zákonů č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) 

Katalogové 
číslo 

likvidace 
Název odpadu Kód 

odpadu Způsob likvidace 

15 01 Obaly   

15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 

15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 

17 01 Beton cihly, tašky a keramika   

17 01 02 Cihly O skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 
kontejner, skládka 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 

17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
z azbestu 

  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

O kontejner, sběrné suroviny 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů 

N kontejner, skládka, 
spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O kontejner, spalovna, 
skládka 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
předmětů a výrobků z nich vyráběných 

  

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 

Forma zneškodňování odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. Firma si musí 

zajistit smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 
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Nakládání s odpady, způsob jejich uskladnění, odvoz odpadů k likvidaci, popřípadě k 

dalšímu využití zajistí tedy původce odpadu, který jako právnická osoba je původcem 

odpadu.  

Na nakládání s odpady se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 

předpisy – vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláška č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Z tohoto důvodu je původce odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech povinen 

zabezpečit zejména: 

• shromažďovat a třídit odpady 

• zabezpečit odpady před zcizením, znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem. 

• původcem odpadu při produkci nebezpečných odpadů musí zajistit souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady a vést evidenci odpadu 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna mechanickým oklepem, případně 

oplachem tlakovou vodou. Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. Výjezdy 

ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací bude 

okamžitě odstraněno. 

9. BOZP 

9.1 Obecné požadavky na staveništ ě 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 

a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 

v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě  
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ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 

umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým 

postižením. 

Vjezdy  na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními značkami, provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 

provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  stav pracovišť a 

dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 

popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

jeho bezprostřední blízkosti 

9.2 Bezpečnost na staveništi z hlediska t řetích osob 

Bezpečnost na staveništi se řídí plánem bezpečnosti, jež je upraven dle platných zákonů a 

vyhlášek. Osoby pohybující se na staveništi musí být předem seznámeny s obsahem 

zmíněného dokumentu a svým podpisem se zaváží j jeho dodržování. Bezpečnost na 

staveništi se řídí především nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále také nařízením 

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

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Na staveniště je povolen vstup pouze osobám na stavbě pracujícím nebo osobám řídícím 

práce, či osobám v jejich doprovodu. Pracovní úrazy zapříčiněné nedodržením předpisů 

nebudou odškodněny. Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna nosit ochranou 

přilbu, pevnou obuv a reflexní vestu.  
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Proti nepovolanému vniknutí cizích osob bude staveniště oploceno do výšky 2,0 m po celé 

jeho hranici. Vjezd a výjezd na, resp. ze, staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. 

Nebezpečná zařízení apod. budou označena informačními tabulemi. 

Provoz na staveništi se bude řídit pravidly silničního provozu. Na staveništi nejsou 

vyžadovány úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Za bezpečnost na stavbě zodpovídá stavbyvedoucí, v případě jeho nepřítomnosti mistr. 

9.3 Uspo řádání a bezpe čnost z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 

Staveniště je zpřístupněno z ulice Kotěrova, komunikace musí být po celou dobu výstavby 

udržovány v čistotě.  

Při práci s jeřábem musí být dodržován zákaz manipulace s břemenem v zakázaných 

oblastech, které jsou znázorněny ve výkresu zařízení staveniště. V rámci ochrany okolí před 

hlukem nebo vibracemi, musí být dodržovány pokyny pro dobu nočního klidu. 

Nejvyšší přípustné limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou 

pak rovny: 

• v době 6 - 7; 21 - 22 hodin      LAeq = 60,0 dB(A) 

• v době 7 - 21 hodin     LAeq = 67,4 dB(A) 

• v době 22 - 6 hodin       LAeq = 55,0 dB(A) 

10. NÁKLADY NA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Ekonomické vyhodnocení nákladů je rozděleno na náklady za pronájem staveništních buněk 

a jeřábu, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na zřízení vnitrostaveništních 

komunikací a skladovacích ploch a náklady na spotřebu energií. 

Náklady na pronájem staveništních bun ěk a jeřábu 

Typ Množství 
Cena Kč / 

MJ 

Doba 

trvání 

(měsíce) 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 
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Mobilní kancelář 2 ks 2800 11 30.800 Pronájem 

Mobilní šatna 1 ks 2400 11 26.400 Pronájem 

Mobilní sanitární buňka 1 ks 2900 11 31.900 Pronájem 

Skladovací kontejner 3 ks 2000 11 22.000 Pronájem 

Kontejnery na odpad 3 ks - - - Vlastní 

Oplocení 198 m 60 12 142.560 Pronájem 

Jeřáb 1 ks 40 000 5 200.000 Pronájem 

Montáž, demontáž a doprava 

jeřábu 

2 20000 - 40.000 Pronájem 

Celkem 494.660 Kč  

Cena pronájmu staveništních buněk obsahuje i cenu za dopravu, montáž a demontáž a 

pravidelný servis (každých 14 dní). 

 

Náklady na z řízení staveništních p řípojek 

Typ Množství 
Cena Kč / 

MJ 

Doba 

trvání 

(měsíce) 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 

Přípojka vody 25 m 767 - 19.175 RTS 13/I 

Přípojka kanalizace 19 m 1000 - 19.000 RTS 13/I 

Přípojka NN 33 m 450 - 14.850 RTS 13/I 

Celkem 53.025 Kč  

Náklady na z řízení vnitrostaveništních komunikací a skladovacích  ploch 

Typ Množství 
Cena Kč / 

MJ 

Doba 

trvání 

(měsíce) 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 

Štěrk 180 t 250 - 45.000 100 m3 



98 

Celkem 45.000 Kč  

Náklady na spot řebu energií 

Denní spotřeba elektřiny cca 25 kW / den 

Denní spotřeba vody cca 2 m3 / den 

Typ Množství 
Cena Kč / 

MJ 

Doba 

trvání 

(měsíce) 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 

Voda 40,0 

m3/měs 

78 

Kč/m3 

11 34.320 2 m3/den- 

Elektřina 0,5 

MWh/měs 

4130,5 

Kč/MWh 

11 22.717 25 kW/den 

Celkem 57.037 Kč  

Celkové náklady na za řízení staveništ ě 

Typ 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 

Staveništní buňky a jeřáb 494.660  

Staveništní přípojky 53.025  

Komunikace a skladovací plochy 45.000  

Spotřeba energií 57.037  

Celkem 649.722 Kč  

Celková cena zařízení staveniště bude stanovena ve výši 3 %, z celkové ceny díla 

23.156.774,03 bez DPH na 694,703,22 Kč. 
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11. ČASOVÝ PLÁN ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

č. objektu Objekt za řízení staveništ ě 
Rozhodující termíny 

zřízení likvidace 

1. Staveništní přípojky 31.3.2014 2.4.2014 

2. Oplocení 31.3.2014 12.5.2015 

3. Staveništní komunikace 3.4.2014 12.5.2015 

4. Stavební buňky 4.4.2014 20.3.2015 

5. Stavební jeřáb 1.7.2014 7.12.2014 

Časový plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště je zpracován také graficky, v 

rámci podrobného časového plánu. 
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1. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

• ochranu proti hluku a vibracím 

• ochranu proti znečišťování  komunikací a nadměrné hlučnosti 

• ochranu proti znečišťovaní ovzduší 

• ochranu proti znečisťování  pozemních a povrchových vod 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 

staveniště se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo 

zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody a pod.) se musí po dobu 

společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném 

nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního 

stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 

2. VLIV NA PODZEMNÍ A DEŠŤOVÉ VODY BĚHEM 

VÝSTAVBY 

V průběhu realizace stavby je nutno řešit vodní režim v dotčeném území a to především při 

realizaci výkopů spodní stavby, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů území a 

minimalizovalo se omezení zasakování dešťových v území a zpomalování odtoku těchto vod, 

v daném případě prostřednictvím jednotné kanalizace na ČOV. 

V zájmových hloubkách výstavby zaplavených dešťovými vodami (případně ojediněle spodní 

vodou) budou vody odčerpány kalovým čerpadlem do stávající dešťové kanalizace 
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3. ODPADY Z VÝSTAVBY 

Při provádění stavby budou vznikat odpady typické pro stavební a montážní činnosti tohoto 

druhu a rozsahu, které nebude mít výraznější vliv na likvidaci nebo odvoz a uložení na 

skládku.  Vzhledem k charakteru místa stavby, typu stavby a předpokládanému technickému 

vybavení se bude jednat o následující odpady – jedná se o odpady kategorie ostatní dle 

Sbírky zákonů č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) 

Katalogové 
číslo 

likvidace 
Název odpadu Kód 

odpadu Způsob likvidace 

15 01 Obaly   

15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 

15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 

17 01 Beton cihly, tašky a keramika   

17 01 02 Cihly O skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 
kontejner, skládka 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 

17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
z azbestu 

  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

O kontejner, sběrné suroviny 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů 

N kontejner, skládka, 
spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O kontejner, spalovna, 
skládka 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
předmětů a výrobků z nich vyráběných 

  

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 

4. ZPŮSOB ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

Forma zneškodňování odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. Firma si musí 

zajistit smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 
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Nakládání s odpady, způsob jejich uskladnění, odvoz odpadů k likvidaci, popřípadě k 

dalšímu využití zajistí tedy původce odpadu, který jako právnická osoba je původcem 

odpadu.  

Na nakládání s odpady se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 

předpisy – vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláška Č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Z tohoto důvodu je původce odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech povinen 

zabezpečit zejména: 

• shromažďovat a třídit odpady 

• zabezpečit odpady před zcizením, znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem. 

Původce odpadu při produkci nebezpečných odpadů musí zajistit souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady a vést evidenci odpadu 

5. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Provádění pilotáže bude vytvářet nadlimitní hluk přes denní dobu, v noci je výstavba 

nepřípustná. Předpokládá se, že práce na přípravě území budou probíhat v době pondělí-

pátek od 7.00hodin do 17.00. Z literatury a protokolů o zkoušce měření hluku jsou převzaty 

hodnoty hladiny akustického tlaku při nasazení pracovních strojů a běžné stavební činnosti: 

• 1 pilotovací souprava    LAeq,T = 97,9 dB ve vzdálenosti 10 m 

• 1 rýpadlo v běžném nasazení LAeq,T = 83 dB ve vzdálenosti 10 m 

• 1 těžké nákladní vozidlo   LAeq,T = 78 dB ve vzdálenosti 10 m 

Nejvyšší přípustné hodnoty pro běžnou výstavbu jsou stanoveny dle podkladu „Nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací". 

Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru" se limit v  ekvivalentní 

hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s, se stanoví součtem základní 

hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 

prostoru a denní a noční době. 
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Hygienický limit Laeq,s mezi 7. a 21. hodinou ze stavební činnosti kratší než 14 hodin se 

vypočte podle vzorce Laeq,s = Laeq,T + 10*log((429+t1)/t1), kde t1 je doba trvání hluku ze 

stavební činnosti. V tomto případě se doba trvání hluku předpokládá 8 hodin. 

Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou pak 

rovny: 

v době 6 - 7; 21 - 22 hodin      LAeq = 60,0 dB(A) 

v době 7 - 21 hodin     LAeq = 67,4 dB(A) 

v době 22 - 6 hodin       LAeq = 55,0 dB(A) 

Uvedené hodnoty nejvýše přípustné hladiny hluku se vztahují k referenčním bodům. 

Hlučnost nákladních automobilů je závislá na jejich technickém stavu a intenzitě dopravy.  

Výpočet dopadu hluku je závislý na nasazení jednotlivých mechanizmů a sledu prováděných 

prací stavebním podnikem. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém 

stavu, jejichž  hlučnost nepřekračuje  hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 

provozu strojů, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude 

nutno zabezpečit ochranu pasivní.  

6. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A 

NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna mechanickým oklepem, případně 

oplachem tlakovou vodou. Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. Výjezdy 

ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací bude 

okamžitě odstraněno.
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1. ÚČEL PLÁNU BOZP 

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., určující pravidla, 

která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla 

platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. 

Cílem Plánu BOZP na stavbě je stanovit a koordinovat základní podmínky k zajištění 

bezpečnosti práce. 

Plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezpečuje koordinátor BOZP, je-li jmenovaný ve 

smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 

Zhotovitel určený k realizaci, je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu 

vyzvat koordinátora a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním spolupracovat. 

Povinností zhotovitele je bez prodlení upozornit koordinátora nebo odpovědnou osobu na 

jakékoliv změny technologií, pracovních postupů, časového plánu, harmonogramu prací, 

které by poukázaly na další možná rizika při provádění pracovních činností na staveništi. 

Vyhodnocení plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci 

kontrolních dnů. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni 

zhotovitelé. 

2. LEGISLATIVA 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

• Nařízením vlády č. 378/2011 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Dále je nutné dodržovat postupy stanovené technologickými předpisy pro dané etapy, řídit se 

návody, pravidly, radami a podmínkami od výrobců na obsluhu zařízení a zacházení se 

stroji. 
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3. OBECNÉ POŽADAVKY 

Zhotovitelé se zaručují, že realizaci vlastních prací budou provádět pracovníci, kteří jsou pro 

výkon práce zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámení s příslušnými 

bezpečnostními předpisy. Pokud pracovníci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba 

zvláštní odborné kvalifikace (svářeč, jeřábník,..), odpovídá každý zhotovitel, že tito pracovníci 

vlastní osvědčení odborné způsobilosti, které mají při práci na dosah. 

3.1 Pracovníci 

3.1.1 Povinnosti pracovník ů 

• Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané technologické postupy. 

• Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti. 

• Neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví 

nebo život svůj či jiné osoby. 

• Neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, žejména práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci. 

• Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 

• Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a koordinátorovi 

BOZP stavby. 

• Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 

informovat o nich neodkladně nadřízeného. 

• Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné prostředky dle 

rizik. 

• Ochraňovat životní prostředí. 
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3.1.2 Pracovník ům je zakázáno 

• Vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu 

pracovní doby i mimo areál stavby. 

• Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. 

• Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud 

není zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout. 

• Bez vědomí nadřízeného opouštět pracoviště. 

3.2 Zhotovitel 

3.2.1 Před zahájením prací zajistí 

• Stanoví způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavení stavby skříňkami první 

pomoci. 

• Stanoví způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě. 

• S postupem výstavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby v požární ochraně 

začlenit objekt do příslušné kategorie z pohledu požárního nebezpečí, nutno 

prokazatelně informovat koordinátora BOZP. 

• Označí hlavní přívody elektrického proudu, vody, plynu atd. 

• Prokazatelně seznámí všechny pracovníky s riziky na dané stavbě v rozsahu 

stanoveném tímto Plánem BOZP a případně interní dokumentací BOZP, informace o 

rizicích jsou doloženy v příloze k tomuto plánu. 

• Koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby se 

zaměřením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP stavby. 

• Zpracování technologického - pracovního postupu pro provedení bezpečné práce. 

• Vymezení staveniště (ohrazení, oplocení) k zajištění ochrany stavby, zařízení a osob. 
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3.2.2 Základní povinnosti zhotovitele 

• Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, vybavit 

pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 

• Seznamovat pracovníky se zpracovaným technologickým nebo pracovním postupem a 

podle náročnosti s rizikovou prací, dále s projektovou dokumentací v rozsahu, který se 

jich týká. 

• Koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby v součinnosti 

s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště 

(pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým opatřením seznamovat příslušné pracovníky. 

• Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při 

zhoršení pracovních podmínek, a tuto skutečnost neprodleně hlásit koordinátorovi 

BOZP. 

• Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření k 

zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky. 

• Při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi 

a koordinátorovi BOZP další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení, které 

jako dodavatel stavebních prací nemá k dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských 

sítí jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaných osob do ohroženého 

prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí. 

• Školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v 

potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a 

pomůckami. 

• Zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s 

přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky. 

• Zajistit ohrazení, osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty 

označit bezpečnostními značkami a tabulemi. 

• Na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a 

potřebné výstražné značky, přechody, svodidla, atd. 

• Jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a pevnosti. 
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• Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských 

sítí a jiných překážek. 

• Při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, 

přechodů, výstražných světel apod. 

• Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability ručních i strojně hloubených stěn 

výkopu. 

• Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění se zápisem do 

stavebního deníku. 

• Provádět denní prohlídky zařízení posuvného bednění a o jejich výsledku psát 

záznamy. 

• Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném 

zatvrdnutí. 

• Před zahájením betonáže převzít zhotovenou armaturu se zápisem do stavebního 

deníku. 

• Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením 

podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených 

pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky. 

• Seznamovat pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění pro práce 

ve výškách, stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění. 

• Provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení až po jejich úplném 

dokončení a vybavení. 

• Vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění 

bezpečnosti práce při jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách 

nebo návodu k obsluze. 

• Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce. 

• Seznamovat pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při 

provozu stroje. 
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• Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou 

osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu. 

3.3 Koordinátor BOZP 

3.3.1 Povinnosti koordinátora BOZP 

Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli veškeré informace o 

zdravotních rizicích, které jsou mu známy (před i v průběhu realizace) a které se dotýkají 

jeho činnosti. Dále je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a 

vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

Koordinátor oznamuje zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem ne- prodleně přijata 

přiměřená opatření ke sjednání nápravy. 

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech o nichž 

se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. Koordinátor tento 

dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální podobě. Do „Plánu BOZP" musí 

být promítnuty veškeré známé skutečnosti (fyzický stav uspořádaní staveniště, řešené 

závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, změny technologických plánů), které 

mohou mít vliv na BOZP na stavbě. 

V případě, že dojde k podstatné změně dokumentu, musí být aktualizovaná podoba opět 

předána všem zainteresovaným zástupcům. Aktualizace mohou být předány elektronickou 

cestou formou e-mailu nebo v tištěné podobě, přičemž je preferovaná elektronická cesta. 

Zhotovitel nastupující k provedení prací již během realizace stavby obdrží aktuální znění 

„Plánu BOZP" od zadavatele stavby nebo od objednatele prací (např. nadřazený zhotovitel, 

investor atd.). 

3.3.2 Oprávn ění koordinátora BOZP 

• v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze 

staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 

• vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů, 
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• požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení právních předpisů zejména 

prokázání provádění zkoušek a revizí technických zařízení a strojů, prokázání 

způsobilosti obsluh technických zařízení a strojů, prokázání kvalifikace (školení) 

pracujících osob a jejich zdravotní způsobilost (např. pro práce ve výšce), 

• požadovat po zhotovitelích prokázání přidělení, používání a kontrolování OOPP 

• vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických nápojů, 

• vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky 

požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI JEDNOTLIVÝCH 

PRACOVNÍCH ČINNOSTECH 

4.1 Zabezpečení staveništ ě, přístupy 

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m a na každém vstupu bude na viditelném místě 

umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám". Zabezpečení obvodu 

staveniště (celistvosti a neporušenosti oplocení), včetně zařízení staveniště bude 

kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem stavby a 1x týdně koordinátorem BOZP, 

který provede zápis o kontrole do bezpečnostního (popř. stavebního deníku). 

Přístup na staveniště je možný po zpevněných komunikacích. S přítomností osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci tohoto staveniště neuvažuje. 

4.2 Zařízení pro rozvod energie 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 

fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení 

musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 

způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 

existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 

označeny. 
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Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 

elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 

zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 

strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 

vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

4.3 Inženýrské sít ě 

Před započetím prací budou všechny inženýrské sítě vytyčeny, označeny a zaměstnanci 

zhotovitele budou seznámeni s jejich polohou. Při obnažení inženýrských sítí budou kabely 

podloženy tak, aby se neprohýbaly, ocelová potrubí budou obalena proti poškození 

padajícím materiálem a předměty. Při výkopových pracích v ochranných pásmech se bude 

kopat ručně. 

Staveništěm prochází podzemní vedení podzemní vedení NN, vodovod a podzemní 

telekomunikační kabely. Musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření ČEZ 

Distribuce a.s., SmVaK a.s a Telefonica O2. 

4.4 Skladovací prostory materiál ů 

Jako skladovací plochy budou využiti plochy v rámci oploceného staveniště, které budou 

zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno 

dodržet tyto bezpečnostní požadavky: 

• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 

a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
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provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

• Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 

tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

• Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 

skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 

zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu 

a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

• Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 

označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

požadavky zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4.5 Zemní práce 

Jedná se o strojní nebo ruční provedení výkopů pro základy objektů a přípojky sítí. Při těchto 

pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 

• Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem! 

• Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny v 

souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 

výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 

• Při jízdě ze svahů a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 

jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. 
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• Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 

omezení výhledu obsluhy. 

• Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 

zajištěno v souladu s návodem k používání. 

• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

• Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 

aby se vzájemně neohrožovaly 

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. 

• Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 

začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopů a z výkopů. Není-li v 

provozní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2m. 

• Po dobu přerušení výkopových prací nutno zajistit, aby výkopy byly zajištěny proti pádu 

fyzických osob zábradlím a bezpečnostní značkou. 

• Výkopy v zastavěném území musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

osob, zajištěny zábradlím nebo ohrazením s výškou horní tyče min.1,1 m nad terénem. 

4.6 Stavba základových pás ů a ŽB desky, betoná řské práce  

Jedná se o provedení betonových základových desek, ŽB věnců, stropů a zpevněných 

ploch. Doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači a autočerpadly. Při těchto 

pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 

• Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny v 

souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
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• Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stadiu montáže 

i demontáže proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 

postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 

• Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části řádně 

prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 

bednění a její kontrole se provede písemný záznam. 

• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníku a při jejím 

ukládáním do konstrukce je nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah, 

popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu. 

• Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutné zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

4.7 Doprava a montáž t ěžkých konstruk čních stavebních díl ů 

Při realizaci stavebního díla se bude používat autojeřáb, který bude sloužit k dopravě a 

usazení těžkých konstrukčních stavebních dílů. Při těchto pracích je nutno dodržovat 

následující bezpečnostní požadavky: 

• Zhotovitel montážních prací je povinen zpracovat technologický postup pro montážní 

práce, ze kterého budou zřejmé montážní, bezpečnostní pomůcky a přípravky a vázací 

prostředky. 

• S technologickým postupem montážních prací musí být prokazatelně seznámeni 

všichni zaměstnanci, kteří budou vykonávat montážní práce. 

• Zhotovitel montážních prací je povinen zajistit, aby montážní pracoviště umožňovalo 

bezpečné provádění prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 

• Během zdvihaní a přemísťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo 

podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 

zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

• Obsluha autojeřábu musí být pro tyto činnosti odborně způsobilá a musí vlastnit platný 

jeřábnický průkaz. Zaměstnanci, kteří budou provádět vázání břemen, musí být pro tyto 

činnosti odborně způsobilí a musí vlastnit platný vazačský průkaz. 
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4.8 Zednické práce, stavba svislých konstrukcí a sc hodišt ě 

Jedná se o zdění objektů a úpravy konstrukcí ze zdících materiálů, osazování 

prefabrikovaných materiálů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, zhotovování 

podlah nebo dlažeb, úpravy povrchů stěn. Zdění objektů bude prováděno z lešení. Způsob 

provedení obvodových nosných konstrukcí, dělících příček, provedení stropní konstrukce a 

stavba schodiště je popsána v technické zprávě. Při těchto pracích je nutno dodržovat 

následující bezpečnostní požadavky: 

• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6m. 

• Na právě vyzdívanou zeď se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 

ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázaní rohů. 

• Před uvedením míchačky do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 

horizontální poloze. 

• Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek směsi 

do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky není 

dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního 

nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

• Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 

elektrické energie. 

• Jestliže vzniknou v podlaze otvory, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25m, musí 

být bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosností zajištěnými 

proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny např. zábradlím nebo 

ohrazením. 

• Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty 

a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.) 

• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

• Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 

fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
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• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m. 

• Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

• Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 

malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí 

být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

• Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 

jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

4.9 Práce na žeb říku 

• Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 

ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 

(řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, atd.) se na žebříku nesmějí používat. 

• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg. 

• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 

jedna osoba. 

• Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. 

Přenosný žebřík musí být postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly rovnoměrné. 

4.10 Práce na lešení 

• Montáž a demontáž lešení smí být prováděna dle návodu a pouze pod dohledem 

osoby odborně způsobilé pro tuto činnost. 
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• Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek lešení s výjimkou žebříků. 

Které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

• Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 

největší délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti. 

4.11 Stavba vodorovných konstrukcí a st řešní konstrukce 

• Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 

jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

• Zaměstnance pracující na střeše je nutné chránit proti pádu ze střešního pláště na 

volných okrajích, sklouznutím ze střechy, propadnutím střešní konstrukcí. 

• Ochrana proti pádu musí být zajištěna použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků. 

• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů, je vždy nutné zajistit: 

- vyloučení provozu, 

- ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m, dozorem ohrožených prostor 

po celou dobu ohrožení. 

- ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 1,5 m   od paty svislice, která 

prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

• Shazovat předměty na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že: 

- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazení, vyloučením 

provozu, střežením), 

- materiál je shazován uzavřeným shozem, 

- je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti. 

- nelze shazovat předměty a materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty, které by mohly zaměstnance strhnout z 

výšky!! 
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4.12 Manipulace s b řemeny 

• V pracovním prostoru jeřábu (tj. prostor pod zavěšeným břemenem a v jeho blízkosti) 

platí zákaz vstupu nepovolaným osobám a vjezdu dopravních prostředků, jejichž 

činnost nesouvisí s provádějícími manipulacemi. Tento prostor bude střežit po dobu 

práce pověřená osoba. 

• Břemeno nesmí být dopravováno nad pracovníky (ani osobami) nebo v jejich 

bezprostřední blízkosti. 

• Jeřábník musí mít dostatečný výhled na břemeno a pracovní prostor, nemá-li 

dostatečný výhled, řídí se pokyny vazače nebo signalisty, který musí být v takovém 

místě, odkud má neomezený a dostatečný výhled. 

• Vazač, jeřábník nebo signalista musí zajistit, aby břemeno nebo zdvihová lana jeřábu 

se nedostala do kontaktu s překážkami. 

• Za uvázání a odvázání břemene je zodpovědný vazač. 

4.13 Omítky, obklady, dlažba, fasáda 

Při těchto pracích platí rovněž bezpečnostní podmínky, uvedené v článku 4.2,4.3 a 5. Chůze 

na dřevěném žebříku při malířských pracích může být prováděna pouze na ploše, kde je 

vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 

4.14 Výkopy p ři stavb ě inženýrských sítí 

Hloubení rýh bude prováděno strojně. Při hloubení rýh pro uložení bude postup a 

bezpečnostní opatření následující: 

• Výkopy budou zajištěny po jedné straně dostatečné pevným dvoutyčovým zábradlím, z 

druhé strany bude uložená vytěžená zemina (výkopek) do výšky 0,9 m. 

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

• Svislé boční stěny budou zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. 

Pažení musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 

zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech. 
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• Pro sestup a výstup budou fyzické osoby, pracující ve výkopu používat žebřík. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 

24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopů, pažení a 

přístupů - se zápisem do stavebního deníku. 

• Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikací musí být přes výkopy 

zřízeny přechody a přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 

dostatečně pevným dvoutyčovým zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou hůl. 

4.15 Stavba zpevn ěných ploch a inženýrských sítí 

U těchto pracovních činností je nutné dodržovat zejména následující bezpečnostní 

požadavky: 

• Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem  

• Výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zábradlím nebo ohrazením s výškou horní 

tyče minimálně 1,1 m nad terénem. 

• Při stavbě veřejného osvětlení, resp. při zavěšování svítidel na sloupy je nutno vymezit 

prostor pod místem práce ve výšce (riziko pádu osob nebo předmětů): 

- vyloučením provozu, 

- ohrazením dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m, 

- dozorem ohrožených prostor po celou dobu ohrožení. 

4.16 Zajišt ění prací ve výškách 

Jedná se o práce, které jsou prováděné na pracovištích a přístupových komunikacích, pokud 

leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 

m. V rámci stavebního díla budou prováděny práce zejména na lešeních, výjimečně na 

střeše. V případech, kdy povaha práce vylučuje použití kolektivní ochrany proti pádu nebo 

není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 

dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 

zaměstnanců dostatečné, budou se používat osobní ochranné prostředky proti pádu. 
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Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 

• Lešení sestaví dle návodu dodavatelská společnost, která je povinna předat lešení 

prokazatelným způsobem - předávacím protokolem a poskytnout návod k užívání. Tyto 

doklady musí mít zhotovitel k dispozici po celou dobu realizace stavebního díla. 

• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 

• Shazovat materiály na níže položená místa lze jen za předpokladu, že místo dopadu je 

zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 

rozstřiku shozeného materiálu. 

• Ke zvyšování místa práce ve výšce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 

předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

• Zhotovitel práce zajistí, aby zvolení OOPP proti pádu odpovídaly povaze prováděné 

práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb. 

• Zaměstnanec je povinen se před použitím OOPP proti pádu přesvědčit o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

• Vhodný OOPP proti pádu, popřípadě polohovací systém, včetně kotevních míst, musí 

být určen v technologickém postupu. 

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ STROJŮ 

5.1 Obecné požadavky 

Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními podmínkami 

mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, mostů, sklony 

pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 

podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 

v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
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Při používání strojů je nutné respektovat ochranná pásma vedení (elektrizační soustavy, 

plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie), jak požaduje zákon 458/2000 Sb,. 

energetický zákon. 

Stroje, při jejichž činnostech vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení apod. 

S plánem BOZP a jeho aktualizacemi musí být seznámeni všichni dodavatelé, 

subdodavatelé a každý pracovník na stavbě. 

5.2 Čerpadla a strojní omíta čky 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 

směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání 

například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 

používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 

fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno. 

Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 

čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 

provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 

opakované couvání vozidel. 

Při provozu čerpadel není dovoleno 

- přehýbat hadice, 

- manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 
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- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice. 

Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 

přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 

ztěžující tuto manipulaci. 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 

lešení a jiných překážek. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 

prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami 

(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

5.3 Stavební výtahy 

Stavební výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s 

cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

6. SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP 

S plánem BOZP a jeho aktualizacemi musí být seznámeni všichni dodavatelé, 

subdodavatelé a každý pracovník na stavbě. 

7. EVIDENCE OSOB NA STAVENIŠTI 

7.1 Pracovníci 

Každý pracovník přítomný na stavbě bude zapsán do docházkového listu. Zápis bude 

doplněn o informace o odpracované pracovní době. 



125 

7.2 Povinnosti jiných osob nebo návšt ěv 

Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého z 

vedoucích pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené bezpečnosti, 

respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci objektu umístěny 

zhotovitelem stavebního díla. 

Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

8. HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které 

dojde k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za 

mimořádnou událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo 

technologická nehoda a situace, při které může být ohroženo životní prostředí. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným událostem 

předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla 

minimalizována. 

Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci - zajišťuje hlavní zhotovitel. Pokud k 

mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření vedoucí k 

likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. Pokud není likvidace 

mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být bez odkladně povolány jednotky 

Integrovaného záchranného systému: 

Integrovaný záchranný systém    112 

Zdravotnická záchranná služba    155 

Policie ČR           158 

Hasiči            150 

O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, který 

se rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 
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9. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

Zaměstnavatel musí podle ustanovení § 133a odst. 1 ZP (zákoník práce) poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. 

OOPP jsou prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním zaměstnanci chránili před 

riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Za ochranné 

prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytovaná zaměstnancům v 

prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému znečištění nebo 

opotřebení.  

Povinnosti zaměstnanců: 

• používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny; 

• používat OOPP jen jsou-li vystaveni riziku (podrobněji stanoví zaměstnavatel) 

• před použitím překontrolovat kvalitativní stav OOPP, případné nedostatky hlásit 

zaměstnavateli (resp. svému nadřízenému); v případě, že OOPP nesplňuje 

požadovanou funkci opustit ohrožený prostor nebo přerušit činnost 

• zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP, při výkonu činností epidemiologicky 

závažných používat jen čisté OOPP včetně pracovního oděvu 

• při čištění, desinfekci a údržbě OOPP se řídit pokyny zaměstnavatele 

• odkládat OOPP na místech k tomu určených, zejména při výkonu činností 

epidemiologicky závažných 

• vyžadovat výměnu OOPP pokud tato již ztratila požadované ochranné funkční 

vlastnosti a pokud by mohlo dojít k ohrožení BOZP 

• oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady při přidělování a používání 

OOPP 

• při výkonu činností epidemiologicky závažných (např. ve stravovacích službách, v 

potravinářském průmyslu apod.) neopouštět provozovnu (objekt) v průběhu pracovní 

doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi 
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• při ukončení pracovního poměru vrátit zaměstnavateli OOPP ve stavu, který odpovídá 

přiměřenému opotřebení 

• používat vlastní pracovní oděv a obuv (v případech, kdy nemá nárok na tyto části 

ustrojení jako OOPP), který odpovídá podmínkám pracoviště v souladu s 

bezpečnostními předpisy a pokyny svého nadřízeného. Povinnost zaměstnance být při 

práci řádně ustrojen lze dovodit z ustanovení § 135 odst. 4 a § 171 odst. 1 ZP (vhodný 

oděv a obuv při práci patří k jedné ze základních zásad bezpečného chování na 

pracovišti). 

Tam kde vzniká nebezpečí, že bude překročena denní osobní expozice hluku 85 dB(A) musí 

být poskytnuty zaměstnancům OOPP proti hluku. V případě, kdy denní osobní expozice 

pracujícího hluku překračuje 90 dB(A) nebo kde špičková hodnota akustického tlaku C je 

větší než 200 Pa musí zaměstnanci používat OOPP proti hluku, účinné v oblasti hladin 

hluku, které se při práci vyskytují. (Nařízení vlády č. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací). 

10. BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY 

Zaměstnavatel je povinen dle Zákoníku práce § 88 a 89, poskytnout zaměstnanci nejdéle po 

6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. 

Mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách 

nepřetržité práce. Pokud zaměstnavatel nemůže poskytnout zaměstnanci, který vykonává 

práce, které nemohou být přerušeny, přestávku na jídlo a oddech, musí zabezpečit, aby byla 

zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo i bez přerušení provozu nebo práce.  

Doba pro oddech a jídlo, kdy k přerušení provozu nebo práce nedojde, není považována za 

přestávku v práci, a započítává se do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci však musí 

být vždy poskytnuta přestávka na jídlo a oddech. 

Přestávka v práci na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí, přitom musí 

alespoň jedna její část činit  nejméně 15 minut. 

Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají  do pracovní doby. Přestávky na 

jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. 
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Přestávky v práci na jídlo a oddech nelze zaměňovat s tzv. bezpečnostními přestávkami. Má-

li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních 

předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby. 

Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se 

přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby. 

11. OCHRANNÉ NÁPOJE 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s 

nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, za podmínek stanovených nařízením vlády č. 

178/2001 Sb. podle § 5 odst. 1 tohoto nařízení vlády se k ochraně zdraví před účinky tepelné 

zátěže či zátěže chladem poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. Ochranné nápoje se 

poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně 

dostupné. 

Ochranným nápojem chránícím před účinky tepelné zátěže se doplňuje ztráta tekutin a 

minerálních látek ztracených potem a dýcháním, z čehož je zřejmé, že ochranným nápojem 

nemůže být pitná voda z vodovodu. 

• Ochranné nápoje se poskytují: 

a. při trvalé práce zařazené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 1 do třídy práce II b 

nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a vyšší, pokud je vykonávána za podmínek, 

kdy jsou překračovány v pracovním prostředí maximální přípustné operativní 

teploty (tomax) stanovené v uvedené tabulce pro tuto třídu práce, 

b. když se prokáže měřením, že dochází při dané práci u zaměstnanců ke ztrátě 

tekutin potem a dýcháním vyšší než 1,25 litru za osmihodinovou směnu; 

výpočet ztrát tekutin se provádí vždy, když je práce zařazená podle tabulky 

č.2 části A přílohy č. 1 do třídy II b nebo vyšší vykonávána v pracovním 

prostředí, v němž je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70% nebo když práce 

vyžaduje použití pracovního oděvu, u něhož jsou tepelně izolační vlastnosti 

vyšší než l clo (odpovídá třívrstvému oděvu), 

c. při trvalé práce na venkovních pracovištích, pokud je teplota venkovního 

vzduchu naměřená ve stínu v časovém rozmezí 10 až 17 hodin vyšší, než 
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hodnota tomax operativní teploty stanovené pro danou třídu práce v tabulce č. 2 

části A přílohy č. 1, 

d. při trvalé práci na uzavřených pracovištích, kde musí být z technologických 

důvodů udržována teplota 4 °C a nižší, 

e. pří trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud jsou nejnižší teploty 

venkovního vzduchu naměřené v průběhu pracovní doby nižší než 4 °C. 

Ochranné nápoje podle odstavce písm. a) až c) se poskytují v množství odpovídajícímu 

nejméně 70% tekutin ztracených za směnu potem a dýcháním. Na pracovištích uvedených v 

odstavci 2 písm. d) a e) se poskytují teplé nápoje v množství alespoň pul litru za 

osmihodinovou směnu.  

Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí 

obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí 

překročit 1 hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol. 

Na pracovištích s teplotou 4 °C a nižší se poskytují teplé nápoje v množství alespoň půl litru 

za směnu. Většinou postačuje, aby se ve vhodných prostorách (ohřívárnách a pod.) poskytla 

el. varná konvice a sáčkovaný čaj. 

12. HODNOCENÍ RIZIK MOŽNÉHO OHROŽENÍ 

BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

která se týkají výkonu práce.  

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.   

Identifikace nebezpečí, jejich vyhodnocení a zvládnutí rizik je složitý a náročný proces, 

zejména při hodnocení provádění manipulačních a udržovacích prací a různých obslužných 

činností, které jsou v prostoru i čase většinou značně variabilní a mohou se měnit v závislosti 

na druhu a místě provádění činností několikrát za směnu. Proto je identifikace a odhad rizika 

velmi obtížný.  
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Při hodnocení rizikovosti uvedených pracovních činností, pracovních postupů a technologií 

lze jen obtížně a značně nepřesně zkoumat a vyhodnocovat selhání lidského činitele, který 

se na míře hodnoceného rizika většinou podílí rozhodující měrou.   

Podle § 103 odst. 1 písm. f) zák. práce má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, podle 

potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a 

pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s vyhodnocením rizik a s ním spojené zařazení 

prací do kategorií, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením 

těchto rizik. Informace a pokyny je třeba zajistit zejména při přijetí zaměstnance, při jeho 

převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, 

zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů.  

Posuzování a hodnocení rizik je provedeno v následujících šesti základních krocích: 

• Příprava na posuzování rizik. 

• Výběr posuzovaných objektů a jejich částí, složek objektu. 

• Identifikace nebezpečí a ohrožení. 

• Vyhodnocení závažnosti ohrožení a míry rizika dle stanoveného způsobu hodnocení 

rizik 

• Stanovení opatření k odstranění resp. snížení rizik. 

• Zajištění systematického opakování posuzování rizik (zpětná vazba). 

Aby bylo mohl zaměstnavatel plnit ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce, podle 

kterého má zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a s výsledky 

vyhodnocení rizik včetně  opatření na ochranu před působením těchto rizik, je využito k tomu 

zpracovaných přehledných tabulek k hodnocení rizik.  

Dokumentace hodnocení rizik, zejména pokud se týká činností, má sloužit jako důležitý 

podklad při zpracování pracovních popř. technologických postupů pro provádění stavebních 

a montážních prací.  

Jedním ze základních přístupů k novému řešení problematiky bezpečnosti a ochrany práce 

je zásada, že pro dosažení dobré úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nestačí 

dodržovat bezpečnostní předpisy, ale je nutné zavést aktivní prevenci do organizace a řízení 
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práce včetně pracovních podmínek a to zejména formou posuzování rizik a realizací 

souhrnného procesu analýzy, kontroly a řízení rizika. 

Nejvyšší pozornost je nutno věnovat těm zdrojům rizik, které představují zvýšenou 

pravděpodobnost vzniku ohrožení zaměstnanců a těm, které mohou způsobit úrazy se 

závažnými následky na zdraví zaměstnanců (práce ve výškách, obsluha nebezpečných 

strojů, doprava materiálu, manipulace s břemeny a pohyb pracovníků v objektu), jak je 

zřejmé z tabulkového uspořádání.   

12.1 JEDNOTLIVÉ KROKY POSUZOVÁNÍ RIZIK DLE TABULEK 

12.1.1 Příprava na posuzování rizik.  

Byl proveden výběr a průzkum pracovišť a rozdělení posuzovaných objektů podle 

konkrétních podmínek ve firmě byl stanoven časový plán, určena pracovní skupina za účasti 

příslušných vedoucích zaměstnanců a externího odborného pracovníka BOZP, provedena 

celková kontrola pracovišť zajištěny potřebné podklady a informace a zvolena dále popsaná 

metoda hodnocení rizik. 

12.1.2 Výběr posuzovaných objekt ů  

Výběr posuzovaných objektů a jejich částí obsahuje všechny objekty, stroje a zařízení, 

typické a nejčastější na stavbě, které jsou sestaveny podle pracovních činností a postupů, 

nebezpečných situací, kdy je možno rozumně předpokládat ohrožení zdraví zaměstnanců. 

12.1.3 Identifikace nebezpe čí a ohrožení. 

V této části se vycházelo z konkrétních místních podmínek hodnoceného pracoviště nebo 

činností včetně nebezpečí vyplývající pro zaměstnance při výkonu hodnocených pracovních 

činností. Tato část posuzování rizik pokrývá nevyhnutelná nebezpečí a nebezpečí, která lze 

rozumně předvídat. 

12.1.4 Vyhodnocení rizik  

Vyhodnocení rizik, nebezpečí a ohrožení pomocí bodové metody. Pomocí této bodové 

metody se vyhodnocují rizika ve třech parametrech a to s ohledem na: 

pravděpodobnost ohrožení (P); 
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Odhad pravděpodobnosti, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, je stanoven 

podle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od l do 5, kde je zjednodušeně 

zahrnuta míra, úroveň a kriteria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. 

Pravděpodobnost ohrožení (P) (resp. vzniku a nežádoucí ud álosti/nehody) 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

Pravděpodobnost následk ů (N) – závažnost 

Pro stanovení pravděpodobnosti následků (N), tj. závažnosti nebezpečí je stanovena 

stupnice od 1 do 5. 

N – možné následky ohrožení (nežádoucí události / nehody)  

Poškození zdraví  bez pracovní 
neschopnosti 

1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3 

Závažný úraz a úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz 5 

Názor hodnotitel ů (H) 

V položce (H) se zohledňují ostatní vlivy na míru nebezpečí a ohrožení a to zejména: 

• pravděpodobnost odhalení vzniklého nebezpečí;  

• úroveň provozní praxe, stupeň pracovní kázně a návyků pracovníků, odůvodněnost 

předpokládat chyby pracovníků, nezkušenost při vykonávání občasných pracovních 

činností; 

• poznatky získané pozorováním (i skrytým, utajeným) pracovních aktivit, činností a 

procesů; 
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• odloučenost pracoviště, možnost výkonu řádného dozoru, možnost zajištění první 

pomoci; 

• úroveň kvalifikace, zkušeností a individuálních schopností zaměstnanců; 

• úroveň řízení BOZP; 

• stáří a stav technologických zařízení, objektů apod., úroveň údržby; 

• kumulace rizik, dynamičnost rizika; 

• vliv pracovního systému, pracovního prostředí, expozice nebezpečných faktorů, vliv 

pracovních podmínek, příp. i další vlivy tvořící potenciální riziko. 

V této položce je rovněž užito klasifikace stupni od 1 do 5. 

zanedbatelný vliv  na míru nebezpečí a ohrožení 1 

malý  vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 

větší, nezanedbatelný  vliv na míru ohrožení a 
nebezpečí 

3 

velký a významný  vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4 

více  nepříznivých vlivů na závažnost a následky 
ohrožení  a nebezpečí 

5 

Pro posouzení a vyhodnocení nebezpečí (zdrojů rizik) se příslušné číselné vyjádření 

zaznamená do sloupců „P“, „N“ „H“ dle vzoru tabulky „VYHODNOCENÍ RIZIKA“ 

Celkové hodnocení rizika se následně jednoduše vynásobí a výsledný součin je pak ukazatel  

míry rizika - R 

R  =  P  x  N  x  H 

• I. R větší než 100   – velmi vysoké riziko, zastavit činnost; 

• II. R 50 - 100    – vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření; 

• III. R   10 - 50    – riziko, potřeba nápravné činnosti; 

• IV. R    3 – 10    – možné riziko, zvýšit pozornost; 

• V. R    pod 3    – riziko možno přijmout. 
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Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření ke snížení rizika a 

prioritu bezpečnostních opatření, která by měla být obsažena v plánu zvýšení úrovně 

bezpečnosti, jenž by měl být součástí dokumentace rizik. Při stanovení stupně závažnosti 

vyhodnocených rizik je možné rozdělení do pěti rizikových kategorií (I. až V.), přičemž 

celkové hodnocení míry rizika (R) je pak přibližně následující: 

Nepřijatelné riziko 

nepřípustné, značné, kritické riziko, permanentní možnost úrazů, závažné nehody, nutnost 

okamžitého zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a 

nového vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření. Práce nesmí být zahájena nebo v ní 

nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. 

Nežádoucí riziko 

Vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižujících riziko na 

přijatelnější úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje. Je-li toto riziko spojeno 

se značnými nebezpečnými následky, musí se provést jeho další vyhodnocení, aby se dala 

přesněji stanovit pravděpodobnost možnosti vzniku úrazu jako podklad pro stanovení 

potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. 

Významné riziko 

I když rychlost provedených opatření není tak závažná jako u rizik kategorie II., je zpravidla 

nutno bezpečnostní opatření realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí vedení 

společnosti. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém 

období. 

Akceptovatelné (p řijatelné) riziko 

riziko přijatelné se souhlasem vedení společnosti. Je nutno zvážit náklady na případné 

řešení nebo zlepšení. V případě že se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření ke 

snížení rizika, je třeba zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření organizační dle místních 

podmínek. Většinou postačuje školení obsluhy, běžný dozor apod. 

Málo významné riziko 
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není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100 % bezpečnost, proto je 

nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká organizační a výchovná opatření je 

třeba realizovat. 

12.1.5 Stanovení opat ření k odstran ění resp. snížení rizik 

V této části se ke každému identifikovanému nebezpečí stanoví potřebná opatření v rámci 

prevence rizik, kterou se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 

cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

V této části jsou stanovena běžná, standardní opatření ke snížení rizika tak, aby riziko bylo 

akceptovatelné. Jde např. o organizační opatření a opatření vyplývající z příslušných 

bezpečnostních předpisů, návodů k používání apod. 

12.1.6 Zajišt ění systematického opakování posuzování rizik (zp ětná vazba) 

Obecně ve smyslu zákoníku práce platí, že povinností vedoucích zaměstnanců je stanovená 

opatření realizovat, kontrolovat a vyžadovat. Zaměstnavatel musí v rámci systému vnitřního 

řízení BOZP  zajistit, aby stanovená i existující opatření byla dodržována, za což odpovídají 

příslušní vedoucí zaměstnanci na svých pracovištích. Tyto zásady jsou obzvlášť důležité při 

vyhodnocení „nežádoucích“ resp. „mírných“ rizik. Opatření k „nepřijatelnému riziku“ je nutno 

zpravidla realizovat za účasti vedení firmy tak, aby se riziko snížilo na přijatelnější úroveň. 

Informace o rizicích je třeba zajistit zejména při přijetí zaměstnance nebo změně pracovních 

prostředků, technologie a pracovních postupů.    

12.2 ZÁVĚR 

Vyhodnocení rizik včetně identifikace zdrojů rizik a bezpečnostních opatření je zpracováno 

tak, aby je mohli využívat vedoucí zaměstnanci společnosti, kteří mají za povinnost průběžně 

hodnotit rizika a činit opatření k nápravě při své každodenní řídící a kontrolní činnosti ve 

smyslu zákoníku práce tak, aby všechna významnější rizika byla pod kontrolou. 

Největší pozornost je nutno samozřejmě věnovat těm zdrojům rizik, které představují 

zvýšenou pravděpodobnost vzniku ohrožení zaměstnanců a těm, které mohou způsobit 

závažné následky (doprava materiálu, ruční i mechanizovaná manipulace s břemeny a 

pohyb pracovníků na stavbách), jak je uvedeno v této dokumentaci. 
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Závažná rizika musí být předmětem každé pravidelné i mimořádné kontroly pracovišť. Pokud 

by na pracovištích vznikly atypické a nepředvídané situace nebo by došlo k závažnějším 

problémům s vyhodnocováním rizik, případně by šlo o obtížně zvládnutelná rizika a 

nebezpečné situace, je nutno tyto problémy řešit v součinnosti s odborným pracovníkem 

BOZP, případně s externími odborníky na prevenci rizik. V případě potřeby nutno upravit 

režim kontroly rizika, případně realizovat mimořádná opatření. 

Hodnocení rizik je nutno průběžně aktualizovat s ohledem na změny předpisů, změny 

pracovních podmínek, pracovního prostředí, zavedení, pracovních prostředků, technologií a 

pracovních postupů. 

Dokumentace hodnocení rizikových faktorů a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví slouží 

jako důležitý podklad při zpracování technologických postupů a jiných interních předpisů a 

pokynů k zajištění BOZP ve společnosti, pro vzájemnou informovanost zaměstnavatele, v 

případech kdy plní úkoly na jednom pracovišti více zaměstnavatelů ve smyslu § 101, odst. 3 

zákoníku práce. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Lékařský dům Kotěrova je koncipován jako čtyřpodlažní objekt bez podsklepení s plochou 

střechou. Je tvořen ze dvou základních částí – vlastní objekt s ordinacemi a komunikační 

přístavba se schodištěm s výtahem. 

Hlavní vstup do objektu je řešen zářezem do stávajícího terénu z východní strany od ulice 

Kotěrovy přímo do komunikačního prostoru. Toto řešení navíc umožní nezávislý provoz 

každého pata. V případě potřeby je také možné využití schodišťového prostoru jako 

samostatného požárního úseku. Hmota komunikační části má vnější rozměry 5,10 x 5,70 m. 

Hlavní provozní objekt o vnějších rozměrech 16,35 x 12,6 m je řešen v tradiční technologii 

jako konstrukční dvojtrakt, přičemž menší část o světlé šířce 5,1 m je orientované k severu a 

tvoří ji vlastní ordinace. Větší trakt o rozponu 6,3 m je orientován k jihu a jeho náplň tvoří 

nezbytné zázemí k provozu ordinací (čekárny, WC, kanceláře, denní místnosti apod.). Na 

tuto část také navazuje komunikační hmota objektu = vstup do schodiště a výtahu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt Lékařského domu Kotěrova je uvažován jako 

čtyřpodlažní a je v daném území osazen v nejvyšším místě, není navrženo vytažení 

schodiště až do úrovně střechy, aby nedocházelo k optickému zvyšování celkové hmoty 

zástavby směrem k rodinným domkům. Naopak zde došlo k zářezu do terénu a částečnému 

zapuštění 1.NP. ze stejného důvodu se předpokládá použití hydraulického výtahu KONE 

1000 kg se strojovnou v šachtě posledního 4. podlaží, který vyhovuje pro osoby s tělesným 

postižením nebo omezenou schopností pohybu. 

Dispoziční řešení každého podlaží vychází z konkrétních požadavků jednotlivých ordinací. 

Při návrhu bylo preferováno řešení, které umožňuje přístup denního osvětlení a přirozeného 

větrání do maximálně možného počtu místností. V místnostech, kde nebylo možné řešení 

přirozeného odvětrání, bude odvod vzduchu řešen nuceným větráním. 

Denní osvětlení a případně větrání některých místností stomatologického podlaží, které je 

umístěno pod střechou objektu, bude zajištěno osazením světlíků nebo prosvětlovacích 

čoček. 
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1.1 Širší dopravní vztahy 

1.1.1 Umíst ění stavby 

Stavba se nachází v katastru města Zlína, v prostoru ulice Kotěrova za stávající budovou 

polikliniky. Okolní zástavbu tvoří ze severní a východní strany objekty občanské vybavenosti 

( VŠ koleje, restaurace, poliklinika, laboratoře), z jihovýchodu pak patrové čtvrtdomky řazené 

do uliční fronty, z jihozápadu přízemní řadové garáže. Na západ od místa uvažované 

výstavby je situováno hřiště VŠ kolejí. 
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1.1.2 Trasa dodávky zdícího materiálu 

Veškerý zdící materiál bude dovážen ze stavebnin RAAB KARCHER v Malenovicích. Tyto 

stavebniny byly vybrány na základě tendrového řízení, kde nabídly nejnižší cenu 

dodávaného zdícího materiálu a jeho příslušenství. 

Na této trase je omezení rychlosti na 50 km/hod, jiná omezení se na trase nenachází. 

 

1.1.3 Trasa dodávky betonové sm ěsi 

Betonová směs bude dovážena z betonárny TAŠ-STAPPA BETON na základě celosezónní 

smlouvy o dodávce materiálu. Betonová směs bude dovážena autodomíchávači SCANIA 

P380. 

Na této trase je omezení rychlosti na 50 km/hod, jiná omezení se na trase nenachází. 
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1.1.4 Trasa dodávky výztuže 

Betonářská ocel bude dovezena z ohýbárny Jateční 78, Zlín. Tato ohýbárna byla vybrána na 

základě nejnižší nabídkové ceny. Ocel bude dovezena na nákladních automobilech MAN 

TGA 26.460 s hydraulickou rukou a uložena na staveništi na předem určených skládkách 

betonářské oceli. 

Na této trase je omezení rychlosti na 50 km/hod, jiná omezení se na trase nenachází. 
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2. STROJNÍ SESTAVA 

2.1 Strojní sestava pro zd ění 

Nákladní automobil MAN TGA 26.460 s hydraulickou ru kou 

Nákladní automobil bude použit pro dovoz materiálů potřebných ke zdění. Materiál bude 

pomocí hydraulické ruky ukládán na skladovací plochy. Hydraulická ruka poskytuje tzv. 

nekonečnou otoč hlavního ramene ruky. 

Technické parametry: 

• ložná plocha 7,2 x 2,45 m 

• max. nosnost 10 t 

• celková hmotnost 26 t 

• max. nosnost hydraulické ruky 11,8 t 

• max. výškový dosah ruky / nosnost 24 m / 1,1 t 

• max. boční dosah ruky / nosnost 20 m / 1 t 

Stavební mícha čka ATIKA Profi 145/230 V 

Stavební míchačka bude použita pro míchání malty kromě přípravy tenkovrstvé malty a dále 

k přípravě betonové směsi pro drobné dobetonávky. Míchačka je lehká a má stabilní 

konstrukci, tichý provoz, dvojitou izolaci a objem na cca 2 stavební kolečka směsi. 

Technické parametry: 

• motor  230 V 

• výkon 700 W 

• objem celkový  145 l 

• objem užitný  115 l 
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• váha  60 kg 

Univerzální pila na duté cihly 425 mm DeWALT DW393 

Univerzální pila na řezání dutých cihel bude používána na řezání a úpravu cihelných bloků. 

Technické parametry: 

• délka řezného nástroje 425 mm 

• délka zdvihu 38 mm 

• hmotnost 4,3 kg 

• výkon 700 W 

• počet volnoběžných zdvihů 3300 z /min 

• jmenovitý příkon 1350 W 

• pilové plátky se 78 zuby o délce 425 mm na řezání pálených děrovaných cihel 

pevnostní třídy do 20 N / mm2 

Elektrická vrta čka SH 820 SHK 211 

Vrtačka se bude používat pro vrtání otvorů, např. pro kotvení příček pomocí ocelových spon. 

Elektrická vrtačka k vrtání malých průměrů. 

Vrtačka bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Přístroj bude obsluhovat 

dělník, který bude proškolen ohledně bezpečnostních předpisů a bude mít ochranné 

pomůcky. 

Technické parametry: 

• Příkon 820 W síťová přípojka 230V/50Hz 

• Plynule nastavitelné otáčky 0-2800ot/min, 

• sklíčidlo pro vrtáky až 13 mm, levý nebo pravý chod, přídavná rukojeť, zarážka pro 

• nastavení hloubky vrtání, rukojeť Soft Grip 
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Míchadlo ATIKA Profi RW 1800-2 

Míchadlo bude používáno k mísení směsi pro tenkovrstvé malty pro zdění. 

Technické parametry 

• Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 

• Objem nádoby: 90 l, pro míchání až 65 litrů 

• Počet otáček: 650 ot./min 

• Průměr míchací metly: 160 mm 

• Výkon: 1.8 kW 

• Hmotnost: 7.5 kg 

• Počet rychlostí: 2 

• Délka metly: 60 cm 

Nanášecí válec 40 cm 

Nanášecí válec bude používán pro nanášení malty pro tenké spáry na keramické zdivo. 

Válec umožňuje přesné, rovnoměrné a rychlé nanášení malty. 

 

Nivelační souprava PENTAX 28 

Nivelační souprava bude použita při zjišťování rovinnosti konstrukcí a při kontrole výškových 

rozměrů. 

Nivelační souprava Pentax 28 se skládá se z nivelačního přístroje Pentax AP- 281, 

hliníkového stativu s rovnou hlavou TS-75 a odolné teleskopické nivelační latě 5m. Nivelační 

přístroj Pentax AP-281 má 28-násobné zvětšení dalekohledu.  
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Nivelační sestava Pentax 28 obsahuje: 

• nivelační přístroj Pentax AP-281 s krytkou objektivu 

• přenosný kufr pro nivelační přístroj Pentax AP-281 

• olovnici, rektifikační klíč, návod na použití nivelačního přístroje Pentax AP-201, 

• hliníkový stativ TS-75, teleskopickou nivelační lať 5m 

 

2.2 Strojní sestava pro monolitické konstrukce 

Autodomícháva č 

Autodomíchávač pro dodávku betonové směsi do čerpadla SCHWING při betonáži stropní 

konstrukce, byl zvolen SCANIA P380, protože těmito disponuje betonárna TAŠ-STAPPA 

BETON. Zlín, která bude na tuto akci betonovou směs dodávat. 

Technické parametry: 

• výkon 279 kW 

• délka 9,2 m 

• výška 3,6 m 

• šířka 2,55 m 

• objem bubnu 9 m3 

• pohon 8x4 
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Čerpadlo betonové sm ěsi 

Na betonování základové desky bylo zvoleno autočerpadlo SCHWING S 34 X s čerpací 

jednotkou P2025.  

Výložník S 34 SX  

Vertikální dosah 34,0 m 

Horizontální dosah 30,0 m 

Skládání výložníku  R 

Počet ramen 4 

Dopravní potrubí DN 125 

Délka koncové hadice 4 

Pracovní rádius otoče 500° 

Systém zapatkování XH 

Zapatkování předních podpěr 6,21 m 

Zapatkování zadních podpěr 5,7 m 

 

Čerpací jednotka P 2020  

Pohon 320 l/min 

Dopravní válec 200 x 2000 mm 

Hydraulický válec 120/80 mm 

Počet zdvihů 24 / min 

Dopravované množství 90 m3/hod 

Tlak betonu 108 bar 
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Vibrační lišta 

Pro vyrovnání finálního povrchu budou použity vibrační lišta. 

Technické parametry: 

• motor HONDA GX 25 

• hmotnost 18 kg 

• výkon 1,1 kW 

• šířka záběru 2500 mm 
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Ponorný vibrátor 

Pro vibrování uložené betonové směsi v rámci betonáže základové desky, budou použity 

vysokofrekvenční ponorné vibrátory Hervisa Perles AV 585T, které jsou určeny do náročných 

provozů. 

Technické parametry: 

• průměr hlavice 58 mm 

• délka hadice 1 m 

• napět  42 V / 200 Hz 

• příkon 930 W 

• vibrační výkon  45 m3/hod 

• hmotnost 15 kg 

Profesionální úhlová bruska BOSCH GWS 26-230 JBV 

Bruska se bude používat při řezání prutů výztuže na určité rozměry při vyztužování věnců 

stropní konstrukce a dalších materiálů. 

Bruska bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. S bruskou bude pracovat 

pracovník, který bude proškolen a bude mít ochranné pomůcky – brýle a sluchátka. 

Technické parametry: 

• Jmenovitý příkon 2.600 W 

• Volnoběžné otáčky 6.500 min-1 

• Závit hřídele brusky M 14 

• Hlavní rukojeť Přímý 

• Průměr kotouče 230 mm 

• Hmotnost 6,4 kg 
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Stříhačka betoná řské oceli DC 20 MX 

Stříhačka pro betonářskou ocel až do ø20mm. Stříhačka se bude používat pro zkracování 

ocelových prutů na požadované rozměry. 

Stříhačka je ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Přístroj bude obsluhovat 

dělník, který bude proškolen ohledně bezpečnostních předpisů a bude mít ochranné 

pomůcky. 

Technické parametry: 

• Hydraulická střihací síla15 tun 

• Stříhací rychlost přibližně 3 vteřiny 

• Charakter oceli průměru 20 mm, KS 500 

• MotorelektrickýTyp230 V / 1140 W / 5,2 A 

• Délka x šířka x výška500 x 150 x 135 mm 

• Hmotnost přibližně 10 kg 

Elektrická svá řečka 160Amp POW 462 

Svářečka bude použita pro svařování oceli. 

Svářečka bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Svářeč, který bude 

přístroj obsluhovat bude proškolen o bezpečnosti a budou mít kvalifikaci dle ČSN EN 287-1. 

Technické parametry: 

• Volty: 230V-50Hz 

• Max.výkon: 55-160 Amp 

• Elektrody: 2-4 mm 

• Příkon: 3,5 kW 
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Motorová řetězová pila HUSQVARNA455e Rancher TLT 

Pila se bude používat pro provádění dočasných zábradlí na schodišti a dalších 

zábran, dále pro řezání prken pro výrobu bednění ŽB věnců. 

Pila bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Pracovníci 

pracující s tímto strojem budou mít patřičné ochranné pomůcky pro práci 

s motorovou pilou a budou seznámeni s obsluhou. 

Technické parametry: 

• Zdvihový objem válce 55.5 cm³ 

• Výkon 2.6 kW / 3.5k 

• Objem palivové nádrže 0.44l 

• Objem olejové nádrže 0.32l 

• Řezací zařízení 

• Rozteč řetězu .325" 

• Doporučená délka lišty 33-50 cm / 13-20" 

• Hladina zvuku 104 dB(A) 

• Emise hluku 113 dB(A) 

• Vibrace na přední/zadní rukojeti 3.4 m/s² / 4.5 m/s² 

• Hmotnost bez lišty a řetězu 5.8 kg 
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3. JEŘÁB 

Pro vertikální dopravu bude sloužit autojeřáb LIEBHERR 32 TT. Tento byl zvolen na základě 

vyhodnocení diagramu únosnosti a využitelnosti po celou dobu výstavby Jeřáb bude sloužit 

pro naskladnění palet se zdícím materiálem na příslušná podlaží a pro uložení střešních 

vazníků. 

• Maximální nosnost:   4000 kg 

• Rádius otoče:  30 m 

• Maximální výška háku  24 m 

• Nosnost při maximálním vyložení  1100 kg 

• Příkon  11 kW 
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1. OBECNÉ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI  

Technické řešení všech konstrukčních prvků a jejich sestav, ze kterých se nemovitost 

skládá, je na úrovni technického poznání doby, ve které byl zpracován projekt nemovitosti a 

probíhala její výstavba. Tato časovost technické úrovně poznamenává především jednotlivé 

výrobky, z nichž se nemovitost skládá. Bez ohledu na to ale nadčasově platí obecné 

zákonitosti stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a celé řady 

disciplin technických věd souvisejících s výstavbou, při jejichž respektování vznikají základní 

předpoklady dlouhodobé správné funkce nemovitosti a naopak při jejich systematickém 

porušování k jejímu celkovému nebo dílčímu znehodnocování. K těmto obecným zásadám 

považujeme za nutné upozornit na nejzávažnější skutečnosti v následujícím.  

1.1 Vlhkost  

Nemovitost byla zhotovena klasickými stavebními technologiemi, při nichž se do konstrukce 

vnáší vysoké množství vody (záměsová voda do betonových konstrukcí, malt, omítek, voda 

použitá k ošetřování tuhnoucích směsí atd. ). Zbytková vlhkost, která v dokončené 

nemovitosti je v okamžiku předání a počátku užívání, je zpravidla vyšší než dlouhodobě 

stabilizovaná. Je proto nutné proces stabilizace vlhkosti zkrátit. Toho je možno dosáhnout 

především:  

• intenzivním větráním, při čemž je účinnější opakované krátkodobé větrání plným 

otevřením oken než dlouhodobé s malou účinností větrání štěrbinami  

• mírným zvýšením teploty vytápění v prvním zimním období o 1 - 2°C oproti standardu 

vytápění v příštích zimních obdobích  

• omezením používání vodních nádrží ( akvária a pod. ), velkého množství živých rostlin, 

zvlhčovačů vzduchu a pod. v prvním roce užívání  

• vyloučením sušení prádla na radiátorech ústředního vytápění  

• vyloučením zastavování velkých ploch obvodových zdí velkoplošným nábytkem  

• postavením nábytkových dílů k obvodovým stěnám s mezerou mezi stěnou a zády 

nábytkových dílů min. 50 mm s možností cirkulace vzduchu v této mezeře postavením 

nábytku nejlépe na nohy nikoli na sokly  
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• vyloučením situování velkoplošných dekorativních předmětů na obvodových stěnách  

• neprovádět speciální (umělecké, barevné apod.) nástěnné malby, vyčkat s jejich 

aplikací až po dotvarování stavby cca po 2-3 letech. Zhotovitel nenese odpovědnost za 

případné škody na takovýchto malbách provedených uživatelem bytu v průběhu 

prvních dvou let po předání bytu, jelikož stěny musejí vysychat a čerstvé omítky stráví 

první malbu.  

• systematickým užíváním instalovaných elektrických ventilátorů zvláště při užívání 

nemovitosti, při němž se vnitřní vlhkost zvyšuje ( odsavače par v kuchyních, ventilátory 

na WC a v koupelnách)  

Vysokým množstvím vzdušné vlhkosti může dojít ke vzniku plísní a deformacím 

zabudovaných dřevěných komponentů. Částečné zavlhnutí vedoucí až ke vzniku plísní může 

vzniknout rovněž u nábytkových a kuchyňských sestav těsně instalovaných na zdi. Tento jev 

nebude uznán jako záruční závada.  

Častým omylem je představa, že v zimním období se stavba nedosušuje a dosušení se 

odkládá na letní období a zvýšené přirozené větrání. V zimním období je relativní vlhkost 

vnějšího ovzduší nízká. Intenzivním krátkodobým vyvětráním místností vyměníme teplý 

vzduch za chladný s nízkým obsahem vlhkosti. Jeho schopnost pojmout vlhkost zvýšením 

teploty na teplotu vytápěné místnosti je vysoká.  

Opakování cyklu krátkodobého větrání v zimním období je vysoce účinným opatřením k 

eliminování zbytkové vlhkosti novostaveb.  

Vysychání zabudovaných stavebních materiálů až do ustáleného stavu se může přirozeně 

projevit vznikem drobných prasklinek na stěnách a v místech spojů konstrukcí, tento jev 

postupem času zanikne.  

1.2 Tepelné dilatace a smrš ťováni materiálu  

Každý stavební materiál mění svůj objem v závislosti na změnách teplot. U některých 

stavebních materiálů, jako např. u betonových konstrukcí, zdících materiálů, omítek a pod. 

se navíc projevuje tzv. smršťování, což je zmenšení objemu vlivem nabývání pevnosti po 

vyrobení a ustálení vlhkosti. K eliminování závažných nepříznivých vlivů na statickou 

bezpečnost a kvalitu staveb se v konstrukcích navrhují dilatační spáry. Eliminovat všechny 

vlivy ze změn objemů stavebních materiálů vlivem změn teplot prakticky nelze. Stavební 
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konstrukce se chovají zcela přirozeně a mnohdy si, vytvoří v nejslabším článku dilatační 

spáru přirozenou cestou. Samovolně vzniklá dilatační spára, která nemá vliv na statickou 

bezpečnost díla, není závadou. Pokud vadí při užívání z provozních nebo estetických 

hledisek, je ji možno buď cíleně přiznat nebo ji překrýt vhodným konstrukčním prvkem. V 

žádném případě neočekávejte, že samovolně vzniklou dilatační spáru můžete trvale 

zlikvidovat vyplněním této spáry pevným materiálem.  

Jsme přesvědčeni o tom, že nemovitost, kterou jste převzali, byla z tohoto pohledu navržena 

a zhotovena správně.  

Poněkud zvláštním způsobem se chovají klasické vnitřní omítky, u nichž se dilatace 

smršťováním projevují ve zvýšené míře, zatím co tepelné dilatace minimálně. U vnitřních 

omítek je možné, že se ještě po předání díla objeví lokálně vlasové trhlinky, svědčící o 

neukončeném. procesu smršťování. Tyto trhlinky je možné zpravidla úspěšně zapravit při 

prvním opakovaném malování. Klasické materiály jako sádra či cement jsou pro tento účel 

nepříliš vhodné.  

1.3 Sedání a dotvarování stavby  

Každá stavba v závislosti na základových poměrech vlivem své hmotnosti prochází 

procesem sedání. Velikost sedání může být od několika milimetrů až k několika centimetrům. 

Vyšší hodnoty sedání nastanou zcela výjimečně a to zpravidla při nedokonalém průzkumu 

základových poměrů, nevhodném staveništi, nekvalifikovaně zpracovanému projektu a 

kombinaci těchto vlivů.  

Při rovnoměrnosti základových poměrů a správném návrhu stavby dojde zpravidla k 

rovnoměrnému sedání stavby jako celku, které se prakticky nijak nepříznivě neprojeví. Při 

nerovnoměrnosti základových poměrů a komplikovaných řešeních staveb se řadou 

technických opatření snaží vždy projektant a zhotovitel stavby rovnoměrnost sedání navodit. 

Převážný podíl sedání stavby se odehrává v průběhu zhotovování hrubé stavby. Pouze 

menší podíl se odehrává po jejím dokončení. I minimální pohyby stavby vlivem sedání se 

mohou projevit např. vlasovými trhlinkami v omítkách. Tyto trhlinky se zpravidla podaří 

natrvalo odstranit při prvním následném malování. Vlasové trhliny, vzniklé z důvodu 

vysychání konstrukcí, tepelné dilatace a smršťování matriálů, stejně jako vlasové trhliny, 

vzniklé sedáním a dotvarováním stavby v počátečních 2-3 letech užívání nemovitosti jsou 

zcela přirozeným jevem a nemohou být tudíž předmětem uplatňování reklamací.   
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2.  KONKRÉTNÍ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI  

2.1 Nosné konstrukce a prvky  

Základy objektu jsou železového betonu. Nadzemní podlaží jsou vyzděny z cihelných bloků 

POROTHERM. Stropní konstrukce je provedena z železobetonových monolitických desek. 

Střešní konstrukce je provedena z dřevěných vazníků jako dvouplášťová, větraná, s krytinou 

z asfaltových pásů.  

Drobné zásahy do svislých nosných konstrukcí lze provádět až po ověření umístění rozvodů 

instalaci pod omítkou. I po tomto ověření podle výkresové dokumentace je nutné postupovat 

obezřetně s ohledem na možnost narušení např. rozvodů el. instalací. Do vodorovných 

nosných konstrukcí , stropů a schodišť , jsou zásahy nepřípustné.  

Při osazování stropních háků pro zavěření svítidel je nutné používat příslušné hmoždinky 

osazené do vyvrtaných otvorů v betonu.  

2.1.1 Opatření proti vlhkosti  

Vzhledem k technologickému postupu výstavby, tj. mokrou cestou je možnost výskytu a 

projevení se tzv. zabudované vlhkosti, která se může projevovat např. výskytem skvrn 

vápenných výkvětů na stěnách.  

Vlhkost ze stěn se odstraní intenzívním vytápěním a pravidelným větráním.  

Pravidelné větrání je bezpodmínečně nutné zvláště v místnostech, s vyšším vlhkostním 

zatížením , tedy v místnostech s kuchyňskými kouty , kuchyních , koupelnách . Euro okna 

jsou téměř vzduchotěsná, a proto odpařovaná vlhkost může mít vliv na vznik plísní a tím 

může ohrožovat nábytek, který je v těsné blízkosti stěn nebo je na stěnách zavěšen. Je 

nutné také používat mikroventilaci pro dodržení průvzdušnosti v místnosti.  

Větrání místností by mělo být prováděno pravidelně a často (cca každé dvě hodiny), avšak 

krátce a intenzivně. Při větrání nesmí dojít k ochlazení vnitřních povrchů!  

Rosení nebo kondenzaci nelze považovat za vadu, ale za důsledek momentálních podmínek 

v interiéru nebo nesprávné užívání místnosti. Koupelny a WC se musí nuceně odvětrávat. 

Možnost kondenzace si můžete ověřit dotykovým teploměrem přiloženým na stěnu, takže při 
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různé teplotě místnosti a relativní vlhkosti bude mít zvolené místo teplotu v oblasti rosného 

bodu (viz tabulka). 

Teplota 

°C v 

místnosti 

Teplota rosného bodu °C 

20 5,99 9,26 12 14,36 16,44 18,31 

21 6,89 10,18 12,84 15,32 17,42 19,3 

22 7,78 11,1 13,88 16,27 18,39 20,28 

23 8,68 12,02 14,81 17,23 19,36 21,27 

24 9,56 12,93 15,75 18,19 20,33 22,26 

25 10,46 13,85 16,69 19,14 21,3 23,24 

relativní 

vlhkost % 
40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Tabulka ukazuje, při jaké interiérové teplotě vlhkosti vzduchu dojde ke kondenzaci na 

měřeném místě dotykovým teploměrem při dosažení uvedené tabulkové hodnoty.  

2.2 Vnit řní konstrukce a prvky  

2.2.1 Nenosné konstrukce  

Montované konstrukce – sádrokartonové  

Vnitřní sádrokartonové konstrukce mají jiné vlastnosti než běžné zdivo z hlediska únosnosti. 

Na tyto konstrukce nelze zavěšovat hmotnější předměty. Při použití hmoždinek je třeba 

používat speciální hmoždinky pro sádrokartony, protože běžné hmoždinky pro zdivo se v 

sádrokartonu časem uvolňují.  
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Při každém zásahu do příček je nutné si ověřit umístění rozvodů elektroinstalací a 

vodoinstalací podle výkresů případně-pomocí vyhledávacího přístroje.  

Je nutné seznámit uživatele s faktem, že v místě styku dojde k trhlinám vlivem dotvarování 

konstrukce.  

2.2.2 Schodišt ě, chodby  

Schodišťové stupně, které jsou betonové, jsou obloženy keramickou dlažbou. Na chodbách v 

jednotlivých patrech je keramická dlažba.  

Veškeré uvedené podlahy vyžadují pravidelnou údržbu tradičními čistícími prostředky v 

rozsahu návodu výrobce těchto prostředků. Možno používat vodu se saponátem. Je 

nepřípustné použití louhů nebo kyselin.  

2.2.3 Dveře  

V objektu jsou osazeny dveře z různých materiálů a různé konstrukce. Provedení dveří je 

dáno jejich umístěním a účelem. Hlavní vstupní dveře do objektu jsou hliníkové.  

Vnitřní dveře vyžadují minimální údržbu. Povrch dveří, zárubní i kování je možno čistit 

jemným suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Používat lze i vodu s příměsí saponátu. V 

žádném případě není vhodné používat chemické prostředky, organická rozpouštědla nebo 

abrazivní příměsi. Povrchová úprava nesmí přijít do styku s ostrými a tvrdými předměty, které 

ji mohou poškodit.  

V případě nutnosti stačí 1 x ročně namazat závěsy a střelku zámku vhodným mazacím 

tukem  

U bezpečnostních vložek FAB při používání dodatečně vyrobených klíčů může dojít k 

poškození této vložky.  

U dveří s požární odolností je nutné minimálně 1x za tři měsíce kontrolovat zda nebyl stržen 

nebo poškozen expanzní pásek. Pro zajištění bezvadné činnosti protipožárních uzávěrů je 

třeba 1 x ročně v souladu s §7 odst.4, vyhlášky 246/2001 Sb. provést kontrolu 

provozuschopnosti a celistvosti požárních dveří, zda mají volný chod v závěsech, zda nejsou 

závěsy, zámek, kování uvolněny, a že střelka zapadá do zámku. Zpěňovací požární páska je 

umístěna po obvodu dveří a pokud nedojde k jejímu poškození nevyžaduje žádnou  
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speciální údržbu. Z bezpečnostních důvodů nesmí být blokována funkce samozavírače ani 

jinak omezováno samozavírání dveří.  

V případě, že zárubně dveří jsou opatřeny obvodovým těsněním, může toto těsnění zpočátku 

ztížit zavírání křídel. Tento jev by měl po dotvarování těsnění pominout.  

Posuzování případných reklamačních vad: závady konstrukce se řídí normou ČSN 746401, 

vzhled, odstín, kvalita laku, provedení, rámování, zasklení, sesazení dýhy apod., dveří a 

zárubní se posuzuje ze vzdálenosti 1,5 m při běžném osvětlení. U kování se záruka vztahuje 

na funkčnost kování a skryté vady povrchu. U dýhovaných dveří je použito výhradně 

přírodních materiálů, proto je povolena barevná odlišnost i kombinovaná skladba sesazenky. 

Tyto rozdíly nejdou vadou zboží, ale důkazem pravosti.  

2.2.4 Okna, balkonové dve ře  

Okna a balkónové dveře z Euro profilů jsou konstrukcí vyžadující drobnou údržbu, kromě 

běžného čištění a seřízení po 3 letech vyžadují ochranný nátěr. Pouze u pohyblivých částí 

kování se doporučuje 1 x ročně jejich promazání – použít je možno technickou vazelínu a 

silikonový olej.  

Údržba skel, rámů, vnějších i vnitřních parapetů se provádí vodou s běžnými saponátovými 

prostředky. Při čištění a užívání je nutno dbát na to, aby plastové profily nebyly mechanicky 

poškozeny – oprava poškozených povrchů profilů zcela úspěšně není možná. Při údržbě je 

nutno dbát pokynů výrobce.  

Po určité době užívání je v některých případech nutné seřídit kování, kterým se upraví 

případné svěšování okenních a dveřních křídel. Seřízení oken se provádí nastavením kování 

(viz. přiložený návod dodavatele plastových výrobků, v případě nutnosti přivolat odborníka. ).  

U vnitřních parapetů se vyvarujte delšímu působení stojící vody (např. po zalévání 

květináčů), mohlo by dojít k nabobtnání, k odlupování uzavírací folie nebo nalepených krajů. 

Rovněž voda, srážející se na oknech při nedostatečném větrání, může při dlouhodobějším 

působení poškodit vnitřní parapety.  

Při otevírání oken a balkonových dveří postupujte s citem a zabraňte narážení křídel do stěn 

a ostění, v opačném případě dojde k jejich poškození či vyvrácení.  

V případě neodborné montáže okenních žaluzií (zásah do konstrukce či materiálu oken) 

zaniká záruka na okna či balkonové dveře.  
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2.3 Povrchy  

2.3.1 Stěny a stropy  

Stěny a stropy jsou opatřeny vápennou omítkou štukovou a malířským nátěrem. V 

koupelnách a místnostech WC jsou na stěnách keramické obklady. Schodišťové stěny jsou 

opatřeny omyvatelným nátěrem.  

První malba, která je provedena na čerstvou omítku bývá rychleji strávena. Proto 

doporučujeme provést po 3 letech užívání nové vymalování, které již bude trvalejšího 

charakteru a také zacelí vlasové trhliny vzniklé vyschnutím konstrukcí a dotvarováním  

stavby. Zde lze již provádět různé dekorativní malby, nástřiky apod. Před aplikací 

dekorativních maleb a nástřiků je nutné zvážit, že při případných reklamacích vnitřních 

omítek a jejich opravách, bude malba v místech oprav omítek uvedena do stavu při předání 

díla.  

Nelze uplatňovat na opravovanou omítku provedení dekorativních maleb a nástřiků!  

Ocelové konstrukce jsou natírány běžnými nátěrovými hmotami. V současném trendu se 

dává přednost nátěrovým hmotám vodou ředitelným. Při údržbě a obnově nátěrů je možno 

postupovat standardními postupy dle návodů výrobců.  

Dřevěné konstrukce jsou povrchově upravovány podle druhů celou řadou napouštěcích a 

nátěrových hmot, z nichž některé jsou vzájemně vhodně kombinovatelné.  

Venkovní nátěry jsou prováděny standardními barvami. Při působení klimatických podmínek 

v agresivním prostředí velkoměst je nutné tyto nátěry obnovovat ( vždy po dvou letech ). 

Jedná se hlavně o nátěry terasového zábradlí, případně dřevěných madel apod.  

Keramické obklady se čistí určenými čistícími prostředky v rozsahu návodů výrobce.  

K čištění dlažeb a obkladů je nepřípustné používat kyseliny nebo louhy.  

Vlivem teplotních změn působících na keramický obklad v koupelně (horká a studená voda) 

může docházet ke vzniku trhlinek ve spárování obkladu a dlažby. Tato místa je nutno 

pravidelně kontrolovat a utěsňovat, např. sanitárním silikonovým tmelem. Při dodržení těchto 

zásad Vám budou keramické dlaždice a obklad soužit po velmi dlouhou dobu.  
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2.3.2 Podlahy  

Podlaha v suterénu  

Čistit 1x měsíčně běžným způsobem (zamést,).  

Při malířských a natěračských pracích je nutné podlahu zakrýt, protože nečistoty vznikající 

při těchto pracích vnikají do povrchu podlahy a jsou těžko odstranitelné.  

Dlažby v chodbách a schodištích atd.  

Čistit 1x týdně běžným způsobem ( zamést, umýt vlhkým hadrem).  

Marmoleum 

Čistit 1x týdně nebo podle potřeby běžným způsobem, při použití čistících prostředků dle 

návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na čistícím prostředku. 

POZOR ! Vlhká podlaha je kluzká – nebezpečí úrazu !! 

Při malbách a opravách nátěrů je nutné dlažbu přiměřeně zakrýt, aby nedošlo k znečištění 

požívanými materiály – barvami.  

Dlažba se nenapouští žádným voskem ani nátěrem.  

Povlakové podlahy PVC apod.  

Čistit 1x týdně nebo podle potřeby běžným způsobem, při použití čistících prostředků dle 

návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na čistícím prostředku.  

Nepoužívat organická rozpouštědla , kyseliny nebo louhy !  

2.4 Vytápění  

Objekt je vytápěn prostřednictvím centrálního zdroje). Kotelna je umístěna v areálu 

psychiatrické léčebny. Spotřeba studené vody je měřena vodoměry. Měřidla pro topnou vodu 

a spotřebu tepla jsou umístěny v suterénu.  
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Instalované vodoměry, které jsou opatřeny plombou nesmí být poškozeny a nesmí být s nimi 

neoprávněně manipulováno.  

Základní údržba systému ústředního vytápění  

Základní údržbu systému musí provádět uživatel. Při ní provádí a kontroluje:  

• dostatečné množství vody v celém systému - při snížení množství vody je nutno vodu 

dopustit dle příslušného návodu  

• odvzdušnění jednotlivých radiátorů - při zjištění, že radiátor netopí a vlastní rozvod je v 

pořádku, je třeba radiátor odvzdušnit odvzdušňovacím ventilem  

• opakovaně ( minimálně ale jedenkrát za topnou sezónu ) je nutno naplno otevřít a 

uzavřít všechny ventily na radiátorech  

2.5 Zařizovací p ředměty  

2.5.1 Koupelny a WC  

Veškeré zařizovací předměty zdravotně technických instalací nevyžadují jinou než běžnou 

údržbu čištěním. Pří něm ale zásadně nepoužívat přípravky, které jsou připraveny na bázi 

mechanického čištění - čistící pískové přípravky, přípravky s příměsí čistících písků a pod. 

Přípravky s příměsemi tekutých chemických látek rozpouštějících mastnoty, usazeniny a soli 

zařizovacím předmětům neškodí.  

V počátku užívání nemovitosti se v novém potrubním systému mohou vyskytovat v menší 

míře nečistoty, které zanášejí filtry na výtokových bateriích a trysky ve splachovacích 

nádržkách. V případě, že se Vám projeví snížená intenzita přítoků vody, překontrolujte 

nejprve čistotu těchto dílů.  

Minimálně jednou ročně je nutné pročistit umyvadlové, dřezové a vanové sifony a odstranit z 

nich zbytky mýdel, vlasů apod. a propláchnout je čistícím prostředkem na plastové odpady.  

Zanesení filtrů a sifonů není závadou ve smyslu garanci zhotovitele díla a jejich čištění je 

nutno chápat jako běžnou údržbu.  

Minimálně 1x ročně provést kontrolu armatur a ostatního vybavení a případné zjištěné 

závady nechat odborně opravit.  
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Při údržbě a čištění van a sprchových vaniček se nesmí používat agresivní čistící prostředky 

( kyseliny apod…), které mohou poškodit povrchovou úpravu.  

2.5.2 Kuchy ňský nábytek a spot řebiče  

Při užívání a údržbě kuchyňské linky, sporáků, dřezů, odsavače par je nutno řídit se návody 

výrobce nebo dodavatele.  

Opravy a údržba jednotlivých zařizovacích předmětů, instalovaných v kuchyních musí být 

prováděny podle návodů jednotlivých výrobců těchto zařízení odborně způsobilými osobami.  

2.6 Kanalizace  

Ležatá kanalizace je provedena z plastových trubek a je uložena v zemi pod úrovni podlahy 

v suterénu. V chodbě suterénu je instalována revizní šachta s čistícím kusem. 

Prostřednictvím této šachty a čistících kusů na jednotlivých stupačkách je možno kanalizaci 

čistit.  

Čištění kanalizace se provádí pomocí čistících kusů, které jsou osazeny na potrubí v 

suterénu.  

2.7 Elektroinstalace  

Připojení objektů je provedeno přes přípojkové skříně osazené ve venkovní fasádě ze strany 

vstupu do objektu. Hlavní vypínač je osazen v přízemí.  

POZOR !!!! Veškeré zásahy do elektroinstalace m ůže provád ět pouze odborný 

pracovník s p říslušnou kvalifikací. POZOR !!!!  

Údržbové práce, které se mohou běžně provádět odborně nezpůsobilými osobami – výměna 

žárovek, čištění svítidel apod., je možno provádět pouze na spotřebičích, jejichž přívodní 

vedení je odpojeno od zdroje el. energie.  

Na elektroinstalaci včetně hromosvodu se musí provádět pravidelné provozní revize min. 1x 

za tři roky.  

Světelné zdroje (žárovky, zářivky apod.) jsou spotřebním materiálem. Jejich výměna je věcí 

běžné údržby, nikoliv záruky.  
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2.8 Zámečnické konstrukce  

Zámečnické konstrukce - zábradlí, dělící stěny, ploty apod. nevyžadují zvláštní údržbu s 

výjimkou případů, ve kterých dojde k poškození - odření povrchové úpravy. To je nutné 

okamžitě opravit a zabránit tak možnosti vzniku koroze.  

Je zakázáno uvolňovat či jinak manipulovat se šrouby a upevňovacími prostředky, které 

slouží k uchycení či spojení prvků zábradlí.  

2.9 Vzduchotechnika  

V objektu jsou instalovány vzduchotechnické rozvody a zařízení. POZOR !!!!! Opravy a 

údržba vzduchotechnického zařízení může být provedena pouze odborně způsobilou 

osobou, údržbu je potřeba provádět 1 x ročně. 

2.10 Výtah  

Pokyny k užívání výtahu jsou umístěny v kabině výtahu. Zajistit servisní činnost výtahu je 

povinností vlastníka. Bez zajištění servisu není možné výtah provozovat. Revizní kontroly se 

budou provádět 1x ročně. 

2.11 Různé  

Přístupové komunikace (chodník, ale i dlažba) se musí pravidelně udržovat. Jedná se 

především o údržbu v zimním, období, kdy je nutné uklízet sníh a případně provádět posyp 

této komunikace.  

Minimálně 1x ročně je nutné čistit od listí okapní žlaby. 
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1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Výkresy stavební části 

Vyhláška MVČR 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška MVČR 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb 

ČSN 73 0802: 05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0835: 04/2006 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení  

a sociální péče 

Vyhláška MVČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

Zákon 133/1998 Sb., o požární ochraně 

Vyhláška MMRČR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška MMRČŘ č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

2. POPIS STAVBY 

2.1 Navržený stav 

Lékařský dům Kotěrova je koncipován jako čtyřpodlažní objekt bez podsklepení s plochou 

střechou. Je tvořen ze dvou základních částí – vlastní objekt s ordinacemi a komunikační 

přístavba se schodištěm s výtahem. 

Hlavní vstup do objektu je řešen zářezem do stávajícího terénu z východní strany od ulice 

Kotěrovy přímo do komunikačního prostoru. Toto řešení navíc umožní nezávislý provoz 

každého pata. V případě potřeby je také možné využití schodišťového prostoru jako 

samostatného požárního úseku. Hmota komunikační části má vnější rozměry 5,10 x 5,70 m. 
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Hlavní provozní objekt o vnějších rozměrech 16,35 x 12,6 m je řešen v tradiční technologii 

jako konstrukční dvojtrakt, přičemž menší část o světlé šířce 5,1 m je orientované k severu a 

tvoří ji vlastní ordinace. Větší trakt o rozponu 6,3 m je orientován k jihu a jeho náplň tvoří 

nezbytné zázemí k provozu ordinací (čekárny, WC, kanceláře, denní místnosti apod.). Na 

tuto část také navazuje komunikační hmota objektu = vstup do schodiště a výtahu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt Lékařského domu Kotěrova je uvažován jako 

čtyřpodlažní a je v daném území osazen v nejvyšším místě, není navrženo vytažení 

schodiště až do úrovně střechy, aby nedocházelo k optickému zvyšování celkové hmoty 

zástavby směrem k rodinným domkům. Naopak zde došlo k zářezu do terénu a částečnému 

zapuštění 1.NP. ze stejného důvodu se předpokládá použití hydraulického výtahu KONE 

1000 kg se strojovnou v šachtě posledního 4. podlaží, který vyhovuje pro osoby s tělesným 

postižením nebo omezenou schopností pohybu. 

Dispoziční řešení každého podlaží vychází z konkrétních požadavků jednotlivých ordinací. 

Při návrhu bylo preferováno řešení, které umožňuje přístup denního osvětlení a přirozeného 

větrání do maximálně možného počtu místností. V místnostech, kde nebylo možné řešení 

přirozeného odvětrání, bude odvod vzduchu řešen nuceným větráním. 

Denní osvětlení a případně větrání některých místností stomatologického podlaží, které je 

umístěno pod střechou objektu, bude zajištěno osazením světlíků nebo prosvětlovacích 

čoček. 

Na každém podlaží je umístěno jedno WC pro invalidu. 

Předpokládá se, že na každém podlaží bude osazen samostatný plynový kotel etážového 

vytápění a podružný plynoměr a elektroměr pro každé podlaží. 

1.NP 

V přízemí objektu jsou umístěny dvě pediatrické ordinace se samostatnými WC pro personál. 

Každá ordinace má možnost zřízení kanceláře, denní místnosti nebo kuchyňky. Čekárna je 

dostatečně dimenzována pro případné umístění kočárků nebo přebalovacích stolů. 

2.NP 

Kromě základní sestavy tří místností urologické ordinace se samostatným WC je v rámci 

podlaží umístěna rovněž kancelář, kuchyňka a denní místnost. Hygienické vybavení pro 

pacienty se jako ve všech patrech skládá z WC mužů, WC žen, WC pro invalidu a úklidové 

místnosti s kotlem ÚT. 
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3.NP 

Náplní podlaží je chirurgická ordinace se třemi místnostmi, doplněnými WC pro personál, 

šatnou, kuchyňkou a kanceláří. 

4.NP 

Ve 4.NP budou umístěny dva samostatné stomatologické provozy, každý se dvěmi 

napojenými ordinacemi, samostatným WC pro personál, možností zřízení kanceláře a 

společným pracovištěm RTG. 

2.2 Konstruk ční řešení 

Objekt je navržen čtyřpodlažní ve zděném konstrukčním systému s monolitickými 

železobetonovými stropy. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM 

pevnosti P10 (obvodové) a P15 (vnitřní). Ve dvou spodních podlažích je třeba použít na 

vnitřní zdivo cihly POROTHERM AKU s pevností P20. Zdivo spodního patra bude v místě 

přisypání doplněno o železobetonovou opěrnou stěnu, na kterou se umístí izolace proti 

podzemní a srážkové vodě. Za opěrnou stěnou bude zřízena drenáž v trvalém provedení, 

která bude zaústěna do kanalizace a zabezpečí odvod vody ze svahu. 

Ztužení zdiva bude v každém podlaží pomocí železobetonových stropních desek. Stropní 

desky budou mít při světlém rozpětí 6,3 m tloušťku 220 mm a budou provedeny z betonu 

B25. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích navržena 3,3 m. 

Zakládání bude provedeno v kombinaci základového roštu a vrtaných pilot o průměru 400 

mm. Délka pilot se bude pohybovat dle zapuštění domu a průběhu skalního jílovcového 

podloží v rozmezí od 4 do 7 metrů. 

3. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU 

Objekt je posuzován dle ČSN 73 08 35 a dle vyhlášky MVČR 23/2008 Sb. 

Požární výška objektu:   h = 6,7 m 

Konstrukční systém:    NEHOŘLAVÝ 
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4. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů 

Objekt je rozdělen do 5 požárních úseků. 

Požární úsek 

Plocha 

požárního úseku 

m2 

P1.01/N3 56,28 

P1.02 178,83 

N1.01 178,83 

N2.01 178,83 

N3.01 178,83 

5. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPN Ě 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI 

POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Dle ČSN 73 0835 odst. 5.3.1, lze stanovit stupeň požární bezpečnosti požárních úseků 

zdravotnických zařízení skupiny AZ 1 dle ČSN 73 0802. Pro jeho určení lze bez dalšího 

průkazu (při součiniteli c = 1,0) použít hodnotu pv = 35,0 kgm-2 a součiniteli a = 0,9. 

Označení 

Výpo čtové  
požární zatížení  

pv [kg/m 2] 

Stupeň požární 
bezpečnosti 

Posouzení  
velikosti  PÚ 

P1.01/N3 35 II. SPB Vyhovuje 

P1.02 35 II. SPB Vyhovuje 

N1.01 35,0 II. SPB Vyhovuje 

N2.01 35,0 II. SPB Vyhovuje 

N3.01 35,0 II. SPB Vyhovuje 
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6. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÍCH STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁV ĚRŮ Z HLEDISKA 

JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 

P1.01./03 CHCÚ, II. SPB 

Položka Konstrukce Materiál 

Požadovaná 
požární 

odolnost (Dle 
ČSN 73 0802 

- tab. 12) 

Skute čná 
požární 

odolnost 
Posouzení 

1. Požární st ěny a stropy 

 

a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

c) v posledním 
nadzemním 
podlaží 

ŽB strop 

tl. 220 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

2. Požární uzáv ěry  

 a) v nadzemních 
podlažích 

Vnitřní 
protipožární dveře 
s protipožárním 
zasklením 

EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 

 
c) v posledním 

nadzemním 
podlaží 

Vnitřní 
protipožární dveře 
s protipožárním 
zasklením 

EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 

3. Obvodové st ěny zajiš ťující stabilitu 

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

 
c) v posledním 

nadzemním 
podlaží 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REW 15 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

4.Nosné konstrukce st řech 

  
ŽB strop 

tl. 220 mm 
RE 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 

P1.02 

Položka Konstrukce Materiál 

Požadovaná 
požární 

odolnost (Dle 
ČSN 73 0802 

- tab. 12) 

Skute čná 
požární 

odolnost 
Posouzení 

1. Požární st ěny a stropy 
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 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

  
ŽB strop 

tl. 220 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

2. Požární uzáv ěry  

 a) v nadzemních 
podlažích 

Vnitřní 
protipožární dveře 
s protipožárním 
zasklením 

EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 

      

3. Obvodové st ěny zajiš ťující stabilitu 

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

      

7.Nosné konstrukce uvnit ř požárního úseku, které nezajiš ťují stabilitu  

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
AKU 

tl. 300 mm 
REW 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 

N1.01 

Položka Konstrukce Materiál 

Požadovaná 
požární 

odolnost (Dle 
ČSN 73 0802 

- tab. 12) 

Skute čná 
požární 

odolnost 
Posouzení 

1. Požární st ěny a stropy 

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

  
ŽB strop 

tl. 220 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

2. Požární uzáv ěry  

 a) v nadzemních 
podlažích 

Vnitřní 
protipožární dveře 
s protipožárním 
zasklením 

EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 

      

3. Obvodové st ěny zajiš ťující stabilitu 

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 



173 

      

7.Nosné konstrukce uvnit ř požárního úseku, které nezajiš ťují stabilitu  

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
AKU 

tl. 300 mm 
REW 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 

N1.01 

Položka Konstrukce Materiál 

Požadovaná 
požární 

odolnost (Dle 
ČSN 73 0802 

- tab. 12) 

Skute čná 
požární 

odolnost 
Posouzení 

1. Požární st ěny a stropy 

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

  
ŽB strop 

tl. 220 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

2. Požární uzáv ěry  

 a) v nadzemních 
podlažích 

Vnitřní 
protipožární dveře 
s protipožárním 
zasklením 

EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 

      

3. Obvodové st ěny zajiš ťující stabilitu 

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

      

7.Nosné konstrukce uvnit ř požárního úseku, které nezajiš ťují stabilitu  

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
AKU 

tl. 300 mm 
REW 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 

N1.01 

Položka Konstrukce Materiál 

Požadovaná 
požární 

odolnost (Dle 
ČSN 73 0802 

- tab. 12) 

Skute čná 
požární 

odolnost 
Posouzení 

1. Požární st ěny a stropy 

 c) v posledním 
nadzemním 

ŽB strop REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 



174 

podlaží tl. 220 mm 

2. Požární uzáv ěry  

 
c) v posledním 

nadzemním 
podlaží 

Vnitřní 
protipožární dveře 
s protipožárním 
zasklením 

EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 

3. Obvodové st ěny zajiš ťující stabilitu 

 
c) v posledním 

nadzemním 
podlaží 

POROTHERM 30 
P+D 

tl. 300 mm 
REW 15 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 

7.Nosné konstrukce uvnit ř požárního úseku, které nezajiš ťují stabilitu 

 a) v nadzemních 
podlažích 

POROTHERM 30 
AKU 

tl. 300 mm 
REW 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 

7. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT 

Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 P+D  třída reakce na oheň A1 

Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU  třída reakce na oheň A1 

Tepelná izolace – EPS             třída reakce na oheň – E 

Tepelná izolace – EPS Perimetr          třída reakce na oheň – E 

Železobeton                třída reakce na oheň – A1 

Hydroizolace – asfaltový pás           třída reakce na oheň – E 

8. ZHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 

Podle ČSN 73 0835 čl. 5.5.1, v budovách, které nemají více než tři nadzemní podlaží, je pro 

evakuaci osob postačující nechráněná úniková cesta šířky 1,1 m s šířkou dveří 0,9 m. Délka 

únikové cesty se neposuzuje. 

Na únikových cestách ze zdravotnického zařízení AZ 1 musí být zajištěna světlá šířka dveří 

nejméně 0,9 m. 

V objektu je šířka schodiště 1225 mm, což splňuje požadavek ČSN 73 0835, která stanovuje 

minimální šířku únikové cesty na 1100 mm. 
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Délka chráněné únikové cesty typu A je podle ČSN 73 0802 čl. 9.10.5 limitována délkou 120 

m. Délka v CHCÚ v objektu je 32 m, což splňuje požadavek ČSN 73 0802 na délku CHCÚ 

typu A. 

Podle ČSN 73 0802 čl. 9.13.5 dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při 

běžném provozu zajištěna, budou mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který 

umožňuje snadné a rychlé otevření křídla (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200mm 

nad podlahou, otevíratelný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku). 

Podle ČSN 73 0802 čl. 9.13.2 se dveře na únikových cestách musí otevírat ve směru úniku 

(mimo prostory podle čl. 9.10.2) … vyhovuje . 

Podle ČSN 730810 čl. 5.5.9 musí všechny dveře (požární i nepožární), vyskytující se na 

únikových cestách, mít ve směru úniku kování, které umožní po vyhlášení poplachu otevření 

uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již je uzávěr běžně zamčený, 

zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání (např. panikovou klikou podle ČSN EN 179, 

nebo neuzamykatelné). 

Podle ČSN 730802 čl. 9.13.1 nesmí dveře na únikových cestách bránit svým zajištěním 

evakuaci ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách opatřené speciálními 

zámky (např. kódové karty) musí být v případě požáru samočinně odblokovány a 

otevíratelné bez dalších opatření. 

V objektu musí být zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013 všude, kde východ 

na volné prostranství není přímo viditelný. 

9. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 

Není obsahem diplomové práce. 



176 

10. URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ 

VODOU, ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH 

ODBĚRNÝCH MÍST 

10.1  Vnější odb ěrná místa 

Dle ČSN 73 0873 musí být podzemní hydranty osazeny na místním vodovodním řadu DN 

min. 125 mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m, vzdálenost mezi sebou nesmí 

být větší než 300 m (nevýrobní objekt o zastavěné ploše 1000 < S < 1500 m2). Obsah 

nádrže požární vody min 35 m3. 

Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8 m·s-1 musí být minimálně  

Q = 9,5 l·s-1. Odběr při rychlosti s požárním čerpadlem v = 1,8 m·s-1 musí být minimálně 

Q=18 l·s-1. Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2 MPa. 

Podzemní hydrant bude zřízen během výstavby a bude vyhovovat výše uvedeným 

předpisům.  

10.2 Vnit řní odb ěrná místa 

Dle ČSN 73 0873 nemusí být vnitřní odběrná místa zřizována, když součin půdorysné plochy 

požárního úseku a odpovídajícího požárního zatížení nepřekročí hodnotu 9000. 

Požární úsek 
Plocha PÚ 

m2 

Požární zatížení 

pV kg/m 2 
S*pV Posouzení 

P1.01/N3 CHCÚ 56,28 35,0 1969,8 < 9000 

P1.02 178,83 35,0 6259,05 < 9000 

N1.01 178,83 35,0 6259,05 < 9000 

N2.01 178,83 35,0 6259,05 < 9000 

N3.01 178,83 35,0 6259,05 < 9000 

Nemusí být zřízeno vnitřní odběrné místo požární vody. 
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11. VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH 

TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

K objektu jsou navrženy dvě přístupové komunikace. Jedna z nich má šířku 6 m, což 

umožňuje  přístup  hasících vozidel a vyhovuje to normovému požadavku 3 m (ČSN  73 

0802, odst. 12.2). Vzdálenost ke vchodu, kterým bude veden protipožární zásah, je  cca 6 m 

(dle  ČSN 73 0802 max. 20 m). Délka přístupové komunikace je 25 m (max. 50 m). 

12. STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ 

HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 

V souladu s odst. 12.8 ČSN 73 0802 

Počet hasících přístrojů 

nr = 0,15 * (S*a*c3)
1/2 

S   plocha PÚ v m 2 

a   součinitel rychlosti odhořívání 

c3   součinitel aktivního požárně bezpečnostního zařízení a opatření, c3 = 1 

Požární úsek 
Plocha PÚ 

m2 
a nr 

Návrh 
hasícího 
přístroje 

P1.01/N3 CHCÚ 56,28 35,0 2 2 x 21A 

P1.02 178,83 35,0 2 2 x 21A 

N1.01 178,83 35,0 2 2 x 21A 

N2.01 178,83 35,0 2 2 x 21A 

N3.01 178,83 35,0 2 2 x 21A 

Dle vyhl. 23/2008 Sb. musí být udržován volný přístup k přenosným hasicím přístrojům. 

13. ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POPŘÍPADĚ 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY 

Stavba neobsahuje technologická zařízení. 
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14. STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVK Ů NA ZVÝŠENÍ 

POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT 

Nevyžaduje se. 

15. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI 

Dle odst. 9.15 ČSN 73 0802 musí být únikové cesty dostatečně osvětleny denním nebo 

umělým světlem alespoň během provozní doby objektu. NÚC musí mít elektrické osvětlení 

všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. V CHÚC musí být navrženo 

nouzové osvětlení. To musí být funkční i v době požáru objektu u CHÚC typu A nejméně po 

dobu 15 min. 

16. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A 

BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK 

Přenosný hasící přístroj a hlavní vypínač elektrického proudu bude označen dle ČSN ISO 

3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostními 

značkami a tabulkami. 
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Závěr 

Výsledkem diplomové práce je stanovení časového plánu stavebního objektu včetně 

časového plánu budování a likvidace objektů zařízení staveniště. Tento časový plán je 

doplněn o časové nasazení strojní sestavy při hlavních technologických procesech. V rámci 

časového plánu je zpracováno materiálové zásobování hrubé stavby. Práce přinesla 

informace o problematice zdění a provádění monolitických železobetonových konstrukcí. Na 

základě řešených technologických etap výstavby byl navržen podrobný plán rizik s 

vyhodnocením jejich pravděpodobnosti. Při posuzování finanční nákladnosti stavby byl 

vypracován projekt životnosti stavby s finanční nákladnosti v čase. 

V rizikových místech stavby byly vypracovány detaily pro upřesnění technologie vlastního 

provádění. 

V budoucnosti bych se ráda zabývala problematikou požární bezpečnosti staveb, z toho 

důvodu jsem ve své specializaci diplomové práce řešila požární bezpečnost stavby. V rámci 

požární bezpečnosti byla zhodnocena požární rizika s návrhem jejich opatření. To vše je 

zpracováno ve zprávě požární bezpečnosti, která je doplněna o výkres požárně 

bezpečnostního řešení v rámci typického podlaží. 

Diplomovou práci jsem zpracovávala s ohledem na přípravu v budoucím zaměstnání, a s 

ohledem na zkušenosti v předchozí praxi. Proto jsem se zaměřila na celkovou komlexnost 

časového plánování a důraz jsem kladla na zpracování tradičních technologií, protože tyto 

jsou základem pro všechny další navazující nebo modernizované technologie. 
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