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Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje řešení pro postup výstavby vrchní hrubé stavby bytového domu ve 

Vizovicích. Práce se zabývá technologickými předpisy pro vodorovné i svislé nosné 

konstrukce, zejména technologickým postupem pro zdění.  Dále se zabývá návrhem strojní 

sestavy, časového plánu a položkového rozpočtu. Podkladem pro vypracování byla souhrnná 

technická zpráva ke stavebnímu řízení včetně výkresové dokumentace.  

 

Klíčová slova 

Zděné konstrukce, skládaný strop, betonáž, strojní sestava, vrchní hrubá stavba, časový plán, 

položkový rozpočet, kontrolní plán, bezpečnost, technologický předpis, bytový dům 

  

Abstract 

The Bachelor Thesis contain solution for construction progress of rough upper building of 

residental building in Vizovice. This work deals with technological specifications for  

horizontal and vertical structure, especially technological proces for mansory.  It also deals 

with proposal for mechanical composition, time schedule and itemized buget. The basis for 

the preparation was summary technical report for building permission procedure  including 

drawing documentation  

 

Keywords 

Masonry construction, assambled ceiling, concreting, mechanical composition, rough upper 

structure, time schedule, itemized buget, control plan, safety, technological specification, 

residential building 
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ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se zabývám výstavbou bytového domu ve Vizovicích. Bytový dům se nachází 
v zástavbě sedmi totožných bytových domů v okrajové části města. Jako poklad pro bakalářskou práci 
jsem měl k dispozici Souhrnnou zprávu ke stavebnímu řízení a výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, 
podélného a příčného řezu, pohledů a situaci stavby. 
V práci je řešena realizace vrchní hrubé stavby. Řešení ve formě širších dopravních vztahů, 

technologických předpisů, zejména technologického postupu pro zdění. Pro dané etapy jsem stanovil 

časový plán v programu CONTEC a položkový rozpočet v programu BUILD power.
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

Novostavba bytového domu blok – D, Janova Hora Vizovice 

 

 b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

  Parcela číslo 4514/20 

 

 c) Předmět projektové dokumentace 

Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu. Bytový dům bude 

třípodlažní se dvěma samostatnými vchody o dvanácti bytových jednotkách. 

 

A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI/ ŽADATELI 

 a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

  Karel Hlaváč 

  Štípa, Zámecká 23 

  763 14 Zlín 

 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) 

 

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

  H+M Zlín a.s. 

  IČO: 18824927 

Štípa, K Farmě 495 

763 14 Zlín 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba) 

Ing. Arch. Emil Pechal 

Nad Stadionem 1258 

763 12 Vizovice 

IČO: 43431259 

            
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace 
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Ing. Arch. Emil Pechal 

Nad Stadionem 1258 

763 12 Vizovice 

IČO: 43431259 

 

 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Ing. arch. Emil Pechal 

Nad Stadionem 1258 

763 12 Vizovice 

IČO: 43431259 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Vstupními podklady byly: 

- zastavovací studie    

- územní plán města   

- polohopis a výškopis staveniště, 

- podklady z Katastrálního úřadu  

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Objekt bytového domu je situován na parcele č. 4514/20  k.ú. Vizovice, jejíž 

majitelem je investor. Pozemek se nachází v zastavěné části obce na volném 

prostranství. Přístup k pozemku z obecní komunikace parcela č. 4514/47 , jejíž 

majitelem je město Vizovice. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Navrhovaný záměr investora na realizaci novostavby bytového domu není v rozporu 

se schválenou územně plánovací dokumentací. 

V posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin. 

V zájmovém území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody. 

Pozemky výstavby neleží v záplavovém území řeky Dřevnice. 

Objekt neleží v památkové rezervaci. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Objekt bude napojen jednotnou kanalizací KB-2 do zhotovené jednotné kanalizace 

KA-1, která se napojuje na stávající veřejnou jednotnou kanalizaci. 
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Zpevněné plochy kolem objektu budou vyspádovány volně na okolní terén. Stávající 

pozemek je ve svahu orientovaném na jihozápad. Novostavbou se odtokové poměry 

pozemku nezmění. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 

stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací. 

Navržená stavba je svým obsahem, podlažností, zastavěností pozemku i charakterem 

v souladu s ÚPD  

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Řešená novostavba splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využití území 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Byly splněny veškerá opatření a požadavky všech dotčených orgánů  

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Řešená novostavba úlevové řešení nevyžaduje 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Řešená novostavba podmiňující investice nevyžaduje 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Pozemek, na němž je plánována výstavba: 

Parcela číslo 4514/20 , H+M,  K Farmě 495, Štípa, 763 14 Zlín 

     

Sousední pozemky: 

parc.č. 4514/7,  H+M,  K Farmě 495, Štípa, 763 14 Zlín 

parc.č. 4514/47 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice 

parc.č. 4514/17 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice 

parc.č. 4514/18 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice 

 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Novostavba. 

 

b) Účel užívání stavby 

 Bytový dům. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba se nenachází v památkové zóně a ani nebudou stavbou dotčeny památkově 

chráněné objekty. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby. 1. NP  je přístupno z venkovní terasy bezbariérově. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

 Nejsou dotčeny orgány a požadavky z jiných právních předpisů. 

  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Stavba nevyžaduje. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

  

obytná plocha jednoho bytového domu     972,00 m2 

užitná plocha jednoho bytového domu     1216,00 m2 

zastavěná plocha jednoho bytového domu    494,00 m2 

obestavěný prostor bytového domu     5495,00 m3 

 bytový dům se skládá z 12 bytových jednotek 

  

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.) 

Objekt BD je nevýrobní stavba a její užívání nebude mít nepříznivý vliv na životní 

prostředí. Při provozu BD budou vznikat pouze dešťové a splaškové odpadní vody. 

Dešťové a splaškové odpadní vody budou svedeny jednotnou kanalizací do veřejné 

kanalizační stoky. Dále v objektu vzniká běžný komunální odpad od uživatelů. 

Komunální odpad bude řešen sběrem do nádob na odpad, které budou pravidelně 

vyváženy při svozu komunálního odpadu ve Vizovicích. Z hlediska ochrany ovzduší 

nepředstavuje objekt výrazný zdroj znečistění. Vytápění objektu bude řešeno 

plynovými kotli samostatně ke každé bytové jednotce.  

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Zahájení:   III/2014 

 Dokončení:   IX/2015 
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k) Orientační náklady stavby 

 Předpokládaná cena stavby je: 20 mil vč. DPH 

  

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
SO 01 –  Příprava území 

SO 02 –  Blok D 

SO 03 –  Přípojka plynu 

SO 04 –  Přípojka vody 

SO 05 –  Přípojky kanalizace 

SO 06 --  Kabelové napojení NN 

SO 07 –  Komunikace a zpevněné plochy 

SO 08 – Terénní a sadové úpravy 
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SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek pro výstavbu bytového domu se nachází v jižní, okrajové lokalitě Vizovic po 

levé straně místní komunikace na Janovu horu. Bytový dům blok-D je součástí druhé 

etapy výstavby bytových domů v dané lokalitě, první etapa se 3 BD je již zrealizována.  

Pozemek je svažitý s převýšením cca 1 m na 10 m délky svahu. Sklon svahu je 

orientován jihozápadně.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Vychází se ze známé skladby podloží z předchozí etapy výstavby. V případě 

archeologických nálezů je investor povinen postupovat v souladu se zákonem 

č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Jsou dodrženy minimální bezpečnostní pásma inženýrských sítí  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. Lokalita se nenachází na 

poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba bytového domu bude nevýrobní stavba. Její užívání nebude mít nepříznivý vliv 

na životní prostředí. Pouze při provádění stavby bude mít stavební činnost vliv na 

stávající okolí a na dopravní infrastrukturu. Na staveništi budou provedena opatření, 

která negativní vlivy sníží na minimum. Jedná se především o eliminaci hluku a prachu 

při provádění stavební činnosti. Prach bude eliminován opatrnou manipulací 

s prašnými materiály, v horších případech i kropením znečištěných konstrukcí, nebo 

bezprostředním úklidem. Stavební činnost a zásobování stavby nebude prováděno 

v nočních a brzkých ranních hodinách.  

Při provozu BD budou vznikat pouze dešťové a splaškové odpadní vody. Dešťové 

a splaškové odpadní vody budou svedeny jednotnou kanalizací do veřejné kanalizační 

stoky. Zpevněné plochy kolem objektu budou spádovány volně na terén, kde dojde 

ke vsaku dešťové vody do podloží. Střešní konstrukce jsou odvodněny do jednotné 

kanalizace. Stavebními úpravami nedojde ke změně spádování terénu na pozemku 

investora a tím změně odtokových poměrů.  

Dále v objektu vzniká běžný komunální odpad od uživatelů. Komunální odpad bude 

řešen sběrem do nádob na odpad, které budou pravidelně vyváženy při svozu 

komunálního odpadu ve Vizovicích. 

Z hlediska ochrany ovzduší nepředstavuje objekt výrazný zdroj znečistění. Vytápění 

objektu bude řešeno plynovými kotli samostatně ke každé bytové jednotce.  
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V současné době je parcela vedena jako stavební parcela, která je bez stromů, keřů 

a náletových křovin (zelená plocha). 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemek je evidován v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Budou zhotoveny nové připojovací cesty A a C. K již zhotovené silnici z I. Etapy 

výstavby na ulici 4. května 

Pro kanalizaci bude vytvořen nový páteřní rozvod, který bude připojen v šachtě Š3 na 

stávající jednotnou kanalizaci 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není věcně ani časově vázána na jiná opatření v řešeném území. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVANÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH  

Jedná se o třípodlažní bytový dům, se dvěma samostatnými vchody. V bytovém domě 

se nachází 12 bytových jednotek. 

 

1. podzemní podlaží 

V 1. podzemním podlaží se nacházejí čtyři samostatné garáže, které jsou přístupné 

z vnějšku. Nájezd do garáží je z boku objektu odbočkou z místní obslužné 

komunikace. 

   

1. nadzemní podlaží    

Každý jednotlivý obytný blok se sestává ze dvou shodných, zrcadlově obrácených 

polovin. Každá polovina obytného bloku je navzájem výškově posunuta o 1 m a má 

svůj samostatný vstup do objektu 

Každá jednotlivá polovina bytového domu je na úrovni 1. nadzemního podlaží 

osazena 30 cm nad upravený terén. Jednotlivé vstupy do objektu jsou sníženy na 

úroveň –1,2 m a výškový rozdíl mezi vstupem a 1. nadzemním podlažím je překlenut 

pomocí jednoho ramene vnitřního schodiště. Na úrovni snížených vstupů do objektu 

se nachází zádveří a místnost, která je rozdělena na jednotlivé sklepní boxy patřící 

k jednotlivým bytovým jednotkám. 

Na úrovni prvního nadzemního podlaží se nachází čtyři bytové jednotky přístupné 

z podest vnitřních schodišť. Dva byty jsou dvoupokojové, další dva byty jsou 

třípokojové. Všechny byty mají kuchyň, WC, koupelnu, chodbu, kotelnu a venkovní 

terasu.  
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2. nadzemní podlaží   

Ve druhém nadzemním podlaží se rovněž nachází čtyři bytové jednotky. Součástí 

každého bytu jsou tři pokoje, kuchyň, WC, koupelna, chodba, kotelna, lodžie 

a balkon. Všechny byty jsou přístupné přímo z podesty vnitřních schodišť.  

 

3 nadzemní podlaží   

Třetí nadzemní podlaží se nachází na úrovni podkroví a jsou v něm rovněž situovány 

čtyři bytové jednotky. Součástí každého bytu jsou tři pokoje, kuchyň, WC, koupelna, 

chodba, kotelna a balkon. Všechny byty jsou přístupné přímo z podesty vnitřních 

schodišť. 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stávající území je využíváno pro bydlení. Objekt sousedí se stávajícími samostatně 

stojícími bytovými domy z první etapy výstavby. Z jižní strany pozemku investora jsou 

orientovány zemědělské plochy. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Z architektonického hlediska je bytový dům tvořen dvěma samostatnými hmotami 

obdélníkového tvaru (cca 11x16m)se sedlovou střechou. Každá tato hmota má 

samostatný vchod v němž se nachází šest bytů a jsou proti sobě vzájemně výškově 

posunuty ve směru vrstevnic podle příčného sklonu pozemku. 

Objekt se skládá ze dvou obytných podlaží a využitého podkroví, které je zvětšeno 

v sedlové střeše průběžnými vikýři. 

Vstupy do domů jsou umístěny ze spodní strany (ve směru spádu pozemku) o půl 

patra níž. Z důvodů spádu pozemku a nutností umístit obytné místnosti nad rostlý 

terén.    

Hmota objektu je horizontálně členěna vysunutými balkony a lodžiemi. Ve 

vertikálním směru jsou zdůrazněny vstupy, schodiště a jednotlivé sloupce okenních 

otvorů, jež jsou ve střeše zvýrazněny vikýři. 

 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY   

Stavba bude po stavební činnosti sloužit dále jako objekt pro bydlení. 

Od parkovací plochy před bytovým domem povede dlážděný chodník až ke vstupu do 

bytového domu. Vně se nachází jedno dvouramenné hlavní schodiště, ze kterého je 

umožněn přístup k jednotlivým bytům. 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Byty v 1. nadzemním podlaží jsou řešeny bezbariérovým přístupem přes terasy z jižní 

strany objektu 
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B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je konstrukčně a technicky řešena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala 

životní prostředí.  

 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) Stavební řešení 

Zděný bytový dům o třech nadzemních podlažích se sedlovou střechou. Budova je 

zrcadlově rozdělena s metrovým výškovým rozdílem. Stropy skládané Porotherm. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před provedením vlastních výkopových prací se provede nejprve sejmutí ornice v tl. 

200-250 mm. Tato bude uložena na mezideponii na vlastním pozemku investora 

a později použita pro terénní a sadové úpravy na pozemku. Zemní práce vzhledem 

k výškovému osazení jednotlivých obytných bloků do stávajícího terénu, který je 

v mírně svažitém  terénu nebudou náročné. Výkopy se budou provádět svahované ze 

stávajícího terénu. Vlastní základové pasy budou prováděny z úrovně základové spáry 

podkladních betonů kolmým výkopem po úroveň základové spáry pasů. Třída 

těžitelnosti 3. - 4.  Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Násypy budou 

provedeny max. v tl. 300 mm a pak budou hutněny na Id = 0.7 MPa.  S hladinou 

spodní vody se neuvažuje.  

 

Základové konstrukce 

Bytový dům bude založen na betonových základových pasech. Projektant doporučuje 

vyztužit základy např. pruty v rozích nebo KARI sítí HK 04 ve tvaru U, uložených na 

štěrkopískovém podsypu alt. hubeném betonu (v tloušťkách 50 mm) – bude záležet 

na zvážení investora. Základové pasy budou betonovány do výkopů přímo na 

staveništi z betonu C20. Při provádění bude dodavatel provádět zkoušky pevnosti na 

předepsaných vzorcích. Před vlastní betonáží základových pasů je nutno provést 

položení vnitřní kanalizace a vodovodu. 

 

Nosná konstrukce  

Nosná konstrukce bytového domu je tvořena obvodovými stěnami z cihelných tvárnic 

Porotherm 30 P+D. Obvodové stěny v tl. 300 mm budou opatřeny tepelnou izolací 

z pěnového polystyrénu v tl. 150 mm. Vnitřní nosné stěny budou provedeny v tl. 250 

mm z cihelných tvárnic Porotherm 25 P+D. Nosné stěny jsou zděny na maltu 

Porotherm TM. Dělící stěny mezi byty budou z cihelných tvárnic POROTHERM AKU 25 

P+D. Stropní konstrukce bude provedena jako skládaný strop ze systému 

POROTHERM – nosníky POT + keramické vložky MIAKO. Schodišťová ramena budou 

z monolitického železobetonu. 

 



24 
 

Stěny a příčky 

Veškeré vnitřní dělící příčky jsou navrženy z cihelných tvárnic POROTHERM v tl.115 

a 65 mm na maltu cementovou MC 5 MPa. 

 

Střecha 

Konstrukce střechy je navržena jako sedlová střecha. Jedná se o dřevěný krov 

vaznicové soustavy, který je tvořen z vlastních krokví uložených na nosných zdech, 

část konstrukce je vynesena systémem sloupků a vaznic (kombinace oceli a dřeva). 

Na takto provedený krov se provede laťování, na které se připevní pojistná 

hydroizolace TYVEK a provede se položení střešní krytiny  - krytina betonová 

BRAMAC, barva červená. Tepelná izolace např. G+H ISOVER  v tl. 240 mm – nebo 

izolace ROCKWOOL bude položena nad sádrokartonovým podhledem. Jako parotěsná 

vrstva bude použita DIFUNORM VARIO, případně jiná folie. Celá konstrukce střechy je 

navržena jako lehká skládaná střešní konstrukce (bez mokrého procesu). V místě 

vikýřů bude použita pojistná hydroizolace DELTA FOXX uložená na celoplošném 

bednění. Podrobně viz. výkresová dokumentace řezy – stavební řešení. 

 

  Podlahy 

Podlahy ve vstupech a sklepních místnostech a garážích budou v tl. 100 mm - skladba 

dle účelu jednotlivých místností. V 1.NP a ostatních nadzemních podlaží budou v tl. 

130 mm - s tepelnou izolací v tl. 40 mm, na kterou bude provedena skladba dle účelu 

jednotlivých místností - viz legenda místností – skladby podlah.  

 

Podhledy 

Podhledy se uvažují v  celé ploše podkroví. Tyto podhledy budou provedeny z plného 

požárního sádrokartonu.  V prostoru koupelen budou použity sádrokartony v úpravě 

proti vodě – zelené. Výška podhledů viz. výkresová dokumentace.  

 

Izolace 

hydroizolace v podlahách – BITALBIT S 40 

pojistná hydroizolace střechy – folie TYVEK, DELTA FOXX 

tepelná izolace střechy – G+H ISOVER v tl. 240mm 

parotěsná izolace DIFUNORM VARIO 

tepelná izolace podlah – POLYSTYRÉN v tl.  40 mm 

tepelná izolace obvodových stěn – POLYSTYRÉN v tl.  80 mm 

tepelná izolace soklu – POLYSTYRÉN v tl.  50 mm 

 

Úprava povrchů vnitřních 

Veškeré nosné vnitřní svislé konstrukce se opatří dvouvrstvou štukovou omítkou 

a dvojnásobně vybílí (MALBYT, PRIMALEX). Vnitřní dělící příčky se opatří tenkovrstvou 

štukovou omítkou a dvojnásobně vybílí (MALBYT, PRIMALEX). Sádrokartonové 

podhledy se vymalují na bílo (HETLINE), na WC a v koupelnách je navržen keramický 

obklad. Rovněž za kuchyňskou linkou bude proveden keramický obklad. Fasáda bude 
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provedena jako kontaktní zateplovací systém a opatřena venkovní fasádní barvou  - 

odstín určí architekt. Typy obkladových materiálů, zařizovacích předmětů a baterií 

budou upřesněny investorem. 

  

Výplně otvorů 

Do prostoru bytového domu bude provedeno prosvětlení pomocí plastových oken 

a dveří v barvě – bílé. Typy a způsob otevírání je doložen ve specifikaci plastových 

výrobků oken a dveří.  Minimální požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

U=1,1 W/m2K  

 

Klempířské konstrukce 

Veškeré klempířské práce související se střechou budou provedeny z titanzinkového 

plechu.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byly mechanicky odolné a stabilní. 

Mechanická odolnost a stabilita nosných konstrukcí navrhovaného objektu je řešena 

ve  statickém výpočtu, který není součástí zprávy 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

a) Technické řešení 

Elektro přípojka pro dům a napájecí rozvody: 

Napájení objektu el. energií bude zajištěno z distribuční sítě EON. Napájecí kabel 

(AYKY3Bx120+70) bude ukončen v přípojkové skříni SR4-Z4 (15x400A). Skříně budou 

osazeny v blízkosti vchodu. Rozvody dále v domě budou provedeny kabelem CYKY 

3B x 70 + 50 mm2. Kabel bude napájet jednotlivé patrové elektroměrové rozvaděče 

ER 1-6. Tyto rozvaděče budou umístěny na chodbách jednotlivých pater a budou 

oceloplechové konstrukce typu Profi-Line F&G. Z el. rozvaděče ER1 je napojen 

rozvaděč vlastní spotřeby PR 10 umístěný v jeho blízkosti. Spolu s napájecím kabelem 

bude veden i vodič CY 35 mm 2 ochranného pospojování. Ten bude připojen na 

ekvipotencionální svorkovnice v el. rozvaděčích.  Tento vodič bude propojen ve dvou 

místech s vnějším uzemněním objektu. Tento rozvod bude sloužit pro připojení 

rozvodu plynu, vody aj. V jednotlivých koupelnách bytů pak bude provedeno místní 

pospojování vodivých konstrukcí  (plyn , topení, voda). Prostupy kabelů mezi 

jednotlivými patry budou utěsněny protipožární přepážkou. 

Bytové rozvodnice jsou plastové, v provedení pod omítku (popř. nástěnné), s krytím IP 

40/20 průhlednými plastovými dveřmi. Rozvodnice pro vlastní spotřebu oceloplechová 

v provedení pod omítku. Schéma zapojení jednotlivých rozvaděčů a přístrojová náplň 

(včetně průřezů a typů kabelů) zřejmá z výkresové dokumentace. 
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Světelné a zásuvkové rozvody: 

a) bytová část: 

V těchto prostorách bude el. instalace provedena kabely CYKY, uloženými pod 

omítkou. Příslušenství každého bytu tvoří el. sporák (připojený přes sporákovou 

kombinaci), automatická pračka se sušičkou a myčka nádobí (připojeny ze 

samostatně jištěných zásuvek), dále budou připojeny agregát plynového kotle 

a kuchyňský drtič odpadků. 

Osvětlení bytových prostor je uvažováno převážně žárovkovými svítidly, intenzita 

osvětlení odpovídá ČSN 360450 a ČSN 360452, ovládání svítidel místně jednopólovými 

spínači. 

Pro drobné spotřebiče budou v bytech instalovány zásuvky připojené k obvodům 

vybaveným proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA - dle ČSN 33 2000-4-

41, ČSN 33 2000-7 –701. 

 

b) část společné spotřeby 

Napájení okruhů vlastní spotřeby je zajišťováno z rozvodnice PR 10, umístěné 

v přízemí v zádveří. Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY, uloženými pod 

omítkou (v přízemí v podhledu), v suterénu pak pevně na povrchu (PVC vkládací lišty, 

Niedax lišty). 

Osvětlení vstupních prostor a hl. schodiště je navrženo žárovkovými svítidly, ovládání 

spínání osvětlení je automatické pohybovými infračervenými čidly , s nastavením času 

vypnutí. Únikové cesty budou v případě výpadku el. energie osvětleny nouzovými 

svítidly s bateriovým zdrojem. 

 

Uzemnění: 

Vnější uzemnění (společné pro hromosvod a zařízení NN) bude provedeno zemnícím 

páskem FeZn 30x4 mm, uloženým v betonových základových pásech. Na tuto 

uzemňovací soustavu budou přes zkušební svorky připojeny svody hromosvodu 

a v prostoru garáže vnitřní uzemňovací vedení domu. 

 

Bleskosvod: 

Objekt bude ve smyslu ČSN 34 1390 opatřen jímací soustavou pro ochranu objektu 

před účinky atmosférického přepětí. Jímací soustava je navržena jako hřebenová 

soustava jímacích vedení, doplněná tyčovými (pomocnými) jímači, navazující na 

hřebenové soustavy okolních objektů. K hromosvodu budou připojeny všechny kovové 

součástky střechy (např. odkuřovací roury topení, stožár STA, okapy apod.). 

S ohledem na velikost a charakter objektu jsou navrženy 6 hlavních svodů, dle 

možností provedené jako skryté v trubkách pod omítkou. Zkušební svorky budou 

umístěny do skříněk, zapuštěných na přístupných místech do fasády objektu. 
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Slaboproudá instalace: 

Slaboproudou instalaci bude tvořit domovní telefon s elektrickým vrátným, rozvod 

státního telefonu a rozvod společné televizní antény. Tyto instalace budou uloženy 

v PVC trubkách pod omítkou. 

 

Plynovod: 

Projekt řeší napojení bytového domu s 12 bytovými jednotkami na stávající přípojku 

STL zemního plynu.  

Blok D bude zásoben z vyprojektovaného plynovodního řadu PB-2. Bytový dům je 

rozdělen na dvě samostatné sekce, každá sekce o 6 bytových jednotkách, bude mít 

svůj vlastní fakturační plynoměr. Pro blok D  jsou navrženy plynovodní řady z PE, De 

63 mm, dl. 45 m. Jednotlivé sekce budou na navržené plynovodní řady napojeny 

samostatnými přípojkami z PE, De 40 mm, dl. 2,5 – 9,0 m, které budou ukončeny ve 

skříňkách s HUP, regulátorem a plynoměrem.  

Potrubí zemního plynu přejde do objektu, kde je proveden rozvod k 12ti plynoměrům 

sloužícím pro měření spotřeby plynu v jednotlivých bytech, kde je umístěno 12 

plynových kotlů Protherm. 

Plynoměry pro byty budou umístěny v chodbách 1. až 3. nadzemního podlaží. Prostor, 

kde budou umístěny plynoměry, bude větrán vzduchotechnickým potrubím. 

V každém bloku bude instalováno 12 plynových kotlů s nuceným odtahem spalin 

Protherm typ Tiger TKZ o jmenovitém výkonu 6-12 kW, které se koaxiálními odtahy 

spalin napojí na třísložkové komíny Schiedel Multi. 12 kotlů bude umístěno 

v kotelnách přístupných ze schodišťových podest a sousedících s jednotlivými byty. 

Připojovací potrubí se u jednotlivých odběrových míst ukončí plynovodním uzavíracím 

kohoutem a tlakovou kovovou plynovou hadicí. 

Rozvody budou v celém rozsahu zhotoveny z ocelových bezešvých závitových černých 

trubek spojovaných svařováním, ke změně směru bude použito trubkových oblouků 

dle HN 42 5760 a u malých dimenzí trubkových ohybů R=3DN zhotovených při 

montáži. 

 

Kanalizace: 

Projekt řeší jednotnou tj. splaškovou a dešťovou kanalizaci, rozvody studené vody 

pitné, teplé vody a zařizovací předměty. 

K odvodu splaškových a dešťových vod do stávající stoky DN 500 mm slouží jednotlivé 

stoky DN 300 mm. Stoka KB-2 (PVC, DN 300 mm, dl. 185 m) bude napojena do revizní 

šachty Š3 stoky KA-1. Od místa napojení bude trasa stoky KB-2 vedena JV, jižním a JZ 

směrem podél navržených komunikačních větví A a C až do šachty Š11. Z šachty Š11 

pokračuje SZ směrem podél navržené komunikační větve do šachty Š6, kde bude 

ukončena. Na stoce KB-2 je navrženo 5 ks revizních kanalizačních šachet.  

Z bloku bude vyvedeno šest kanalizačních přípojek z PVC, DN 150 mm, které budou 

zaústěny přímo do kanalizační stoky a dalších osm přípojek z PVC, DN 150 mm 

(dešťová kanalizace na jihozápadní straně) bude zaústěno do přípojek z PVC, DN 200 
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mm. Trasy přípojek DN 200 mm jsou v souběhu s jihozápadní fasádou bloku a jsou 

zaústěny do stoky DN 300 mm.  

Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody ze sedlové střechy objektu plechovými 

okapovými žlaby a plechovým odpadním potrubí (dodávka klempířských výrobků), 

které se na úrovni upraveného terénu zaústí do lapačů střešních splaveni HL600/2. 

Splašková kanalizace odvádí splašky od zařizovacích předmětů plastovým odpadním 

potrubím, které se vně objektu spojí s odpadním potrubím dešťové kanalizace.  

Odpadní potrubí vedené volně bude v celém rozsahu zhotoveno z PP trubek 

a tvarovek typu HT fy. Pipe Life Fatra. Potrubí vedené v zemi bude zhotoveno z PVC 

odpadních trubek typu KG.  

Jednotlivé odpady budou vyvedeny nad střechu objektu a zde se ukončí ventilačním 

soupravami. 

Nad podlahou 1. nadzemního podlaží se jednotlivé odpady osadí čistícími kusy. 

 

Vodovod: 

Blok D  bude zásoben z vyprojektovaného vodovodního řadu VB-2.  

Bytový dům o 12ti bytových jednotkách je rozdělen na dvě samostatné sekce, každá 

sekce o 6 b.j. bude mít svůj vlastní fakturační vodoměr. Jsou navrženy vodovodní řady 

z PE, De 90 mm, dl. 46 m. Jednotlivé sekce budou na navržené vodovodní řady 

napojeny samostatnými přípojkami z PE, De 40 mm, dl. 3,0 - 10 m, na kterých budou 

uvnitř sekcí osazeny vodoměrné sestavy. 

Odtud bude potrubí studené vody pitné rozvedeno do jednotlivých bytů, kde budou 

osazeny odpočtové vodoměry. 

Od těchto vodoměrů bude potrubí studené pitné vody rozvedeno spolu s potrubím 

teplé užitkové vody k plynovým kotlům a jednotlivým výtokovým místům. 

Rozvody budou v celém rozsahu zhotoveny z plastových trubek Hostalen. Volně 

vedené potrubí se ke stavebním konstrukcím uchytí pomocí typového upevňovacího 

materiálu: jako jsou objímky s pryžovou výstelkou, závitové tyče, ocelové kotvy event. 

klip korýtka Rehau. 

Zařizovací předměty a vodovodní baterie budou během výstavby upřesněny 

investorem.   

 

Ústřední vytápění: 

Každý byt bude osazen samostatným plynovým teplovodním kotlem s nuceným 

odtahem spalin Protherm typu Tiger 12 TKZ s integrovaným zásobníkem teplé 

užitkové vody a tlakovou expanzní nádobou s pryžovou membránou o jmenovitém 

výkonu 6-12 kW. Kotle budou v jednotlivých patrech napojeny koaxiálními kouřovody 

na komíny Schiedel Multi. 

Otopnou plochu budou tvořit ocelové deskové radiátory fy. Korado typ Radik Kompakt 

a otopné žebříky Koralux Rondo. 

Napojení otopných těles na jednotlivé plynové kotle bude provedeno Cu potrubím 

Supersan vedeným ve skladbě podlahy. 
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b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Elektroinstalace 

Plynovod 

Hygienická zařízení 

 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTBÍ ŘEŠENÍ 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Objekt bytového domu je rozdělen na požární úseky dle požadavku na budovy 

skupiny OB2  

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není řešeno v rámci BP 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na  

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není řešeno v rámci BP - požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí musí 

být zajištěna po celou předpokládanou životnost stavby. 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není řešeno v rámci BP 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Není řešeno v rámci BP 

Objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.  

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Vnější odběrné místo je zajištěno stávajícím vnějším podzemním hydrantem pro 

požární účely, který je osazen na stávajícím veřejném vodovodním řadu DN 90 ve 

vzdálenosti 50m od objektu severním směrem. 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty)  

Příjezdová komunikace pro jednotky HZS končí ve vzdálenosti 15m od objektu < 50m. 

Vyhovuje požadavku ČSN 73 0833. Příjezdové komunikace splňují požadovanou šířku 

vozovky nejméně 3m, průjezdnou šířku 3,5m a výšku 4,1m. 

 

h)Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí 

vzduchotechnická zařízení) 

Není řešeno v rámci BP 
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i)Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Každá obytná buňka bude vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace 

požáru. Tj. nezávislý hlásič požáru s vlastním zdrojem bez napojení na elektrické 

rozvody domu. Hlásič bude umístěn v předsíni  

 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Zřetelným označením musí být zejména opatřeny místa s hlavními uzávěry 

technických rozvodů a médií, tj. hlavní uzávěr vody, hlavní vypínač elektřiny, plynu 

atp.   

 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky norem o tepelné 

ochraně ČSN 73 0540-2:2011. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 Dle ČSN 73 0540-2:2011 splňuje nízkoenergetický standard 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií  

Využití alternativních zdrojů energie se vzhledem k velikosti stavebního pozemku, 

umístění stavby v okolní zástavbě a velké finanční náročnosti nepředpokládá. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. 

ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY A ZÁSADY VLIVU STAVBY NA OKOLÍ  

Veškeré obytné místnosti jsou navrženy tak, aby byly osvětleny přirozeně denním světlem. 

Místnosti nemající okna – vnitřní jádrové koupelny a WC budou větrány nuceně podtlakovým 

větráním. Objem odváděného vzduchu je navržen dle norem podle minimální násobnosti 

výměny objemu vzduchu místnosti.  Spouštění systému větrání je propojeno se svítidlem 

v místnosti. Přisávání vzduchu se děje mezerou pode dveřmi.  

Vytápění místností bude řešeno podlahovým topením. Zdroj Tepla pro vytápění a ohřev teplé 

vody bude tvořen plynovým kotlem umístěným u každého bytu v schodišťovém prostoru. 

Stavba nebude své okolí obtěžovat vibracemi nebo prašností. Pouze při stavební činnosti 

dojde k mírnému zhoršení pohody u sousedních objektů díky hluku z běžné stavební činnosti 

při výstavbě. Při provozu objektu vzniká běžný komunální odpad. Komunální odpad je řešen 

sběrem do nádob na odpad, které jsou pravidelně vyváženy. Likvidace dešťové vody je řešena 

svodem do jednotné splaškové kanalizace.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vlivy středního radonového rizika, jež vyplývají z odvozené mapy radonového rizika, 

budou eliminovány navrženým konstrukčním řešením (BITALBIT S 40 RADON) izolací 
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spodní stavby , stejně jako vlivy hladiny spodní vody. Žádné jiné škodlivé vlivy 

prostředí dnes nejsou známy. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládají se účinky bludných proudů. V okolí stavby se nenacházejí 

stejnosměrné železniční trakce a tramvajové provozy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby se nepředpokládá vznik dynamických jevů způsobených stroji nebo 

dopravními prostředky. 

  

d) Ochrana před hlukem 

Mezi byty jsou stěny řešeny akustickými tvárnicemi. V okolí BD se nenacházejí 

významné zdroje hluku. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 Dle povodňových map se stavba nenachází v záplavovém území. 

 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Přípojka plynu: 

Blok D bude zásoben z vyprojektovaného plynovodního řadu PB-2. Jednotlivé sekce 

budou na navržené plynovodní řady napojeny samostatnými přípojkami, které budou 

ukončeny ve skříňkách s HUP, regulátorem a plynoměrem. 

 

Přípojka vody: 

Řešený blok D bude zásoben z vyprojektovaného vodovodního řadu VB-2. Každý 

z řešených bloků o 12 b.j. je rozdělen na dvě samostatné sekce, každá sekce o 6 b.j. 

bude mít svůj vlastní fakturační vodoměr. Jednotlivé sekce budou na navržené 

vodovodní řady napojeny samostatnými přípojkami. 

 

Přípojka kanalizace: 

Stoka KB-2 bude napojena do revizní šachty Š3 stoky KA-1. Od místa napojení bude 

trasa stoky KB-2 vedena JV, jižním a JZ směrem podél navržených komunikačních 

větví A a C až do šachty Š11. Z šachty Š11 pokračuje SZ směrem podél navržené 

komunikační větve do šachty Š6, kde bude ukončena.  

Z  bloku bude vyvedeno šest kanalizačních přípojek z PVC, DN 150 mm, které budou 

zaústěny přímo do kanalizační stoky a dalších osm přípojek z PVC, DN 150 mm 

(dešťová kanalizace na jihozápadní straně) bude zaústěno do přípojek z PVC, DN 200 

mm. Trasy přípojek DN 200 mm jsou v souběhu s jihozápadní fasádou jednotlivých 

bloků a jsou zaústěny do jednotlivých stok DN 300 mm. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Plynovodní řad je navržen z PE, De 63 mm, dl. 45m. Vnitřní plynovod veden v PE De 

40mm dl. 2,5-9m. 

Vodovodní řady z PE, De 90 mm, dl. 46m. Vnitřní vodovodní řad z PE, De 40 mm, dl. 

3,0 - 10 m 

Kanalizace:  Přípojky - PVC, DN 150 mm 56 m 

Přípojky - PVC, DN 200 mm 51 m 

Stoka KB-2 PVC, DN 300 mm 185 m 

  
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Stavební pozemek investora navazuje na navrženou komunikaci, která bude 

realizována po výstavbě bytových domů z druhé etapy. Po dobu výstavby bude 

komunikace zřízena ze silničních panelů.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je řešeno na ulici 3. května. 

  

c) Doprava v klidu 

Parkování osobních vozidel bude zajištěno místy na stání před bytovým domem 

a také 4mi garážemi z východní strany BD. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Přístup pro pěší je řešen chodníkem u parkovacích míst. Cyklistické stezky se 

k objektu neřeší. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH  
a) Terénní úpravy 

Po zhotovení areálových rozvodů sítí technické infrastruktury a přístavby objektu 

s okapovými chodníky budou řešeny terénní úpravy v návaznosti na stávající spád 

terénu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Finální podoba sadových úprav bude založena na zatravnění pozemku v kombinaci 

s nenáročnými druhy listnatých keřů a jehličnanů. Uliční oplocení bude doplněno 

výsadbou habrového přírodního vaku podél hranice pozemku (zevnitř). Dále podél 

přístupových chodníků bude vysazen nízký střižený živý plot. Plochy osázené zelení 

budou maximálně uvolněné a prosluněné. Nepočítá se zde se speciální výsadbou 

cizích dřevin, důraz bude kladen na přirozenost prostředí, na kontext se stávající 

zelení a okolní krajinou. 

 

c) Biotechnická opatření 

 Nejsou řešeny. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO  
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Komíny pro odvod spalin z plynových kotlů budou nepodstatným zdrojem znečištění 

ovzduší. Zdroje způsobující hluk se zde nevyskytují. Při provozu bytového domu 

předpokládáme produkci běžného komunálního odpadu. V rámci předvýrobní 

přípravy dodavatele stavbu budou navrženy technologické postupy minimalizující 

tyto vlivy na životní prostředí. 

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení 

provozu na okolních komunikacích bylo minimální a aby stavba negativně 

neovlivňovala hlučností životní prostředí v okolních domcích. 

Stavební odpady budou ukládány dle Sbírky zákonů č. 381/2001 ze dne 9. listopadu 

2001a dle zákona 185 ze dne 15. května 2001 o odpadech. 

Během stavebních prací při stavbě bytového domu bude docházet ke vzniku 

stavebních odpadů.  

Tento odpad bude dělen na stavební a demoliční odpad (včetně vytěžené zeminy). Do 

této kategorie bude patřit – beton, cihly a keramika, dřevo, sklo, plasty a  asfaltové 

směsi 

170101 Beton 

170102 Cihly 

170103 Keramické výrobky a tašky 

170201 Dřevo 

170202 Sklo 

170203 Plasty 

 170301 Asfaltové směsi obsahující dehet 

 170407 Směsné kovy 

 170411 Kabely 

 170 504 Zemina a kamení 

 170 107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

150110 Obaly na barvy 

 

Skladování, odvoz a likvidace odpadů budou probíhat v souladu s programem 

odpadového hospodářství dodavatele stavby a budoucího uživatele objektu 

a smluvně je budou zajišťovat organizace oprávněné k této činnosti. Tříděný stavební 

odpad bude odvážen na skládku 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navrhovaná novostavba se nenachází v místě, kde by se vyskytovali chránění 

živočichové popř. památní stromy. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Řešený objekt se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Řízení zjišťovacího stanoviska EIA, stavby vyhověla 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

Řešená BD nevyžaduje kolem sebe ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Nejsou kladeny požadavky na CO 

 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba vody je zajištěna z vodovodního řadu VB-2 z PE De 90 mm. Z vodoměrné 

sestavy bude zřízen dočasný vodovod pro staveništní potřebu. Potřeba elektrické 

energie bude zajištěna z distribuční sítě EON. Napájecí kabel AYKY3Bx120+70 který 

bude ukončen v přípojkové skříni, na kterou bude připojena elektrická rozvodná skříň 

pro potřeby staveniště.  

Navržený výpočtový příkon staveniště 35 kW 

Potřeba vody 0,18 l/s 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je řešeno stávajícím spádováním pozemku investora a vsakem 

dešťové vody do podloží nezpevněných ploch. Dešťová voda ze střech objektů je 

řešena odvedením vody do jednotné kanalizace. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je řešeno vjezdem z ulice 3. Května 

v severní části dočasného oplocení pozemku. 

Vodovod je řešen z vodovodního řadu VB-2 De 90. Z vodoměrné sestavy bude zřízen 

dočasný vodovod pro staveništní potřebu. 

Napojení na elektrickou energii zajištěno z distribuční sítě EON. Z přípojkové skříně 

bude připojena elektrická rozvodná skříň pro staveništní potřebu. 

Kanalizace je řešena kanalizační jednotnou stokou KB-2. Napojení dočasné přípojky 

na kanalizační přípojku PVC DN 150. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby bude mít stavební činnost částečný vliv na stávající okolí a na 

dopravní infrastrukturu. Na staveništi budou provedena opatření, která negativní 

vlivy sníží na minimum. Jedná se především o eliminace hluku a prachu při provádění 

stavebních prací. Prach bude eliminován opatrnou manipulací s prašnými materiály, 

v horších případech i kropením znečištěných konstrukcí, nebo bezprostředním 

úklidem. Stavební činnost a zásobování stavby nebude prováděno v nočních 
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a brzkých ranních hodinách. Znečištěné veřejné komunikace od stavební 

mechanizace budou řádně čištěny. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Novostavba bytového domu nevyžaduje v okolí stavby demolici objektů nebo kácení 

dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Zařízení staveniště bude řešeno na plochách pozemku investora. Zařízení staveniště 

co se týče záborů je dočasné - pouze po dobu realizace stavby.  

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 

Při stavební činnosti bude vznikat odpad zařazení dle „ Katalogu odpadů “ :  

150101  obaly z papíru   0,01t  O 

150102  obaly z plastů   0,03t  O 

170101  betonový odpad  0,50t  O 

170102  cihelný odpad   1,50t  O 

170201  odpadní stavební dřevo  2,00t  O 

200301  směsný komunální odpad 0,10t  O 

170411  směs kovového odpadu  0,01t  O  

  

Při realizaci budou dále vznikat emise výfukových plynů ze stavební mechanizace. 

Vzniklé odpady budou dodavatelem stavby tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP 

č.383/2001 Sb., do doby odvozu k likvidaci oprávněnou organizací.  

Nebezpečné odpady (N) budou shromažďovány v nádobách k tomu určených 

(s atestem) a na místech, kde nemůže dojít k jejich zcizení, znehodnocení, případně 

úniku ohrožujícímu životní prostředí. 

Pokud při provozu budou vznikat odpady nebezpečné (N) v množství větším jak 50 kg 

za rok, musí provozovatel vypracovat - „Program odpadového hospodářství 

původce“. 

Smlouvy na množství a likvidaci odpadů, vznikající při provozu, musí mít investor  

uzavřeny do předání stavby provozovateli ( do kolaudace). 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci zemních prací se předpokládá s objemem 157 m3 zeminy. Tato zemina bude 

přesunuta na mezideponii, která se nachází na pozemku investora. Zemina je určena 

pro následné terénní úpravy. 

 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Motory mobilní techniky, která se používá na stavbě, budou udržovány v optimálním 

pracovním režimu a nebudou se nezvyšovat zbytečně otáčky, aby nedocházelo 
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k nedokonalému spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových plynech. 

Motory u mobilní techniky se nebudou nechávat zbytečně běžet na prázdno.  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba důsledně dodržet platné 

bezpečnostní předpisy ve znění pozdějších předpisů. Zvláště je třeba se řídit 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 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. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebudou dotčeny veřejně užívané prostory, které by vyžadovaly 

bezbariérovou úpravu po dobu stavebních prací. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavební práce budou zásobovány běžnými nákl. vozidly a dodávkami. Dopravně 

inženýrské opatření není vyžadováno. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Bez požadavku 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení:    III/2014 

 Dokončení:   IX/2015 

  

Postup výstavby: zemní práce 

   hrubá spodní stavba  

   hrubá vrchní stavba  V/2014 – IX/2014 

   střešní konstrukce 

   PSV 
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ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
Z návrhu strojní sestavy vyplívají vozidla skupiny N2 velké nákladní automobily pro které je 

doporučený poloměr zatáčení 12m  

DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI 
Betonová směs bude dovážena z betonárny ZAPPA beton a.s. ve Slušovicích, která se nachází 

nejblíže od místa stavby. Vzdálenost činí 12 km a předpokládaná doba trvání přepravy je 14 

min. Betonárna se nachází na ulici Školní ve Slušovicích. K přepravě betonové směsi je určen 

Domíchávač s čerpadlem FBP 21 o objemu 4 m3 a domíchávačem SCANIA o objemu 7 m3 

 
 

KRITICKÉ BODY 
BOD A 

Kruhový objezd ve Slušovicích 

Vzdálenost od výchozího budu: 1 km 

Poloměr otáčení: 15 m   
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BOD B 

Odbočení ze silnice č. 491 na hlavní silnici č. 49 

Vzdálenost od výchozího budu: 5,5 km 

Poloměr otáčení: 24 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD C 

Odbočení z ulice Zlínská na ulici 3. května 

Vzdálenost od výchozího budu: 11 km 

Poloměr otáčení: 14 m   

 

 

 

 

 

 

 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU 
Stavební materiál bude dovážen ze Stavebniny Lednický s.r.o., které se nacházejí přímo ve 

Vizovicích. Vzdálenost činí 2 km a předpokládaná doba trvání přepravy je 3 min. Stavebniny 

se nachází na ulici Říčanská 1228 ve Vizovicích. K přepravě stavebního materiálu je určen 

nákladní automobil MAN TGA 24 s PK 27001 EH a užitkový vůz RENAULT MASTER MAXI VAN -

 L3H3. 
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KRITICKÉ BODY 
BOD D 

Výjezd na hlavní komunikaci 

Vzdálenost od výchozího budu: 0,2 km 

Poloměr otáčení: 16 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD E 

Odbočení z ulice Říčanská na ulici Zlínská 

Vzdálenost od výchozího budu: 1,3 km 

Poloměr otáčení: 60 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD F 

Odbočení z ulice Zlínská na ulici 3. května 

Vzdálenost od výchozího budu: 1,5 km 

Poloměr otáčení: 18 m   
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ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

Název:   Novostavba bytového domu blok – D, Janova Hora Vizovice 

Místo stavby:  Vizovice 

Parcelní číslo:  4514/20 

Investor:  H+M Zlín a.s. 

    Štípa, K Farmě 495 

    Zlín 763 14 

Druh stavby:   Bytový dům 

  

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Cílem investora je vybudovat bytový dům s 12 bytovými jednotkami. Je navržen jako 

samostatně stojící. Bytový dům je složen ze dvou stejných hmot o 6 bytových jednotkách 

s vlastním vchodem. Tyto hmoty jsou výškově navzájem posunuty o 1 m. Každá hmota má 

v přízemí dva byty 2+1 a 3+1, které mohou být přístupné z terasy pro handicapované osoby. 

V druhém jsou dva byty 3+1 a ve třetím podlaží, nacházející se v podkroví, jsou dva byty 3+1. 

Každý byt v 3NP má vlastní dřevěné schodiště pro podkrovní prostor s uložištěm. Pod jižní 

hmotou se nachází v suterénu 4 garáže. Za zádveřím hlavního vchodu jsou sklepní boxy. 

Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D a kontaktním zateplením 

z pěnového polystyrenu 150mm, mezibytové stěny Porotherm 25 AKU P+D a vnitřní nosné 

zdivo z Porotherm 25 P+D. V podzemní garáži tvoří nosnou konstrukci stěny ze ztraceného 

bednění TRESK 30.  Stropní konstrukce je navržena jako skládaný strop Porotherm z POT 

nosníků a MIAKO stropních vložek. Strop bude mít i s nadbetonováním 210mm. Sedlová 

střecha s vikýři z vaznicového krovu. Střešní krytina je zvolena betonová krytina BRAMAC 

červené barvy. Fasáda systému Weber, barevné řešení okrová probarvená strukturovaná 

omítka, akrylová soklová omítka Weber-Marmolit. 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu a pro výstavbu je vhodný.  

 

ZÁKLADNÍ POPIS STAVENIŠTĚ 
Kolem celého staveniště bude zřízen rozebíratelný plot s výplní z trapézového plechu. 
Na stávající komunikaci bude napojena vnitrostaveništní komunikace, která se po 
dokončení stavby stane podkladní vrstvou pro budoucí komunikaci. Na staveništi se 
budou nacházet dvě skladovací plochy pro materiál, které budou zpevněné. Dále se 
budou na stavbě vyskytovat 4 kontejnery. Kontejner pro stavbyvedoucího, šatna, 
sklad a sanitární s WC a sprchou. Výkres zařízení staveniště v příloze P01 1xA3.  
 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

KONTEJNER STAVBYVEDOUCÍHO 
Kontejner bude pronajat po dobu výstavby, včetně vnitřního vybavení ve formě 
uzamykatelné skříně, uzamykatelné šatnové skříně, psacího stolu a čtyř kusů židlí. 
Přívod elektrické energie bude zajištěn ze staveništního rozvodu, na který bude 
primárně zapojen skladový kontejner a následně přípojkami v horní části buněk 
budou napojeny sériově ostatní. Kontejner bude uložen na dvou na sobě položených 
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betonových dlaždicích 400x400x50 mm v každém rohu, Pro dosažení rovinnosti 
budou použity ještě ocelové podložky. 
 

  
 

SANITÁRNÍ KONTEJNER 
Kontejner bude pronajat po dobu výstavby. Sanitární kontejner obsahuje dvě sprchy, 
dvě WC kabinky se splachovacím záchodem, šest umyvadel, dva pisoáry a bojler na 
200 l.. Přívod elektrické energie bude zajištěn ze staveništního rozvodu, na který bude 
primárně zapojen skladový kontejner a následně přípojkami v horní části buněk 
budou napojeny sériově ostatní. Přívod vody zajištěn z vodoměrné soustavy 
dočasnou přípojkou. Taktéž bude ke kontejneru přivedena dočasná přípojka na 
kanalizaci. Kontejner bude uložen na dvou na sobě položených betonových dlaždicích 
400x400x50 mm v každém rohu, Pro dosažení rovinnosti budou použity ještě ocelové 
podložky. 
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KONTEJNER ŠATNY 
Kontejner bude pronajat po dobu výstavby, včetně vnitřního vybavení ve formě 
deseti kusů uzamykatelných šatnových skříní, stolu, lavičky a čtyř kusů židlí. Přívod 
elektrické energie bude zajištěn ze staveništního rozvodu, na který bude primárně 
zapojen skladový kontejner a následně přípojkami v horní části buněk budou 
napojeny sériově ostatní. Kontejner bude uložen na dvou na sobě položených 
betonových dlaždicích 400x400x50 mm v každém rohu, Pro dosažení rovinnosti 
budou použity ještě ocelové podložky. 
 

 
 

SKLADOVACÍ KONTEJNER  

Kontejner bude pronajat po dobu výstavby. Vybaven bude jedním skladovacím 
regálem. Přívod elektrické energie bude zajištěn ze staveništního rozvodu, na který 
bude primárně zapojen skladový kontejner a následně přípojkami v horní části buněk 
budou napojeny sériově ostatní. Kontejner bude uložen na dvou na sobě položených 
betonových dlaždicích 400x400x50 mm v každém rohu, Pro dosažení rovinnosti 
budou použity ještě ocelové podložky. S rozměry 2438x2438x9125 mm jedná se o 
kontejner kategorie ISO 1 B. 
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OPLOCENÍ  

Oplocení kolem celého staveniště bude z mobilního oplocení o výšce 1,8 m s výplní 

z trapézového plechu. Celková délka oplocení je 193 m. Proti převrácení bude plot opatřen 

betonovými  nosnými patkami. Vjezd na staveniště bude řešen dvoukřídlou bránou o celkové 

délce 5 m. Plot v horní části bude spojen svorkami. 

 

SKLÁDKY MATERIÁLU 

Zpevněné plochy budou využity jako skládky materíálu. Jako podklad bude sloužit 

zhutněný makadam o frakci 16/32 mm a mocnosti minimálně 100 mm. 

Umístění viz. příloha P01 

Plocha skládky S1 je 78 m2   

Plocha skládky S2 je 102 m2   

Na skladovacích plochách bude umístěn materiál na probíhající část patra a na další 

část dopředu, pro danou spotřebu materiálu je plocha dostačující 

 

VNITROSTAVENIŠNÍ KOMUNIKACE 

Jako podklad bude sloužit zhutněný makadam o frakci 16/32 mm a mocnosti 

minimálně 200 mm. Hlavní vnitrostaveništní komunikace bude sloužit po dostavbě 

jako podklad pro budoucí komunikaci. Pro přístup ke kontejnerům budou sloužit 

dřevěné podlážky. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚM MATERIÁLEM 

 Viz ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY str. 38 

 

STAVENIŠTNÍ SPOTŘEBA ENERGII 

SPOTŘEBA VODY 

Maximální předpokládaný počet pracovníků  PP = 8 osob 

Spotřeba vody na pracovníka    QP = 55 l/směna 

Spotřeba vody na zdění    QZ  = 2100 l/směna 

Koeficient nerovnoměrnosti    KZ = 1,5 pro zdění 

       KH = 2,7 pro hygienu 

Směna       t = 8 hodin 

 

Výpočtový vzorec 

Qv= [(PP* QP* KH)+( QZ* KZ)]/(t*3600)= 0,15 l/s 

Qc= Qv*1,2= 0,18 l/s 

 

Jako dostačující je potrubí 20x3,4 mm 
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SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ      kW 

Kontejner stavbyvedoucího     2,0  

Sanitární kontejner      4,0  

Skladový kontejner      0,5  

Kontejner šatny      2,0      

CELKEM P1       8,5 

 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ      kW 

Kontinuální míchačka      5,5 

Vibrátor       2,0 

Vibrační lišta       0,1 

Drobné nářadí       15,5 

CELKEM P1       23,1 

 

OSVĚTLENÍ VNITŘNÍ      kW 

Kontejner stavbyvedoucího     0,1  

Sanitární kontejner      0,1  

Skladový kontejner      0,1  

Kontejner šatny      0,1 

CELEKM P2       0,4 

 

OSVĚTLENÍ VENKOVNÍ     kW_ 

0,01 kW/m2       4,48 

CELKEM P3       4,48 

 

Průměrný součinitel náročnosti elektromotorů  ß1 = 0,6 

Průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení  ß2 = 0,8 

Průměrný součinitel náročnosti vnějšího osvětlení  ß3 = 1,0 

Koeficient ztrát napětí     K = 1,1 

Účinník spotřebičů      C = 0,8 

 

Výpočtový vzorec 

S=(K/C) * [(P0 + P1)* ß1 + P2 * ß2  + P3 * ß3] = 32,7 kW 

 

Navržený výpočtový příkon staveniště 35 kW 
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Odpady vyprodukované stavbou budou odváženy na skládku Suchý důl ve Zlíně. 

Stavební odpad bude zatřízen a odvezen dle druhu do kontejneru na odpad. 

 

150101  obaly z papíru     O 

150102  obaly z plastů     O 

170101  betonový odpad    O 

170102  cihelný odpad     O 

170201  odpadní stavební dřevo    O 

200301  směsný komunální odpad   O 

170411  směs kovového odpadu    O  

 

BOZP 

Viz. str. 89 

 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavebních prací patří: 

- Vedení evidence pracovníků od jejich nástupu až do odchodu z pracoviště 

- Vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními 

prostředky (ochranné brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, ochranná přilba). 

  

Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády 591/2006 „o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“  

 

Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č 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. 309/2006 Sb., „kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ 

  

Nařízení vlády č 378/2001 Sb. kterým se stanový bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

Název:   Novostavba bytového domu blok – D, Janova Hora Vizovice 

Místo stavby:  Vizovice 

Parcelní číslo:  4514/20 

Investor:  H+M Zlín a.s. 

    Štípa, K Farmě 495 

    Zlín 763 14 

Druh stavby:   Bytový dům 

  

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Cílem investora je vybudovat bytový dům s 12 bytovými jednotkami. Je navržen jako 

samostatně stojící. Bytový dům je složen ze dvou stejných hmot o 6 bytových jednotkách 

s vlastním vchodem. Tyto hmoty jsou výškově navzájem posunuty o 1 m. Každá hmota má 

v přízemí dva byty 2+1 a 3+1, které mohou být přístupné z terasy pro handicapované osoby. 

V druhém jsou dva byty 3+1 a ve třetím podlaží, nacházející se v podkroví, jsou dva byty 3+1. 

Každý byt v 3NP má vlastní dřevěné schodiště pro podkrovní prostor s uložištěm. Pod jižní 

hmotou se nachází v suterénu 4 garáže. Za zádveřím hlavního vchodu jsou sklepní boxy. 

Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D a kontaktním zateplením 

z pěnového polystyrenu 150mm, mezibytové stěny Porotherm 25 AKU P+D a vnitřní nosné 

zdivo z Porotherm 25 P+D. V podzemní garáži tvoří nosnou konstrukci stěny ze ztraceného 

bednění TRESK 30.  Stropní konstrukce je navržena jako skládaný strop Porotherm z POT 

nosníků a MIAKO stropních vložek. Strop bude mít i s nadbetonováním 210mm. Sedlová 

střecha s vikýři z vaznicového krovu. Střešní krytina je zvolena betonová krytina BRAMAC 

červené barvy. Fasáda systému Weber, barevné řešení okrová probarvená strukturovaná 

omítka, akrylová soklová omítka Weber-Marmolit. 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu a pro výstavbu je vhodný.  

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROCESU 
Tímto technologickým předpisem je uveden postup jednotlivých činností pro provedení 

zdění. Ztracené bednění TRESK 30 bude provedeno v podzemí. Nadzemní část je tvořena  

z cihel Porotherm 30 PD, vnitřní nosné stěny z Porotherm 25 P+D a mezibytové stěny 

z Porotherm 25 AKU P+D. Zdivo se bude ukládat na cementovou maltu Porotherm TM. 

Překlady budou keramické taktéž od firmy Porotherm. Ztužující věnec bude součástí stropní 

konstrukce. Postup je stanoven časovým plánem v příloze P07, kde je bytový dům rozdělen 

na pravou a levou hmotu, tyto části jsou výškově posunuty o 1 m. 

 

PŘIPRAVENOST 
PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště předá dodavatel provádějící základové práce stavbyvedoucímu provádějícímu 

zdění s veškerou dokumentací o stavbě. Za přítomnosti technického dozoru investora bude 

provedena kontrola rovinnosti a správnosti provedení základových. O předání bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 



50 
 

PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Kolem pracoviště bude drátěný plot o výšce 1,8 m. Na stavební parcele budou umístěny tři 

kontejnery – suchý sklad, šatna a kontejner se sociálním zařízením. Ke kontejnerům jsou 

zavedeny dočasné přípojky na inženýrské sítě. Dále se na pracovišti bude nacházet elektrický 

rozvaděč. Od silnice bude zpevněná příjezdová cesta ze štěrku. Dále již bude zhotovena 

skladovací plocha, jejíž podklad bude ze štěrku o mocnosti min 100mm a bude ve spádu. 

 

PŘIPRAVENOST STAVBY 
Budou zhotoveny veškeré základové pasy. Podkladní deska bude zhotovena v pravé polovině 

objektu a pod garáží. V místech pod sloupem a ztracením bedněním bude výztuž přesahovat 

o správné délce, počtu a průměru 

 

MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

MATERIÁL 
TRESK 30 ZB      790 ks     =>  22 palet 

TRESK V 30      33 ks    => 1 paleta 

Výztuž ztraceného bednění Ø8 R10505   0,9 t 

Beton ztracené bednění C20/25, S3, 16mm, XC1 5 m3 

Beton sloupu C25/30, S3, 22mm, XC1   2 m3 

Bednění sloupu      19,2 m2 

Výztuž sloupu Ø12 R10505    0,3 t 

Porotherm 30 P+D     7700 ks    => 97 palet 

Porotherm 25 P+D     5150 ks    => 86 palet 

Porotherm AKU 25 P+D     3960 ks    => 66 palet  

Porotherm TM 40 kg     580 ks    => 11 palet 

Porotherm Profi AM 40kg    35ks    => 1 paleta 

Knauf zdící malta M10 40kg    340 ks    => 7 palet 

Překlad Porotherm KP 7/125    13x 

Překlad Porotherm KP 7/150    8x 

Překlad Porotherm KP 7/175    16x 

Překlad Porotherm KP 7/225    8x    

Překlad Porotherm KP 7/275    4x 

Překlad Porotherm KP 7/300    4x 

Překlad Porotherm KP 11,5/100   72x 

Bitalbit S 40      85 rolí po 10m 

Dřevěné řezivo deskové    3 m3 

Dřevěné hranoly     1 m3 

Rádlovací drát 1,6  mm, 50 m    2x 

Odbedňovací přípravek Ekoforol 5l   1x 



51 
 

DOPRAVA 
Primární doprava bude zajištěna MAN TGA 24 s hydraulickou rukou, dále užitkovým vozem 

RENAULT MASTER MAXI VAN - L3H3.  

Sekundární dopravu v případě potřeby zajistí Autojeřáb TATRA AD 14 u těžších břemen 

a lehčí břemena budou převážena v kolečkách nebo ručně.  

 

SKLADOVÁNÍ  
Cihelné tvárnice budou skladovány na skládce S1, dle dosahu hydraulické paže dojde 

k rozmístění palet rovnou na podkladní desku. Tyto tvárnice musí být na paletě 

a v originálním obalu. V případě poškozeného obalu je nutno cihelné bloky dodatečně překrýt 

plachtou. Maximálně je možno ukládat dvě palety na sebe.  

Asfaltové pásy uloženy vertikálně v uzamykatelném skladu. 

Maltová směs bude uložena v suchém uzamykatelném skladu včetně veškerého nářadí 

a pomůcek. 

Materiál bude navážen vždy na polovinu patra dopředu. 

  

OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Při natavování asfaltových pásů nesmí být teplota vzduchu a materiálu menší jak 10°C. 

Betonáž je možna při teplotě vyšší jak 5°C. 

Při zdění teplota vzduchu a materiálu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod 5°C. 

Horní hranicí je 30°C při kterých je nutno zabránit rychlému vysychání malty. 

Zdící práce nelze provádět za intenzivního deště. Při dešti je nutno zakrýt poslední řadu cihel 

PE folií, aby nedocházelo k zatékání vody do konstrukce. 

Zdících prací se zúčastní pouze osoby pověřené a řádně proškolené.  

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
Hydroizolace – 1x izolatér  

Ztracené bednění – 2x zedník, 2x pomocný dělník, 2x vazač 

Zhotovení sloupu – 1x zedník, 1x vazač, 1x tesař, 1x pomocný dělník 

Zdění – 2x zedník, 2x pomocný dělník 

 

VLASTNÍ POSTUP 

HYDROIZOLACE 
- V případě odchylek od rovinnosti nad mezní meze je potřeba dané místa vyrovnat stěrkou 

- podkladní deska bude očištěna od nečistot 

- pomoci stavebních laviček a olovnice budou přeneseny hrany obvodového a vnitřního 

nosného zdiva 

- pásy budou natavovány v plné šířce s venkovním přesahem 150 mm 

- natavení asfaltových pásů BITALBIT S 40 pomocí propanbutanového hořáku. Spoj přesahem 

bude minimálně 100 mm. 

- natavuje se celoplošně za pomoci přítlačného válce, nesmí docházet k výteku asfaltu 

z bočních hran izolace 
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- opět proběhne přesné vyznačení budoucí polohy stěn a dveřních otvorů nyní na asfaltový 

pás 

- celoplošná vnitřní hydroizolace proběhne až po odstranění stojek od stropu a to s přesahem 

podélným 150 mm a příčným 100 mm  

 

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 
- malta cementová M10 bude požita pro založení o mocnosti 20 mm 

- ztracené bednění TRESK ZB 30 je ukládáno od rohu a vyrovnáno pomocí gumové paličky 

a vodováhy 

- po pokládce bude navázána svislá výztuž Ø10 mm na vyčnívající a také bude položena 

vodorovná výztuž 2xØ10 mm, vodorovná výztuž je pokládána v každé řadě. Svislá 

výztuž proběhne po celé výšce stěny. Převázání minimálně 200 mm. 

- další 3 řady jsou pokládány nasucho se svislým převázáním minimálně o 1/3 délky tvárnice 

- po naskládání 4. vrstvy bude ztracené bednění vybetonováno. Beton bude dosahovat 

maximálně do půlky poslední řady tedy 10-15 cm 

- beton je nutno v bednění hutnit pomocí ponorného vibrátoru, hutnění bude probíhat po 

násobku účinného rádiusu vibrátoru, tak aby nedocházelo k vystoupení cementového 

mléka na povrch  

- další postup je totožný s předchozím, betonování proběhne po 8. a 11 řadě 

- po 6. řadě bude zhotoveno provizorní pojízdné hliníkové lešení o výšce 1,25 m 

- otvory nad garážovými vraty v 11. řadě budou zhotoven překlad z tvarovek TRESK V 30 

s vodorovnou výztuží 4xØ10. Tvarovky se položí na desku, která bude podepřena po 

třetině délky otvoru dřevěným trámkem 80x80 

 

ZHOTOVENÍ SLOUPŮ 
- na vyčnívající výztuž bude navázána výztuž sloupu přivařením 

- výztuž bude provedena dle projektové dokumentace 

- třmínky, které byly dodány již naohýbány, se svazují se svislou výztuží sloupů pomocí 

vázacího drátu  

- následně bude zhotoveno klasické dřevěné bednění z desek a hranolů pro sloupy 

o rozměrech 400x400 mm, které bude následně opatřeno odbedňovacím přípravkem 

ekoforol po celé stykové ploše.  

- krytí výztuže bude zaručeno správným osazením distančních podložek s krytím 25 mm 

- bednění zafixujeme proti pohybu pomocí dřevěných hranolů 

- beton bude dopraven za pomoci čerpadla betonové směsi do bednění, výška shozu 

maximálně 1,5 m 

- betonáž bude prováděna po vrstvách, dle účinné délky vibrátoru, tak aby byla provibrována 

předchozí vrstva minimálně 10 cm a také aby nedocházelo k vystoupení 

cementového mléka na povrch 

- odbednění je možno po nabytí pevnosti 5 MPa 

- následně bude sloup zabalen do textilní rohože, která bude udržována vlhká do nabití 70% 

pevnosti betonu 
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ZDĚNÍ 
ZALOŽENÍ PRVNÍ VRSTVY 

- proběhne přesné vyznačení křídou budoucí polohy stěn a dveřních otvorů na asfaltový pás 

pomocí stavebních laviček, stavebního provázku a olovnice 

- pomocí nivelačního přístroje bude zjištěna nejvyšší výška na ložné spáře cihel, od nejvyššího 

místa se začne ukládat zakládací malta o minimální výšce 10 mm a maximální 14 mm. 

Vždy po 1,5m budou provedeny ložné terče o dané vyrovnávací výšce   

- do protilehlých rohů osadíme tvárnice na zakládací maltu Porotherm Profi AM a následně 

natáhneme vodící provázek mezi rohy, do kterého budeme lícovat tvárnice 

- tvárnice pokládáme v rohu s ohledem na vazbu zdiva v rozích viz. níže obrázky VAZBA ZDIVA  

- u systému P+D se svislá spára nevyplňuje maltou 
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ZDĚNÍ PRVNÍ VÝŠKY 

- první výška končí v 1,5m tedy po položení 6. Řady tvárnic 

- pro rychlou kontrolu výškového modulu si připravíme dřevěnou hoblovanou lať na které si 

vyznačíme díly po 125 mm, touto latí následně kontrolujeme výšku řad zdiva 

- zdivo 2. řady již klademe do maltového lože z malty Porotherm TM pro obvodové zdivo 

a cementovou maltou M10 pro vnitřní a akustické zdivo. Malta musí mít takovou 

konzistenci, aby minimálně zatékala do tvárnic  

- spáru před nanesením malty navlhčíme a poté naneseme vrstvu malty v průměru 12 mm po 

celé šíři. Po uložení tvárnice je nutno přetékající maltu strhnout 

- opět začneme od rohu mezi kterými natáhneme provázek pro dodržení směru tvárnic 

- dbáme na převázání spáry tvárnic, minimální povolený přesah vazby je 95mm, doporučený 

je 125 mm 

- průběžně kontrolujeme zdivo pomocí vodováhy a olovnice 

- svislá spára u systému P+D je nepromaltovaná, promaltováváme pouze v případě řezaných 

tvárnic 

- okenní otvory se nacházejí 1 m od hrubé podlahy kromě místností 10.03 a 10.06  kde je 

výška parapetu 2 m od hrubé podlahy 

- při vynechání otvoru na okna případně dveře je nutno doskládat tvárnice k líci ostění dle PD, 

pro doskládání použijeme tvárnice R nebo 1/2  

 

 



55 
 

ZDĚNÍ DRUHÉ VÝŠKY 

- před položením 7. řady je nutno zhotovit pojízdné hliníkové lešení o výšce 1,25 m, před 

vstupem na lešení je nutná kontrola Lešení bude opatřeno zábradlím a bude 

umísťováno 200mm od líce zdiva 

- pokračuje stejným způsobem ve vyzdívání jak u první výšky s ohledem na vazbu zdiva 

a taktéž s ohledem na otvory  

- při výšce 2,25 m tedy po vyzdění 9. řady zdiva osazujeme překlady nad dveřní otvory. 

Překlady osadíme s přesahem 125mm. Překlady klademe do maltového lože 

o mocnosti 12 mm a následně je svážeme drátem, aby nedošlo k jejich pohybu. 

Překlad je vždy uložen tak, aby bylo možno nápis Porotherm přečíst. Nad venkovní 

dveře osazujeme 4 překlady, nad vnitřní otvory osazujeme tři překlady 

- při výšce 2,5 m tedy po vyzdění 10. řady zdiva osazujeme překlady nad okenní otvory.  

Dodržujeme přesahy 125 mm na otvor do šíře 1500 mm, přesah 200 mm na otvor do 

šíře 1800 mm a přesah 250 mm nad otvor nad šíři 1800 mm. Překlad je vždy uložen 

tak, aby bylo možno nápis Porotherm přečíst. Překlady klademe do maltového lože 

o mocnosti 12 mm a následně je svážeme drátem, aby nedošlo k jejich pohybu. Nad 

okenními otvory zdiva budou vždy použity 4 překlady 

- překlady budou podepřeny stojkami ve tvaru T z hranolů po 500 mm šíře otvoru. 

- jedenáctou řadou cihel končíme svislé zdění. Po celé šíři bude následně nataven asfaltový 

pás s přesahem napojení 100 mm, aby nedocházelo k průniku vody dovnitř 

konstrukce 

 
  

ZDĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PATER 

-  práce budou probíhat dle časoprostorového grafu viz. příloha HARMONOGRAM 

-  při vyzdívání dalších pater pokračujeme stejně jako v předchozím postupu 

- zvrat nastává ve 3NP kde zdíme s ohledem na pozici krovu respektive pozici pozedního 

věnce, při podélných obvodových stěnách končíme po položení 3. řady tvárnic. 

U štítových stěn postupujeme s ohledem na sklon střešní konstrukce 
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ZDĚNÍ PŘÍČEK 

- příčky budou vyzdívány po zhotovení nosných konstrukcí posledního nadzemního podlaží 

- postup vyzdívání příček bude sestupný, tj. postupné vyzdívání příček od nejvyššího patra po 

nejnižší 

- u samotného vyzdívání postupujeme obdobně jako u nosných stěn, vyznačíme si pozici 

příčky i dveřních otvorů v ní 

- první vrstvu cihel ukládáme do maltového lože o minimální mocnosti 10 mm nanesené po 

celé šířce tvarovky  

- ke stěnám dokládáme tvarovky i s promaltovanou boční spárou 

- další vrstvy cihel již pokládáme do maltového lože o mocností 12 mm 

- každou druhou vodorovnou spáru napojíme pomocí stěnových kotev z korozivzdorné oceli, 

tu ohneme do pravého úhlu. Svislou část připevníme ke stěně pomocí hmoždinky do 

keramických tvárnic a vrutem, vodorovnou část vložíme do maltového lože 

vodorovné spáry příčky 

- zdění příček je prováděno s ohledem na pozici dveří.  Ocelové zárubně osazujeme zároveň 

při provádění příček. Zárubně zafixujeme proti pohybu a vyrovnáme pomocí 

dřevěných klínů. Příčkovky dořezáváme dle potřeby a promaltováváme svislou spáru 

která se stýká se zárubní 

- nad dveřní otvory umisťujeme nenosný plochý překlad POROTHERM KP 11,5 který 

ukládáme to lože z cementové malty o mocnosti 10 mm a délkou uložení minimálně 

120 mm 

- mezeru mezi stropní konstrukcí a poslední vodorovnou vrstvou zdiva vyplníme maltou  
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STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY BOZ 
STROJE 

Viz návrh strojní sestavy strana 69 

 MAN TGA 24 

 RENAULT MASTER MAXI VAN - L3H3.  

TATRA AD 14  

Domíchávač s čerpadlem FBP 24 

 

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE 
Svářečka elektrodová Einhell BT – EW 160, Kontinuální míchačka PFT HM 5, ponorný vybrátor 

PERLES CMP s AM 28/3, nivelační přístroj, propan-butanový hořák, pila na keramické 

tvárnice, 2m dlouhá stahovací lať, 2 m a 0,5 m dlouhá vodováha, gumové kladivo, výsuvný 

nůž, zednická lžíce, zednická naběračka, 90l vanička na maltu, zednický kbelík, ruční pila na 

dřevo, kolečka, úhlová bruska s diamantovým kotoučem, řezným kotoučem na ocel, vrtačka, 

kladivo 

 

POMŮCKY BOZP 
Každý pracovník bude vybaven: 

Pevnou pracovní obuví, pracovním oděvem, reflexní vestou, přilbou, ochrannými brýlemi 

a rukavicemi 

 

JAKOST 
Viz KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN str 79 

Kontrolní a zkušební plán pro zdění v příloze P09 1xA3 

 

KONTROLY VSTUPNÍ 
VSTUPNÍ KONTROLA PŘEJÍMKY PRACOVIŠTĚ 

VSTUPNÍ KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

VSTUPNÍ KONTROLA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

VSTUPNÍ KONTROLA VÝZTUŽE 
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VSTUPNÍ KONTROLA BETONOVÉ SMĚSI 

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU 

VSTUPNÍ KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

  

KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLACE 

KONTROLA BEDNĚNÍ 

KONTROLA VYZTUŽOVÁNÍ 

KONTROLA BETONÁŽE 

KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ A ODBEDŇOVÁNÍ 

KONTROLA VYTYČENÍ BUDOUCÍ POLOHY 

KONTROLA MALTY PRO ZDIVO 

KONTROLA PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ 

KONTROLA PŘEKLADŮ 

 

KONTROLY VÝSTUPNÍ 
KONTROLA CELKOVÉ GEOMETRIE 

KONTROLA PEVNOSTI BETONU 

  

BOZP 
viz. str. 89 

 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavebních prací patří: 

- Vedení evidence pracovníků od jejich nástupu až do odchodu z pracoviště 

- Vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními 

prostředky (ochranné brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, ochranná přilba). 

  

Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády 591/2006 „o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“  

 

Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č 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. 309/2006 Sb., „kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ 

  

Nařízení vlády č 378/2001 Sb. kterým se stanový bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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EKOLOGIE 
Během provádění stavebních prací je nutné dodržování ustanovení zákona č.144/1992 Sb. 

Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést 

opatření ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků. Nebezpečné látky a odpady 

musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit 

ke skladování odpadů, které budou likvidovány.  

 

Kód druhu 

odpadu 

Název druh odpadu Kategorie 

odpadu 

15 01 06 směs obalových materiálů O 

17 02 03 plast O 

17 04 05 železo a/nebo ocel O 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

17 01 03 keramika O 

17 03 02 asfalt bez dehtu O 

17 06 02 ostatní izolační materiály O 

17 01 02 Cihly O 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO NOSNÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

Název:   Novostavba bytového domu blok – D, Janova Hora Vizovice 

Místo stavby:  Vizovice 

Parcelní číslo:  4514/20 

Investor:  H+M Zlín a.s. 

    Štípa, K Farmě 495 

    Zlín 763 14 

Druh stavby:   Bytový dům 

  

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Cílem investora je vybudovat bytový dům s 12 bytovými jednotkami. Je navržen jako 

samostatně stojící. Bytový dům je složen ze dvou stejných hmot o 6 bytových jednotkách 

s vlastním vchodem. Tyto hmoty jsou výškově navzájem posunuty o 1m. Každá hmota má 

v přízemí dva byty 2+1 a 3+1, které mohou být přístupné z terasy pro handicapované osoby. 

V druhém jsou dva byty 3+1 a ve třetím podlaží, nacházející se v podkroví, jsou dva byty 3+1. 

Každý byt v 3NP má vlastní dřevěné schodiště pro podkrovní prostor s uložištěm. Pod jižní 

hmotou se nachází v suterénu 4 garáže. Za zádveřím hlavního vchodu jsou sklepní boxy. 

Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D a kontaktním zateplením 

z pěnového polystyrenu 150mm, mezibytové stěny Porotherm 25 AKU P+D a vnitřní nosné 

zdivo z Porotherm 25 P+D. V podzemní garáži tvoří nosnou konstrukci stěny ze ztraceného 

bednění TRESK 30.  Stropní konstrukce je navržena jako skládaný strop Porotherm z POT 

nosníků a MIAKO stropních vložek. Strop bude mít i s nadbetonováním 210mm. Sedlová 

střecha s vikýři z vaznicového krovu. Střešní krytina je zvolena betonová krytina BRAMAC 

červené barvy. Fasáda systému Weber, barevné řešení okrová probarvená strukturovaná 

omítka, akrylová soklová omítka Weber-Marmolit. 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu a pro výstavbu je vhodný.  

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROCESU 
Tímto technologickým předpisem je uveden postup jednotlivých činností pro provedení 

skládaného stropu Porotherm z nosníků POT a vložek MIAKO včetně věnců. Dále je předpis 

zaměřen na zhotovení monolitického železobetonového schodiště. Postup je stanoven 

časovým plánem v příloze P07, kde je bytový dům rozdělen na pravou a levou hmotu, tyto 

části jsou výškově posunuty o 1 m. 

 

PŘIPRAVENOST 
PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště předá dodavatel provádějící svislé konstrukce dodavateli provádějícímu stropní 

konstrukce s veškerou dokumentací o stavbě. Za přítomnosti technického dozoru investora 

bude provedena kontrola rovinnosti a geometrické přesnosti. O předání bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 
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PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Kolem pracoviště bude drátěný plot o výšce 1,8 m. Na stavební parcele budou umístěny tři 

kontejnery – suchý sklad, šatna a kontejner se sociálním zařízením. Ke kontejnerům jsou 

zavedeny dočasné přípojky na inženýrské sítě. Dále se na pracovišti bude nacházet elektrický 

rozvaděč. Od silnice bude zpevněná příjezdová cesta ze štěrku. Dále budou zhotoveny 

skladovací plochy S1 a S2, podklad bude ze štěrku o mocnosti min 100mm a bude ve spádu. 

 

PŘIPRAVENOST STAVBY 
Budou zhotoveny základové konstrukce, včetně podkladní desky, dále budou vyzděny svislé 

nosné stěny, připraveny na pokládku POT nosníků 

 

MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

MATERIÁL 
Stropní nosník POT 350/902    176 ks     

Stropní nosník POT 400/902    136 ks     

Stropní nosník POT 525/902    64 ks     

Stropní vložka MIAKO 15/50 PTH   4940 ks    =>  52 palet 

Stropní vložka MIAKO 8/50 PTH    520 ks    => 4 palety 

Beton C20/25, S3, 16mm, XC1    97,5 m3 

Kari sítě 4/150/150     1300 m2 

Výztuž věnce R10505 Ø8 mm    1600 kg 

Výztuž schodiště R10505 Ø12 mm   3230 kg 

Distanční podložky betonové 50 ks   8 balení 

I 160, délka 3m, 11375     12 ks 

L 75x50x6, délka 1,1m, 11375    8 ks 

Pozinkovaný plech 300x220mm tl. 4mm  24 ks 

Knauf zdící malta M10 40kg    11 ks 

Dřevěné desky      2,3 m3 

Dřevěné hranoly     0,9 m3 

Rádlovací drát 1,6 mm, 50m    2 ks 

Odbedňovací přípravek Ekoforol 5l   7 ks    

 

 

DOPRAVA 
Primární doprava bude zajištěna MAN TGA 24 s hydraulickou rukou, dále užitkovým vozem 

RENAULT MASTER MAXI VAN - L3H3.  

Sekundární dopravu v případě potřeby zajistí Autojeřáb TATRA AD 14 u těžších břemen 

a lehčí břemena budou převážena v kolečkách nebo ručně.  

 

SKLADOVÁNÍ  
POT nosníky budou skladovány na hranolech 40x40. Hranoly budou vzdáleny maximálně 

500mm od kraje. Maximálně stohujeme nosníky na 4 patra. Vložky MIAKO budou dodány na 
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paletách, bez možnosti stohování. Nosníky i vložky budou zaplachtovány a chráněny proti 

dešti. 

Výztuž skladována na dřevěných hranolech, chráněna proti vodě. 

Maltová směs bude uložena v suchém uzamykatelném skladu včetně veškerého nářadí 

a pomůcek. 

Materiál bude navážen vždy na polovinu patra dopředu. 

  

 

OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Betonáž je možna při teplotě vyšší jak 5°C. 

Při zhotovování maltového lože nesmí teplota vzduchu a materiálu během zpracování 

a tuhnutí klesnout pod 5°C. Horní hranicí je 30°C při kterých je nutno zabránit rychlému 

vysychání malty. 

Betonáž nelze provádět za intenzivního deště.  

Při použití jeřábu nesmí být rychlost větru větší jak 10m/s 

Prací se zúčastní pouze osoby pověřené a řádně proškolené.  

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
Osazení I profilu – 1x zedník, 1x pomocný dělník  

Montáž stropní kce. – 1x zedník, 1x pomocný dělník 

Vyztužení – 1x vazač, 1x pomocný dělník 

Betonáž – 2x zedník, 2x pomocný dělník 

Schodiště – 1x zedník, 2x vazač, 1 pomocný dělník 

 

 

VLASTNÍ POSTUP 

OSAZENÍ I PROFILU 
- V předsíních bytů xx.01 se nachází skrytý průvlak nad vnitřní nosnou stěnou 

- jako první osadíme roznášecí plech v místech budoucí podpory I profilu. Plech připevníme 

pružným tmelem k podkladu 

- pomoci autojeřábu dojde k přesnému osazení I profilu na střed stěny 

- válcované profily ukládáme s minimálním uložením 200 mm 

 

MONTÁŽ STROPNÍ KONSTRUKCE 
- výkres stropní konstrukce v příloze P02 1xA2 

- pro manipulaci s POT nosníky je určen autojeřáb 

- nosníky se ukládají do maltového lože z cementové malty M10 o mocnosti 10 mm 

- minimální uložení nosníku je 125 mm 

- pro dodržení roztečí nosníků osadíme na začátek a konec nosníku vložku MIAKO 

- následuje podepření nosníků provizorními stojkami z dřevěných hranolů 80x80mm. 

Podpora ve formě trámu bude nejdále 1,8m od stěny, a mezi trámy bude maximální 

prostor 1,5m. Na podepření trámu použijeme stojky, které vycentrujeme 

a vyklínujeme. Podpory musí být umístěny v patrech svisle nad sebou. 
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- pokračujeme osazením stropních vložek, ty jsou ukládány nasucho postupně v řadách kolmo 

k nosníkům 

- u šachty je nutno zhotovit výměnu. Tu zajistíme osazením ocelového válcovaného nosníku 

L 75x50x6. Nosník si provizorně podepřeme, osadíme snížené stropní vložky MIAKO 

8/50 PTH z každé strany a následně vsuneme L profil do posledního oka na nosníku 

s uložením na každé straně 125 mm  

 
    

- není přípustné po osazených vložkách chodit, proto budou zhotoveny provizorní lávky 

z dřevěných fošen 

- následně dojde k vyvázání ztužujících věnců, vázání proběhne vázacím drátem 

- po celé ploše stropu bude uložena kari síť. Napojení sítě přesahem minimálně dvou ok  

- bednění věnce bude provedeno tradiční dřevěné z desek a hranolů, které bude opatřeno 

odbedňovacím nátěrem Ekoforol. Desky 100x20 budou stlučeny tři nad sebou 

s hranoly 40x40x1200 po jednom metru bednění. Proti vertikálnímu posunu 

zabráníme přikotvením hranolů ke stěně za pomoci závitové tyče Ø10 mm. Tyč projde 

stěnou vyvrtaným otvorem, na druhé straně stěny nutno ještě osadit roznášecí desku 

a poté můžeme sešroubovat. Proti horizontálnímu posunu dojde k připevnění 

bednění k POT nosníkům rádlovacím drátem 
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- následuje vlastní betonáž stropu včetně věnců, shoz betonu maximálně s výše 1,5 m. 

V případě technologické spáry je možno spáru provést pouze nad vložkami. Pro 

docílení rovného povrchu bude použita vibrační lišta 

- po ztvrdnutí betonu je nutno jej ošetřovat a to buď kropením nebo pokládkou textilních 

plachet, které se budou udržovat vlhké 

- věnec můžeme odbednit po 5ti dnech, díry vzniklé v obvodovém zdivu budou zapraveny 

tepelně izolační maltou 

- dřevěné podpěry odstraníme až po dostatečném vytvrdnutí betonu ve stropu 2NP  

 

ZHOTOVENÍ SCHODIŠTĚ 
- bednění bude zhotoveno klasické dřevěné z desek a hranolů, které bude opatřeno 

odbedňovacím nátěrem Ekoforol 

- krytí výztuže bude zaručeno správným osazením distančních podložek s krytím 25 mm 

- uložení a vázání výztuže dle projektové dokumentace 

- zřízení bednění na schodišťové stupně s přesným rozměřením výšky jednotlivých stupňů za 

pomoci nivelačního přístroje 

- betonáž bude prováděna z maximální výšky shozu betonu 1,5m 

- odbednění je možno po nabytí pevnosti 5 MPa 

- následně bude sloup zabalen do textilní rohože, která bude udržována vlhká do nabití 70% 

pevnosti betonu 

 

STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY BOZ 
STROJE 

Viz návrh strojní sestavy strana 69 

 MAN TGA 24 

 RENAULT MASTER MAXI VAN - L3H3.  

TATRA AD 14  

Domíchávač s čerpadlem FBP 24 

Domíchávač SCANIA 7 m3 

 

 

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE 
Kontinuální míchačka PFT HM 5, Svářečka elektrodová Einhell BT – EW 160, nivelační přístroj, 

QXE VIBRAČNÍ LIŠTA NTC – 3m, 2m dlouhá stahovací lať, 2 m a 0,5 m dlouhá vodováha, 

zednická lžíce, zednická naběračka, 90l vanička na maltu, zednický kbelík, motorová pila na 

dřevo, kolečka, úhlová bruska řezným kotoučem na ocel, vrtačka, kladivo 

 

POMŮCKY BOZP 
Každý pracovník bude vybaven: 

Pevnou pracovní obuví, pracovním oděvem, reflexní vestou, přilbou, ochrannými brýlemi 

a rukavicemi 
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JAKOST 
Viz Kontrolní a zkušební plán str 79 

Kontrolní a zkušební plán pro skládaný strop v příloze P10 1xA3 

 

KONTROLY VSTUPNÍ 
VSTUPNÍ KONTROLA PŘEJÍMKY PRACOVIŠTĚ 

VSTUPNÍ KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

VSTUPNÍ KONTROLA VÝZTUŽE 

VSTUPNÍ KONTROLA BETONOVÉ SMĚSI 

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU 

VSTUPNÍ KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

  

KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

KONTROLA PROVEDENÍ SKLÁDANÉHO STROPU 

KONTROLA BEDNĚNÍ 

KONTROLA VYZTUŽOVÁNÍ 

KONTROLA BETONÁŽE 

KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ A ODBEDŇOVÁNÍ 

 

KONTROLY VÝSTUPNÍ 
KONTROLA CELKOVÉ GEOMETRIE 

KONTROLA PEVNOSTI BETONU 

  

BOZP  viz. str. 89 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavebních prací patří: 

- Vedení evidence pracovníků od jejich nástupu až do odchodu z pracoviště 

- Vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními 

prostředky (ochranné brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, ochranná přilba). 

  

Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády 591/2006 „o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“  

 

Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č 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. 309/2006 Sb., „kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ 

  

Nařízení vlády č 378/2001 Sb. kterým se stanový bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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EKOLOGIE 
Během provádění stavebních prací je nutné dodržování ustanovení zákona č.144/1992 Sb. 

Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést 

opatření ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků. Nebezpečné látky a odpady 

musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit 

ke skladování odpadů, které budou likvidovány.  

 

Kód druhu 

odpadu 

Název druh odpadu Kategorie 

odpadu 

15 01 06 směs obalových materiálů O 

17 04 05 železo a/nebo ocel O 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

17 01 03 keramika O 

17 01 01 beton O 
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NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

STROJE 

AUTOJEŘÁB 
Autojeřáb TATRA AD 14 

Rozměry DxŠxV [mm]   8350x2500x3800 

Hmotnost [Kg]    20 300 

Nosnost [Kg]    14 000 

Pojezd s břemenem [kg/mm]  3000/2800 

Délka výložníku s nástavcem *m+ 23,4 

Bezpečnostní zařízení   SLI 05 

Max. rychlost [km/h]   80 

 

Autojeřáb TATRA AD 14 bude sloužit k vertikální i horizontální dopravě na staveništi. Autojeřáb bude 

sloužit k přepravě palet s tvárnicemi, výztuže a osazování POT a IPE nosníků. 

Autojeřáb TATRA AD 14 je mobilní jeřáb s třídílným teleskopickým výložníkem postavený na 

upraveném podvozku TATRA T 815 250 P 11 6x6 s rozvorem 1300mm. Autojeřáb disponuje plně 

otočnou věží a sklopným výložníkem 

Před jakoukoli manipulací s břemeny musí proběhnout kontrola zapatkování autojeřábu. 

Schéma pozice jeřábu příloha P04 1xA3 

 

PLÁNOVANÉ ČASOVÉ VYUŽITÍ 

15.05.2014  - pokládka POT nosníků nad garáží 

10.06.2014  - pokládka POT nosníků nad 1NP – l 

  - přemístění tvárnic ze skládky k místu uložení pro 1NP – p 

19.06.2014 - pokládka POT nosníků nad 1NP – p 

  - přemístění tvárnic ze skládky k místu uložení pro 2NP – l 

02.07.2014 - pokládka POT nosníků nad 2NP – l 

  - přemístění tvárnic ze skládky k místu uložení pro 2NP – p 

14.07.2014 - pokládka POT nosníků nad 2NP – p 

  - přemístění tvárnic ze skládky k místu uložení pro 3NP – l 

23.07.2014 - přemístění tvárnic ze skládky k místu uložení pro 3NP – p 

31.07.2014 - přemístění příček ze skládky k místu uložení 
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DOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM 
      Domíchávač s čerpadlem FBP 21 

Rozměry DxŠxV *mm+  9095x2500x3965 

Hmotnost [Kg]   32000 

Objem [m3]   4,5 

Dopravní výkon *m3/h]  61 

Max. tlak [bar]   71 

Průměr potrubí *mm+  100 

Pro primární i sekundární dopravu betonové směsi je určen domíchávač s čerpadlem betonové směsi. 

Po vyprázdnění dovezeného množství betonové směsi bude doplňování zajištěno dalšími příchozími 

domíchávači. 

Před manipulací s čerpadlem musí být provedena kontrola správného zapatkování. 

SCHÉMA POZICE ČERPADLA 1NP příloha P05 1xA3  

SCHÉMA POZICE ČERPADLA 2NP příloha P06 1xA3  

 

 

PLÁNOVANÉ ČASOVÉ VYUŽITÍ 

05.05.2014 - betonáž sloupů a ztraceného bednění 

06.05.2014 - betonáž ztraceného bednění 

19.05.2014 - betonáž stropu nad garáží 

12.06.2014  - betonáž stropu 1NP – l, betonáž schodiště 1NP – l 

24.06.2014  - betonáž stropu 1NP – p, betonáž schodiště 1NP – p 

04.07.2014  - betonáž stropu 2NP – l, betonáž schodiště 2NP – l 

14.07.2014 - betonáž stropu 2NP – p, betonáž schodiště 2NP – p 

22.07.2014 - betonáž pozedního věnce 3NP – l 

30.07.2014 - betonáž pozedního věnce 3NP - p 
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AUTODOMÍCHÁVAČ BETONOVÉ SMĚSI 
SCANIA 

Rozměry DxŠxV [mm]  8810x2500x3810 

Hmotnost [Kg]   26 000 

Objem [m3]   7 

Rozvor [mm]   3550 + 1355 

 

 

Autodomíchávač slouží k primární dopravě betonové směsi z betonárny ze Slušovic na staveniště ve 

Vizovicích cca 12 km. Po příjezdu na staveniště postupně doplňuje čerpadlo betonové směsi. Dle 

objemu potřebné směsi musí domíchávač absolvovat cestu třikrát během dne. 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S HYDRAULICKOU RUKOU 
MAN TGA 24 s pk 27001 EH 

Rozměry DxŠxV [mm]  8350x2500x3800 

Hmotnost [Kg]   26 000 

Ložná plocha *mm+  7200x2450 

Nosnost [Kg]   10000 

HR Vyložení [m]  21,3 

 

      

 

Nákladní automobil sloužící k primární dopravě materiálu ze stavebnin. Časové využití dle spotřeby 

materiálu, na staveništi bude vždy na skládce přítomen materiál na kompletní polovinu patra 

dopředu. Pro 1NP – l bude materiál uložen rovnou k místu zabudování, v ostatních případech dojde 

pouze k přeložení na vnitrostaveništní skládku materiálu 

 

 
 

UŽITKOVÝ VŮZ 
RENAULT MASTER MAXI VAN - L3H3 

Rozměr DxŠxV *mm+    5900x2400x2850 

Nosnost [Kg]     1450 

Nákladový prostor [mm]   4078x2200x1725 

 



74 
 

PŘÍSTROJE A NÁSTROJE 

KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA 
Kontinuální míchačka KM 40 

Rozměr DxŠxV *mm+   2160x740x1410 

Hmotnost [kg]    271 

Výkon *l/h+    40 

Jmenovitý příkon *kW+   5,5 

Přívod vody     G 3/4“ 

Maximální frakce *mm+   4 

 

 

 

 

SVÁŘEČKA ELEKTRODOVÁ  
EINHELL BT – EW 160 

Síťová přípojka   230/400 V – 50Hz 

Svářecí proud [A]  55-160  

Elektrody [mm]   2-4  

Teplotní pojistka 

Hmotnost [Kg]   26  

    

 

 

 

 

PONORNÝ VIBRÁTOR 
PERLES CMP s AM 28/3 

Příkon [W]   2000  

Otáčky motoru *ot./min+ 1600 

Hmotnost [Kg]   14  

Průměr hlavice *mm+  28 

Vibrační výkon *m3/h]  8 
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VIBRAČNÍ LIŠTA 
QXE VIBRAČNÍ LIŠTA NTC – 3m 

Frekvence [vibr./min.]   3000 

Hmotnost [Kg]    17 

Délka lišty *m+    3 

Max. výkon *W+    100 



76 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

  

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 

 

 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION  

MANAGEMENT 

  

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELO'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ ŠEVČÍK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MICHAL NOVOTNÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2014                   



77 
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Přiložen v příloze P08 počet stran 7x A4
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

VSTUPNÍ KONTROLA 

 
Kontrolní a zkušební plán pro zdění v příloze P09 1xA3 

Kontrolní a zkušební plán pro skládaný strop v příloze P10 1xA3 

 
VSTUPNÍ KONTROLA PŘEJÍMKY PRACOVIŠTĚ 

Kontrolujeme, zdali je zřízeno oplocení o minimální výšce 1,8m. Bude taktéž provedena 

kontrola staveništního vybavení zejména kontejnerů a jejich připojení na IS, skládek 

materiálu a vnitrostaveništních komunikací. 

 

VSTUPNÍ KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být v souladu 

s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou 

osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem 

 

VSTUPNÍ KONTROLA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Kontroluje se poloha a rovinnost základových konstrukcí dle projektové dokumentace. Tuto 

kontrolu provede geodet za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Dále se 

kontroluje úplnost a neporušenost základové konstrukce. Následují kontroly rovinnosti dle 

ČSN EN 13 670 a pevnosti betonu dle ČSN 73 1373. Následující tabulka uvádí možné odchylky 

polohy základů. 
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VSTUPNÍ KONTROLA VÝZTUŽE 
Při dodání výztuže kontrolujeme, je-li dodána výztuž shodná s projektovou dokumentací. Jako 

první kontrolujeme kvalitu dodávané výztuže, zdali má od výrobce hutní atest. Dále 

kontrolujeme kompletnost dodávky tedy počet, délku a průměr dodané výztuže. 

Kontrolujeme přeměřením již dodané naohýbané výztuže. Vizuálně kontrolujeme zdali 

nedošlo při manipulaci a převozu k nadměrné deformaci 

Na skládce materiálu nastane vizuální kontrola čistoty výztuže. Následně dojde k očištění 

znečištěné výztuže (bláto, rez, mastnoty).  

Každý svazek výztuže musí být jednoznačně identifikovatelný. Při zkoušce vlastností 

postupujeme dle ČSN EN 10080.  

 

VSTUPNÍ KONTROLA BETONOVÉ SMĚSI 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, zejména pevnostní 

třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň konzistence. Dále je kontrolováno 

dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací a musí být 

v souladu s ČSN EN 206-1. 

Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3, betonu 

z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí zkoušky:  

- kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 

 - zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 

 - zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 

- kontrola zhutnitelnost 

 - stupeň zhutnitelnost dle ČSN EN 12 350-4 

- kontrola objemové hmotnosti 

 - objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 

- kontrola obsahu vzduchu 

 - tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 

Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí zkušební 

krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých se po 28 dnech 

zjišťuje: 

- pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 

- pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 

- pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 

- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 

- hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 

- odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 

 

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU 
Dodaný materiál se musí shodovat s projektovou dokumentací. Kontrolujeme množství 

a kvalitu dodávaného materiálu. Vlastnosti materiálu musí být prokázány certifikátem, 

prohlášením o shodě a identifikačním štítkem CE. 

Překlady dle ČSN EN 845-2, malty dle ČSN EN 771-1 ed.2, cihelné výrobky dle ČSN EN 998-2 
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VSTUPNÍ KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Kontrolujeme, zdali je materiál správně skladován, jeli chráněn proti povětrnostním vlivům. 

Keramické dílce skladovány na původních paletách v původním obalu na odvodněné skládce 

materiálu 

Výztuž bude skladována taktéž na odvodněné skládce. Výztuž bude položena na hranolech 

100x100 mm tak aby nedocházelo k nadměrnému prohnutí výztuže. 

Malty budou skladovány v suchém skladu v originálním balení. 

Řezivo ukládáme do provizorního skladu vytvořeného z garáže bytového domu. 

 

VSTUPNÍ KONTROLA ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

Tato vstupní kontrola je určena pro skládaný strop a je shodna s kontrolou celkové geometrie 

uvedenou ve výstupních kontrolách.  
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MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí případně mistr každý den realizace 

projektu. Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí (povětrnostní podmínky, minimální 

a maximální teplota, viditelnost) do stavebního deníku. Průměrná teplota se vypočítá ze tří 

měření v 7.00, 14.00 a 21.00 hodin, kdy sečteme teploty (poslední teplotu připočteme 

dvakrát) a vzniklou sumu podíle 4. Práce je nutno přerušit na dobu nezbytně nutnou 

v případech: 

- bouře, deště, sněhu nebo námrazy 

- práce se zavěšeným břemenem při síle větru větší jak 11 m/s 

- jeli dohlednost menší jak 30 m 

- teplota prostředí nižší jak -10°C (bližší specifikace teplot pro provádění v TP) 

 

KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLACE 
Natavení hydroizolačních pásů musí být provedeno vodotěsně. Minimální přesahy jsou 

uvedeny v technologickém předpisu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuálně. Na 

hydroizolaci se nesmí vyskytovat rýhy hlouběji než 10% z tloušťky hydroizolace. Na natavené 

hydroizolaci nejsou přípustné vlnky, nebo výteky asfaltu ve spoji vlivem špatného provádění.  

 

KONTROLA BEDNĚNÍ 
Nutno ověřit povrch bednění, zdali byl zbaven všech nečistot a natřen odbedňovacím 

nátěrem. Po montáži zkontrolovat tuhost bednění a geometrii. Bednění musí být dostatečně 

únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při betonáži k posunu, nebo proniknutí betonové 

směsi z bednění. Bednění musí být provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho 

demontáž. U systémového bednění je nutno dbát na technologický předpis výrobce.  

Mezní odchylky bednění dle již neplatné normy ČSN 730210-1 

- Svislost sloupu/stěny dle výšky konstrukce (do 2,5 m�± 4 mm, do 4 m ± 6 mm) 

 

KONTROLA VYZTUŽOVÁNÍ 
Před provedením zakrývacích prací, tedy betonáží je nutno za přítomnosti statika 

a technického dozoru investora provést kontrolu výztuže před jejím zabudováním do 

konstrukce. Kontrolu provádíme dle ČSN EN 13670 se zápisem výsledků do po stavebního 

deníku. Kontrolujeme jestli jsou dodrženy všechny náležitosti dle projektové dokumentace. 

Výztuž musí být osazena na svém místě v daném počtu kusů o daném průměru a stykování 

musí být zajištěno minimální délkou přesahu. Dále kontrolujeme minimální krytí výztuže, 

které je ve většině případů zajištěno správným osazením distančních vložek. Do betonu není 

možno vkládat výztuž, která je znečištěna tak, že by znečištění mělo vliv na spolupůsobení 

výztuže s betonem, musí být očištěna nebo popřípadě nahrazena. Výztuž musí být ve své 

pozici uložena tak aby při betonování nedošlo k jejímu posunu 
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KONTROLA BETONÁŽE 
Betonáž se neprovádí, je-li teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerství beton je možno 

ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Výška vrstvy betonu závisí na použité technologii 

hutnění. Při použití ponorného vibrátoru je maximální výška vrstvy rovna délce ponorného 

vibrátoru a musí být zajištěno provibrování s předchozí vrstvou. U příložného vibrátoru by 

neměla výška vrstvy překročit 100mm. Zhutňování probíhá systematicky a nesmí dojít 

k vyloučení cementového mléka na povrch. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí 

přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat 

a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném 

betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti 

a trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je 

třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby 

došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání 

a přetěžování bednění. Zhutňování nalezneme v normě ČSN EN 13670. 

 

KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ A ODBEDŇOVÁNÍ 
Ošetřování betonu závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13670. Ranný beton je nutno ošetřovat 

proti vysychání a to buď kropením, nebo zabalením do textilní rohože, kterou udržujeme stále 

vlhkou. Udržováním betonu ve vlhku zajistíme dostatečnou pevnost povrchu a také trvanlivost 

povrchové vrstvy.  

Dokud není zaručena pevnost 5 MPa nesmí teplota klesnout pod 5°C. 

Odbedňujeme dle ČSN EN 13670 nebo po konzultaci se statikem. Odbedňujeme tehdy, kdy 

betonový prvek přenese zatížení bez vzniku odchylek nad tolerance. Postupujeme tak, abychom 

nenarušili povrch betonu, a také aby nedocházelo k přetěžování konstrukce vlivem odbednění.   
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KONTROLA VYTYČENÍ BUDOUCÍ POLOHY 
Za pomoci pásma přeměříme vytyčené polohy zdí, zda se shodují s projektovou dokumentací. 
Stavbyvedoucí přeměří přenesené rohy budoucího objektu, přeměří délky, úhlopříčky budoucích 
stěn. Odchylky středů stěn musí být v toleranci: 

Do 8 m ± 15 mm; do 16 m ± 20 mm; do 32 m ± 30 mm 

 

KONTROLA MALTY PRO ZDIVO 
Na staveništi připravované malty budou vyráběny dle míchacího předpisu, který je dán 

výrobcem maltové směsi tak, aby se zajistili požadované funkční vlastnosti. V případě, jeli 

nutné ověřit vlastnosti malty postupujeme dle EN 1015-11. Doba míchání je určena výrobcem 

maltové směsi a neměla by přesáhnout 15 min, doba míchání se začíná měřit od okamžiku, 

kdy byly přidány do míchačky všechny základní složky. Doba zpracovatelnosti je dána 

výrobcem maltové směsi. Malta, která se nezpracuje do začátku tuhnutí se již nesmí dále 

použít. 

 

KONTROLA PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ 
Kontrolujeme tloušťku zakládací maltové spáry dle ČSN EN 1996-2 o maximální mocnosti 

15 mm. Kontrolujeme také dovolenou rovinnost první vrstvy ±10 mm na 10 m.  

Kontrolujeme vazbu zdiva, která je dána konstrukčním systémem, pro systém Porotherm je 

minimální přesah svislé spáry 95 mm, při dodržení TP a modulu tvárnic by se neměly 

vyskytovat přesahy menší jak 125 mm. 

Kontrolujeme také tloušťku maltového lože 12 mm ± 3 mm. 

Kontrolujeme ukládání prvků na správné místo dle PD. 

Kontrolujeme vazby tvárnic v rozích, které jsou navrženy dle TP. 

V případě řezaných cihel kontrolujeme řádné promaltování svislé spáry zdiva. 

Průběžně kontrolujeme svislost zdiva pomocí metru a olovnice 

 

KONTROLA PŘEKLADŮ 
U překladů kontrolujeme jejich minimální uložení. Dodržujeme uložení 125 mm na otvor do 

šíře 1500 mm, přesah 200 mm na otvor do šíře 1800 mm a přesah 250 mm nad otvor nad šíři 

1800 mm. Překlady musí být osazeny tak, aby bylo možno přečíst nápis Porotherm. Překlady 

musí být osazeny o správném počtu a směru uložení. Pod překlady je nutno zřídit provizorní 

podpěry, které mohou být odstraněny nejdříve 7 dní po betonáži stropní konstrukce.  

 

KONTROLA PROVEDENÍ SKLÁDANÉHO STROPU 
Kontrolujeme minimální uložení POT nosníků, které nesmí být menší než 125 mm. Nosníky 

musí být osazeny do maltového o mocnosti 10 mm. Nosníky jsou pokládány dle PD. 

Kontrolujeme taktéž provizorní podepření, maximální volný prostor mezi dvěma podporami 

je 1,5 m. Podpory umisťujeme v dalších patrech svisle nad sebou. Vzdálenost mezi nosníky je 

zaručena osazením vložek vždy na začátek a konec nosníku. Po osazených vložkách není 

možno pocházet, musí být zřízena lávka. Dovolené odchylka polohy nosníku ± 5 mm. 
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VÝSTUPNÍ KONTROLA 

KONTROLA CELKOVÉ GEOMETRIE 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora. Kontroluje se 

správnost a provedení všech konstrukcí s PD. Velikost možných odchylek od PD musí být 

menší než maximální dovolená odchylka. Kontrolujeme svislost, rovinnost, polohu vztaženou 

k sekundárním osám. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Geometrickou 

přesnost pro zdění nalezneme v normě ČSN EN 1996-2 a pro betonové konstrukce ČSN 

13670.  
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KONTROLA PEVNOSTI BETONU 
Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost 

v tlaku zkušebních těles. 

Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 odlitého 

v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto množství se 

klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se (vibrátor, vibrační stůl, 

propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu 

a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 

20°C±5°C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím 

a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20°C±2°C nebo do prostředí s relativní 

vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20°C±2°C. 
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

Níže jsou vybrány hlavní části zákonu a nařízeních vlády k etapám řešeným v bakalářské práci  

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. 

O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo hloubky 

 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob organizace 

práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž 

jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky a bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách 

a nad volnou hloubkou. 

 

PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 Sb.. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat 
povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný 
průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 
požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci 
v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce 
a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 
snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 
nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 
OPATŘENÍ 

Všechna lešení budou opatřena zábradlím o výšce 1,1 m. Zábradlí se bude skládat ze dvou 

horizontálních tyčí. Spodní tyč bude osazena 0,15 m nad podlážkou a horní ve výšce 1,1 m. 

Sloupky budou umístěny po 1,5 m. Tyče osazujeme s ohledem na požadavky určené typem 

lešení. 
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II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 
pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 
splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 
pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků 

a  součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít 

v  dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit 
o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 
OPATŘENÍ 

Místa kde hrozí pád do hloubky větší, jak 1,5 m budou vytyčena a ohraničena páskou se 

zákazem vstupu. Při použití lanového úvazku bude provedena kontrola úvazku – jeho 

kompletnosti a provozuschopnosti. Zaměstnanci provádějící výškové práce musí být 

proškoleni o používání osobních ochranných pomůcek. Pracovníci dbají zvýšené bezpečnosti 

při pracích, kde hrozí pád z výšky 

 
III. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
2. 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. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
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jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový 
žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
 

OPATŘENÍ 
Žebříky budou používány pouze jako komunikační prostředky. Maximální hmotnost břemene 

Vynášeného nebo snášeného je 15 Kg. Žebřík je umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. 

U jeho paty je volný prostor minimálně 0,6 m a musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. 

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1 

 
 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 

OPATŘENÍ 
Pracovníci musí být vybaveni helmou. Materiály ve výšce ukládají stabilně a dál od volného 

okraje tak, aby nedošlo k jejich převrácení nebo posunutí a následnému pádu. 

 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 

s  tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 

OPATŘENÍ 
Není možno provádět práce nad sebou 

 
 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 
že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
 

OPATŘENÍ 
Shazovat předměty je možno pouze na plochu k tomu určenou, která je zabezpečena proti 

vniku osob 

 
IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za  práce 
ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr 

o  rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
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OPATŘENÍ 
Práce budou přerušeny na dobu nezbytně nutnou po dobu trvání nepříznivých vlivů 

 
XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 

a  ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m 

a  o  používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 

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

 

PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a  pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na 
místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 
části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány. 
2. 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. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým 
postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
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musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
5. 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. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a  dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. 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. 
8. 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. 
 

OPATŘENÍ 
Kolem staveniště bude zřízen plot o minimální výšce 1,8 m, který zabrání vniku nepovolaných 

osob. Na oplocení budou umístěny zřetelně značky se zákazem vstupu na staveniště. Pro 

snížení prašnosti a hluku bude výplň plotu trapézový plech. Budou taktéž zřetelně označeny 

vjezdy a výjezdy ze staveniště zákazem vstupu nepovolaných osob včetně dopravních značek 

pro omezení rychlosti a pozor výjezd ze staveniště na přilehlých komunikacích. Manipulace se 

zavěšenými břemeny bude probíhat pouze v rámci staveniště mimo zakázaná pásma pro 

manipulaci s břemeny. 

II. Zařízení pro rozvod energie 
1. 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. 
2. 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. 
 

OPATŘENÍ 

Elektrická rozvodná skříň bude řádně označena. Aby se předešlo nehodám, budou  
rozvody pravidelně kontrolovány způsobilou osobou. Pracovníci budou seznámeni, 
kde se nachází hlavní vypínače rozvodů, které budou zřetelně označeny. Není možno 
pracovat s rozvody s narušenou izolací pod proudem. 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a  stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a  podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 

OPATŘENÍ 

Pojízdné lešení bude opatřeno zarážkami proti pohybu a opatřeno zábradlím ve výšce 
1,1 m. Lešení může smontovat osoba k tomu oprávněná. Skladování materiálu bude 
prováděno dle postupu uvedeném v technologickém předpisu. Po zhotovení bednění 
nebo podpěr je nutno ověřit kontrolou jejich stabilitu. Práce budou probíhat pouze za 
povětrnostních podmínek  uvedených v technologickém předpisu 
 

PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů 
a  mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 
popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. 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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3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující 
k  opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s  podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 
výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti 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, a podobně. 

 
OPATŘENÍ 

Stroje mohou obsluhovat pouze osoby k tomu určené s platným strojním průkazem 
a řádně proškolené. Tato osoba musí být seznámena se staveništními podmínkami 
a dbát zvýšené pozornosti při manipulaci v blízkosti ostatních pracovníků a zařízeních. 
Před uvedením stroje do chodu strojník vydá zvukový signál (couvání manipulace 
s břemeny) 

 
III. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 
bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo 
jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické 
energie. 
 

OPATŘENÍ 

Stroj plníme pouze přes násypku z předem otevřených pytlů. Čištění bude prováděno 
pouze ve vypnutém stavu. Budou prováděny pravidelné kontroly stroje. Míchačku 
obsluhují osoby k tomu způsobilé a vyškolené. 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení 
v  přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 

OPATŘENÍ 

Stroj musí stát na přehledném a dostatečně únosném místě. Před vyprázdněním 
zkontrolujeme části výsypky a další části, které by se mohli během vyprazdňování 
uvolnit. 
 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. 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. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu 
k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. 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. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a  opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. 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. 
9. 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. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

 
OPATŘENÍ 

Stroj obsluhuje pouze osoba s platným strojním průkazem a řádně proškolená. 
Autočerpadlo musí být zapatkováno tak aby nedošlo k jeho nahnutí nebo převrácení 
během jeho využívání. Je zakázáno osobám se pohybovat v pracovním prostoru 
výložníku. Není možný pojezd s rozvinutým výložníkem. Musí být zajištěna řádná 
komunikace mezi obsluhou stroje a pracovníky (vysílačkou). 
 



98 
 

IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je ručně 
provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí 
jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou 
a  částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o  menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 

OPATŘENÍ 

Stroj obsluhuje pouze osoba proškolená k danému úkonu.  
 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i  střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem 
k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i  pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny 
a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 

OPATŘENÍ 

Strojník oznámí veškeré závady určené osobě a dojde k zaznamenání závady, 
v závislosti na závadě jsou přijímána další řešení. Při ukončení práce je stroj nutno 
zajistit proti pohybu zakládacími klíny a zabrzděním. Vzdaluje-li se strojník od stroje je 
povinen zajistit stroj proti samovolnému spuštění nebo použití nepovolanou osobou 
zamknutím kabiny, nebo uzamknutím ovládání stroje. 
 

PŘÍLOHA Č. 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu 
s  průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování 
a  manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
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3. 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. 
4. 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 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. 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. 
9. 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 opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 
podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 
jejich stabilitu. 
12. 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 zvláštních právních předpisů. 
 

OPATŘENÍ 

Materiál bude skladován dle technologického předpisu, nebo doporučením výrobce. 
Materiál musí být uložen na skládce tak aby byla zajištěna jeho stabilita. Dbáme na 
uložení na podkladcích. Skladovací plochy musí být pevné a dostatečné únosné pro 
daný materiál. Skládka musí být rovněž odvodněna. Mezi uskladněnými materiály 
musí být vytvořen dostatečný prostor, aby byla umožněna manipulace s materiály 
min. 0,6 m. Možno je pouze stohovat materiál cihelných tvárnic a to maximálně dvě 
palety na sebe. 
 

IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži 
a  používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky 
a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v  podélné, příčné 
i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s  výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
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OPATŘENÍ 

Bednění mohou sestavovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. 
Konstrukce bednění musí být dostatečně tuhá a únosná, před plněním musí být 
bednění zkontrolováno a musí dojít k odstranění zjištěných závad. 
 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 
a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 

OPATŘENÍ 

Proti pádu pracovníka z výšky bude zhotovena lávka připevněná do zdiva kolem 
vnějšího věnce budovy jako forma kolektivní ochrany. Pracovníci budou vybaveni 
taktéž osobními ochrannými pomůckami. Nutno zajistit řádnou komunikaci mezi 
strojníkem čerpadla a pracovníky ukládající betonovou směs. 
 
 

IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 
hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické 
osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích 
používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 

OPATŘENÍ 

Odbedňování provádí pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Při 
odbedňování postupujeme systematicky a tak aby nedošlo k přetěžování konstrukce. 
Odbednění nastává až po nabití dostatečné pevnosti viz. KZP 
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IX. 5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 
OPATŘENÍ 

Práce provádí pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 
 

X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou 
osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých 
a  hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny 
a  zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. 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. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků 
stanovených zvláštním právním předpisem. 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 

OPATŘENÍ 

Práce provádí pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Pracovníci pracující 
s maltou musí být vybaveni ochrannými brýlemi. Lešení musí být vždy zajištěno proti 
pohybu zarážkou před vstupem pracovníka. Není možno vstupovat na právě 
zabudované zdící prvky. Postupujeme dle technologického předpisu  
 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 378/2001 Sb. 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
 

PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců 
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Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou 
1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných břemen 
a  na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u pojízdného zařízení 
jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po 
kterém se pohybuje. 
2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 
pracovní polohu zařízení. 
6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 
podstatné pro jejich bezpečné použití. 
7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to 
zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby se 
břemeno ne-přepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla 
zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 
8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací 
místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků. 
9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
10. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 
charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 
11. Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, 
zákazem zdvihání osob. 
 

OPATŘENÍ 

Práce provádí pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení s platnými 
vazačskými oprávněními. Strojník musí předložit platný strojní průkaz. Pro manipulaci 
s břemeny musí být pracovníci proškoleny. Pracovníci se nesmějí pohybovat pod 
zavěšeným břemenem. Manipulaci není možno provádět za podmínek určených 
v technologickém předpisu. Použity mohou být vázací prostředky k tomu určené 
o zaručené únosnosti. Je nutno zajistit dostatečnou komunikaci mezi strojníkem 
a vazači (vysílačkou) 
 

PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen jsou 

1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
a  ochrana zdraví zaměstnanců. 
2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná 
kontrola a údržba zařízení. 
3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha nemůže 
sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 
4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci 
a  za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
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7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené 
břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 
8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu 
břemene. 
9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní 
podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo 
převrácení zařízení. 
 

OPATŘENÍ 

Práce provádí pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení s platnými 
vazačskými oprávněními. Strojník musí předložit platný strojní průkaz. Pro manipulaci 
s břemeny musí být pracovníci proškoleny. Pracovníci se nesmějí pohybovat pod 
zavěšeným břemenem. Manipulaci není možno provádět za podmínek určených 
v technologickém předpisu. Musí být prováděny pravidelné revize strojního zařízení. 
 

PŘÍLOHA Č. 4 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou 

1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a jejich 
bezpečné provedení. 
2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem 
uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými zařízeními. 
3. Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu 
jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi. 
4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 
5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel uvede 
a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení 
a počtu provozních hodin, 
b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 
c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány, 
d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu 
nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny. 
 

OPATŘENÍ 

Materiál bude uskladňován na místě k tomu určenému dle technologického předpisu. 
Není možno ukládat materiál na přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikaci. 
Bude vedena evidenční kniha o používání strojů 
 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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§ 2 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní 
prostředí a pracoviště, aby 

a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené 
rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 
b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené 
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, 
teplotu a zásobování vodou, 
c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek 
a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 
f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena 
prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 

§ 3 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí 
v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty 
první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
(2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě 
a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 
používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno, 
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p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce 
a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, 
při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 4 
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 
budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být 

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 
zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních 
prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 5 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je 
vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených 
zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní 
doby časově omezena, 
b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 
c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 
d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 
e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 
f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména 
páteř. 

(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 6 
Bezpečnostní značky, značení a signály 

(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, 
je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména 
obrazové, zvukové nebo světelné. 

§ 7 
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 

(1) Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel 
povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek 
práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo 
alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení 
a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle 
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prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například 
hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, 
plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky 
(například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení 
nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat 
jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména 
úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání 
vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 
(5) V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto účely zaměstnavatel vyhradí 
zvláštní prostory. Vstupovat do kontrolovaného pásma je možné jen s osobními ochrannými 
pracovními prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu. 
(6) V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to ani z důvodu 
přípravy na povolání, dále těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, 
a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu. 

§ 9 
Odborná způsobilost 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik 
možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci 
rizik") s ohledem na 

a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu 
k předmětu činnosti zaměstnavatele, 
b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců, 
c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci. 

(2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo 
odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak 
je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává 
v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou 
odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná 
odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami. 
(3) Zaměstnává-li zaměstnavatel 

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu 
potřebné znalosti, 

 (6) Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se 
pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost 

a) při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho 
pracovištích, 
b) k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví 
zaměstnanců, 
c) při výběru a volbě ochranných zařízení. 

(7) Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, 
zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti. 

§ 10 
(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je 

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická 
osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se 
považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat 
úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20). 
(2) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. 
(3) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě 
Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve 
Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávacím 
orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Před zahájením dočasného nebo 
příležitostného výkonu činnosti na území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna 
vykonávat obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí její odbornou kvalifikaci ověří. 
 

§ 11 
Zvláštní odborná způsobilost 

(1) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou 
práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně 
způsobilí zaměstnanci. 
(2) Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je 

a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu, 
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být 
nižší než 18 let, 
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem, 
d) odborná praxe v délce a v oboru stanoveném prováděcím právním předpisem, 
e) splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo 
distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře 
ohrozit oprávněný zájem, 
f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20). 
 

§ 14 
(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 
přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 
odborně vede realizaci stavby. 
(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby 
současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou 
osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li 
činnost koordinátora vykonávat sám. 
(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 
staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
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(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li 
zvláštní právní předpis jinak. 
(6) Při přípravě a realizaci staveb 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, 
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
předpisu, nebo 
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu, 
se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 
 

§ 15 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné 
nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě 
u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 
stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být 
součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 
stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací 
na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby. 

§ 16 
Zhotovitel stavby je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů 
a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 
v plánu. 

§ 17 
(1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 
zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby 
a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063927
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bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje 
zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze 
závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její 
činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob 
zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 
(2) Jiná osoba 

a) je povinna 
1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi 
a přihlížet k podnětům koordinátora, 
2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, 
přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, 
b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, 
přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které 
jsou určena. 

(3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje. 
 

§ 18 
(1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 
zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci, 
b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 
c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

(2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen 
a) bez zbytečného odkladu 

1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 
2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená 
opatření, 
3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
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ZÁVĚR 
Řešený bytový dům je reálnou stavbou, která je v současné době již zrealizována. Podklady z realizace 
stavby jsem neměl k dispozici. Ve své práci jsem navrhnul technologické předpisy pro zhotovení 
hrubé vrchní stavby včetně časového plánu a položkového rozpočtu. Ve své práci jsem navrhnul 
výkres stropní konstrukce a výkres zařízení staveniště.  
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Použité zkratky 
Sb. sbírka 

IČO identifikační číslo osoby 

k.ú. katastrální úřad 

ZS zařízení staveniště 

m metr 

km kilometr 

max. maximálně 

tl. tloušťka 

alt. alternativně 

MC malta cementová 

BP bakalářská práce 

atp. a tak podobně 

b.j. bytová jednotka 

JV jihovýchod 

SZ severozápad 

JZ jihozápad 

t tuna 

min. minut 

NN nízké napětí 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

mm milimetr 

NP nadzemní podlaží 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma 

Ed.  Editace 

vyhl. vyhláška 

N.V. nařízení vlády 
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