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Abstrakt a klí čová slova v českém a anglickém jazyce 
Abstract and key words in Czech and in English 
 
Abstrakt  
Předmětem této práce je technologicky postihnout stavbu nadstandardního rodinného 
domu. Tato diplomová práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologické 
předpisy pro důležité části stavby, technickou zprávu zařízení staveniště, návrhy 
strojních sestav, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V 
přílohách je rozpočet, časový plán, situace zařízení staveniště a popis dopravních 
vztahů. Práce se věnuje použití vápenopískových cihel a jejich hodnocení.  
  
Klí čová slova 
Stavba, nadstandardní rodinný dům, rozpočet, propočet, časové plánování, 
harmonogram, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, 
bezpečnost a ochrana zdraví, staveniště, monolitický strop, zdivo, zdění, vápenopískové 
zdivo, smlouva o dílo, blower door test.  
  
  
  
Abstract 
Subject of this work is pursuance technology of above-standard family house. This 
diploma thesis contains construction and technology report, technological prescriptions 
for important parts of buildings, technology report of plant building site, concepts of 
mechanical assembly, inspection and test plan, technology report of health and safety on 
the construction site. Budget, calculation and time planning, a drawing of the facilities 
of the construction site, description of transport relations is included in addendum. 
Work also contains part about use of Calcium silicate masonry and its comparation.  
  
Keywords 
Building, above-standard family house, budget, calculation, time planning, schedule, 
mechanical assembly, inspection and test plan, technological prescription, health and 
safety, building site, monolithic ceiling, walling, masonry, calcium silicate masonry, 
Supplies under a contract to make up work, blower door test. 
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Úvod 

Leží přede mnou projekt nadstandardního domu v Křelově, spousta papírů, 
výkresů a textu. Teď bych měla splnit co nejlépe zadání vedoucího práce a vytvořit části 
stavebně technologického projektu. Když se mě lidé ptají, co studuji, odpovídá se 
snadno, každý si umí představit, že dělám něco v průběhu stavění nějakého díla. Když 
se ale zeptají na zaměření studia a na to, co vlastně budu dělat, případně jaký je obsah 
mojí práce, odpovídám s lehkostí pouze proto, že tu otázku neslyším poprvé a už jsem 
se na ni tudíž mohla připravit. A teď k tomu, co odpovídám. 

Spolupracuji na reálné výstavbě pozemních staveb, tedy domů, budov a hal. 
Ne, neprojektuji je, ale občas konzultuji s projektantem některé drobnosti a mým 
hlavním cílem je, aby dům stál, tak jak má, bez chyb. To znamená být technolog, tohle 
studuji. A o čem píšu v mé diplomové práci? Získala jsem vypracovaný projekt 
rodinného domu a pro tuto konkrétní stavbu tvořím rozpočet, kolik bude stavba stát 
peněz, časový plán, jak dlouho bude stavba trvat, návody, podle kterých budou probíhat 
práce na stavbě, jaké stroje je budou dělat, a taky chci, aby se na stavbě nikomu nic 
nestalo. 

Tak tohle je vysvětlení pro všechny, kteří se mě teď podobně zeptají. A co mi 
vlastně dalo magisterské studium a kam se posunuly výstupy mých prací? Jaký je rozdíl 
mezi prací bakalářkou a magisterskou? Nebo jak ten rozdíl aspoň vidím a chápu já? 
Kolikrát jsem se slyšela říkat, jak hrozně nepraktické je studium na praktické škole a jak 
hrozně jsem se pletla! Po krátkém nahlédnutí do stavební praxe jsem zjistila, že mnohé 
z toho, co jsem v bakalářské práci řešila, řeším i ve stavební firmě. A dokonce zpětně 
hledám teoretické informace, které jsem ve škole přeslechla, nebo si nezapamatovala. 

Magisterské studium my dalo hlavně povinnou praxi, myslím si, že pro nás 
studenty je to nejcennější zkušenost, jakou mohou získat a je mi líto, že Realizace 
staveb jsou jediným oborem, který takovou úžasnou možnost nabízí. Poděkování 
v úvodu patří právě lidem z firmy, ve které jsem absolvovala praxi, na tomto místě 
poděkuji ještě ústavu a lidem, kteří se starají o průběh praxí. Vidět průběh dní na stavbě 
má mnohem větší význam oproti všem z četných exkurzí, které jsou také poučné, avšak 
být deset týdnů na stavbě a vidět každodenní řešení průběhu. 

V bakalářské práci jsem si mnohé vyzkoušela, vím, kde hledat a hlavně vím, 
kde najdu a umím řešit všechny součásti stavebně technologického projektu, ať je to jen 
pro jednu etapu nebo pro celou stavbu. Svou diplomovou práci bych chtěla pojmout 
praktičtěji. Chci zde uvést to, s čím jsem se setkala na stavbě, tedy například vedení 
stavebního deníku, který jsem dennodenně vedla a prvně jsem znejistěla, co všechno 
tam vůbec psát. Další dokument, který bych chtěla zpracovat, je nabídka pro investora. 

Ať ovšem udržím vysokoškolské představy diplomové práce, které jsou 
teoretičtěji laděné, chtěla bych se ve své práci zabývat konstrukcí svislých stěn, které 
jsou z poměrně netypického materiálu na našem území – vápenopískových cihel. A ano, 
jsem připravena reagovat na to, že ačkoli jsou bílé barvy, nejedná se o pórobetonové 
tvárnice, protože mají dost rozdílné vlastnosti.  
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Mou výhodou a zároveň nevýhodou je, že mám možnost stavbu vídat, nachází 
se nedaleko od mého bydliště, takže ji můžu sledovat průběžně a navíc jsem na ní 
strávila část své praxe, ale myslím si, že pro řešení práce mě to příliš neovlivní, navíc se 
nemohu řídit situací na stavbě, která se už v současné době tolik liší od původního 
projektu, že si spíše budu muset neustále připomínat, kterou z těch mnoha variant 
vlastně zpracovávám já. 

Doufám, že moje práce mě bude bavit a doufám, že se zalíbí jak vedoucímu 
práce, tak oponentovi. Je to nejspíš poslední věc, kterou v průběhu vysokoškolského 
studia vytvořím, tak snad se mé počáteční představy vyplní a rozloučím se s těmi roky 
se ctí a s důkazem, že jsem se něco naučila.  
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1. Stavebně technologická zpráva 

1.1. Identifika ční údaje stavby 
• Název stavby:  Nadstandardní rodinný dům v Křelově 

• Místo stavby: Křelov – Břuchotín, parc. čís. 965/10 a 966/1 

• Okres:  Olomouc 

• Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,  

Katastrální pracoviště Olomouc  

Vejdovského 1148/2a  

Hodolany  

77200 Olomouc 

• Stavební úřad: Magistrát města Olomouce - 

Odbor stavební 

Hynaisova 10/1 

779 00 Olomouc 

• Stavebník: Mgr. Ladislav Král 

Kmochova 987/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc 

• Projektant: Ing. Martin Blažek 

Gram spol. s r.o. – projekce, inženýrská činnost 

Na Vozovce 684/2 

779 00 Olomouc  

• Zhotovitel: EUROGEMA CZ, a.s. 

Blanická 917/19,  

772 00 Olomouc 

IČ: 26801001 

DIČ: CZ26801001 

• Charakter stavby: stavba pro bydlení 

• Termín zahájení výstavby: únor 2015 

• Termín ukončení výstavby: červenec 2016 

 

1.2. Rozdělení na stavební objekty 
SO 01 – rodinný dům 

SO 02 – garáž 
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SO 03 – koridor 

SO 04 – zpevněné plochy 

SO 05 – bazén 

SO 06 – oplocení 

SO 07 – plynovodní přípojka 

SO 08 – prodloužení plynovodu 

SO 09 – vodovodní přípojka 

SO 10 – prodloužení vodovodního řadu 

SO 11 – venkovní splašková kanalizace  

SO 12 – žumpa 

SO 13 – dešťová kanalizace 

SO 14 – retenční nádrž na dešťovou vodu 

SO 15 – vsakovací galerie 

SO 16 – drenáž 

SO 17 – přívodní kabel NN 

SO 18 – slaboproudé rozvody  

 

1.3. Základní údaje o území stavby 

1.3.1. Území stavby 
Staveniště rodinného domu v obci Křelov - Břuchotín se nachází na parcelním 

území Křelova, na parcele číslo 965/10 a 966/1. Majitelem parcel je stavebník. Tato 
parcela sousedí s parcelami číslo: 948 (místní komunikace, majitelem obec Křelov – 
Břuchotín), 965/1 (soukromý majitel), 965/7 (majitelem stavebník). 

 
Obrázek 1 - Náhled z katastru nemovitostí 
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Pozemek se nachází v klidné okrajové části obce Křelov-Břuchotín. Navazuje 
na výstavbu rodinných domů, ze severní části se nachází pozemky zemědělského 
půdního fondu využívané pro pěstování různých plodin, zde končí zastavěné území 
obce.  

Stavba nezasahuje do chráněného území a nebude mít důsledky na kulturní 
památky, protože se nachází v zastavěné okrajové části obce.  

1.3.2. Průzkumy před započetím stavby 
Na stavbě byl proveden inženýrsko–geologický průzkum a hydrogeologický 

průzkum. Výsledky těchto průzkumů slouží pro projektování založení stavby. 

1.3.3. Výměry 
Výměra stavebního pozemku: 2910 m2 

Celková podlahová plocha objektu RD: 395,8 m2 

Celková podlahová plocha objektu garáže: 125,8 m2 

Celková zastavěná plocha (RD, garáž, koridor): 545,3 m2 

Obestavěný prostor objektu RD: 2399 m3 

Obestavěný prostor garáže: 702,3 m3 

Obestavěný prostor koridoru: 74,3 m3 

1.4. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Řešení vychází z požadavků stavebníka a respektuje ráz dané lokality, která je 

určena k zástavbě rodinnými domy. Objekt rodinného domu je dvoupodlažní budova 
obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Na ni navazují tři části, taktéž 
obdélníkového půdorysu s plochou střechou - jedná se o vstupní část, fitness a obývací 
pokoj se vstupem na terasu a zahradu. Jednopodlažní garáž je samostatně stojící objekt 
obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Oba objekty jsou spojeny zastřešeným 
koridorem s plochou střechou. 

Fasáda dvoupodlažního objektu bude provedena kontaktním zateplovacím 
systémem a tenkovrstvou ušlechtilou omítkou, jednopodlažní části rodinného domu 
budou opatřeny dřevěným obkladem. Sedlová střecha bude provedena z keramických 
tašek bez profilace, ploché střechy jsou navrženy jako jednoplášťové s plechovou 
krytinou. Objekt garáže bude opatřen tenkovrstvou omítkou dvou barev, důležitým 
prvkem budou garážová vrata s dřevěným obkladem. 

Rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku pro čtyřčlennou rodinu, dále 
zázemí se sportovním vybavením a saunou, pokoj pro hosta a kancelář. Samostatně 
stojící garáž je pro celkem tři vozidla a jsou v ní navrženy místnosti sloužící jako dílna a 
zahradní sklad. 

Klidová část pozemku obsahuje terasu, bazén s protiproudem a masážní bazén. 
Veškeré nezastavěné a nezpevněné plochy pozemku budou zatravněny nebo upraveny 
sadovými úpravami. Zpevněné plochy budou v případě sjezdu z místní komunikace ke 
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garáži a hlavního vstupu do objektu rodinného domu provedeny z velkoformátových 
betonových dlaždic. Zpevněné pochozí plochy a okapové chodníky kolem objektu jsou 
uvažovány z betonové plošné dlažby. 

Celý pozemek stavebníka bude oplocen, uliční oplocení je navrženo ocelovo-
dřevěnou plotovou výplní na nízké kamenné podezdívce. Plotové zdi jsou navrženy v 
tloušťce cca 300 mm a budou obloženy přírodním kamenem. Oplocení severovýchodní 
a jihovýchodní části pozemku bude provedeno drátěným pletivem do výšky 1,8 m 
vypnutým na ocelových sloupcích. 

1.5. Technické řešení stavby 
Objekt pro bydlení je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený. Nosná 

konstrukce je zděná z vápenopískových tvárnic - obvodové zdivo tl. 240 mm, vnitřní 
stěny tl. 150 mm a 115 mm, objekt je založený na monolitických základových pasech a 
vyztužené roznášecí desce. Stropy jsou monolitické desky s masivně vyztuženým 
věncem, který zároveň plní funkci monolitických překladů nad otvory. Pro podporu 
železobetonového stropu jsou v exponovaných místech navrženy železobetonové 
monolitické sloupy. Tloušťka monolitického stropu je proměnná (nad 2.NP tl. 150 mm, 
nad 1. NP v tloušťkách 160mm, 170 mm a 250 mm), stejně jako výšky monolitických 
překladů respektive atik. V dispozici hlavního objektu je navrženo monolitické 
schodiště v tloušťce 120 mm, je přímé dvouramenné. Konstrukce střechy nad 
dvoupodlažní částí je navržena jako vaznicová soustava sedlové střechy, nad 
jednopodlažními částmi je střecha plochá jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. 
Obvodový plášť je zateplen kontaktním fasádním zateplovacím systémem ETICS z 
izolačních polystyrénových desek s příměsí grafitu a jednopodlažní části jsou opatřeny 
provětrávaným zateplovacím systémem. Okna jsou navržena jako dřevohliníková 
zasklená čirým izolačním trojsklem. Dokončovací práce budou podrobně konzultovány 
se stavebníkem a interiérovým architektem z důvodu konkrétních výběrů obkladů, 
dlažeb, maleb, zařizovacích předmětů a vybavení a dalších součástí. 

Garáž je založená taktéž na monolitických základových pasech s roznášecí 
železobetonovou monolitickou deskou, obdobně jako u rodinného domu je vyzděna 
vápenopískovými cihlami, které jsou zatepleny pouze v soklové části. Stropní deska 
garáže je navržena jako monolitická železobetonová tloušťky 250 mm. Střešní 
konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. 
Vrata jsou navržena jako sekční ocelová s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním. 
Okna v garáži budou hliníková s dvojsklem. 

Nosná konstrukce spojovacího koridoru je ocelová z válcovaných profilů, 
sloupy podpírající zastřešení a vodorovná nosná konstrukce budou provedeny z žárově 
pozinkovaných profilů HEB140, ke stropní desce RD jsou připojeny pomocí izolačních 
nosných prvků ISOKORB, ke konstrukci garáže jsou nakotveny pomocí kotevních 
desek. 

Topení v objektu RD je navrženo plynovým kondenzačním kotlem dle výpočtu 
tepelných ztrát prostupem, větrání je zajištěno nucené s rekuperací tepla pomocí 
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teplovzdušné jednotky. Ohřev teplé vody je zajištěn pomocí stojatého nepřímo 
vytápěného zásobníkového ohřívače. 

Veškeré konstrukce budou zhotovovány dle požadavků na bezchybné řešení 
konstrukčních detailů, minimalizování tepelných ztrát a vysoký standard zvukové 
neprůzvučnosti konstrukcí. Stavba i interiéry byly navrhovány s přihlédnutím 
k architektonických požadavkům alternativního směru Feng Shui. Řešení 
elektroinstalací a všech elektrických spotřebičů bude řešeno s odstíněním v drážkách 
uvnitř vápenopískových tvárnic.   

1.6. Napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Přístup na pozemek je z místní nezpevněné štěrkové účelové komunikace 

Větrné, parcela číslo 948. Komunikace je obousměrně průjezdná, široká cca 3,5 m. 
Slouží pouze jako přístupová cesta k okolním pozemkům, je možné ji dočasně uzavřít 
na dobu nezbytně nutnou, například pro vyložení či manipulaci s materiálem, avšak 
pouze jako krajní řešení. Je nutné zajistit prostor pro techniku na pozemku staveniště. 
Příjezd po místí komunikaci je možný z obou směrů, taktéž odjezd, není proto nutné 
budovat místo pro otáčení nákladních vozidel a jiné stavební techniky. 

Vodovodní přípojka bude napojena na prodloužený vodovodní řad PVC 90-
DN80 a to navrtávacím pasem a povede po parcele č. 965/10. 

Napojení na stávající plynovod bude provedeno pomocí elektrosvařovacího 
nátrubku, trasa prodlouženého plynovodu bude vedena po parcelách číslo 965/7 a číslo 
965/10 v hloubce cca 0,8 - 1,0 m. Délka prodloužené trasy činí 47 m. 

1.7. Vliv stavby na životní prostředí 
U stavby nejsou přepokládány negativní vlivy na životní prostředí. Stavba se 

nachází na území, kde je plánovaná výstavba především rodinných domů.  

1.8. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o ochraně zdraví a bezpečnosti a musí 

být seznámeni s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a s 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. Dále budou obeznámeni s technologickým 
postupem výstavby a správném postupu prací. Specializované práce budou moci 
vykonávat pouze kvalifikované a zdravotně způsobilé osoby. Dozor nad pracovníky 
bude vykonávat osoba pověřená zhotovitelem stavby a bude odpovídat za dodržování 
postupů a bezpečnostních opatření na staveništi. Tato osoba je povinna vést písemné 
záznamy o proškolení všech osob vyskytujících se na staveništi a koordinuje pohyb 
osob a pracovníků.  
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1.9. Popis jednotlivých částí stavebně technologického 
projektu 
Projekt zpracovává realizační fázi výstavby nadstandardního rodinného domu 

v Křelově. Obsahuje situaci zařízení staveniště Příloha B1. s obvyklým postavením 
zvedacího mechanismu a případně betonového čerpadla, situaci na staveništi také 
popisuje Technická zpráva zařízení staveniště část A2., ke které jsou uvedeny dimenze 
staveništních přípojek v části A2.9. a zpracované legislativní a jiné požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci v části A3. Kapitola A4. se zabývá vedením 
stavebního deníku. 

Pro objekt rodinného domu byl zpracován položkový rozpočet, který je 
přílohou B2. Pro jeho zpracování bylo využito rozpočtovacího programu BuildPower 
S a ceny jsou navrhovány ceníkovými cenami RTS 14/I. V tomtéž programu byl 
vytvořen i propočet podle technickohospodářských ukazatelů po zařazení jednotlivých 
objektů podle Jednotné klasifikace stavebních objektů, propočet podle THU je přílohou 
B3. 

Časové vymezení stavby bylo navrženo v programu Contec a vypracovaný 
časový plán je přílohou B4.  

Technologické předpisy pro vybrané etapy jsou zpracovány v části A5. a to pro 
zdění z vápenopískových cihel a A9. pro provádění monolitických stropů. Kapitoly A6. 
až A8. se věnují zdění – uvádí strojní sestavu (A6.), kontrolní a zkušební plán (A7.) a 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (A8.). Kapitoly A10. až A12. se 
věnují zdění – uvádí strojní sestavu (A10.), kontrolní a zkušební plán (A11.) a 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (A12.). Technologické předpisy a 
navazující části byly zpracované podle platné legislativy k prosinci 2014. Pro 
bezpečnost práce jsou vypracovány tabulky rizik v přílohách B6. pro zdění a B9. pro 
provádění monolitických konstrukcí. Kontrolní a zkušební plán je přehledně uveden 
v tabulkách B7. pro zdění a B10. pro monolitické konstrukce, popisy kontrol jsou 
v textu příslušných kapitol. 

Postupu provádění a popisu Blower door testu se věnuje část A13. Test slouží 
pro kontrolu jakosti návrhu a provádění konstrukcí a jedná se o výstupní test prováděný 
po dokončení všech konstrukcí, kapitola popisuje princip provádění a teoretický základ 
pro provádění, dočtete se zde i o přístrojích, které jsou potřebné pro provádění. 

Vyhotovení fiktivní nabídky je součástí příloh pod čísle B11. Jedná se o 
zpracování soukromé nabídky pro stavbu, včetně přiloženého rozpočtu k objektu SO 01, 
v případě reálné nabídky by bylo nutné vypracovat položkové rozpočty pro všechny 
objekty. Text smlouvy o dílo, která je také částí nabídky, je v kapitole A14.  

Kapitola A16. je úvodní a teoretickou kapitolou ke zpracování finančního 
objektového plánu pro investora v příloze B17. a zpracování orientačního průběhu celé 
stavby od grafu strukturního plánu (příloha B.12), přes organigram stavby (příloha 
B13.), funkční diagram (příloha B14.), po objektovou sestavu se jednotkovými cenami 
(příloha B15.). Podkladem pro zpracování finanční zdrojové analýzy se stal vytvořený 
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síťový graf objektové sestavy (příloha B16.). Pro zpracování celého projektu výstavby 
byl použit program MS Excel, který byl pro potřeby tohoto příkladu zautomatizován, 
nevýhody použití tohoto SW jsou popsány taktéž v kapitole A15. 

Závěrečné kapitoly diplomové práce se věnují vápenopískovým cihlám a 
zdivu. Kapitola A16. se zabývá porovnání dostupných vápenopískových cihel na 
českém trhu, obsahuje i vysvětlení o jaký materiál se jedná a nastiňuje použití 
vápenopískových cihel. V závěru porovnává vápenopískové cihly. Kapitola A17. si 
klade za cíl porovnat zděný systém z vápenopískových cihel se srovnatelnými 
konstrukčními systémy běžně užívanými pro rodinné a bytové domy. V příloze B19. je 
dokladován výpočet porovnání pro tvárnice typu therm a pórobetonových tvárnic. 

Přílohou číslo B20. je fotodokumentace zdění z vápenopískových tvárnic na 
stavbě rodinného domu v Křelově. 
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2. Technická zpráva zařízení staveniště 

2.1. Identifika ční údaje  

2.1.1. Identifika ční údaje stavby 

• Název stavby:  Nadstandardní rodinný dům v Křelově 

• Místo stavby: Křelov – Břuchotín, parc. čís. 965/10 a 966/1 

• Okres:  Olomouc 

• Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,  

Katastrální pracoviště Olomouc  

Vejdovského 1148/2a  

Hodolany  

77200 Olomouc 

• Stavební úřad: Magistrát města Olomouce - 

Odbor stavební 

Hynaisova 10/1 

779 00 Olomouc 

• Stavebník: Mgr. Ladislav Král 

Kmochova 987/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc 

• Projektant: Ing. Martin Blažek 

Gram spol. s r.o. – projekce, inženýrská činnost 

Na Vozovce 684/2 

779 00 Olomouc  

• Zhotovitel: EUROGEMA CZ, a.s. 

Blanická 917/19,  

772 00 Olomouc 

IČ: 26801001 

DIČ: CZ26801001 

• Charakter stavby: stavba pro bydlení 

• Termín zahájení výstavby: únor 2015 

• Termín ukončení výstavby: červenec 2016 

2.1.2. Obecné informace o stavbě 
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2.1.2.1. Informace o rozsahu stavby 

Stavební objekt SO–01 je rodinný dům. Budova je dvoupodlažní 
nepodsklepená s jednopodlažními částmi. Objekt se nachází v části Křelova určené 
k zástavbě, pozemky stavby, parc. čísel 965/10 a 966/1, sousedí s místní nezpevněnou 
štěrkovou komunikací ze severozápadu, pozemkem stavebníka z jihozápadu a zbylé 
hrani sdílí s pozemkem soukromého majitele.  

 

Výměra stavebního pozemku: 2910 m2 

Celková podlahová plocha objektu RD: 395,8 m2 

Celková podlahová plocha objektu garáže: 125,8 m2 

Celková zastavěná plocha (RD, garáž, koridor): 545,3 m2 

Obestavěný prostor objektu RD: 2399 m3 

Obestavěný prostor garáže: 702,3 m3 

Obestavěný prostor koridoru: 74,3 m3 

2.1.2.2. Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Řešení vychází z požadavků stavebníka a respektuje ráz dané lokality, která je 
určena k zástavbě rodinnými domy. Objekt rodinného domu je dvoupodlažní budova 
obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Na ni navazují tři části, taktéž 
obdélníkového půdorysu s plochou střechou - jedná se o vstupní část, fitness a obývací 
pokoj se vstupem na terasu a zahradu. Jednopodlažní garáž je samostatně stojící objekt 
obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Oba objekty jsou spojeny zastřešeným 
koridorem s plochou střechou. 

Fasáda dvoupodlažního objektu bude provedena kontaktním zateplovacím 
systémem a tenkovrstvou ušlechtilou omítkou, jednopodlažní části rodinného domu 
budou opatřeny dřevěným obkladem. Sedlová střecha bude provedena z keramických 
tašek bez profilace, ploché střechy jsou navrženy jako jednoplášťové s plechovou 
krytinou. Objekt garáže bude opatřen tenkovrstvou omítkou dvou barev, důležitým 
prvkem budou garážová vrata s dřevěným obkladem. 

Rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku pro čtyřčlennou rodinu, dále 
zázemí se sportovním vybavením a saunou, pokoj pro hosta a kancelář. Samostatně 
stojící garáž je pro celkem tři vozidla a jsou v ní navrženy místnosti sloužící jako dílna a 
zahradní sklad. 

Klidová část pozemku obsahuje terasu, bazén s protiproudem a masážní bazén. 
Veškeré nezastavěné a nezpevněné plochy pozemku budou zatravněny nebo upraveny 
sadovými úpravami. Zpevněné plochy budou v případě sjezdu z místní komunikace ke 
garáži a hlavního vstupu do objektu rodinného domu provedeny z velkoformátových 
betonových dlaždic. Zpevněné pochozí plochy a okapové chodníky kolem objektu jsou 
uvažovány z betonové plošné dlažby. 

Celý pozemek stavebníka bude oplocen, uliční oplocení je navrženo ocelovo-
dřevěnou plotovou výplní na nízké kamenné podezdívce. Plotové zdi jsou navrženy v 
tloušťce cca 300 mm a budou obloženy přírodním kamenem. Oplocení severovýchodní 
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a jihovýchodní části pozemku bude provedeno drátěným pletivem do výšky 1,8 m 
vypnutým na ocelových sloupcích. 

2.1.2.3. Technické a konstrukční řešení objektu 

Budova je dvoupodlažní nepodsklepená s jednopodlažními částmi. Základovou 
konstrukci tvoří monolitické železobetonové základové pasy a podkladní monolitická 
železobetonová deska. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z vápenopískových tvárnic, 
z vápenopískových tvárnic je i zdivo příčkové, vodorovné stropní konstrukce a překlady 
nad otvory jsou monolitické železobetonové, stejně jako atiky nad jednopodlažními 
částmi budovy. Vápenopískové tvárnice mají velkou objemovou hmotnost, s tím je 
potřeba uvažovat v návrhu realizace. 

Stejný konstrukční systém najdeme i na garáži, veškeré práce na objektu SO01 
budou probíhat v návaznosti s objektem garáže SO02. V objektu SO01 i SO02 se 
nachází v exponovaných místech železobetonové sloupy, které budou provedeny 
monoliticky. Schodiště z 1. NP do 2. NP v objektu SO01 bude monolitické 
železobetonové.  

Konstrukce střechy nad dvoupodlažní částí je navržena jako vaznicová 
soustava sedlové střechy, nad jednopodlažními částmi je střecha plochá jednoplášťová s 
klasickým pořadím vrstev. Konstrukce střechy nad garáží je plochá jednoplášťová 
s klasickým pořadím vrstev.  

Obvodový plášť je zateplen kontaktním fasádním zateplovacím systémem 
ETICS z izolačních polystyrénových desek s příměsí grafitu a jednopodlažní části jsou 
opatřeny provětrávaným zateplovacím systémem. Garáž není zateplena a na 
vápenopískovém zdivu bude provedena pouze omítka. Okna jsou navržena jako 
dřevohliníková zasklená čirým izolačním trojsklem. Dokončovací práce budou 
podrobně konzultovány se stavebníkem a interiérovým architektem z důvodu 
konkrétních výběrů obkladů, dlažeb, maleb, zařizovacích předmětů a vybavení a dalších 
součástí. 

Nosná konstrukce spojovacího koridoru je ocelová z válcovaných profilů, 
sloupy podpírající zastřešení a vodorovná nosná konstrukce budou provedeny z žárově 
pozinkovaných profilů HEB140, ke stropní desce RD jsou připojeny pomocí izolačních 
nosných prvků ISOKORB, ke konstrukci garáže jsou nakotveny pomocí kotevních 
desek. 

Topení v objektu RD je navrženo plynovým kondenzačním kotlem dle výpočtu 
tepelných ztrát prostupem, větrání je zajištěno nucené s rekuperací tepla pomocí 
teplovzdušné jednotky. Ohřev teplé vody je zajištěn pomocí stojatého nepřímo 
vytápěného zásobníkového ohřívače. 

2.1.2.4. Rozsah staveniště 

Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v nařízení vlády číslo  
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Konkrétní staveniště se řídí podle tohoto předpisu. Staveniště se 
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nachází na pozemku 965/10 a 966/1. K zařízení staveniště je možné využít část 
sousedního pozemku stavebníka, například pro skládku zeminy. Nezpevněná štěrková 
komunikace bude využívána pro příjezd ke staveništi, jedná se o nepříliš používanou 
místní komunikaci, jde se o příjezd k šesti rodinným domům a zahrádkářské osadě, 
proto je zde velice omezený provoz. Komunikace je obousměrná. 

Plocha staveniště: 

• 2000 m2 (parcela číslo 956/10) 

• 910 m2 (parcela číslo 966/1) 

• 262 m2 (část parcely číslo 965/7) 

Celkem: 2910 m2 staveništní plochy a 262 m2 plochy k uložení ornice 

 
Obrázek 2 - Letecký snímek okolí staveniště 

 
Obrázek 3 - Letecký snímek staveniště 
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2.1.3. Informace o staveništi 
Celá plocha staveniště se nachází na pozemcích stavebníka. Nenachází se zde 

žádná náletová ani jiná dřevina. Není potřeba odstranění, ani chránění dřevin na těchto 
pozemcích. Pozemek je ve velmi mírném sklonu. Po terénních úpravách před 
dokončením stavby by tento sklon měl být vyrovnán takřka v celé ploše pozemku, 
pomocí oplocení z opěrných zdí. Nejvyšší bod terénu se nachází v jižním cípu pozemku 
a pozemek se mírně svažuje k severovýchodní hranici. 

Příjezdy na staveniště budou zhotoveny dva, aby bylo možno projet. Jeden 
bude v západním cípu a druhý v severním, oba ve směru z komunikace dle výkresu 
zařízení staveniště. Oba budou opatřeny uzamykatelnými branami. 

Část staveniště přilehlá k místní komunikaci bude nejvíce využívána pro 
pojezd strojů, autojeřábu, betonového čerpadla a podobně. Proto budou provedeny 
dočasné úpravy této části. Bude proveden štěrkový podsyp v tloušťce minimálně 200 
mm a řádně zhutněn, v místech základů pod SO 03 – koridor a v obou vjezdech na 
pozemek budou položeny z panely o rozměrech 1,3 x 3 m pro ochrnu před pojezdem 
těžké techniky, panely budou navezeny buď přímo z ukončených staveb, nebo ze 
stavebního dvora zhotovitele. 

Jižní část pozemku bude sloužit jako skládka ornice a později i jako skládka 
lešeňového materiálu, před návozem materiálu je nutné tuto plochu zpevnit, například 
betonovými panely zhotovenými v průběhu stavby ze zbytkového betonu.  

2.2. Stavební objekty 
SO 01 – rodinný dům 

SO 02 – garáž 

SO 03 – koridor 

SO 04 – zpevněné plochy 

SO 05 – bazén 

SO 06 – oplocení 

SO 07 – plynovodní přípojka 

SO 08 – prodloužení plynovodu 

SO 09 – vodovodní přípojka 

SO 10 – prodloužení vodovodního řadu 

SO 11 – venkovní splašková kanalizace  

SO 12 – žumpa 

SO 13 – dešťová kanalizace 

SO 14 – retenční nádrž na dešťovou vodu 

SO 15 – vsakovací galerie 

SO 16 – drenáž 

SO 17 – přívodní kabel NN 

SO 18 – slaboproudé rozvody  
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2.3. Termíny výstavby 
Začátek výstavby: 23. března 2015 

Konec výstavby: 15. července 2016 

Doba výstavby: 480 dní 

2.4. Staveništní doprava 

2.4.1. Primární doprava 
Na staveniště budou prvky dováženy převážně autodopravou prodejce 

jednotlivých materiálů. Hlavními materiálny jsou betonová směs, výztuže do betonu, 
vápenopískové prvky Vapis, dřevěné krovové řezivo, střešní tašky Creaton Domino a 
zařízení staveniště – stavební buňky, sociální zařízení, lešení, bednění. 

Betonová směs bude dovážena z betonáren ZAPA nebo CEMEX 
v autodomíchávači. 

Betonárna ZAPA se nachází v Olomouci – Lazce, na ulici Lazecká, doba 
dopravy betonové směsi z betonárny na stavbu je asi 15 minut. 

 
Obrázek 4 - Trasa z betonárny ZAPA 

 
Obrázek 5 - Betonárna ZAPA, Lazecká 
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Betonárnu CEMEX najdeme na Balcárkově 35 v Olomouci, doba dopravy je 
asi 20 minut nebo v obci Náklo, kde bude doba dopravy také asi 20 minut. 

 
Obrázek 6 - Trasa z betonárny CEMEX, Olomouc 

 
Obrázek 7 - Betonárna CEMEX, Olomouc 
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Obrázek 8 – Trasa z betonárna CEMEX, Náklo 

 
Obrázek 9 - Betonárna Náklo 

Volba dodavatele betonových směsí pro základové pasy, podkladní beton, 
podkladovou desku, monolitické sloupy, překlady a stropy a později i vnějšího vybavení 
bude záviset na aktuální domluvě stavbyvedoucího a kapacitním řešení obou betonáren, 
včetně jejich aktuální cenové nabídky. Domluva na dovoz betonu pro betonáže je 
vhodná tři až pět dní před plánovaným návozem. Dopravu betonové směsi zajišťuje 
betonárna. Pro dodávku je důležité kontrolovat čas záměsi a objednané vlastnosti 
betonu. 

Dodávku výztuží do betonu zajistí stavební dvůr zhotovitele stavby a 
stavebniny. Před objednáním výztuže nutno zajistit projektovou dokumentaci u Ing. 
Františka Balcárka. Součástí podkladů je pouze schematický výkres, nejedná se o 
realizační výkres stropu, podle dodané PD není možné navázat a zhotovit výztuže. 
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Povinnost zajistit patřičnou PD je na straně zhotovitele. Zhotovené výztuže budou na 
stavbu dopravovány nákladním autem se zvedacím mechanismem. 

Vápenopískové tvárnice budou naváženy průběžně dle harmonogramu návozů, 
s dodavatelem je vhodné domluvit přibližné objemy a termíny návozů, které budou 
průběžně upřesňovány, například s týdenním předstihem. Materiály jsou dováženy na 
vapis paletách o rozměru 46 x 96 cm, nebo 56 x 96 cm. Budou dováženy nákladním 
automobilem se zaplachtovanou korbou. Prvky budou dováženy buď ze skladu 
v Králově Dvoře (okres Beroun), nebo z výrobny v Drážďanech. Při vykládce nutno 
použít autojeřáb z důvodu velké objemové hmotnosti prvků a tak i palet. 

 
Obrázek 10 - Trasa ze skladu VAPIS, Králův Dvůr u Berouna 

 
Obrázek 11 - Trasa z výrobny VAPIS, Drážďany 



38 

 

Pro dodávku dřevěného řeziva bude vybrán na základě výběrového řízení jeden 
z možných dodavatelů. Osloveny budou tyto firmy: 

DŘEVOKOM  585 415 199  drevokom@volny.cz 
Balcárkova 35, 
Olomouc 

http://www.drevokom.cz/ 

Hranex 554 719 210 petr@hranex.cz 
Nová Pláň 26, 
Bruntál 

http://www.hranex.cz/ 

OBB 585 954 303 olomouc@obb.cz 

Pevnůstka XV, 
Olomouc 
Neředín 

http://www.obb.cz/ 

ONDex 603 101 857 ondex@tiscali.cz 
Rokycanova 1, 
Olomouc 

http://www.ondex.cz/ 

Tabulka 1 - Kontakty dodavatelů dřevěného řeziva 

Primární doprava bude probíhat na nákladních automobilech vybraného 
dodavatele. 

 
Obrázek 12 - Doprava dřevěného řeziva 

 Střešní krytinu Creaton Domino objednáme od některého českého dodavatele, 
jedná se o německou krytinu, kterou nabízí řada stavebnin, je nutné rozpracovat výkaz 
výměr pro speciální prvky tohoto typu střechy – krajové tvárnice, hřebenáče, 
odvětrávací tvárnice, větrací tašky, sněhové zábrany apod. Všechny prvky jsou 
dodávané na paletách zafoliované v nákladních automobilech. 

Ostatní materiály nemají žádné speciální požadavky na přepravu, rozhodnutí o 
způsobu dopravy bude vycházet z cenových kalkulací, buď dopravu zajistí dodavatel 
sám, nebo dopravce zhotovitele. Řešení bude hledáno stavbyvedoucím bezprostředně 
před realizací. 

2.4.2. Sekundární doprava 

2.4.2.1. Vertikální doprava 

Vertikální doprava po staveništi bude zajišťována z důvodu malých rozměrů 
staveniště převážně ručně, v japonkách či kolečkách a na paletovém vozíku. Pro 
betonovou směs je počítáno s betonovým čerpadlem do všech betonových konstrukci na 
stavbě. Pro manipulaci s objemnějšími materiály či technikou bude užito autojeřábu, 
který nebude na stavbě přítomný neustále, ale bude pružně zajišťován v případě 
potřeby. 
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2.4.2.2. Horizontální doprava 

K horizontální dopravě bude užíváno kladek a ruční manipulace po staveništi. 
V případě potřeby, například umístění výztuže do stropů apod., bude na staveniště 
přistaven autojeřáb, organizace autojeřábu je na stavbyvedoucím. Přeprava betonu do 
stropních konstrukcí bude realizována pomocí betonového čerpadla. 

2.5. Objekty zařízení staveniště 

2.5.1. Staveništní přípojky 

2.5.1.1. Vodovodní přípojka 

Staveništní vodovodní přípojka je nutná pouze pro výrobu maltové směsi, 
omítkové směsi a případného očištění strojů a nástrojů na staveništi, dále pro případnou 
kropení betonu při tuhnutí. Vodovodní přípojka bude dovedena k barelu za 
buňkovištěm. Přípojka se napojí na rozvod vody na pozemku investora, povede podél 
oplocení sousedního pozemku na pozemek staveniště a podél dočasného oplocení 
pozemku k barelu. Tato přípojka bude využívaná pouze jako voda užitková. Pitná voda 
bude dovážena pravidelně v kanystrech hlavním zhotovitelem stavby. 

2.5.1.2. Elektrická p řípojka 

Přípojka elektrické energie povede z ER – elektroměrného rozvaděče, který je 
umístěn na hranici pozemku u garáže při místní komunikaci. Bude sloužit k dodávání 
energie do buňkoviště a drobným nástrojům užívaným na stavbě. Staveništní rozvaděč 
bude umístěn mezi buňkou stavbyvedoucího a skladem. 

 
Tabulka 2 - Staveništní rozvaděč 
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Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Elektrická zařízení může být uvedeno do provozu pouze po jeho odborném ověření 
revizí dle ČSN 33 1500 čl. 2.1 a ČSN 34 1090 čl. 23 a 79. Po dobu provozu 
elektrického prozatímního zařízení musí být prováděny jeho pravidelné revize ve 
lhůtách stanovených čl. 3.1 a tab. č.1 ČSN 33 1500 - půl roku. Součástí revize el. 
zařízení musí být rovněž el. zařízení pracovních strojů (míchačky, výtahy, vrátky 
apod.).  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 pohybující 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. 

Kabel pro přívod z hlavního elektrického rozvaděče do staveništního rozvaděče 
bude veden po hranici dočasného oplocení mezi buňku stavbyvedoucího a sklad. Pod 
vjezdy na staveniště bude kabel chráněný ocelovou chráničkou a panely pro pojezd 
strojů. 

Dimenze přípojky elektrické energie je uvedena v části práce 2.9.1 - Spotřeba 
elektrické energie pro potřeby staveniště. 

2.5.2. Oplocení 
Kolem pozemků staveniště bude zhotoveno pletivové oplocení na kovových 

sloupcích. Bude výšky minimálně 1,8 m. V oplocení jsou provedeny dva vjezdy na 
pozemek, ty jsou opatřeny uzamykatelnými branami, jedná se o brány dvoukřídlé. 

2.5.3. Staveništní buňky 
V západním rohu staveniště, u vjezdové brány, bude zhotoveno buňkoviště, 

které tvoří buňka stavbyvedoucího, buňka pro pracovníky a uzamykatelný sklad 
materiálu. Nejblíže vjezdu bude umístěno sanitární buňka se fekální nádrží, pro lepší 
manipulaci zajišťující firmy. 

2.5.3.1. Buňka pro kancelář stavbyvedoucího a šatna pro pracovníky 

Typ:  Kancelář, šatna - BK1 

Vnit řní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 

• 3 x el. zásuvka 

• okna s plastovou žaluzií 

• nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 

 Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 800 mm 
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• el. přípojka: 380 V/32 A 

Foto: 

 

Obrázek 13 - Staveništní buňka 

2.5.3.2. Uzamykatelný sklad 

Typ: Skladový kontejner LK1 

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 591 mm 

Foto: 

 

 
Obrázek 14 - Staveništní sklad 
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2.5.3.3. Mobilní koupelna a WC 

Typ: Koupelna, WC - SK4 

Vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 

• 1 x sprchová kabina 

• 2 x umývadlo 

• 1 x toaleta 

• 1 x pisoár 

• 1 x boiler 80 litrů 

 Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 3 000 mm 

• výška: 2 800 mm 

• el. přípojka: 380 V/32 A 

• přívod vody: 3/4" 

• odpad: potrubí DN 100 

Foto: 

 
Obrázek 15 - Sanitární buňka 

2.5.3.4. Fekální tank  
Typ:  Fekální tank 4,5 m3 

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 3 029 mm 

• objem: 4,5 m3 

• doplněk: vstupní podesta 
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Foto: 

 
Obrázek 16 - Fekální tank 

 
Obrázek 17 - Vstupní podesta ke kontejnerům s fekálním tankem 

 

Obrázek 18 - Kontejner s fekálním tankem a vstupní podestou 
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2.5.4. Ostraha na staveništi 
Ostraha na staveništi není nutná. Pozemek se nachází v obydlené části obce. 

Volně na staveništi budou skladovány materiály jen na dobu nezbytně nutnou k jejich 
instalaci. Drobný materiál a nástroje budou uskladněny v uzamykatelném skladu. 

2.5.5. Skládky pro materiál 
Na prostoru staveniště se nachází několik skládek. V jižní části je počítáno se 

skládkami ornice, která bude použita na terénní úpravy kolem objektů. Materiály budou 
skladovány buď přímo v objektech na paletách, nebo na štěrkových plochách kolem 
objektu. Jedná se o rozměrné staveniště, prvky je potřeba situovat v dosahu. Všechny 
materiály budou zaváženy postupně, není potřeba rozměrných skladovacích ploch. 

Drobné doplňkové materiály a sypké materiály budou skladovány 
v uzamykatelné buňce.. 

2.5.6. Zpevněné plochy pro pojezd strojů 
Zpevněná plocha bude zhotovena štěrkovým násypem min 200 mm tlustým a 

zhutněním v místech severní části staveniště. Je to prostor pro pojezd strojů a 
zapatkování autojeřábu. Tyto plochy jsou vyznačeny na výkresu zařízení staveniště. 

Pod vjezdy na staveniště jsou umístěny betonové panely o rozměrech 
3 x 1,3 m, které spolu s ocelovou chráničkou jsou opatřením proti porušení elektrického 
rozvodu staveniště. Betonové panely chrání také všechny stávající sítě umístěné na 
hranici pozemku 

Tyto zpevněné plochy zhotoví hlavní dodavatel před započetím prací. 

2.5.7. Oklepová plocha 
Oklepová plocha není na staveništi navržena. V případě znečištění 

příjezdových komunikací bude zajištěn zametací stroj Technických služeb Olomouc 
s.r.o. 

2.5.8. Parkovací plochy pro osobní automobily 
Parkování osobních automobilů je možné na štěrkových plochách na staveništi, 

nebo před vjezdy na staveniště. 

2.5.9. Osvětlení na staveništi 
Bude využíváno přenosných světel, zejména k dokončovacím pracem. U 

ostatních činností je počítáno se standardní pracovní dobou, tedy nebude nutné využití 
umělého osvětlení.  
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Obrázek 19 - Metalhalogenový reflektor 

Metalhalogenový reflektor pro výbojky 70W 

Osvětlovací reflektor pro metalhalogenové výbojky 70W. Velký světelný 
výkon, nízký příkon. Ideální pro dlouhodobé efektivní osvětlení - staveniště, hřiště, 
dvorů, parkovišť, bilboardů a podobně. 

Další specifikace výrobku: 

• 23x35x8,8 cm. 

• bez výbojky 

• patice Rx7s max 70W 

• Světlo vybaveno indukčním předřadníkem. 

• Výrobce: Ecolite 

2.5.10. Ochrana životního prostředí 
Na stavbě je pravděpodobné zvýšení prašnosti a hlučnosti. Limity musí 

podléhat hygienickým normám. V případě prašnosti se přikročí k vodnímu postřiku 
komunikací. Vznikající odpady z obalových hmot budou tříděny, zbylý komunální 
odpad bude odvážen na skládku hlavním zhotovitelem stavby. Všechny odpady budou 
po naplnění skladovacích kapacit odváženy ze stavby. Vzhledem k činnosti velkých 
strojů je možnost úniku provozních kapalin z motorů, to bude kontrolováno a podle 
rozsahu řešeno buď zasypáním vápnem, nebo odtěžením zeminy. K čerpání pohonných 
hmot bude docházet na benzínové stanici mimo místo stavby. 
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2.6. Požární bezpečnost na staveništi 
Ve stávajících objektech jsou rozmístěny hasicí přístroje podle požadavků. Pro 

potřeby zajištění požární bezpečnosti staveniště budou rozmístěny hasicí přístroje u 
vstupu do administrativní budova a u brány do haly dřevovýroby. Tyto přístroje budou 
práškové, aby je bylo možno užít při případném vzplanutí strojů, musí být zajištěny 
proti překlopení. 

2.7. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Touto problematikou se zabývá podrobněji část 3 - Požadavky na BOZP na 

staveništi. Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou a 
kontrolovány stavbyvedoucím. Závazné jsou zejména předpisy  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

2.8. Zdroje: 
http://toitoi.cz/ 

http://www.rovs.cz/download/bezpecnost_elektrickeho_zarizeni_na_stavenisti.pdf 

http://www.fce.vutbr.cz/TST/X_TXT_Predmet_BW51_1_zemni-prace.pdf 

http://www.elektroklesny.cz/Elektroinstalace/venkovni-svitidla/technicka-
svitidla/metalhalogenovy-reflektor-pro-vybojky-70w-%5BNA-912090000%5D 
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2.9. Dimenze staveništních přípojek 

2.9.1. Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště 

příkon stavebních strojů 

druh 

štítkový 

výkon 

(kW) 

ks 
celkem 

kW 

kombinované kladivo 1,3 1 1,3 

ruční okružní pila 1,1 1 1,1 

stavební pila 4 1 4 

    celkem: 6,4 

    příkon staveništních objektů 

druh 

štítkový 

výkon 

(kW) 

ks 
celkem 

kW 

osvětlení  0,036 2 0,072 

topení 2 2 4 

zásuvka 2 6 12 

    celkem: 16,072 
Tabulka 3 - Příkony spotřebičů 

 
Výpočet příkonu elektrické energie: 
S = 1,1 * ((0,5 * P1 + 0,8 * P2)

2 + (0,7 * P1 )
2)0,5 

S = 1,1 * ((0,5 * 6,4 + 0,8 * 16,072)2 + (0,7 * 6,4) 2)0,5 

S =  18,34 kW 
 
1,1 - součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon 
0,5 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 
0,7 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 
0,8 - koeficient vyjadřující současný provoz vnitřního vedení 
 
Požadovaný příkon elektrické energie pro potřeby staveniště je 7,66 KW. 
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2.9.2.  Spotřeba vody pro potřeby staveniště 

Voda pro provozní soubory 

  množství 

střední 

norma 

(l) 

potřebné 

množství vody  

(l) 

ošetřování betonu 340 m
2
 7 2380 

      celkem: 2380 

     Voda pro hygienické a sociální účely 

  množství 

střední 

norma 

(l) 

potřebné 

množství vody  

(l) 

hygienické účely 4 osoby 30 120 

sprchování 4 osoby 45 180 

      celkem: 300 
Tabulka 4 - Spotřeba vody na staveništi 

Předpokládaná spotřeba  

Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600) 

Qn  vteřinová spotřeba vody 

Pn  spotřeba vody v l na směnu 

Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

 
Q1 = (2380*1,5)/(8*3600) = 0,124 l/s 

Q2 = (300*2,7)/(8*3600) = 0,028 l/s 

 

Q1 + Q2 = 0,124+0,028 = 0,152 l/s 

20% rezerva na ztrátu potrubím 0,031 l/s 

Celkem 0,183 l/s 

 

Qa (l/s) 0,3 0,4 0,7 1,1 1,6 2,7 4,9 7 12 18 

DN (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

Tabulka 5 - Dimenze potrubí 

 

Postačuje průměr potrubí 15 mm. 



49 

 

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  

NADSTANDARDNÍ RODINNÝ DŮM V KŘELOVĚ - 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 

ABOVE-STANDARD FAMILY HOUSE IN KRELOV - CONSTRUCTIONALLY 
TECHNOLOGICAL PROJECT 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. BARBORA JEŽOWICZOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               ING. BORIS BIELY 

SUPERVISOR 
 
BRNO 2015                   

A3. Požadavky na BOZP na staveništi 



50 

 

3. Požadavky na BOZP na staveništi .......................................................................... 51 

3.1. Obecné informace............................................................................................. 51 

3.2. Povinnosti zhotovitele stavby ........................................................................... 52 

3.3. Povinnosti pracovníků stavby .......................................................................... 52 

3.3.1. Obecné povinnosti pracovníků.................................................................. 52 

3.3.2. Osobní ochranné pomůcky pracovníků..................................................... 53 

3.4. Obecné požadavky na BOZP na staveništích ................................................... 55 

3.5. BOZP pro zařízení pro rozvod energie............................................................. 59 

3.6. Požadavky na venkovní pracoviště .................................................................. 61 

3.7. BOZP při provozu a používání strojů............................................................... 62 

3.7.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů........................................................ 62 

3.7.2. Stroje pro zemní práce .............................................................................. 63 

3.7.3. Další stroje ................................................................................................ 64 

3.8. Obecné používání strojů ................................................................................... 65 

3.9. Požadavky na BOZP při skladování a manipulaci s materiálem...................... 67 

3.10. Náležitosti oznámení o zahájení prací .......................................................... 68 

3.11. Nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky ................................................... 69 

3.11.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí ........................................... 70 

3.11.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pomůckami ........................ 70 

3.11.3. Používání žebříků .................................................................................. 71 

3.11.4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu ............................................. 72 

3.11.5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí .............................. 72 

3.11.6. Dočasné stavební konstrukce ................................................................ 72 

3.11.7. Shazování předmětů a materiálu ........................................................... 74 

3.11.8. Přerušení práce ve výškách ................................................................... 74 

3.11.9. Školení zaměstnanců ............................................................................. 75 



51 

 

3. Požadavky na BOZP na staveništi 

3.1. Obecné informace 
Dokument se vztahuje na prostory a pracoviště stavby rodinného domu 

v Křelově a prostorů souvisejících s prováděnou stavbou. Vztahuje se na všechny osoby 
provádějící činnost na pracovišti a osoby, které se s vědomím a souhlasem 
stavbyvedoucího pohybují a vyskytují v prostorech staveniště. 

Vstup na staveniště mají pouze osoby se souhlasem a vědomím 
stavbyvedoucího, mohou jimi být osoby pověřené zhotovitelem, smluvně zavázanými 
subdodavateli, pověřené stavebníkem s písemným souhlasem a osoby vyskytující se na 
staveništi z moci úřední. Všechny osoby musí být vybaveny vhodnou obuví, reflexní 
vestou a ochrannou přilbou a musí být proškoleny o pravidlech bezpečného pohybu po 
staveništi. 

Veškeré požadavky se řídí platnou legislativou, jedná se zejména o: N.V. 
591/2006 Sb. – NAŘÍZENÍ VLÁDY 591 ze dne 12. prosince 2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

N.V. 362/2005 Sb. – NAŘÍZENÍ VLÁDY 362 ze dne 17. srpna 2005 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky  

Z. 309/2006 Sb. – ZÁKON 309 ze dne 23. května 2006, 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)  

N.V. 101/2005 Sb. – NAŘÍZENÍ VLÁDY 101 ze dne 26. ledna 2005 o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

N.V. 378/2001 Sb. – NAŘÍZENÍ VLÁDY 378 ze dne 12. září 2001, kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

Předpis č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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3.2. Povinnosti zhotovitele stavby 
Zhotovitel je povinen zajistit dodržení požadavků výše uvedených 

legislativních předpisů. Je povinen vymezit pravomoci, pracoviště a časový plán pro 
bezpečné zhotovení všech konstrukcí a jejich částí. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání 
staveniště a organizaci na něm. O předání pracoviště je zhotovitel povinen vést zápis, 
kde uvede všechny zjištěné skutečnosti významné z hlediska BOZP všech fyzických 
osob vyskytujících se na staveništi a v jeho blízkosti. Zhotovitel nesmí pověřit 
pracovníky činností, pro kterou nesplňují podmínky odborné způsobilosti a zdravotní 
způsobilosti. Zhotovitel musí provést školení BOZP a vést zápis a evidenci o 
proškolení, zaučení, zkouškách, školeních, odborných osvědčeních pracovníků a jejich 
zdravotní způsobilosti. Evidenci je povinen doložit na vyžádání stavebníka či 
pověřených úřadů. 

Zhotovitel vybavuje pracovníky vhodným nářadím a pomůckami potřebnými 
k bezpečnému provádění prací, dále opatřuje pracovníky osobními ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel provádí školení bezpečného provádění prací, bezpečného 
pohybu na staveništi, dále je povinen poskytnout pracovníkům potřebnou dokumentaci, 
návody a pravidla v rozsahu potřebném pro výkon prací a činností včetně právních a 
ostatních předpisů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce potřebná pro minimalizování 
rizik. 

3.3. Povinnosti pracovníků stavby 

3.3.1. Obecné povinnosti pracovníků 
Pracovníci jsou povinni dodržovat pracovní zásady, pokyny, návody, postupy a 

pravidla, se kterými byli seznámeni. Dále jsou povinni seznámit se a řídit se 
dokumentem BOZP a legislativními předpisy uvedenými v dokumentu. Pracovníci jsou 
povinni používat OOPP, které jim byly přiděleny pro výkon jednotlivých prací a 
činností. 

Obsluhu strojů a nástrojů provádějí pouze podle pracovního postupu a pokynů 
uvedených v návodu výrobce. Nářadí a pomůcky užívají v souladu s pracovním 
postupem k činnostem, ke kterým jim byly přiděleny 

Pracovníci dodržují bezpečnostní označení, výstrahy a výstražné signály, 
upozornění a varování. Dodržují také pokyny pověřených osob pro řízení, organizaci a 
kontrolu na staveništi nad prováděnými pracemi. 

Pracovníci provádí práci na určeném místě s vědomím odpovědného 
pracovníka, odchod a změnu pracovního místa provádí se souhlasem odpovědného 
pracovníka, výjimkou je naléhavý případ úrazu, nevolnosti, hrozícího nebezpečí apod., 
v takovém případě je nutné ohlásit toto odpovědnému pracovníkovi. 

Na technických zařízeních, která představují zvýšené riziko ohrožení zdraví  a 
života zaměstnanců, jedná-li se o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, 
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mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a obsluhovat technická zařízení jen 
odborně způsobilí zaměstnanci. 

Před započetím prací jsou všichni přítomní povinni smluvit varovný signál pro 
případ nebezpečí a pro urychlené opuštění pracovního prostoru v nebezpečné situaci. 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí či riziko, které by mohlo ohrozit zdraví nebo 
životy osob, způsobit havárii nebo poruchu technických zařízení, způsobit poškození, 
narušení nebo zničení konstrukcí, pomůcek, nástrojů apod., nebo příznaky těchto situací 
je povinen: 

• Upozornit dotčené pracovníky na závadu či neshodu, 

• Odstranit  závadu či neshodu sám, pokus je to v jeho silách, 

• Přerušit práci a oznámit ihned odpovědnému pracovníkovi nastalou 
situaci.  

• Při přerušení prací je nutno provést opatření proti rizikovým faktorům 
a o situaci vyhotovit zápis s určením příčiny a preventivního opatření 
pro eliminaci rizik v dalším pokračování prací. 

Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí při vykonávání 
určených činností a prací. 

Na staveništi je přísný zákaz požívání alkoholu, drog, omamných, návykových 
či psychotropních látek. Na staveništi je přísný zákaz kouření. Při porušení tohoto 
pravidla bude pracovník ihned vykázán ze staveniště a dále sankcionován dle zákonů 
České republiky, vnitřních předpisů zaměstnavatele a pracovní smlouvy. 

Pracovníci jsou povinni potvrdit podpisem seznámení s pravidly provozu na 
staveništi. 

3.3.2. Osobní ochranné pomůcky pracovníků 
(1) Ochranné prostředky musí 

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 
představovat další riziko, 

b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 
současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 
slučitelné. 

(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání 
ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna 
opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 

(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel 
na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a 
pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. [31] 
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Pracovníci musí být proškoleni o používání OOPP a jsou povinni je podle 
instrukcí užívat. Na staveništi jsou povinni po celou dobu používat reflexní vestu a 
bezpečnostní přilbu. Ostatní OOPP vyplývají z charakteru prováděných prací. 

Výběr OOPP používaných na staveništi z Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Příloha č.2:  

Jednotlivými ochrannými prostředky jsou zejména: 

Pro ochranu hlavy: 

a) ochranné přilby. 

Pro ochranu sluchu: 

a) zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky, 

b) mušlové chrániče sluchu, 

c) akustické přilby (tzv. protihlukové přilby), 

d) mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám. 

Pro ochranu očí a obličeje: 

a) ochranné brýle, 

b) ochranné brýle proti záření rentgenovému, laserovému, ultrafialovému, 
infračervenému, viditelnému (proti oslnění), 

c) ochranné obličejové štíty, 

d) svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo 
kukly, které lze připevnit na ochranné přilby). 

Pro ochranu dýchacích orgánů: 

a)  masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům, 

c) prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly. 

Pro ochranu rukou a paží: 

a) rukavice na ochranu před: 

- mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím apod.), 

- chemickými látkami a biologickými činiteli, 

- elektřinou, žárem a nízkými teplotami, 

g) ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí. 

Pro ochranu nohou: 

a) obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého 
prostředí, 

b) obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou, 

e) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví, 

l) chrániče kolen, 

m) snímatelné chrániče nártu, 

o) vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu), 
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Pro ochranu trupu a břicha: 

Pro ochranu celého těla 

Prostředky pro prevenci pádů: 

a) úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků, 

b) brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků, 

c) prostředky pro polohování těla. 

Ochranné oděvy: 

a) ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy), 

b) oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, 
pořezání apod.), 

f) oděvy proti chladu a vodě (nepromokavé), 

j) oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů 
(pásky na rukávy, rukavice apod.). [31] 

 

3.4. Obecné požadavky na BOZP na staveništích 
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. 

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. [34] 

Stavební parcely č. 965/10 a 966/1 budou oploceny do výšky 1,8 m plotem 
z drátěného pletiva s kovovými sloupky. Ze strany z ulice Větrné budou umístěny dvě 
uzavíratelné a uzamykatelné brány. Na obou bránách bude viditelně připevněna cedule 
informující o probíhající stavbě a upozorňující na zákaz vstupu do prostor staveniště. 
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Obrázek 20 - výstražná značka POZOR STAVENIŠTĚ 

 
Obrázek 21 - Výstražná značka ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠT Ě 



57 

 

 
Obrázek 22 - značka NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN 

 
Obrázek 23 - Upozornění 

 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. [34] 

Na obou branách budou vyznačeny zákazové tabule – zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám a omezení rychlosti na staveništi na 10 m/s. Vzhledem k rozsahu 
staveniště není pravděpodobné, že by se na staveniště dostala nepovolaná osoba a taktéž 
není technicky možné jezdit po staveništi vyšší rychlostí. 



58 

 

 

 
Obrázek 24 - Značka ZÁKAZ VJEZDU 

 
Obrázek 25 - Značka omezení rychlosti 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 
441/2004 Sb.). 

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. [34] 

Na staveništi bude udržován pořádek a bude pravidelně kontrolován. 
Nevyužitelný materiál a odpad bude průběžně odvážen na skládku, případně na stavební 
dvůr zhotovitele stavby. Rozmístění materiálu bude přehledné a bezpečné. Rozmístění 
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strojů bude uspořádáno s přihlédnutím k pohybu pracovníků. Na zařízení staveniště 
bude vypracována situace vhodného rozmístění všech součástí zařízení, tato situace ZS 
bude splňovat legislativní a bezpečnostní požadavky na uskladnění materiálů pro jejich 
bezpečnou manipulaci. Při dopravě a manipulaci s břemeny bude pověřena osoba 
organizací prací, aby nedošlo k ohrožení pracovníků. 

3.5. BOZP pro zařízení pro rozvod energie 
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích uvádí v Příloze č. 1 část II. 
požadavky na zařízení pro rozvod energie, pro stavbu nadstandardního rodinného domu 
v Křelově věnujme pozornost těmto částem: 

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. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. [34] 

Hlavní vypínač elektrického zařízení bude umístěn ve staveništním rozvaděči 
elektrické energie, bude umožněn přístup i k hlavnímu elektrickému rozvaděči, který 
bude umístěn na hranici pozemku u budoucí garáže a později v zídce. Oba rozvaděče 
jsou snadno přístupné. 

Při přerušení prací na staveništi (i přes noc) musí být elektrická zařízení, která 
nemusí z provozních důvodů být zapnutá, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. 

Elektrická prozatimní zařízení může zřizovat pouze odborník nebo odborná 
firma (s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo s oprávněním podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených 
elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
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podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 
zařízeních)) viz čl. 14 a 16 ČSN 34 1090.  

Na elektrické prozatímní zařízení musí být zpracována technická dokumentace. 
Elektrická zařízení mohou být uvedena do provozu po ověření revizí, o které bude 
vydána revizní zpráva, tato zpráva bude uschována. Pro prozatimní elektrická zařízení 
musí být prováděny revize každého půl roku (lhůty jsou uvedené v čl. 3.1 a tab. č.1 
ČSN 33 1500).  

Revize musí být provedena i u el. zařízení pracovních strojů a všech 
elektrických ručních nářadí, všechna elektrická zařízení musí být pravidelně 
kontrolována a prohlížena dle ČSN 33 1600. 

Na hlavním vypínači musí být uvedena výstražná oznámení Pozor elektrické 
zařízení, Nehas vodou ani pěnovými přístroji, Hlavní vypínač, Vypni v nebezpečí. 
Všechny tyto výstrahy budou umístěny na obou elektrických rozvaděčích. 

 
Obrázek 26 - Výstražná značka POZOR EL. ZAŘÍZENÍ 

 
Obrázek 27 - Výstražná značka NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI P ŘÍSTROJI 

 
Obrázek 28 - Výstražná značka HLAVNÍ VYPÍNA Č 
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Obrázek 29 - Výstražná značka VYPNI V NEBEZPEČÍ 

Bezpečnost elektrických zařízení podléhá těmto předpisům: 

• Předpis č. 309/2006 Sb. Zákon, 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) 

• Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Předpis č. 50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• Předpis č. 73/2010 Sb. Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických 
technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických 
technických zařízeních) 

• Předpis č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí 

• Předpis č. 262/2006 Sb. -Zákon zákoník práce 

• Předpis č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce 

• ČSN 34 1090 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro 
prozatímní elektrická zařízení 

• ČSN 33 2000 – normy týkající se elektrických instalací a 
elektrotechnických předpisů 

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

3.6. Požadavky na venkovní pracoviště 
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích uvádí v Příloze č. 1 část III. 
požadavky na venkovní pracoviště na staveništi, pro stavbu nadstandardního rodinného 
domu v Křelově věnujme pozornost těmto částem: 

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. 
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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. 

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. [34] 

Všechna pracoviště musí být bezpečně zajištěna, v případě zjištění nevhodnosti 
pracoviště opustí pracovníci ihned prostor a musí být neprodleně zjednána náprava, aby 
mohli práce bezpečně pokračovat. 

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. [34] 

Pracoviště musí být neustále bezpečné, proto k prohlídkám stavbyvedoucím 
dochází každý den před započetím prací obchůzkou a kontrolou neporušenosti 
konstrukcí, dočasných konstrukcí, skládek materiálu, strojů a nástrojů a zařízení 
staveniště. 

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. [34] 

Povinností zhotovitele a jím pověřené osoby, např. stavbyvedoucího je 
průběžná kontrola stavebních podmínek. Při změně podmínek nebo při 
nepředpokládaném vývoji podmínek je osoba pověřená povinna zajistit bezpečnost 
práce pracovníků s použitím změny, úpravy nebo přepracování technologických 
postupů stanovených pro dílo. 

3.7. BOZP při provozu a používání strojů 
Požadavky na provoz a obsluhu strojů řeší nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích - Příloha č.2. Pro výstavbu nadstandardního RD v Křelově zdůrazním tyto 
části Nařízení: 

3.7.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V části I. se nachází obecné požadavky na používání strojů na staveništi, 

vybrané odstavce jsou důležité pro realizaci RD: 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
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přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. [34] 

Před zahájením prací seznámí stavbyvedoucí pracovníky s pravidly obsluhy, 
s pracovním postupem a technologickými podmínkami procesu. O seznámení a 
proškolení pracovníků se o tomto provede zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je 
taktéž povinen zkontrolovat průkazy, certifikáty a zkoušky pracovníků pro užívané a 
jimi řízené stroje. 

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. [34] 

Stabilitu stroje je nutno kontrolovat zejména u betonového čerpadla a 
autojeřábu. Zapatkování musí odpovídat charakteru terénu, stroje musí být zapatkovány 
na  

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. [34] 

Stroje používané na stavbě s vibračními vlastnostmi jsou pouze vibrátory do 
betonu a hutnicí desky pro zhutnění štěrkových podsypů. Tyto stroje neohrozí okolní 
zástavbu. Podzemní vedení je řádně vyznačeno a nebude vibrováno, bude na něj 
umístěn betonový panel jako ochrana před pojezdy strojů vyvolávající vibrace. Při 
použití těchto strojů bude dbáno na stabilitu okolních konstrukcí. 

3.7.2. Stroje pro zemní práce 
Strojům pro zemní práce se věnuje Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
Příloha 2, část II. 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 

3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
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7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 

12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 

13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. [34] 

Užívání strojů pro zemní práce se bude řídit pokyny stavbyvedoucího, který 
určí bezpečný postup pro pojezd jednotlivých strojů a bude jejich pohyb koordinovat. 
Při používání strojů pro zemní práce je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob 
po staveništi.  

3.7.3. Další stroje 
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 2, část V. Dopravní 
prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí. 

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. [34] 

Autodomíchávač při přejímce betonové směsi bude stát na štěrkové prostoru na 
staveništi a pomocí skluzu vyprázdní zásobník do betonového čerpadla. 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 2, část 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. 

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. 
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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. [34] 

Čerpadlo bude umístěno na staveništi podle výkresu zařízení staveniště. 
Organizovat a řídit průběh čerpání směsí do betonů bude řídit způsobilá osoba. Předem 
budou dohodnuty signály pro zapnutí a vypnutí čerpadla s osobou ovládající 
autočerpadlo a osobou obsluhující vyústění. 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 2, část IX. Vibrátory. 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo 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. [34] 

Vibrátory budou používány také ve shodě s návodem výrobce. 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 2, část XII. Jednoduché 
kladky pro ruční zvedání břemen. 

1. Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z 
používání. 

2. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno 
fyzickou osobou určenou zhotovitelem. [34] 

U používání ručních kladek je potřeba přemýšlet, aby nedošlo k úrazům vlivem 
prudkého spuštění břemene, vytahování příliš těžkého břemene, špatného přivázání 
břemen apod. 

3.8. Obecné používání strojů 
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 2, část 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. 
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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. [34] 

Při přerušení prací je nutné stroj odstavit a zajistit proti samovolnému pohybu. 
Obsluhu stroje může provádět jen osoba znalá pravidel BOZP a ovládání stroje. Musí 
být zabráněno neoprávněnému užití stroje jinou osobou než obsluhou. 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 2, část XV. Přeprava 
strojů. 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
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7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci 
s břemeny. 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. [34] 

Při dopravě strojů na stavbu a z ní dbáme opatrnosti a uvedených 
bezpečnostních pravidel. Stroje musí být řádně upevněny a při nakládání a vykládání 
strojů z dopravních prostředků je potřeba navigace osoby, jež má přehled o všech 
rizicích a celé situaci s manipulací stroje. 

3.9. Požadavky na BOZP při skladování a manipulaci s 
materiálem 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. se zabývá Požadavky na 

organizaci práce a pracovní postupy. Část I. Skladování a manipulace s materiálem patří 
k obecným pravidlům skladování na staveništi. Další části nařízení se věnují 
jednotlivým činnostem, proto je nutné tyto části uvést jednotlivě při technologických 
postupech těchto činností. Je nutné s nimi seznámit pracovníky před zahájením prací a 
tomto seznámení a proškolení provést zápis do stavebního deníku. Porozumění s riziky 
pracovníci stvrdí podpisem pro výčet rizik pro danou činnost a technologickým 
postupem prací. 

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. [34] 

Na staveništi bude skladován materiál v takovém množství, aby bylo možno 
zajistit průběžný postup prací, s dodavateli bude dohodnut harmonogram dodávek podle 
spotřeby v jednotlivých fázích výstavby. Manipulace s materiálem bude odpovídat 
bezpečnostním standardům. Doba skladování materiálů na staveništi bude 
minimalizována a i jeho objem bude odpovídající postupu, případně kapacitě 
přepravované zásilky. 

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, 
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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. [34] 

Většina materiálů je dodávána na paletách, na kterých také budou materiály 
skladovány, jedná se především o vápenopískové tvárnice, střešní tašky apod. Výztuže 
do betonu budou skladovány na podkladcích po celé délce, aby nedošlo k nadměrným 
deformacím.  

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. [34] 

Množství sypkých hmot skladovaných na staveništi je plánované přiměřené, 
proto budou sypké hmoty skladovány na paletách řádně zaplachtovány a otevřená balení 
budou skladována buď v uzamykatelném skladu, nebo později po zastřešení objektů 
v nich. 

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. [34] 

Všechny látky budou skladovány v původních obalech, v případě látek 
doplňovaných jiným způsobem (např. motorový benzín) budou obaly pro skladování 
popsány patřičnými informacemi: 

• Označení druhu 

• Způsob skladování 

• Výstražné piktogramy apod. 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. [34] 

V technologickém předpisu činností a prací musí být uvedeno, jaké odpady 
vznikají a jak s nimi má být nakládáno. Podle těchto pokynů se řídí. 

 

3.10. Náležitosti oznámení o zahájení prací 
1. Datum odeslání oznámení. 
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2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k 
tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 

5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné 
vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 

6. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 

7. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 

8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 
jednat jeho jménem. [34] 

Nejedná se o práce vystavující osoby zvýšenému ohrožení života podle Přílohy 
číslo 5. K nařízení vlády č. 591/2006. 

3.11. Nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
Problematikou pádu pracovníků z výšky nebo do hloubky se zabývá Předpis č. 

362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Podle tohoto 
předpisu je nutné se bezpodmínečné řídit kvůli zvýšenému riziku úrazu, poškození 
zdraví a smrti způsobené pádem z výšky, například z lešení nebo prací ve výškách, na 
střeše apod. 

Zaměstnavatel podle tohoto předpisu přijímá technická a organizační opatření 
k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí 
nebo k jejich bezpečnému zachycení na všech pracovištích a přístupových 
komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod 
nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. [28] 

Zaměstnavatel je také povinen zajistit ochranu proti pádu pomocí zejména 
technickou konstrukcí, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 
lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo 
pracovní plošiny. [28] Prostředky osobní ochrany se užijí až v případě, kdy se 
pracoviště nedá zajistit technickou konstrukcí. Pro případ stavby nadstandardního RD 
v Křelově se tak využije osobních ochranných pomůcek pouze při pracech na střeše. 
Jinak se pracoviště zajistí pomocí technických konstrukcí, zejména záklopů, zábradlí a 
lešení. 
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Všechny otvory, jejichž jeden půdorysný rozměr přesahuje 0,25 m budou 
opatřeny dřevěným záklopem zajištěným proti posunutí. Zábradlí nebo jinou ochranou 
konstrukci je nutno zbudovat v případě, že úroveň terénu nebo podlahy pracoviště 
uvnitř objektu leží méně než 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit: 

• aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech 
směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů 
byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím 
nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, 
jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 
menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

• aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně 
nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na 
nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. 
přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke 
zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 
předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

• Zastavení prací v případě nepříznivých povětrnostních podmínek s ohledem na 
charakter vykonávaných prací a bezpečnostní zajištění pracovníků při 
vykonávání činností. [28] 

Zaměstnanci a pracovníci staveniště musí mít domluvené dorozumívací signály 
pro případ náhlého nebezpečí. Musí být poučeni o rizicích vykonávaných prací.  

3.11.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Zábradlí pro zachycení pádu osoby nebo materiálu se skládá z horní tyče 

(madla), zarážky u podlahy o minimální výšce 0,15 m a střední tyčí případně výplní 
(pokud je výška podlahy nad okolní úrovní terénu větší než 2 m). 

 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. [28] 

3.11.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pomůckami 
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. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
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9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. [28] 

3.11.3. 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 j inak. 

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 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. 
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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. [28] 

Práce na žebříku budou probíhat podle rozumných pravidel, budou dodržovány 
pravidla bezpečnosti. Při používání žebříků pro výlezy, musí být žebřík dostatečně 
zajištěn, žebříky musí být stabilní a bezpečné. Jejich stav bude průběžně kontrolován. 
Výlezy a slezy budou probíhat s patřičnou opatrností. 

3.11.4. 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. [28] 

Materiál a pomůcky je třeba zajišťovat proti pádu buď vhodným odkládáním, 
nebo vhodnou výstrojí pracovníků. Proti pádu slouží také zarážka všech zábradelních 
konstrukcí u země.  

3.11.5. 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. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při 
práci ve výšce od 3 m do 10 m, šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, 
která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. [28] 

Dojde k omezení pohybu osob pod pracovištěm jiných osob. Malý rozsah 
stavby a staveniště umožňuje naplánovat práce s důrazem na toto pravidlo.  

3.11.6. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
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a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami. 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
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c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem. [28] 

Montáž lešení bude provedena podle manuálu. Je potřeba dbát na stabilitu a 
bezpečnost lešení a kozového lešení. Nesmí dojít k přetížení dočasných konstrukcí, je 
proto nutné při zdění uvažovat velkou hmotnost vápenopískových dílců.  

3.11.7. 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. [28] 

Při shazování materiálu z výšky je nutné seznámit s tímto osoby přítomné na 
staveništi a ohraničit viditelně prostor možného dopadu. 

 

3.11.8. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích 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) , 
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c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. [28] 

Při uvedených podmínkách je zhotovitel povinen zajistit okamžité přerušení 
všech prací všech pracovníků (včetně podzhotovitelů) pracujících v exteriérech 
staveniště. 

3.11.9. 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. [28] 

Zaměstnanci budou detailně seznámeni s tímto předpisem BOZP o obecných 
podmínkách práce na staveništi. Před zahájením jednotlivých prací budou taktéž 
seznámeni s pracovními postupy a jejich riziky. Pro všechny technologické postupy 
bude vypracován plán rizik a pokyny pro bezpečnost práce prováděných činností. 
Zaměstnanci musí být řádně obeznámeni s těmito pravidly, potvrdí podpisem pochopení 
a znalost pracovních podmínek obsahující rizikové faktory a jejich řešení. O tom se 
provede zápis do stavebního deníku. 

Dodržování pravidel bezpečnosti práce bude neustále kontrolováno 
stavbyvedoucím, tato pravidla jsou obzvláště důležitá pro zachování dobrého jména a 
kvality provádění prací. Proto je věnována pozornost těmto legislativním předpisů. 
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4. Vedení stavebního deníku 

Nedílnou součástí zahájení, vedení a ukončení stavby je vedení stavebního 
deníku. Povinnost vést stavební deník vychází ze Stavebního zákona. Náležitosti 
stavebního deníku pak vychází z Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kde 
jsou uvedeny v Příloze č.9. Stavební zákon se dále zmiňuje o některých dalších 
funkcích a významu stavebního deníku.  

Předpis č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) – § 157 – Stavební  deník 

(1) Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu 
musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se 
provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) 
postačí jednoduchý záznam o stavbě. 

(2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u 
stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět 
stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u 
stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit 
úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 

(3) Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo 
jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. 

(4) Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob 
jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis. [37] 

4.1. Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě 

4.1.1. Stavební deník (SD) 

• Vedení SD je povinné u staveb vyžadující stavební povolení (stavby 
neuvedené v § 104 a § 105 Stavebního zákona). 

• SD vede zhotovitel stavby. 

• Stavebník se dopouští přestupku nevede-li SD v rozporu s § 157. 

• SD se vede od předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby 
nebo případně do odstranění vad a nedodělků. 

• Musí být kdykoli přístupný na stavbě. 

• SD je vyhotovován v potřebném množství kopií (minimálně tří – pro 
stavebníka, zhotovitele a stavební úřad, případně dvou pokud je 
stavebník a zhotovitel táž osoba). Obsahuje originální číslované listy a 
nejsou v něm vynechané řádky (z důvodu vyloučení dodatečného 
dopisování údajů). 

• Záznamy musí být prováděny nejpozději následující den, ve kterém se 
na stavbě pracuje. U jednoduchých staveb je možné do SD se 
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souhlasem stavebního úřadu zapisovat nejdéle za období jednoho 
pracovního týdne. 

• Záznamy do SD jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, 
osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřických prací, technický dozor stavebníka a autorský dozor, 
koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor u stavby a další osoby 
správního dozoru. 

• V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického 
postupu, může být stavební deník veden elektronicky. 

• Stavební úřad v něm může zápisem schválit změnu stavby před 
dokončením, pokud se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního 
řízení a pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, 
veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy (nebo s 
písemným souhlasem příslušného dotčeného orgánu). Změnu stavby 
před dokončením zápisem do stavebního deníku řeší § 118 Stavebního 
zákona. 

• Ke kontrole řádného vedení SD dochází při kontrolních prohlídkách 
stavebního úřadu (viz § 133 Stavebního zákona). Závadu v řádném 
vedení SD také může oznámit stavebnímu úřadu stavební dozor, který 
je mimo jiné kontrolou SD pověřen (tato povinnost je stanovena v § 
153 Stavebního zákona). 

• Povinnost archivace má vlastník stavby a to po dobu deseti let od 
vydání kolaudačního souhlasu podle § 154 Stavebního zákona. 
Archivace také slouží k ochraně práv stavebníka, SD také slouží jako 
důkazní materiál při řešení reklamací a závad na stavebním díle. 

 

4.1.2. Jednoduchý záznam o stavbě (JZoS) 

• Vedení JZoS je povinné u staveb vyžadující stavební ohlášení 
stavebnímu úřadu (stavby uvedené v § 104). 

• Pro vedení i psaní záznamů do JZoS platí obdobná pravidla jako pro 
SD. 

• Musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval 
reálný průběh výstavby. 

• Odlišnosti JZoS a SD jsou zejména v náležitostech a obsahu. 
 

4.1.3. Obsah stavebního deníku 
Identifikační údaje o stavbě 
 Název stavby 
 Místo stavby  
 Způsob schválení stavby a jeho datum 
 Účastníci stavby a jejich sídlo  
  Zhotovitel 
  Stavebník 
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  Projektant 
  Poddodavetelé 
 Osoby  zabezpečující odborné vedení  
 Technický dozor investora  
 Autorský dozor  
 Další osoby oprávněné k provádění záznamů do SD  
 Údaje o dokumentaci stavby  
  Projektové i technické 
  Smlouvy 
  Povolení 
  Souhlasy a rozhodnutí 
  Protokoly o kontrolách 
  Protokoly o zkouškách 
  Protokoly o přejímkách 
 Změny v identifikačních údajích během stavby  
 
Denní záznam   
 Jména a příjmení osob pracujících na staveništi  
 Klimatické podmínky  
  Počasí 
  Teploty (např. maximální a minimální) 
 Popis prováděných prací a montáží, množství a časový postup  
 Dodávky na stavbu  
  Materiál, výrobky, stroje… 
 Nasazení mechanizace, mechanizačních prostředků  

 

 

Další záznamy  
(Příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., B. Záznamy ve stavebním deníku, 2. Další 
záznamy) 

Důležité termíny a doplňující informace k nim: 

• Předání a převzetí staveniště; 

• Zahájení prací; 

• Zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště; 

• Informace o přerušení prací a důvod; 

• Nástupy a ukončení činností poddodavatelů. 

Proškolení pracovníků: 

• Seznámení a proškolení pracovníků o BOZP a riziky; 

• Seznámení a proškolení pracovníků o PO; 

• Seznámení a proškolení pracovníků o ochraně ŽP; 

• Seznámení a proškolení pracovníků s technologickými postupy a riziky. 

Bezpečnostní opatření: 
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• Údaje o opatření BOZP, PO a ochrany ŽP; 

• Zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v 
ochranných pásmech apod., manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání 
s odpady; 

• Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, 
bednění apod.), jejich předání a převzetí; 

• Opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a 
zařízení proti poškození, odcizení apod. 

Provádění jakostních kontrol, zkoušek, měření a zjištění: 

• Zápisy o provádění kontrol dle KZP a výsledky; 

• Geodetická měření; 

• Výsledky činnosti autorizovaného inspektora; 

• Provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, 
přípojky apod.). 

Mimořádné situace: 

• Skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, 
nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných 
technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, 
práce za provozu apod.); 

• Škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a 
jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření; 

• Nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy. 

Zápisy důležité pro stavebníka: 

• Souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní 
vedení apod.); 

• Odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a 
odchylek od ověřené projektové dokumentace; 

• Dílčí přejímky ukončených prací; 

• Předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí; 

• Odstranění vad a nedodělků. 

Zápisy orgánů státní správy: 

• Výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona, 
případně i schvalování změn stavby před dokončením). 

 

4.1.4. Obsah Jednoduchého záznamu o stavbě 
Identifikační údaje o stavbě 
 Název stavby 
 Místo stavby  
 Způsob schválení stavby a jeho datum 
 Účastníci stavby a jejich sídlo  
  Zhotovitel 
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  Stavebník 
  Projektant 
 Údaje o dokumentaci stavby  
  Projektové i technické 
  Smlouvy 
  Povolení 
  Souhlasy a rozhodnutí 
  Protokoly o kontrolách 
  Protokoly o zkouškách 
  Protokoly o přejímkách 

Dále: 

 Záznamy o mimořádných událostech stavby 

Okolnosti a činnosti mající vliv na: 

• postup prací a použití materiálů, 

• zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby, 

• bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů 
stavby, 

• revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, 
kouřovodů, komínů apod., 

• podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci, 

• plnění ujednání obchodních smluv, 

• ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod., 

• dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené 
projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní. 
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5. Technologický přepis pro zdění z vápenopískových 
tvárnic 

5.1. Obecné informace o stavbě a procesu 
Název stavby:  RD v obci Křelov 

Místo stavby: Křelov - Břuchotín, k.ú. Křelov, pozemek p. č. 965/10 

Investor: Mgr. Ladislav Král 

Termín zahájení stavby: březen 2015 

5.1.1. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o objekt sloužící k bydlení. Hlavní část rodinný dům je dvoupodlažní 

objekt obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou bez podsklepení, na dvoupodlažní 
objekt navazují tři jednopodlažní části - zádveří, obývací pokoj s terasou a fitness se 
sprchou a saunou. Na těchto částech jsou ploché střechy. Dalšími objekty na pozemku 
jsou garáž propojená koridorem s RD a bazén v těsném sousedství terasy. Řešení stavby 
vychází z požadavků investora.  

5.1.2. Obecné informace o procesu 
Objekt byl navržen jako zděný. Zvoleny byly po poradě investora s 

projektantem vápenopískové tvárnice firmy VAPIS, typ QUADRO E. Z 
vápenopískových tvárnic jsou provedeny všechny nosné i nenosné stěny objektu i 
garáže. Nosné stěny o tloušťce 240 mm, vnitřní nenosné zdivo v tloušťce 150 mm a 115 
mm. Obvodový plášť RD bude ještě zateplen kontaktní izolací, tak aby splňoval 
nadstandardní požadavky na tepelnou a zvukovou pohodu uvnitř objektu. Pro provádění 
z důvodu omezení tepelných mostů bylo zvoleno tenkovrstvé zdění na lepidlo. 

5.2. Převzetí stavby 
Staveniště bude předáno dne 9.2.2015 hlavnímu dodavateli firmě Eurogema. 

Technologická etapa zdění započne na pracovišti dne 25.5.2015. 

5.3. Připravenost pracoviště 
Na staveništi jsou provedeny základové pasy u objektu RD a objektu garáže. 

Jsou provedeny prostupy základovou konstrukcí pro kanalizaci a elektrické rozvody. 
Byla provedena zkouška kanalizace. Je proveden zásyp základových konstrukcí 
recyklátem s následným zhutněním, vyveden podkladní beton v tloušťce cca 50 mm a 
podkladní deska podle PD. Podkladní deska musí být řádně vyzrálá. 

Všechny dosavadní konstrukce musí být zkontrolovány z hlediska provedení a 
rozměrů. Zápis o předání provedených prací bude proveden po přeměření všech 
odchylek do stavebního deníku. Zápisu o předání základové konstrukce bude přítomen 
zástupce zhotovitele i stavebníka. Konstrukce musí odpovídat požadavkům a 
odchylkám uvedeným v Kontrolním a zkušebním plánu. 
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5.4. Materiály 

5.4.1. Materiály - výpis 

• izolační prvky pro založení – VAPIS IZO (240), VAPIS IZO (150), 
VAPIS IZO (115) 

• zdicí prvky pro nosné zdivo – VAPIS QUADRO E (240), VAPIS 
QUADRO (150) 

• zdicí prvky pro nenosné zdivo – VAPIS QUADRO E (115) 

• doplňkové profily "U" pro vedení velkých drážek – VAPIS U 8 DF 
(240) 

• lepidlo pro tenkovrstvé zdění – tenkovrstvá malta (lepidlo) VAPIS 

• zdicí malta pro první vrstvu zdiva – ZM 920 zdicí malta 

• ploché nerezové kotvy pro navázání příček na nosné stěny 

• překlady 

 

typ vápenopískového dílce 

množství 

na 

paletě 

vypočtená 

potřeba rezerva celkem 

množství pro 

objednání  

(v paletách) 

VAPIS QUADRO E (115) 1/4 LP 5 m
2
 140,25 10% 14,03 154,28 31 

VAPIS QUADRO (150) 1/4 LP 4 m
2
 90,66 10% 9,07 99,73 25 

VAPIS QUADRO E (240) 1/4 LP 2 m
2
 634,02 10% 63,41 697,43 349 

VAPIS QUADRO (200) 1/4 LP 2 m
2
 12,74 10% 1,28 14,02 7 

VAPIS QUADRO (300) 1/4 LP 2 m
2
 4,13 10% 0,42 4,55 3 

VAPIS (240) K12 28 ks 326 15% 48,9 374,9 14 

VAPIS IZO (115) 48 bm 25,97 0% 0 25,97 - 

VAPIS IZO (150) 36 bm 8,48 0% 0 8,48 - 

VAPIS IZO (240) 24 bm 97,42 0% 0 97,42 5 

Tabulka 6 - Výpis materiálů pro zdění - cihelné bloky 

VAPIS překlad (115) L - 1250 mm 6 ks 

VAPIS překlad (150) L - 1125 mm 1 ks 

VAPIS překlad (150) L - 1250 mm 2 ks 

VAPIS překlad (240) L - 1000 mm 1 ks 

VAPIS překlad (240) L - 1250 mm 9 ks 

   tenkovrstvá malta (lepidlo)  7 pal  

ocelová plochá kotva 192 ks 

maltový dávkovač (115) 1 ks 

maltový dávkovač (150) 1 ks 

maltový dávkovač (240) 2 ks 

Tabulka 7 - Výpis materiálů pro zdění 

5.4.2. Materiály – doprava 
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Materiály budou na stavbu dováženy průběžně dle postupu zdění, 
s dodavatelem zdicích prvků a doplňků pro zdění dohodnuta týdenní lhůta pro dodávku 
materiálů na stavbu. Tvárnice jsou dováženy zafoliované na vapis vratných paletách o 
rozměru 460 x 960 mm, spolu s nimi je dovážena VAPIS zdicí tenkovrstvá malta 
(lepidlo) na europaletách. Při každé přebírce nutná vizuální kontrola neporušenosti 
vápenopískových prvků. Palety jsou naváženy nákladními automobily a na místo stavby 
jsou přepravovány autojeřábem. Sekundární doprava po staveništi je zajištěna pomocí 
paletového vozíku – platí přísný zákaz přejezdů paletového vozíku přes hydroizolaci, 
která je realizována v předstihu v místech stěn s přesahem, nebo je plánována 
manipulace ručně na kolečkách. 

5.4.3. Materiály - skladování 
Zdicí tvárnice jsou skladovány na paletách umístěných na podkladové desce 

zakryté folií z dodávky nebo zaplachtované proti přílišnému nasáknutí vodou. 
V průběhu zdění je nutné horní vrstvu zdiva při dešti a při přerušení prací (například 
přes noc) zakrývat proti zatečení vody do kanálků pro manipulaci a pro elektroinstalace 
nepropustnou folií. Taktéž je nutné zakrýt tyto kanálky lepenkou před zhotovováním 
monolitických překladů a stropu proti zatečení betonové směsi. Zdicí malty budou 
skladovány na paletách důsledně zaplachtovaných, případně v nářaďové buňce. 

5.5. Pracovní podmínky 
Zdicí práce musí probíhat při vhodných klimatických podmínkách. Vhodnou 

teplotou pro provádění zděných konstrukcí je +5 °C až +30 °C. Zdění při nižší teplotě 
než +5 °C je zakázáno z důvodů ochrany zdicího lepidla, při zdění za vyšších teplot než 
+30 °C hrozí nadměrně rychlé tuhnutí lepidla a nedostatečné spojení se zdicími prvky, 
při vyšších teplotách a větší intenzitě slunečního záření výrobce doporučuje vlhčit zdicí 
prvky vodou při zdění. 

Po dokončení prací je třeba chránit zdivo před promrznutím, k ochraně je 
možné využít například polystyrenové izolační desky či rohože apod.  

Pracovníci musí být proškoleni o zásadách pracovních podmínek, o tom bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

5.6. Pracovní postup 

5.6.1. Ověření správnosti rozmístění laviček 

5.6.2. Kontrola výškové úrovně základové desky 

5.6.3. Natavení asfaltového pásu hydroizolace na základovou 
desku 

5.6.4. Vytyčení polohy vnějšího líce zdiva pomocí provázku 

5.6.5. Nanesení čerstvé malty 
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5.6.6. Položení první vrstvy izolačních tvárnic 

5.6.7. Rovnoměrné rozprostření tenkovrstvé malty a zdění 
tvárnic  

Nejprve se musí řádně určit poloha budoucího zdiva, proto je nutné 
zkontrolovat polohu laviček a jejich neporušenost z předchozích fází stavby, případně 
zajistit geodeta pro jejich správné rozmístění a upravení. Asfaltový pás se nataví na 
základovou desku pod všechny zdi nejméně o 200 mm širší než bude tloušťka zdiva. 
Pro kontrolu výškového a délkového modulu je nutno připravit lať délky 2,75 m se 
značkami po 250 mm.  

První řada izolačních cihel bude ukládána do maltového lože, zjištěné 
odchylky ve výšce základů se vyrovnají maltovou vrstvou. Malta se rozprostírá v místě 
vytyčení zdiva a latí strhává do krajů. Výchozím bodem pro zdění je roh v nejvyšším 
naměřeném místě, kde bude minimální vrstva malty. Vždy se začíná zděním ve vazbě 
rohů. Cihla se pokládá do maltového lože. Následuje zdění mezi založenými rohy 
pomocí provázku a vodováhy s průběžnou kontrolou modulu. S použitím gumového 
kladiva se upřesňuje poloha tvárnic. Systém per a drážek slouží jako šablona pro přesné 
ukládání.  

Zdění bude provedeno s převazbou v ploše i rohů. Vazba rohů není nutnou 
podmínkou zdění s těmito tvárnicemi. Lze užít zdění bez vazby v rozích, která se dá 
nahradit výstuhami. V případě komplikovaného řešení detailu z hlediska modulu, lze 
využít plochých nerezových kotev místo vazby prvků. 

Na první vrstvu z izolačních tvárnic se pomocí dávkovače nanese tenkovrstvá 
malta v tloušťce 2 až 3 mm, svislé spáry se nemaltují. Probíhá důsledná průběžná 
kontrola výšková i půdorysných rozměrů pomocí připravené latě. Pro ukončení napojení 
a dozdívání rohů lze použít tvárnice řezané řezačkou.  Je užíváno cihel malých formátů, 
díky vysoké objemové hmotnosti mají prvky velkých formátů vysoké hmotnosti 
nevhodné pro ruční manipulaci. Užití minijeřábu MK 300, který slouží k mechanickému 
přenášení a usazování tvárnic po dvou kusech, tedy až jednoho metru délky, by bylo 
z hlediska menšího rozsahu stavby neefektivní, proto byla zvolena ruční manipulace 
s menšími prvky, která postup prací zpomalí, avšak užití minijeřábu by bylo 
neekonomické.  

V místě hlavních drážek pro elektroinstalace bude provedena srážka z U 
profilů. Pro další případy se bude užívat řezání instalačních drážek přímo do zdiva v 
rozměrech povolených bez nutného statického posouzení dle tabulky. Vodorovné a 
šikmé drážky by se neměly užívat, není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny 
od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží a jejich celková 
hloubka nesmí překročit rozměr uvedený v tabulce, jinak je nutno ověřit statickým 
výpočtem únosnost zdiva v tlaku, smyku a za ohybu. 
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tloušťka 
stěny 
(mm) 

dodatečně prováděné 
drážky a výklenky 

maximální 
hloubka 

(mm) 

maximální 
šířka 
(mm) 

<=115 30 100 

116-175 30 125 

176-225 30 150 

226-300 30 175 

>300 30 200 

Tabulka 8 - Velikost svislých drážek ve zdivu přípustných bez výpočtu 

 

tloušťka 
stěny 
(mm) 

maximální hloubka 
(mm) 

neomezená 
délka 

délka 
<=1250 

mm 

<=115 0 0 

116-175 0 15 

176-225 10 20 

226-300 15 25 

>300 20 30 

Tabulka 9 - Velikost vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustných bez výpočtu 

5.7. Personální obsazení 
• Zedník – vedoucí čety, 

• zedník, 

• 2 pomocní pracovníci. 

5.8. Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

5.8.1. Stroje 

• Řezačka – pila s diamantovým kotoučem, 

• pomaluběžné mísidlo s míchacím nástavcem 

• autojeřáb pro vykládání materiálu. 

5.8.2. Nářadí 

• Dávkovač na lepidlo š. 240 mm, 150 mm a 115 mm, 

• gumová palice, 

• zednářská lžíce, naběračka, 

• nivelační přístroj, 

• dvoumetrová vodováha, příruční vodováha (cca 70 cm),  

• pásmo, svinovací metr, lať s vyznačeným modulem, 
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• olovnice, úhelník, 

• pracovní kozové lešení, žebříky, 

• paletový vozík, 

• kolečka. 

5.8.3. Pomůcky BOZP 

• Kotníková obuv s pevnou špicí, 

• reflexní vesty, 

• bezpečnostní helma, 

• pracovní rukavice, 

• brýle a sluchátka pro pracovníka u řezačky. 

5.9. Jakost a kontrola kvality 
Při výstavbě stavebník vyžaduje vysokou úroveň provádění všech konstrukcí. 

Na stavbě bude prováděn blower door test – více o kontrole v kapitole č. 13 – Blower 
door test. Proto je nutné věnovat pozornost všem konstrukčním detailům, zejména 
napojování zděných konstrukcí na podkladní železobetonovou desku a železobetonové 
konstrukce překladů a stropu. Na stavbě bude dodržován Kontrolní a zkušební plán pro 
zděné konstrukce, o všech provedených kontrolách provede stavbyvedoucí zápis do 
stavebního deníku. Kontrolní a zkušební plán pro zdění vápenopískovými prvky je 
uveden v kapitole č.7 – KZP pro zdění  a v příloze B7. 

5.9.1. Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly musí být provedena kontrola: 

• Kontrola projektové dokumentace, 

• připravenost staveniště, 

• kontrola dokončenosti předchozích prací, 

• kontrola geometrické přesnosti předchozích prací, 

• kontrola podkladu, 

• kontrola vyměření konstrukce, 

• kontrola dodávaného materiálu. 

5.9.2. Mezioperační kontrola 

5.9.3. Mezioperační kontrola 
V rámci mezioperační kontroly musí být provedena kontrola: 

• Kontrola hydroizolace, 

• Dodržení pracovních podmínek, 

• Kontrola vytýčení a založení zdiva, 

• Kontrola malty, lepidla, 

• Kontrola provedení spár, 
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• Kontrola rozměrů, 

• Kontrola umístění otvorů, 

• Kontrola osazení překladů. 

5.9.4. Výstupní kontrola 
V rámci výstupní kontroly musí být provedena kontrola: 

• vazby cihelných bloků a vyvázání rohů, otvory okenní a dveřní, 

• tloušťka a vyplnění ložných spár: ±2 mm na délku řady, 

• svislosti zdiva: ± 5 mm na výšku podlaží), 

• vodorovnosti a rovinnosti poslední řady cihel. ± 2 mm na délku řady, 

• uložení překladů a tepelné izolace, 

• vzájemné kolmosti stěn: bez odchylky, 

• dodržení kotvení příček. 

Stavbyvedoucí vyzve zástupce investora – technický dozor investora ke 
kontrole prací a výsledek kontrol bude zaznamenán do stavebního deníku, včetně 
nedostatků a nedodělků. 

5.10. Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti 
Bezpečností se zabývají především předpisy Nařízení vlády 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
V následujících odstavcích jsou uvedeny části těchto nařízení, na které je kladen důraz 
při zdění vápenopískových prvků. 

Budou dodržovány i všeobecná pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi, které jsou uvedeny v kapitole 3 - Požadavky na BOZP na staveništi. 
Pracovníci budou seznámeni BOZP na staveništi, podmínkami zdění a riziky 
uvedenými v kapitole 0 – BOZP pro zdění. 

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

Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

�I. Požadavky na zajištění staveniště  

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

IV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 
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Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

X. Zednické práce 

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. 

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. [34] 

 

Pro proces zdění je potřeba si uvědomit, že vápenopískové bloky mají velkou 
objemovou hmotnost, tyto bloky jsou přes jejich malé rozměry (240 x 250 x 250 mm) 
poměrně těžké prvky (asi 25 kg). Ruční zdění těchto bloků je náročné. Mimo 
bezpečnostní opatření zdůrazňuji možnost neopatrné manipulace či upuštění 
vápenopískového prvku na končetiny. Z velké hmotnosti vyplývá dále nutnost 
dostatečného pracovního prostoru a taktéž nepřetěžování podlážek lešení těmito prvky. 

 

XII. Bourací práce 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

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

Příloha  

 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 II. Zajištění proti pádu osobnímu ochrannými pracovními prostředky 

 III. Používání žebříků 

 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

 VII. Dočasné stavební konstrukce 



93 

 

 VIII. Shazování předmětů a materiálu 

 IX. Přerušení práce ve výškách 

 X. Krátkodobé práce ve výškách 

 XI. Školení zaměstnanců 

Nařízením vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Příloha č. 1 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 

Příloha č. 2 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen [34] 

 

Další právní předpisy a všechny pozdější novely v platném znění: 

Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

Zákon 309/2006 Sb. – Zákon, 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) 

5.11. Ekologie 
Během celého procesu zdění budou dodržovány požadavky na ochranu 

životního prostředí. Je nutné dodržení limitů hlučnosti a prašnosti. Toho dosáhneme 
omezenou pracovní dobou a kropením prašných materiálů. Stroje a nákladní automobily 
budou využívány efektivně, minimalizují pohyb po nezpevněných plochách a tím sníží 
prašnost. Při výjezdu automobilů ze staveniště na veřejnou komunikaci budou stroje a 
nákladní auta čištěna. Musí být užito strojů, které splňují technické a ekologické limity 
a standardy, zejména z hlediska hlučnosti prací. Při odstavení strojů musí být pod stroje 
vložena nádoba z důvodu unikající kapaliny, aby nedošlo ke znečištění půdy nebo 
spodních vod. 

 

kód název zdroj kategorie likvidace
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Stroje a nástroje, odkapy, odpad z čištění N spalovna
13 07 02 Motorový benzín, nafta Stroje a nástroje, odkapy, odpad z čištění N spalovna
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Obaly materiálů, běžný odpad O recyklace
15 01 02 Plastové obaly Obaly materiálů, běžný odpad O recyklace
15 01 06 Směsné obaly Obaly materiálů, běžný odpad O skládka
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné
Obaly materiálů, běžný odpad N spalovna

17 01 01 Beton Úlomky a zbytky betonů a malt O skládka
17 01 02 Cihly Úlomky vápenopískového zdiva, odřezky, zbytky O skládka
17 02 01 Dřevo Odřezky, zbytky bednění, rušené lavičky O skládka
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Zbytky izolačních pásů N skládka
17 04 05 Železo a ocel Kotvení, výztuže, lešení O recyklace
17 04 07 Směsné kovy Kotvení, výztuže, lešení O recyklace
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadů
N skládka

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

O skládka

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka
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Tabulka 10 - Přehled odpadů 

 

 

Budou dodržovány legislativní nařízení pro ekologii: 
Nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o 
ovzduší) 
Zákon č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

5.12. Literatura 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. 
Nařízením vlády 378/2001 Sb. 
381/2001 Sb. – katalog odpadů 
ČSN EN 1996-2 (731101) – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva 
ČSN 73 0205 (730205) – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 
ČSN EN 998-1 (722401) – Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a 
vnější omítky 
LÍZAL,P., MUSIL,F., MARŠÁL,P., HENKOVÁ,S., KANTOVÁ,R., VLČKOVÁ,J,: 
Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, Hrubá spodní 
stavba, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2536-9  
MOTYČKA,V., DOČKAL, K., LÍZAL, P., HRAZDIL, V., MARŠÁL, P.: Technologie 
staveb I. TSP část 2, Hrubá vrchní stavba, CERM Brno 2005, ISBN 80-214-2873-2 
MARŠÁL, P.: Stavební stroje, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2774-4 
Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou - publikace ke vzdělávání 
pracovníků pro pracoviště s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR, 2012, ISBN 978-80-7421-055-6 

5.13. Webové stránky 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-378 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-
bozp/citarna/clanky/technicka_bezpecnost/leseni_eu_cs_normy.html 
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6. Strojní sestava pro zdění vápenopískových tvárnic 

6.1. Stavební pila 
• Název: Univerzální diamantová pila s motorem 

• Popis: DR-350 - Univerzální diamantová pila s motorem 2,2 kW pro 
kotouč 350 mm, naklápění 45 st. 

• Technické údaje: 
Délka řezu (cm): 84 

Průměr kotouče (mm): 300/350 

Rozměr materiálu (cm): 60x60 

Tloušťka materiálu (mm): 95/150 

Výkon motoru (HP): 3 

Výkon motoru (kW): 2,2 

• Rozměry: 
Rozměry (cm): 115x69x132,5 

Hmotnost (Kg): 63,5 

• Foto: 

 
Obrázek 30 - Diamantová univerzální pila 

6.2. Paletový vozík 
• Název: Paletový vozík BF 

• Popis: STANDARDNÍ PALETOVÝ VOZÍK na europalety, vidlicová 
kola tandem. Paletové vozíky řady BF mají pevnou konstrukci, kvalitní 
hydraulickou jednotku.Vozík je opatřen náběhovými kolečky pro 
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snadnější najíždění do palet. Paletový vozík BF má vidlicová kola 
tandem PU, řiditená kola Guma/hliník. Možná záměna koleček za PU. 

• Technické údaje:  
nosnost 2 500 kg 

• Rozměry: 
Šířka 520 mm, délka vidlic 1 150 mm.  

• Foto: 
 

 
Obrázek 31 - Paletový vozík 

6.3. Autojeřáb 
• Název: Automobilní jeřáb LTM 1030-2.1   

Popis: Jde o standardní autojeřáb pro vykládání palet vápenopískového 
zdiva, které mají velkou hmotnost. 

• Technické údaje:  
max. lifting capacity 35 t at 3 m radius 

Telescopic boom 9.2 m - 30 m 

Lattice jib 8.6 m - 15 m 

Travel motor/crane engine/output Daimler-Benz, 6-
cylinder, turbo-Diesel, 
205 kW 

Drive/steering 4 x 4 x 4 

Travel speed 80 km/h 

Operational weight 24 t 

Total counterweight 5.5 t 

Tabulka 11 - Technická data autojeřábu 



99 

 

• Rozměry: 

 
Obrázek 32 - Rozměry autojeřábu 

• Foto: 

 
Obrázek 33 - Autojeřáb Liebher LTM 1030 
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7. KZP pro zdění 

Přehled používaných zkratek: 
SV – stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
Z. – zákon 
V. – vyhláška 
N.V. – nařízení vlády 
SOD – smlouva o dílo 
PD – projektová dokumentace 
 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro zděné konstrukce se nachází v příloze B7. 

7.1. Kontroly vstupní 

7.1.1. Kontrola projektové dokumentace 
Před zahájením prací je nutné zkontrolovat úplnost, rozsah a správnost 

projektové dokumentace. Také je nezbytné zkontrolovat platnost projektové 
dokumentace s označením na výkresech, zda nebyla vydána nová revize. Na těchto 
kontrolách se podílí stavbyvedoucí a stavební mistr. 

7.1.2. Kontrola p řipravenosti staveniště 
Zkontrolujeme čistotu a pořádek na staveništi, technický stav zařízení staveniště a jeho 
vybavení.  

7.1.3. Kontrola dokončenosti předchozích prací 
Stavbyvedoucí zkontroluje tvar, rozmístění a úplnost předcházejících prací dle 

platné projektové dokumentace. Dále kontroluje termín provádění těchto prací a 
vyzrálost betonového podkladu – podkladní železobetonové desky. Zkontrolujeme 
pevnosti základu a vady: popraskání, uražené hrany a rohy, prokreslení výztuže 
podkladní desky, případně odkrytí výztuže 

7.1.4. Kontrola geometrické přesnosti předcházejících prací  
Zkontrolujeme měření rozměry: 

• šířka základových pasů: +0,5 cm na celý pás 

• vodorovnost horního povrchu základových pasů: ± 1 cm na 10 m 

• rovinnost horního povrchu základových pasů: ± 1 cm na 10 m 

• pravé úhly mezi jednotlivými základovými pasy: ± 0,5° 

7.1.5. Kontrola podkladu 
Podklad pro zdění musí být očištěn od hrubých nečistot a zameten. 
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Mezní odchylky pro rovinnost podkladu, měřené dvoumetrovou latí s libelami 
jsou ±4 mm. Nerovnosti podkladu se vyrovnají zakládací vrstvou malty při založení 
první vrstvy zdiva. 

7.1.6. Kontrola vyměření konstrukce 
Kontrolujeme podle vytyčených laviček pomocí provázků a olovnice. Musí 

souhlasit s projektovou dokumentací. 

7.1.7. Kontrola dodaného materiálu 
Kontrolujeme množství a kvalitu dodaného materiálu podle dodacích listů, 

kontrola stavu tvárnic a překladů zda nejsou poškozeny (ulomené rohy, naprasklé, 
nalomené, potrhané folie, zvýšená vlhkost). Při dopravě a skladování materiálů se nesmí 
materiál znehodnotit, kontrolujeme porušenost obalů, dále trhlinky, praskliny, poničené 
výrobky apod. 

 Zafóliované výrobky na paletách se skladují na rovné zpevněné a odvodněné 
ploše. Zdící výrobky je třeba chránit před nasáknutím vodou a to nejlépe celoplošným 
obalením fólií, pokud fólie výrobce není porušená, postačí prvky nechat v původním 
obalu. 

Malty se skladují v uzavřených uzamykatelných skladech na dřevěném roštu. 
Pytle s maltou nesmí přijít do styku s vodou. Na skládkách musí být dodržena 
minimální šířka manipulačního prostoru 0,75 m. 

7.2. Kontroly mezioperační 

7.2.1. Kontrola hydroizolace 
Pod plánovanými konstrukcemi zdiva musí být provedena hydroizolace – 

přesah min. 100 mm od hrany budoucího zdiva, natavení k podkladu, dostatečné 
přesahy jednotlivých pásů navazujících za sebou (min. 150 mm). Hydroizolace nesmí 
být porušená. Kontrolujeme vizuálně zejména provedení spojů a neporušenost například 
pojezdy paletového vozíku. 

7.2.2. Dodržení pracovních podmínek 
Vhodnou teplotou pro provádění zděných konstrukcí je +5 °C až +30 °C. Zdění 

při nižší teplotě než +5 °C je zakázáno z důvodů ochrany zdicího lepidla, při zdění za 
vyšších teplot než +30 °C hrozí nadměrně rychlé tuhnutí lepidla a nedostatečné spojení 
se zdicími prvky, při vyšších teplotách a větší intenzitě slunečního záření výrobce 
doporučuje vlhčit zdicí prvky vodou při zdění. 

K přerušení prací dojde také v situacích, kdy hrozí uklouznutí nebo spadnutí 
pracovníků z lešení nebo podlážek: 

• Prudký déšť, 

• Sněžení, nebo tvorba námrazy, 

• Vítr o rychlosti na 11 m/s, 



105 

 

• Dohlednost menší než 30 m, 

• Teplota nižší než -10 °C. 

7.2.3. Kontrola vytý čení a založení zdiva 
Kontroluje se geometrické vytýčení zdiva, jeho výšková poloha a přesnost 

pomocí vodováhy, metru a olovnice. 

7.2.4. Kontrola vazby zdiva 
Pro zajištění náležité vazby zdiva se cihly musejí převázat na délku rovnou 

větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Minimální délka 
převázání pro vápenopískové bloky je 100 mm. V rozích není nutná převazba, pokud se 
použijí nerezové ploché kotvy, ale převazby v rozích budou prováděny. U vnitřních stěn 
je však možné použít kotev místo převazby. Kontrolujeme kotvení příček – osazení  a 
počet kotev. 

7.2.5. Kontrola malty, lepidla 
Kontroluje se použití správných druhů malt, spojovacích prostředků a jejich 

umístění. Kontroluje se příprava malt a lepidel, jejich řádné promísení s vodou. 

7.2.6. Kontrola provedení spár  
Kontrolujeme tloušťku ložné spáry, která činí 1 mm. Malta se nanáší pomocí 

zubové stěrky. Styčné spáry promaltované nejsou, pouze v případě srovnání délkového 
modulu. K lepení prvků dochází v celé ploše cihly. Je potřeba kontrolovat průchodnost 
kanálků ve vápenopískových prvcích. 

Odchylky: 

• tloušťky ložné spáry u první vrstvy cihel: +20 mm, -0 mm    

• tloušťky ložných spár: ±2mm na délku řady 

• vodorovnosti spáry: +2 mm na délku stěny 

 

7.2.7. Kontrola rozměrů 
Provede se kontrola mezní odchylky svislosti vyzdívaných konstrukcí. 

Kontrolu provádíme průběžně podle projektové dokumentace. Odchylky musí 
odpovídat povoleným, jinak je nutné přistoupit k demontáži a novému bezchybnému 
provedení. 

Povolené odchylky: 

• přesnosti zdění ve vodorovném směru:  +10 mm na 10 m 

• svislosti stěny:  +5 mm na výšku podlaží 

7.2.8. Kontrola umístění otvorů 
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Proběhne kontrola správnosti vynechání prostupů a otvorů, přeměření rozměrů 
otvorů, povolená odchylka: +10 mm od projektové dokumentace. 

7.2.9. Kontrola osazení překladů 
Kontrola správnosti osazení překladů, kontrola délek uložení podle PD, 

odchylka délky uložení překladů: +5 mm od projektové dokumentace. Kontrolujeme 
také správný počet překladů a osazení izolantu.  

7.3. Kontrola výstupní 

7.3.1. Kontrola geometrické přesnosti konstrukcí 
V rámci výstupní kontroly budou provedeny závěrečné kontroly dosavadních výsledků 
mezioperačních kontrol: 

• vazby cihelných bloků a vyvázání rohů, otvory okenní a dveřní, 

• tloušťka a vyplnění ložných spár: ±2 mm na délku řady, 

• svislosti zdiva: ± 5 mm na výšku podlaží), 

• vodorovnosti a rovinnosti poslední řady cihel. ± 2 mm na délku řady, 

• uložení překladů a tepelné izolace, 

• vzájemné kolmosti stěn: bez odchylky, 

• dodržení kotvení příček. 
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8. BOZP pro zdění 

Na bezpečnost a ochranu zdraví při zdění je zpracována tabulka rizik v příloze 
číslo B6., kde jsou uvedena zjištěná rizika při práci – jejich zdroj, popis rizikových 
faktorů se zdůvodněním patřičnosti a preventivní opatření, jak nebezpečným situacím 
předcházet, jak se jim vyhnout. 

S přehledem rizik je zhotovitel povinen pracovníky seznámit a proškolit je o 
bezpečnosti práce na staveništi a při zdění. O proškolení se provede zápis do stavebního 
deníku. Všichni pracovníci podepíší před zahájením prací seznámení s těmito 
informacemi, nařízeními a zásadami.  
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9. Technologický přepis pro provádění monolitických 
stropů 

9.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  RD v obci Křelov 

Místo stavby: Křelov - Břuchotín, k.ú. Křelov, pozemek p. č. 965/10 

Investor: Mgr. Ladislav Král 

Termín zahájení stavby: únor 2015 

9.1.1. Obecné informace o stavbě 
Stavební pozemek se nachází v Křelově, okres Olomouc. Ze severu pozemek 

přiléhá k silnici Větrná. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu, která bude 
sloužit jako rodinný dům s podlahovou plochou 395,8 m2 s garáží o podlahové ploše 
125,8 m2, celkem 545,3 m2 zastavěné plochy. Objekt je nepodsklepený, založený na 
základových pasech a podkladní železobetonové desce. Jedná se o zděný objekt, nosné 
zdivo provedeno z vápenopískových přesných tvárnic tl. 240 mm, méně zatížené nosné 
stěny tl. 150 mm, příčky tl. 115 mm. Vápenopískové cihly budou v místech většího 
zatížení nahrazeny železobetonovými pilíři z bet. C 25/30 a výztuží 10 505 R. 

Překlady v nosných stěnách budou provedeny monoliticky železobetonové. 
Stropy jsou monolitické betonové, provedené z betonu C 25/30 a výztuže 10505 R, v 
různých tloušťkách - 160 mm, 170 mm nebo 250 mm. Střecha nad jednopodlažními 
výběžky je navržena jako plochá jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Střešní 
konstrukce nad 2. NP je sedlová tříplášťová s dřevěnou nosnou konstrukcí vaznicové 
soustavy se stojatou stolicí. Inženýrské sítě jsou dovedeny na hranice pozemku, jedná se 
o rozvod vody, plynu, elektrické energie a sdělovací kabely a kanalizaci. Hranice 
pozemku jsou vytyčeny geodetem. Přístup na staveniště zajištěn z komunikace, výjezd 
řádně označen a průběžně čištěn. 

9.1.2. Obecné informace o procesu 
Tento technologický předpis se zabývá realizací monolitických 

železobetonových vodorovných konstrukcí – překladů nad otvory, stropů v 1. NP a v 2. 
NP a atikových zdí ze železobetonu.  

Na stavbě jsou provedeny základové konstrukce a svislé nosné konstrukce do 
výšky stropu 1. NP. Byla provedena hydroizolace z asfaltových pásů v místech zdění 
nosných stěn, bylo vyzděno zdivo z vápenopískových tvárnic a vybetonovány sloupy 
z železobetonu v místech většího zatížení. V průběhu zdění bylo provedeno bednění a 
zhotovení monolitického schodiště z 1. NP do 2. NP v návaznosti na dozdění nosné 
stěny kolem schodišťového prostoru. 

Po zhotovení monolitických železobetonových stropů bude následovat 
technologická pauza, na kterou naváže zdění vápenopískových nosných konstrukcí 
v úrovni 2. NP. 
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Po vyzdění nosného zdiva 2. NP pokračují práce realizace monolitických 
železobetonových stropů.  

9.2. Převzetí stavby 
Staveniště bude předáno dne 9. 2. 2015 hlavnímu dodavateli firmě Eurogema. 

Technologická etapa zhotovení monolitických železobetonových konstrukcí započne na 
pracovišti dne 29.6.2015 a dále bude probíhat podle časového harmonogramu – tedy 
realizací železobetonových vodorovných konstrukcí na objektu SO 02 – garáž. Práce na 
objektu SO 01 budou přerušeny technologickou pauzou pro zrání betonu a pauzou pro 
provedení zdiva 2. NP. Potom betonářské práce pokračují vodorovnými konstrukcemi 
v 2. NP. 

9.3. Materiály  

9.3.1. Materiály  
Vodorovné konstrukce budou prováděny jako železobetonová monolitická 

konstrukce. Ztužující věnce budou provedeny také jako ŽB konstrukce navazující na 
stropní desky.   

 

Beton: třída betonu C 25/30 (stropní desky) 

Objem betonu celkem 104,391 m3, z toho stropní desky 86,296 m3 

Armatura:  třída oceli 10 505 R 

Spotřeba oceli 12 616 kg, z toho stropní desky 10 787 kg. 

 

půdorysné 
rozměry  

(mm) 
výška 
(mm)   

počet 
(ks) objem 

(m3) 
4250 240 230 překlady   0,235 
6165 240 500 překlady   0,74 
5370 240 625 překlady   0,806 
7250 240 625 překlady   1,088 
3345 240 625 překlady   0,502 
6135 240 500 překlady   0,737 
1790 240 500 překlady   0,215 
3040 240 300 překlady   0,219 
5870 240 300 překlady   0,423 
1600 240 500 překlady   0,192 
15600 240 625 překlady   2,34 
3100 240 500 překlady   0,372 
3600 240 500 překlady   0,432 
4600 240 500 překlady   0,552 

celkem 8,853 
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20750 8750 170 stropy   30,866 
20750 8750 150 stropy   27,235 
4010 8000 170 stropy   5,454 
10970 9850 160 stropy   17,289 
7010 7250 90 stropy   4,575 
3425 5075 160 stropy   2,782 
2860 3925 -170 schodiště   -1,908 

celkem 86,293 
500 200 3040 sloupy 3 0,912 
300 1000 3505 sloupy 2 2,103 
425 240 3140 sloupy 1 0,321 
615 240 3140 sloupy 1 0,464 
200 120 3140 sloupy -1 -0,075 

celkem 3,725 
4010 150 430 atiky   0,259 
7700 150 430 atiky   0,497 
4010 150 430 atiky   0,259 
10970 150 320 atiky   0,527 
9550 150 320 atiky   0,459 
10970 150 320 atiky   0,527 
3425 150 280 atiky   0,144 
4775 150 280 atiky   0,201 
3425 150 280 atiky   0,144 

celkem 3,017 
575060 1190 schodiště   0,685 
193173 1280 schodiště   0,248 
579129 2710 schodiště   1,57 

celkem 2,503 

celkový objem monolitických prvků 
v objektu SO 01 (m3) 104,391 

Tabulka 12 - Výpočet objemů monolitických konstrukcí 

objem 
konstrukcí 

(m3) 

přibližné 
vyztužení 
viz statika 

hmotnost 
(t) 

stropy 86,293 125 kg/m3 10,786625 

schodiště 2,503 85 kg/m3 0,212755 

překlady 8,853 130 kg/m3 1,15089 

sloupy 3,725 125 kg/m3 0,465625 
 Celková hmotnost výztuže (t) 12,616 

Tabulka 13 - Výpočet potřeby výztuže 

 



114 

 

Bednění: 

Ocelové stojky 2N (do výšky 3000mm) 

Trámy 

Desky 

Viz kusovník dodavatele systémového bednění (Bude provedena kontrola návrhu.)   

9.3.2. Doprava 
Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace. Bednění 

PERI bude na stavbu dovezeno dodavatelem v náležitém počtu. K manipulaci s 
jednotlivými dílci bednění po staveništi dochází ručně lidskou silou. Beton bude 
dovezen autodomíchávačem přímo na stavbu a do konstrukce bude umisťován pomocí 
betonového čerpadla. Betonová směs musí být dopravována takovým způsobem a 
v takové době, při které se nerozmísí ani jinak nepoškodí. Pokud nelze rozmísení při 
dopravě zabránit, musí být směs před uložením znovu promíchána. Při dopravě nesmí 
dojít ke ztrátě cementové kaše, znečištění a ochlazení pod 10°C  a tuhnutí před vlastním 
uložením.  

Stavba bude probíhat v červenci a srpnu 2015, kde nehrozí pokles teploty pod 
10°C. V případě změny harmonogramu a tím i možnosti poklesu teploty je nutno zavést 
opatření formou příměsí do betonu. Doba dopravy při použití autodomíchačů smí být 
taková, aby po zpracování betonová směs vyhověla ČSN 73 1332. Dopravená směs 
musí být bez jakýchkoli prodlev uložena na místo určení a průběžně při ukládání 
vibrována tak, jak ukládají příslušné ČSN a to prostředky, které vyloučí segregaci 
složek. Vibrována bude pomocí vibračních desek. 

9.3.3. Skladování 
Výztuže jsou uskladněny na podkladních hranolech na štěrkové ploše na 

staveništi a při delším skladování na staveništi budou zakryty pro ochranu před deštěm, 
sněhem či námrazou. Doba uložení se neuvažuje delší než na zabudování výztuže dle 
výkresů stropu do konstrukce a vyvázání překladů podle projektové dokumentace 
dodané statikem. Dodání materiálu bude domluveno dle časového harmonogramu 
s maximálně týdenním předstihem.  

Beton na stavbě neskladujeme, dováží se na staveniště v daném čase 
autodomíchavači a je přímo umisťován do konstrukcí betonovým čerpadlem. 

9.4. Pracovní podmínky 

9.4.1. Obecně 
Pracovní doba je určena od 8:00 do 16:30. Veškeré práce budou prováděny za 

příznivých klimatických podmínek. Nástup pracovní doby posunut z důvodu možné 
námrazy z rána. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i 
zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
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9.4.2. Připravenost pracoviště 
Před začátkem prací spojených s prováděním překladů a stropních konstrukcí 

musí být dokončeny předchozí práce: 

• Základové konstrukce – pasy, podkladní betonová deska; 

• Izolatérské práce v místech nosného zdiva; 

• Obvodové nosné zděné konstrukce. 

9.4.3. Pracovní podmínky procesu 
Staveniště bude zařízeno dle výkresu zařízení staveniště, rozměr staveniště je 

cca 2000 m2. Vjezdy na staveniště vedou z ulice Větrná. Provoz v ulici Větrná je 
obousměrný, jedná se o nezpevněnou štěrkovou místní komunikaci. Vjezdové brány 
jsou otvíravé dvoukřídlé a jsou otvírány manuálně. Šířka vjezdových brán je 6 m. U 
vjezdu na pozemek z východní strany se nachází stavební buňky – pro stavbyvedoucího, 
pro pracovní četu a uzamykatelný sklad materiálu.  

Oplocení staveniště se kolem celého objektu vybudu je drátěné na kovových 
sloupcích výšky 1,8 m. Staveništní komunikace bude dostatečně zhutněna pro provoz 
strojů, bude provedena štěrkový podsypem v místech budoucích zpevněných ploch mezi 
garáží a rodinným domem a taktéž bude proveden štěrkový násyp pro příjezd strojů 
z druhého vjezdu z východního směru a pro přístup k staveništním buňkám v této části 
pozemku. 

Buňka stavbyvedoucího, buňka pro pracovní čet a kontejner sloužící jako 
uzamykatelný sklad drobného materiálu budou umístěny v jihovýchodním rohu 
staveniště. Plochy pro umístění buněk a kontejneru budou zhutněny a proveden podsyp.  

Teplota během betonáže a tvrdnutí betonu nesmí klesnout než 5°C. Vzhledem 
k době provádění se tato podmínka nepředpokládá. Taktéž se nepředpokládá zvýšení 
teploty nad 25°C a tím i ošetřování betonu, v takovém je nutné beton ošetřovat 
pokropením a zakrývat plachtami, aby nedošlo k popraskání a trhlinám v monolitickém 
stropě. 

9.5. Pracovní postup 

9.5.1. Provedení bednění 
Před vlastním vybetonováním stropu je nutné do místností, nad kterými 

budeme stropní konstrukci provádět, vytvořit bednění, abychom mohli nalitou 
betonovou směs fixovat v konkrétní poloze. Pro tento případ se využije bednění značky 
PASCHAL. Bednění stropní konstrukce bude provedeno z nosníkového systémového 
bednění PASCHAL Deck. Bednění se budě provádět způsobem, jakým jej popisuje 
technologický postup o používání bednění PASCHAL. Použité bednění musí být před 
použitím řádně očištěno a ošetřeno tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita 
betonových konstrukcí včetně odbedňovacích nátěrů pro systémové bednění.  
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Obrázek 34 - Nákres bednění PASCHAL Deck 

 
Obrázek 35 - Logo dodavatele bednění 

Před bedněním stropu musí dojít k bednění a armování železobetonových 
překladů, následuje bednění stropní konstrukce. Nejprve se vytvoří podpůrný systém. 
Na sloupky nasadíme padací hlavy. Tyto sloupky se zabezpečí, aby nespadly kovovou 
trojnožkou, která zajistí stabilitu sloupku. Na sloupky umístíme trámky. Jakmile bude 
vybedněn strop, musíme obednit celou stavbu kolem obvodového zdiva. Provede se 
nátěr bednění odbedňovacím přípravkem.  

Před započetím bednících prací dojde ke kontrole množství a kvality bednicích 
prvků, význam při kontrole má zejména stav půjčovaného materiálu. Půjčovaný bednící 
systém musí být ve stavu, kdy nehrozí selhání dílců. 

Nejprve umístíme podélné nosníky po obvodu na stojku s trojnožkou a 
křížovou hlavicí. Uložíme první hlavní nosníky na dvě stojky s křížovými hlavicemi a 
trojnožkami. Stojky nastavíme do potřebné výšky a zajistíme čepem s pružinkou. 
K osazování nosníků do hlavic se použije pracovní vidlice. 

světlá 

výška 

výška 

podlahy 

výška 

nosníků 

tloušťka 

desky 

výška 

stojek 

3,005 0,260 0,200 0,021 2,844 

2,880 0,260 0,200 0,021 2,719 

2,630 0,260 0,200 0,021 2,469 

3,000 0,120 0,200 0,021 2,699 

Tabulka 14 - Výška pro nastavení stojek 
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Obrázek 36 - Postup montáže bednění, krok 1 

 

 
Obrázek 37 - Postup montáže bednění, krok 2  

Rozmístíme všechny podélné nosníky na stojky s vidlicovou hlavicí a 
trojnožkou, zajistíme. Na výkresu bednění od firmy Paschal jsou uvedeny délky 
potřebných nosníků a schematicky trojúhelníkem zaznačeny stojky s křížovou hlavou a 
trojnožkou. Nosníky jsou v délkách a počtu uvedeném ve výkazu materiálů pro bednění. 

Nosníky umísťujeme do hlavic pomocí montážní vidlice. 
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Obrázek 38 - Umístění nosníku pomocí montážní vidlice 

Při stavění bednění se průběžně kontroluje stanovená výška bednění. 
Kontroluje ji vedoucí čety nebo jím pověřený pracovník pomocí nivelačního laserového 
přístroje. Postavíme všechny hlavní nosníky podle rozestupů PD od firmy Paschal. 

 
Obrázek 39 - Postup montáže bednění, krok 3 

Doplníme stojky s přidržovacími hlavicemi podle schématu bednění. Ve 
schématu jsou tyto stojky vyznačeny čtverečkem. Stojku s přidržovací hlavicí 
připevníme na nosníky a uvedeme stojku do kolmé polohy dle Nákresu umístění stojky. 
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Obrázek 40 - Křížová a přidržovací hlavice 

 
Obrázek 41 - Postup montáže bednění, krok 4 

 
Obrázek 42 - Nákres umístění mezistojky 

Na podélné nosníky rozmístíme příčné nosníky po 500 mm podle schématu 
bednění. Je nutné použít dořezové nosníky, k jejich řezání použijeme motorovou pilu. 
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Obrázek 43 - Postup montáže bednění, krok 5 

Na příčné nosníky se rozmístí bednící plášť podle schématu bednění. Bednící 
desky jsou 21 mm tlusté a snadno manipulovatelné překližkové desky dvou rozměrů 
500 x 1500 mm a 500 x 2000 mm. Jako dořezové desky bednění bude užito zbytkových 
desek dodaných výrobcem k odkupu. 

 
Obrázek 44 - Postup montáže bednění, krok 6 

9.5.2. Armování 
Dále je nutné vyarmovat železnou výztuží celý obedněný prostor. Výztuž bude 

pokládána dle výkresové dokumentace doložené statickým výpočtem. Výztuž bude 
uložena a upevněna tak, aby nedošlo k jejímu posunu během ukládání betonu a bylo 
zajištěno předepsané krytí výztuže, k tomu bude užito plastových distančních lišt a 
podložek. Výztuž do betonu bude použita žebírková z oceli 10505 R. Před uložením 
betonové směsi musí být výztuž zbavena všech nečistot, které by mohli mít vliv na 
pevnost spojení. Pokud si to vyžádají okolnosti, bude výztuž opatřena nátěrem – 
spojovacím můstkem. Spojování výztuže při ukládání bude provedeno vázáním 
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vázacími drátky. Přesahy a spoje musí odpovídat příslušným ČSN, viz odstavec 
Kontroly. Svařovaná výztuž bude použita jen průmyslově vyráběná (svařované sítě).  

9.5.3. Lití betonové směsi do konstrukce, ošetřování betonu 
Když bude strop vyarmován, budeme moci přečerpat do konstrukce betonovou 

směs z autodomíchávače. Při lití betonu je třeba dbát na to, aby se beton dostal do všech 
míst celého stropu. Je nutné všechen beton důkladně zhutnit. Beton musí být ošetřován 
tak, aby byly vytvořeny podmínky pro dosažení požadované hydratace a omezení 
vzniku smršťovacích trhlin. Čerstvý beton nesmí být po dobu 18 hodin vystaven 
nárazům a otřesům a silnému ochlazení, ohřátí nebo vysušení po dobu nejméně 9 dnů.  

Proti působení dešťové, proudící nebo agresivní vody musí být beton chráněn 
zakrytím po dobu, pokud nezíská dostatečnou odolnost, tj. asi 10 MPa, tato doba bude 
určena z výpočtů v příloze 2 tohoto předpisu. Uložená a zpracovaná betonová směs se 
musí udržovat ve vlhkém stavu vlhčením. Při poklesu teplot pod 5°C se vlhčení nesmí 
vykonávat. Voda pro ošetřování musí splňovat ČSN EN 1008 a její teplota smí být 
nejvýše o 10°C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. Ošetřování betonu je 
možné ukončit v době, kdy pevnost betonu dosáhne 70% z hodnoty zaručené pevnosti 
dané třídy.  

9.5.4. Odbednění 
Po zatuhnutí betonu, tj. asi tak po 9 dnech při předpokládané teplotě 14 °C, je 

možnost bednění pod betonem odstranit. Odbedňování je nutno provádět tak, aby 
nedošlo k poškození odbedňovaných ploch, ke vzniku nepřípustných napětí, otřesů a 
porušení stability. Doba odbednění musí být určena odpovědnou osobou a musí 
odpovídat platným ČSN, dobu odbednění určíme podle naměřených skutečných teplot.  

 
Obrázek 45 – Strop před odbedněním 

Odstraníme mezilehlé stojky, celý strop zůstane podporován sloupky, které 
necháme pod stropem po dobu 28 dnů, kdy beton získá požadovanou pevnost. 
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Obrázek 46 - Nákres stavu bez mezistojek 

Bednění stropu snížíme o cca 10 cm. 

 
Obrázek 47 - Snížení bednění o 10 cm 

Uvolníme příčné nosníky mimo zdvojených tak, že převrátíme pomocí 
montážní vidlice nosníky a poté je vytáhneme. 
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Obrázek 48 - Převrácení příčných nosníků 

 
Obrázek 49 - Nákres převrácení pomocí montážní vidlice 

Poté demontujeme dřevěné laťovky. 

 
Obrázek 50 - Demontáž laťovek 
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Dalším krokem je demontáž zbylých nosníků – příčných zdvojených nosníků, 
hlavních nosníků a stojek. Bednění je demontováno a může být použito na další 
konstrukci. 

 
Obrázek 51 - Demontáž příčných i podélných nosníků 

9.6. Personální obsazení 
Na provádění prací vodorovných konstrukcí bude dohlížet hlavní 

stavbyvedoucí. Ten bude dohlížet na dané technologické postupy a množství spotřeby 
materiálu a bezpečnost na pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané 
práce, smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Veškeré 
práce budou probíhat na staveništi.   

• Vedoucí čety - betonář 

• 1 betonář, 

• 2 armovači, 

• 2 tesaři. 

9.7. Stroje, nástroje, pomůcky 

9.7.1. Stroje  

• Autodomíchávač,  

• čerpadlo betonové směsi,  

• vibrační lišta. 

9.7.2. Nástroje 

• Kombinované kladivo, ruční okružní pila, víceúčelová benzínová 
motorová pila. 

• Standardní vybavení pro zednické práce: kalafasy, fanky, lopaty, 
zednické lžíce, kladívka, latě, vodováhy, metry, olovnice, kýble, 
kolečka, provázek, hladítka, špachtle. 
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• Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj s 
předepsanou přesností, měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, 
kalkulačka, pro kontrolu daných rozměrů dle projektové dokumentace. 

• Prodlužovací kabely, světlomety, stojany na vyvěšení kabelů a světel.  

9.7.3. Ochranné pomůcky 

• Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: 
přilba při pohybu mimo kabinu stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče 
sluchu. 

• Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní 
dělníky : pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, přilba, pracovní 
rukavice. 

• Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky jsou: 
ochranné brýle, ochranné, respirátor 

9.8. Jakost a kontrola jakosti 
Kontrolování jakosti a parametry kontroly se zabývá kapitola č. 11 - KZP pro 

provádění monolitických stropů a příloha B10., kde jsou uvedeny všechny kontrolující 
úkony. O provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku za účasti 
hlavního stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 

9.9. Bezpečnost 
Bezpečností se zabývají především předpisy Nařízení vlády 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
V následujících odstavcích jsou uvedeny části těchto nařízení, na které je kladen důraz 
při provádění monolitických konstrukcí. 

Budou dodržovány i všeobecná pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi, které jsou uvedeny v kapitole 3 - Požadavky na BOZP na staveništi. 
Pracovníci budou seznámeni BOZP na staveništi, podmínkami provádění monolitických 
konstrukcí a riziky uvedenými v kapitole A11. 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Příloha 1 

I.    Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

- Příloha 2 

I.    Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

IX. Vibrátory 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

- Příloha 3 

I.    Skladování a manipulace s materiálem 

IX.   Betonářské práce a práce související 

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.[34] 

Před započetím montáže bednění dojde ke kontrole prvků a dílců. Bednění 
musí být v pořádku, neponičené, nesmí být příliš zkorodované a zrezlé. Všichni 
pracovníci před montáží budou seznámeni s postupem bezpečné montáže bednění 
použitého bednění. Je také potřeba zkontrolovat certifikát únosnosti a ověřit u 
dodavatele dostatečnou únosnost bednění. Před betonáži dojde k důkladné kontrole 
zabednění stropní konstrukce. 

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. 
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4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. [34] 

Při čerpání betonové směsi čerpadlem do konstrukce bude zajištěna bezpečnost 
zúčastněných pracovníků, zejména stabilita a únosnost pracovních podlah.  

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. 

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. [34] 

Odbedňování prvků může být zahájeno po výpočtu doby odbednění 
stavbyvedoucím, po vydání souhlasu s odbedněním bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Do stavebního deníku musí být také zaznamenávaný podmínky tuhnutí betonu – 
klimatické vlivy, kropení apod. 

9.10. Ekologie 
Dopady na okolní prostředí budou minimalizovány. Hluk nesmí překračovat 

limity. Prašnosti bude částečně zabráněno sítěmi zachycujícími prach. Stroje budou 
v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k znečištění půdy oleji.  Veškeré případné 
znečištění okolí stavby bude odstraněno na náklady zhotovitele. Znečištěné automobily 
a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být 
prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných 
plochách, doporučuje se použití úkapových van. 

Nakládání s odpady: 

Zákon č. 185/2001 Sb. – Příloha č.1 – Katalog odpadů 
kód název zdroj kategorie likvidace

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Stroje a nástroje, odkapy, odpad z čištění N spalovna
13 07 02 Motorový benzín, nafta Stroje a nástroje, odkapy, odpad z čištění N spalovna
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Obaly materiálů, běžný odpad O recyklace
15 01 02 Plastové obaly Obaly materiálů, běžný odpad O recyklace
15 01 06 Směsné obaly Obaly materiálů, běžný odpad O skládka
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné
Obaly materiálů, běžný odpad N spalovna

17 01 01 Beton Úlomky a zbytky betonů a malt O skládka
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
N skládka

17 02 01 Dřevo Odřezky, zbytky bednění, rušené lavičky O skládka
17 04 05 Železo a ocel Kotvení, výztuže, lešení O recyklace
17 04 07 Směsné kovy Kotvení, výztuže, lešení O recyklace
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů
N skládka

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

O skládka

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka  
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10. Návrh strojní sestavy pro provádění 
monolitických stropů 

10.1. Autodomíchávač 
• Název:  Podvozek MAN TGA 35.360 

  Domíchávač Schwing Stetter 

• Popis: autodomíchávač betonových směsí, vlastní doprava přípravny 
betonových směsí 

• Technické údaje: 
Typ domíchávače    AM 10 C 

Jmenovitý objem  (m 3) 10 

Geometr. objem  (l) 17040 

Vodorys (l) 11400 

Stupeň plnění  (%) 58,7 

Sklon bubnu  (°) 11,2 

Separátní pohon SH  (typ/kW) D914L06 86,5 

Otáčky bubnu  (U/min.) 0 - 12 / 14 

Hm. nástavby (FH/SH)**  (kg) 3990/4620 

A - Průměr bubnu (mm) 2300  

B - Výška násypky* (mm) 2532 

C - Průjezd. výška* (mm) 2592  

D - Výsypná výška* (mm) 1147 

Tabulka 15 - Technické údaje domíchávače 

 
Obrázek 52 - Rozměry domíchávače 

• Rozměry:  

Max. délka vozidla: 9 000 mm 
Max. šířka vozidla: 2 500 mm 
Max. výška vozidla: 3 900 mm 

• Foto: 

Obrázek 53 - Typ podvozku 
autodomíchávače 
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Obrázek 54 - Autodomíchávač 

 
Obrázek 55 - Skluz betonu u autodomíchávače 

 

  

10.2. Nákladní auto se zdvíhacím zařízením 
• Název: MAN 26.414 

• Popis: Nákladní automobil MAN 26.414 se zdvíhacím zařízením 
FASSI 
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• Technické údaje: 

 
Obrázek 56 - Technické údaje zvedacího mechanismu 

• Rozměry: 

 
Obrázek 57 - Rozměry zvedacího mechanismu 
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• Foto: 

 
Obrázek 58 - Nákladní automobil se zvedacím mechanismen 

 
Obrázek 59 - Zvedací mechanismus nákladního auta 

 

10.3. Betonové čerpadlo 
• Název: Autočerpadlo Schwing S 34 X 

• Popis: V protikladu k podobným strojům ve skupině tříosých 
autočerpadel, které mají celkovou hmotnost vyšší než 26 t, není nutné 
u autočerpadla SCHWING S 34 X vyřizovat žádné zvláštní povolení 
pro provoz na pozemních komunikacích. 
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• Technické údaje: 

Výložník S 34 X 

  Parametr Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah (m) 34 

Horizontální dosah* (m) 30 

Skládání výložníku - R 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 550° 

Systém zapatkování - XH 

Zapatkování podpěr - přední (m) 6,21 

Zapatkování podpěr - zadní (m) 5,7 

* od osy otoče výložníku 

Tabulka 16 - Technické údaje betonového čerpadla 

Čerpací jednotky 

Typ 

Pohon Dopravní Hydraulický Počet Dopravované Tlak betonu 

(l/min) válec (mm) válec zdvihů množství max. 

  (mm) (min -1) (m 3/h)* (bar) 

P 2020 320 200 x 2000 120 / 80 24 90 108 

P 2023 380 230 x 2000 110 / 75 19 96 85 

P 2023 535 230 x 2000 110 / 75 27 136 85 

P 2023 636 230 x 2000 110 / 75 32 163 85 

Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku! 

* Maximální teoretické dopravované množství 

Tabulka 17 - Technické údaje betonového čerpadla 
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• Rozměry: 

 
Obrázek 61 - Rozměry složeného bet. čerpadla 

• Foto: 

Obrázek 60 - Graf dosahu betonového čerpadla 
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Obrázek 62 - Betonové čerpadlo 

 

 
Obrázek 63 - Zapatkování bet. čerpadla 

 



138 

 

10.4. Vibra ční lišta 
• Název: Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

• Technické údaje: 

Délka: 2000 nebo 3000 mm 
Hmotnost: 17 až 22 kg 
Motor:  HONDA GX-25 4-taktný 
Objem nádrže: 0.5 l 
Odstředivá síla: 150 kN 
Otáčky motoru: až 9 500 
Palivo: bezolovnatý benzín 
Výkon HP/ot.:  1,1 / 7000 
Zdvihový objem: 25 cm3 

• Foto: 

 
Obrázek 64 - Vibrační lišta 

10.5. Ponorný vibrátor 
• Název: Benzínový ponorný vibrátor betonu HHBR5.5, Holzinger 

• Popis: Vibrátor s vlastním motorem, je vhodný všude tam, kde je 
zbytečné a zdlouhavé přivádět elektrickou energii. V provedení: 
stabilní konstrukce, silný motor, jednoduchá obsluha, nenáročný na 
údržbu, vypínač. 

• Technické údaje 

Hmotnost 44 kg 

Průměr vibra ční jehlice 45 mm 

Délka ohebné hřídele/hadice 6 m 

Výkon motoru 4 kW / 5,5 PS 

Motor. Olej 10 - W40 

Rozměry motoru 55 x 40 x 45 cm 
Tabulka 18 - Technické údaje ponorného vibrátoru 
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• Foto 

 
Obrázek 65 - Ponorný vibrátor 

10.6. Svářečka 
• Název: GAMA 2550A 

• Popis: GAMA 2550A je profesionální svářecí invertor určený ke 
sváření metodami MMA (obalenou elektrodou), TIG s dotykovým 
startem (sváření v ochranné atmosféře netavící se wolframovou 
elektrodou). Tedy jsou to zdroje svářecího proudu se strmou 
charakteristikou. Invertory jsou řešeny jako přenosné zdroje svářecího 
proudu. 

• Technické údaje: 

Vstupní napětí 50-60 Hz 3x400V 
Rozsah svářecího proudu 10A – 255A 
Napětí na prázdno 65V 
Zatěžovatel 45% 
Zatěžovatel 60% 255A 
Zatěžovatel 100% 194A 
Příkon 9,2KVA 
Jištění 14A 
Krytí IP 21 S 
Třída isolace F 
Normy EN 60974-1 EN 50119 

• Rozměry: 

Délka: 450 mm 
Šířka: 195 mm 
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Výška: 340 mm 
Hmotnost: 13,1 kg 

• Foto: 

 
Obrázek 66 - Svářečka 

10.7. Kombinované kladivo 
• Název: Kombinované kladivo TE 30-M AVR 

• Popis: Kombinované kladivo k univerzálnímu použití, se dvěma 
rychlostmi a funkcí sekání. 

• Technické údaje: 

Optimální rychlost i pod vysokým zatížením: elektronika automaticky zajišťuje 
konstantní rychlost vrtání. Systém aktivního snižování vibrací AVR znamená, že toto 
nářadí vyvolává menší únavu při požíváním a zvyšuje pracovní produktivitu. Vynikající 
komfort při práci: dokonalé vyvážení, nízká hmotnost, kompaktní design a nízké 
vibrace. Odolná konstrukce z vysoce kvalitních materiálů a komponent pro 
neporazitelnou, zvláště dlouhou životnost. 
Energie příklepu: 3.3 J 
Plná frekvence příklepu: 4080 impacts/minute 
Hodnota triaxální vibrace při příklepovém vrtání do betonu (ah,HD): 12 m/s² 1 
Pravý/levý chod: Ano 
Příklepové vrtáky (optimální rozsah prům.): 10 - 20 mm 
Max.rozsah příklepově vrtaných průměrů: 5 - 28 mm 

• Rozměry: 

D x Š x V: 379 x 93 x 213 mm 
Váha v souladu s postupem EPTA: 01/2003 4.4 kg 

• Foto: 
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Obrázek 67 - Kombinované kladivo 

10.8. Ruční okružní pila 
• Název: Ruční okružní pila GKS 65 GCE Professional 

• Popis: Přesná souhra s novým vodicím systémem Bosch FSN a s 
lištami od jiných výrobců. Pokosové řezy jsou s vodicí lištou možné 
bez adaptéru. Velká rychlost řezání díky výkonu motoru 1 800 W a 
konstantní elektronice. Základní deska z hliníku litého pod tlakem s 
přesně vyfrézovanými drážkami pro vodicí lišty. 

• Technické údaje: 

Jmenovitý příkon: 1.800 W 
Volnoběžné otáčky: 2.300 – 5.000 ot/min 
Hmotnost: 5,2 kg 
Ø otvoru pilového kotouče: 30,0 mm 
Ø pilového kotouče: 190 mm 
Hloubka řezu  
Hloubka řezu (90°): 65 mm 
Hloubka řezu (45°): 48 mm 

• Foto: 

 
Obrázek 68 - Ruční okružní pila 
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10.9. Víceúčelová benzínová motorová pila 
• Název: MS 241 C-M - Víceúčelová 2,2kW benzínová motorová pila  

• Popis: Mnohostranně využitelná 2,2kW benzínová motorová pila se 
systémem M-Tronic (M). Dávkování paliva do motoru je řízeno 
elektronicky a automaticky bez možnosti manuálního seřízení. Motor 
běží stále v optimálním výkonu. Další praktickou výbavou je snadno 
čistitelný HD2 vzduchový filtr, profesionální STIHL antivibrační 
systém, seřiditelné olejové čerpadlo, víko řetězky opatřené maticemi 
zajištěnými proti ztrátě, jednodílný kryt motoru se třemi rychlouzávěry 
a paměť systému M-Tronic, která zajistí automatické okamžité 
nastavení posledních provozních prvků motoru používaných před 
pauzou. 

• Technické údaje: 

MS 241 C-M, řezná délka 35cm 
Otáčky při maximálním výkonu ot./min: 10.000 
Výkon kW: 2,2 
Hodnota vibrací vpravo: 2,9 m/s²  
Objem palivové nádrže: 0,39 l 
Hodnota vibrací vlevo: 2,9 m/s² 
Hmotnost: 4,7 kg 
Zdvihový objem: 42,6 cm³ 
Hladina akustického tlaku: 102 dB(A) 
Dělení řetězu: 3/8" P 
Hmotnost na jednotku výkonu: 2,1 kg/kW 
Hladina akustického výkonu: 114 dB(A) 
Hladina akustického výkonu: 112 dB(A) 

• Foto: 

 
Obrázek 69 - Víceúčelová benzínová motorová pila 

 

10.10. Úhlová bruska 
• Název: Úhlová bruska WU745, Worx 

• Popis:  

• Technické údaje: 

Napětí 230 V / 50 Hz 
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Jmenovitý příkon 2 200 W 
Otáčky naprázdno 6 500 ot./min. 
Maximální průměr kotouče 230 mm 
Závit na vřetenu M14 
Hmotnost stroje 4,5 kg 
Délka přívodního kabelu 3 m 
Další informace: 
Více poloh rukojeti 
Nastavitelný ochranný kryt 
Ergonomický tvar rukojeti 
Aretace vřetene 
Výměnné uhlíky 
Vybaveno protiprachovým vypínačem pro bezchybnou funkci i v prašném prostředí 
Tlakově odlévaná hliníková převodovka zaručuje vysokou stabilitu a lepší odvádění 
tepla.  
Příslušenství: 
Maticový klíč 1x 
Ochranný kryt 1x 
Přídavná antivibrační rukojeť 1x 
Souprava přírub 1x 

• Foto: 

 
Obrázek 70 - Úhlová bruska 

 

 
Obrázek 71 - Náčrt úhlové brusky 
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Zdroje: 

http://www.autoline-eu.cz 

http://www.enar.cz/ 

http://www.proma-ferm.cz/uhlove-brusky/uhlova-bruska-wu745-worx-p-
156705.html?cPath=215772 

http://www.omc.cz/gama-1 

http://www.bosch-professional.com/cz/cs/gks-65-gce-25417-ocs-p/ 

http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html 
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11. KZP pro provádění monolitických stropů 

11.1. Kontrola bednění – vstupní kontroly 

11.1.1. Kontrola projektové dokumentace 
Před objednáním bednění je třeba zkontrolovat nabídku dodavatele – její 

kompletnost, úplnost, rozsah, shodu s projektovou dokumentací prováděné stavby a 
správnost navrženého řešení. Při investorských změnách je důležité kontrolovat 
aktuálnost poskytnuté PD, případně konzultovat možnost změn s dodavatelskou firmou. 

11.1.2. Kontrola dodaného materiálu 
Při dodávce materiálu je nutné zkontrolovat množství, druh a kvalitu dodaných 

dílců. Kontrola probíhá podle dodané PD a výkazu výměr, podle objednávky a podle 
dodacího listu. Dodací listy se založí do dokladové části stavby. 

11.1.3. Kontrola dokončenosti předcházejících prací 
Dle kontrolního a zkušebního plánu předcházejících činností zkontrolujeme 

výstupní parametry konstrukcí. Zkontrolujeme geometrickou přesnost. Při kontrole 
svislosti se nesní přesáhnout odchylka ± 5 m na 2 m, kontrola pomocí dvoumetrové latě. 
Kontrola vodorovnosti horních hran stěn se provede pomocí rotačního laseru. Rotační 
laser znázorní na konstrukci rovinu, která se vyznačí tužkou. Od této stanovené roviny 
se měří odchylka pomocí stavebního metru. Rovinatost konstrukce se přeměří pomocí 
nivelačního přístroje a latě se stupnicí. Po ustanovení přístroje na příslušný bod určený 
geodetem se posouvá lať se stupnicí a odečítají hodnoty. 

11.1.4. Kontrola osazení prostupů stropní konstrukcí 
Podle PD se zkontroluje umístění prostupů, kontrola probíhá podle PD 

jednotlivých řemesel. Probíhá měřením, povolenou odchylkou je ±20 mm. 

11.1.5. Kontrola t ěsnosti bednění, podpor, prostorové tuhosti 
Stavbyvedoucí  před zahájením následujících prací (armování, betonáž) 

provede kontrolu těsnosti bednění, rozmístění a provedení podpor i rozpěr dle 
technologického předpisu, taktéž provede kontrolu prostorové tuhosti provedeného 
bednění. Kontrolu provádí vizuálně a měřením vzdáleností, zejména minimálních a 
maximálních. 

11.1.6. Kontrola tvaru a rozměru bednění 
Kontroluje se poloha a výška prvků v konstrukci. Povolené odchylky od délky 

a šířky jsou ± 12 mm, výšková odchylka činí ± 20 mm. 

11.1.7. Kontrola výztuže 
Kontrola se řídí KZP výztuže. 
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11.1.8. Kontrola čistoty bednění před zahájením betonáže 
Kontrolují se povrchové nečistoty zejména bednících desek od bláta, prachu 

apod. V bednění nesmí zůstat zbytky materiálů (šroubky, vázací drát, obaly apod.). 

11.1.9. Kontrola ošetření bednění olejem 
Bednění se opatří odbedňovacím přípravkem. Opatření se provádí nátěrem, 

odbedňovací přípravek se nesmí vyskytovat na výztuži. Kontrola se provede vizuálně. 

11.1.10. Kontrola p řipravenosti bednění před betonáží 
Za přítomnosti TDI se provede kontrola bednění a provede se zápís do 

stavebního deníku. 

11.1.11. Lhůta pro demontáž 
Odbedňování prvků může být zahájeno po výpočtu doby odbednění 

stavbyvedoucím, po vydání souhlasu s odbedněním bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Do stavebního deníku musí být také zaznamenávaný podmínky tuhnutí betonu – 
klimatické vlivy, kropení apod. 

11.1.12. Kontrola odbedňování 
Stavbyvedoucí průběžně kontroluje postup odbedňování. 

11.1.13. Kontrola stavu a použitelnosti bednění 
Stavbyvedoucí zkontroluje stav bednění pro další použití na stavbě, zda není 

nutné některé dílce vyřadit z bezpečnostních důvodů. Důležitá je i čistota použitého 
bednění, 

11.2. Kontrola výztuže 

11.2.1. Kontrola projektové dokumentace 
Na výkres výztuže je potřeba zadat podnět projektantovi, při investorských 

změnách je důležité kontrolovat aktuálnost poskytnuté PD. Je potřeba zkontrolovat 
proveditelnost a zadat výztuže do výroby. 

11.2.2. Kontrola dodaného materiálu 
Při dodávce materiálu je nutné zkontrolovat množství, druh a kvalitu dodaných 

dílců. Kontrola probíhá podle dodané PD a výkazu výměr a podle dodacího listu. 
Dodací listy se založí do dokladové části stavby. 

11.2.3. Kontrola dokonočenosti bednění 
Kontrola se řídí KZP bednění. 

11.2.4. Kontrola uložení výztuže 
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Stavbyvedoucí kontroluje výztuž podle platné projektové dokumentace. 
Kontroluje se poloha výztuže, správnost umístění prutů, vzdálenosti, přesahy výztuže, 
počet kusů výztuže v konstrukci. Zkontroluje se také vyvázání výztuží vazačskými 
dráty. Maximální odchylka od PD ± 20 % z předepsaných vzdáleností maximálně 30 
mm. Přesahy ± 30 mm z předepsané vzdálenosti uvedené v PD. Polohy os prutů v 
čelech: Ø prutu max. 40 mm ± 5 mm, Ø prutu nad 40 mm ± 10 mm. 

11.2.5. Kontrola svařování výztuže 
Překontrolují se všechny svařované spoje, pečlivost jejich provedení a 

správnost podle PD. 

11.2.6. Kontrola krytí výztuž 
Je potřeba zkontrolovat krytí výztuže podle PD – použití vhodných 

distančníků. Krytí výztuže se bude kontrolovat měřením. 

11.2.7. Kontrola výztuže před betonováním 
Závěrečné kontrole bude přítomen technický dozor investora a stavbyvedoucí. 

Kontrolují se parametry umístění, krytí podle projektové dokumentace, dále správnost 
umístění prvků, počet kusů, spoje (přesahy, svary, vyvázání vázacími dráty apod.). 
Zápis o kontrole a schválení betonáže od TDI bude proveden do stavebního deníku. 

11.3. Kontrola betonáže 

11.3.1. Kontrola projektové dokumentace 
Zkontrolujeme úplnost a správnost projektové dokumentace, ověříme 

aktuálnost při investorských změnách a zda jde o poslední verzi PD. 

11.3.2. Kontrola dokončenosti předchozích prací - bednění, 
výztuže 

Kontrola se řídí KZP bednění a KZP výztuže. 

11.3.3. Kontrola betonové směsi 
Kontrolujeme dodací listy betonových směsí dle objednávky a projektové 

dokumentace s důrazem na: dodané množství, konzistenci, pevnostní třídu, stupeň 
agresivity prostředí, obsah chloridů, velikost zrn kameniva a čas záměsi a zákaz 
přidávání vody do betonové směsi. Necháváme odebrat vzorky a zpracovat zkoušky 
betonových směsí namátkově.  

11.3.4. Kontrola ukládání betonové směsi 
Ukládání betonu nesmí být z výšky větší než 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení 

betonové směsi. Během ukládání musí být odpovídající klimatické podmínky - teplota 
během betonáže a tvrdnutí betonu nesmí klesnout pod 5°C. Vzhledem k době provádění 
se tato podmínka nepředpokládá. Taktéž se nepředpokládá zvýšení teploty nad 25°C a 
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tím i ošetřování betonu, v takovém případě je nutné beton ošetřovat pokropením a 
zakrývat plachtami, aby nedošlo k popraskání a trhlinám. Beton se musí chránit před 
silným slunečním zářením, větrem, silným deštěm, mrazu a sněhu. 

Beton se musí ukládat tak, aby směs byla v celém objemu, je třeba dbát na to, 
aby se směs dostala i do méně přístupných míst (rohů, překladů, míst s hojným 
vyztužením…). Beton musí být do konstrukce uložen neprodleně po doručení a 
ukládání musí být plynulé. 

Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k porušení či posunutí bednění a 
výztuže. 

11.3.5. Kontrola hutn ění betonové směsi 
Je nutné dodržet hutnící předpisy výrobců a pravidla BOZP. Tloušťka hutněné 

betonové vrstvy nesmí přesáhnout 1,25 násobek délky hlavice ponorného vibrátoru, 
vzdálenost vpichů má být větší než 1,4 násobek viditelného kruhu účinnosti vibrátoru. 
Je nutná kontrola v méně přístupných místech (rohy, překlady, místa s hojným 
vyztužením…).  Kontrola se provádí vizuálně. 

11.3.6. Kontrola ošetřování betonu 
Beton je potřeba ošetřovat do doby dosažení 50% své pevnosti v tlaku. 

Povrchová teplota betonu nesmí být nižší než 0 °C a to minimálně do té doby, než beton 
nedosáhne pevnosti v tlaku větší než 5 MPa. V případě vlhkého, deštivého a mlžného 
počasí, není nutné uměle vlhčit. Při klesnutí teploty pod +5 °C je nutné zabezpečit 
alespoň minimální teplotu betonu. Při vlhčení povrchu musí být teplota vody nad +5 °C 
a teplota okolního prostředí také minimálně +5 °C. Teplota betonu uvnitř betonované 
části nesmí překročit +65 °C. 

11.3.7. Kontrola odbedňování 
Odbedňování nastává po pokynu stavbyvedoucího. Tento bod se řídí KZP 

bednění. 

11.3.8. Kontrola rozměrů betonových konstrukcí 
Kontrolují se rozměry betonové konstrukce podle PD. Poloha prostupů, 

půdorysné rozměry, tloušťky konstrukcí, rovinatost to všechno jsou parametry kontroly. 
Beton musí být bez prasklin, viditelně prokreslené výztuže, dutin a porušení. 

Konstrukce bude kontrolována i za přítomnosti TDI. 

11.3.9. Kontrola vlastností betonu v konstrukcích 
Namátkově bude probíhat odebírání vzorků, na kterých budou provedeny 

zkoušky betonu, odebírat se budou nejméně tři vzorky do krychlí o rozměru 
150x150x150 mm. 
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12. BOZP pro provádění monolitických stropů 

Na bezpečnost a ochranu zdraví při zdění je zpracována tabulka rizik v příloze 
číslo B9., kde jsou uvedena zjištěná rizika při práci – jejich zdroj, popis rizikových 
faktorů se zdůvodněním patřičnosti a preventivní opatření, jak nebezpečným situacím 
předcházet, jak se jim vyhnout. 

S přehledem rizik je zhotovitel povinen pracovníky seznámit a proškolit je o 
bezpečnosti práce na staveništi a při provádění monolitických stropů. O proškolení se 
provede zápis do stavebního deníku. Všichni pracovníci podepíší před zahájením prací 
seznámení s těmito informacemi, nařízeními a zásadami. 
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13. Blower door test 

Součástí realizace rodinného domu v Křelově bude i provedení blower door 
testu. Tento test byl požadován z důvodu kontroly těsnosti obálky domu, protože na 
tento objekt jsou kladeny velké požadavky na tepelnou izolaci, akumulaci tepla, 
neprůzvučnost konstrukce apod. Řešení detailů konstrukčních částí a kvalita provádění 
musí počítat s těmito zvýšenými požadavky na standard domu. 

13.1. Význam blower door testu 
S myšlenkou úspory energie a zejména udržitelného rozvoje působení člověka 

na Zemi je tendence snižovat energetickou náročnost budov. Rodinné bydlení je jednou 
z možností přispět, jak se říká, se svou troškou do mlýna. Proto investoři soukromí i 
veřejní stále více dbají na ekologické přístupy ve výstavbě. Obecně jsou navrhovány 
domy, které i předčí v nárocích legislativní požadavky na doporučené hodnoty. Stále 
více odborníků mluví o nutnosti závádět přísnější standardy ve výstavbě, ale také je za 
tím, podle mého názoru, i výzva, snaha se přiblížit nulové energetické náročnosti. 

 Nižší energetická náročnost budovy přímo souvisí s její obálkou a zejména její 
vzduchotěsností. Stanovení průvzdušnosti probíhá kvůli detekci poruch a netěsností a 
následně pro jejich odtranění. Základními kriterii pro úspornost nízkoenergetických a 
pasivních domů je měrná potřeba primární energie a limitní potřebu tepla na vytápění. 
Těchto požadavků lze docílit prostředky notoricky známými – od správného umístění 
počínaje, přes zateplení, použití akumulačních materiálů a konče množstvím mnoha 
detailů. Jedním z těchto prostředků je také snížení průvzdušnosti obálky. 

Nezbytnost snížení průvzdušnosti vychází z poznatku, že i ve standardních 
stavbách ztráta tepla větráním, zpravidla realizovaným nekontrolovanou průvzdušností 
konstrukce obálky, dosahuje až 40% celkové ztráty tepla. (Zdroj informací: 
http://www.tzb-info.cz/3896-blower-door-test-pruvzdusnosti-budov-detekcni-metody, 
[52]).  

13.2. Obecné provádění vzduchotěsných budov 
Aby budova splňovala požadavky na neprůvzdušnost, musí ve skladbě 

obsahovat vzduchotěsnící vrstvu. Důležité je z tohoto pohledu rozlišovat pojmy 
vzduchotěsnost a parotěsnost. 

13.2.1. Vzduchotěsnost 
Jedná o schopnost obálky budovy propouštět vzduch. Proudění vzduchu 

obálkou budovy je podmíněno rozdílem tlaku vzduchu mezi vnitřním a vnějším 
prostředím a přítomností míst propustných pro vzduch (netěsností). Vzduchotěsnost 
obálky budovy jako celku je kombinovaným efektem všech dílčích netěsností. Rozdíl 
tlaku vzduchu působící na obálku budovy bývá vyvolán větrem, rozdílem vnitřní a vnější 
teploty nebo účinkem mechanických větracích zařízení (zpravidla jejich kombinací). 
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Čím větší je tlakový rozdíl, tím větší je průtok vzduchu obálkou budovy. Vzájemná 
závislost se nejčastěji vyjadřuje tzv. empirickou rovnicí proudění: 

 

kde:  

V je objemový tok (průtok) vzduchu v m3/h;  
C je součinitel proudění v m3/(h.Pan);  
n je bezrozměrný exponent proudění. 

Vzduchotěsnost obálky budovy je možné vyjádřit přímo pomocí hodnot C a n. 
Součinitel proudění C v podstatě udává „velikost“ netěsností a exponent proudění n 
charakter proudění (laminární/turbulentní). Hodnoty C a n je možné spolehlivě určit 
pouze měřením. Protože hodnocení jedné vlastnosti pomocí dvou veličin je nepraktické, 
vyjadřuje se vzduchotěsnost jinými, jednočíselnými odvozenými veličinami [4, 5]. 
Zřejmě nejpoužívanější je intenzita výměny vzduchu při referenčním tlakovém rozdílu 
50 Pa, n50: 

 

kde:  

V50 je objemový tok vzduchu skrz obálku budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa v m3/h;  
V je objem vnitřního vzduchu v m3. 

Hodnota n50 umožňuje vzájemně porovnávat vzduchotěsnost různých budov, 
neboť vztahuje průtok vzduchu netěsnostmi při referenčním tlakovém rozdílu na 
jednotku objemu budovy. Hodnota V50 se zjišťuje měřením. [14] 

13.2.2. Parotěsnost 
Konstrukce parotěsnící závisí na pomalém procesu propouštění difúzní páry. 

Mluvíme-li o difúzi vodní páry ve stavebnictví, máme na mysli pouze transport molekul 
vodní páry ve vzduchu, nebo ve vzduchem vyplněných pórech a kanálcích stavebních 
materiálů. 

13.2.3. Volba konstrukčního systému 
Volba konstrukčního systému, zda se jedná o dřevostavbu nebo masivní 

konstrukci, nemusí mít zásadní vliv na výslednou průvzdušnost obálky budovy. Velmi 
významná je jak kvalita projektu a vyřešení konstrukčních detailů pro provádění již 
v přípravné fázi, tak péče věnovaná technickým řešením při výstavbě či případně 
rekonstrukci.  

Opatření pro vzduchotěsnost budovy je třeba chápat jako ucelený systém. Jeho 
návrh musí být komplexní. V každé obalové konstrukci se vymezí vzduchotěsná vrstva, 
dále se zvolí materiál této vrstvy a propojení a spojení vrstvy napříč jednotlivými 
konstrukcemi ve vhodných návaznostech. Vrstvou by mělo procházet co nejméně prvků 
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(komíny, VZT odtahy, apod.) a při prostupech je potřeba vyřešit napojení 
vzduchotěsných vrstev, včetně napojení okenních a dveřních otvorů na obalovou 
vzduchotěsnou vrstvu. To jsou úkoly projektanta při navrhování, zvláštní pozornost je 
potřeba věnovat materiálům, jak zajišťujícím vzduchotěsnost obalové konstrukce 
v ploše, tak doplňujícím speciálním výrobkům – lepicím páskám, těsněním prostupů 
apod. 

Při realizaci je třeba dbát na pečlivé provedení plochy i detailů a koordinaci 
pracovních postupů, aby nedošlo k poničení či porušení dokončených systémů při 
navazujících činnostech. 

13.2.4. Důsledky netěsností: 
Při chybném provedení či navržení konstrukce nebo při poruchách systému 

dochází k nežádoucím vlivům na vnitřní pohodu pobytu osob a neefektivnosti 
z ekonomického hlediska: 

• snížení účinnosti větracího systému; 

• snížení účinnosti procesu zpětného získávání tepla (tzv. rekuperace) 
z odváděného vzduchu, pokud je budova takovým zařízením vybavena; 

• zvýšená tepelná ztráta budovy; 

• zvýšené riziko kondenzace uvnitř konstrukce způsobené intenzivním 
transportem vlhkosti skrz netěsnosti; 

• urychlení degradačních procesů v okolí netěsnosti a snížení životnosti 
celé konstrukce; 

• snížení kvality vnitřního prostředí vlivem proudícího chladného 
vzduchu; 

• snížení teploty vnitřního povrchu v místě netěsnosti (riziko povrchové 
kondenzace, „chladné sálání“); 

• zhoršení akustických vlastností konstrukce. [14] 

13.3. Legislativa 
Problematika návrhu a měření vzduchotěsných budov se opírá o tyto normy: 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky  

TNI 73 0329 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi 
nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy 

TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi 
nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy 

ČSN EN 13 829 Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková 
metoda 

ČSN EN ISO 12569 Tepelné vlastnosti budov - Stanovení výměny vzduchu v budovách 
- Metoda změny koncentrace indikačního plynu 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
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Vyhláška č. 268/2009 Sb. normové požadavky činí závaznými, v normě jsou 
však i doporučené hodnoty, které nejsou závazné, ale lze z nich vycházet při návrhu 
konstrukcí ve vyšším standardu. 

Norma ČSN 73 0540 – 2 se v kapitole 7 zabývá Šíření vzduchu konstrukcí a 
budovou – její průvzdušností a větráním místností. Mimo jiné říká, že v obvodových 
konstrukcích se nepřipouští netěsností a neutěsněných spár. Odkazuje se zde i na úroveň 
techniky a zavazuje k tomu, že všechna napojení musí být provedena vzduchotěsně.  

Celková průvzdušnost obálky budovy stanoví podle celkové intenzity výměny 
vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa. Hodnota n50 je stanovená experimentálně v h-1 
a doporučuje se splnění podmínky: 

n50 ≤  n50,N 

Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50,N dle normy ČSN 
73 0540-2 

Větrání v budově 

Doporučená hodnota celkové 
intenzity výměny vzduchu  

n50,N [h
-1] 

Úroveň I Úroveň II 

Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0 

Nucené 1,5 1,2 

Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 0,8 

Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se 
zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní 
budovy) 

0,6 0,4 

Tabulka 19 - Doporučené hodnoty celkové intezity výměny vzduchu 

Postup pro stanovení průvzdušnosti (vzduchové propustnosti) budov nebo 
jejich částí měřením (experimentálně) na budovách (in situ) stanovuje norma ČSN EN 
13829. Norma popisuje podstatu postupu měření, přípravu budovy před měřením a 
způsoby vyhodnocení výsledků, uvádí také informace o přesnosti měření. 

13.4. Princip 
Jedná se o metodu tlakového spádu s použitím externího ventilátoru, která 

spočívá v opakovaném měření objemového toku vzduchu skrz obálku budovy. 
V budově nebo její části se docílí tlakových rozdílů, které jsou uměle vyvolané 
zařízením a zároveň jsou kontrolovány a tento tlakový rozdíl je měřen. Tlakový rozdíl 
při probíhajícím testu je zvolen vyšší než potenciální rozdíl způsobený vlivem počasí a 
klimatu. 

V případě blower door testu je zařízením blower door, tedy ventilátor 
s proměnnými otáčkami, užívá se externí metody, a tedy je ventilátor umístěn do 
obvodového pláště budovy a to do dveřního či okenního otvoru. Blower door test je 
nejrozšířenější měřicí metodou, postup je propracovaný a standardizovaný.  
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Obrázek 72 - Nákres principu blower door testu 

(Zdroj: http://www.naeci.com/blower-door-testing) 

Užití ventilátorů pro testování je omezeno výkonem ventilátoru, obvyklý 
ventilátor lze použít na budovy menších rozměrů, například rodinné domy. Pro 
rozsáhlejší budovy se využívá soustavy ventilátorů, které jsou umístěny v jednom místě, 
nebo naopak jednotlivě, i tak ale může být u větších budov složité dosáhnout velkého 
rozdílu tlaků potřebných k průkaznému měření těsnosti obvodového pláště. Další 
možností pro měření je budovu rozdělit na jednotlivé úseky a měřit tyto části postupně. 
Jedná se o složitější měření, která jsou více náchylná k chybám. 

Výsledky měření pomocí ventilátorů a digitálních měřících zařízení jsou 
dvojice hodnot tlakový rozdíl / odpovídající objemový tok vzduchu. Hodnoty se vynáší 
do grafu závislosti, obvykle v logaritmickém měřítku pro větší přehlednost výsledků 
testu. Obvykle se provádí dvě série měření při podtlaku a při přetlaku v budově. 

Měření se používá k mezioperační kontrole vzduchotěsnosti obálky jako 
podklad pro opravu nedostatků a netěsností obvodového pláště budovy. Běžné použití je 
také po úplném dokončení stavby budovy pro deklaraci dosažené úrovně nepropustnosti 
obálky. 

13.5. Měřící zařízení 
Blower door je přenosný ventilátor běžně užívaný pro měření vzduchové 

nepropustnosti obálky budovy. Jeho použití je univerzální.  

Části Blower door zařízení: 

• Ventilátor s regulovatelnými otáčkami 

• Nastavitelné kryty ventilátoru 

• Vnější nastavitelný rám 

• Přístroj pro měření tlakových rozdílů a objemového toku vzduchu 
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• Plastové trubičky pro připojení na měřící přístroj, poskytující 
informaci o tlaku vzduch v exteriéru a interiéru a o objemovém toku 
vzduchu ventilátorem 

• Vzduchotěsná plachta s utěsněným otvorem pro ventilátor 

 

 
Obrázek 73 - Blower door přístroj 

 
Obrázek 74 - Nákres blower door přístroje 
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Ventilátor musí mít plynule měnitelné otáčky a pro univerzální použití by měl 
disponovat velkým výkonem. Jemné regulace průtoků vzduchu se dosahuje i pomocí 
krytů ventilátoru, tedy regulací účinné velikosti ventilátoru. Pro velmi těsné budovy by 
nemusel ventilátor být schopen pracovat s tak nízkými otáčkami, jakých by bylo 
potřeba, v těchto případech se používá krytů, clon. Velikosti těchto clon jsou 
kalibrované. 

 
Obrázek 75 - Ventilátor blower door přístroje 

Pro měření tlakového rozdílu se používá citlivé čidlo s rozsahem 0 až 100 Pa 
s přesností ±2 Pa. S exteriérem je čidlo spojeno plastovou trubičkou prostrčenou skrz 
vzduchotěsnou folii (jedná se o poplastovanou textili). Měřící přístroje mohou být buď 
digitální nebo analogové. Digitální přístroje jsou výhodnější z hlediska automatizace 
měření, jedná se o přednější metodu měření. Odečet veličin z analogových přístrojů 
bývá nesnadný a běžně kolísá, proto je více náchylný k chybovosti. U novějších 
přístrojů je měřící zkouška a její průběh řízen softwarově a zcela automaticky. 

 
Obrázek 76 - Měřící přístroj blower door přístroje 
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Dalším zdrojem chybovosti bývají nepříznivé klimatické podmínky – silný vítr, 
velký telplotní rozdíl mezi interiérem a exteriérem, prudké změny počasí, nízký nebo 
vysoký tlak apod. I v tom případě lze měření provádět, ale doporučuje se užití 
automatického digitálního snímání z důvodu možného zkreslení výsledků.  

Zařízení je třeba pravidelně kontrolovat pro zachování velké přesnosti 
naměřených výsledků. Měřící přístroje musí být pravidelně kalibrovány.  

13.6. Pracovní postup měření 
V řadě zemí jsou postupy standardizovány v normách a předpisech pro 

provádění Blower door testu, v České republice je touto normou pro provádění 
ČSN ISO 13829.  

Postup se sestává z následujících částí: 

• Kontrola přístrojů; 

• Kontrola klimatických podmínek a vhodnosti měření v nich; 

• Osazení měřicího přístroje do vhodného místa; 

• Příprava budovy pro test 

• Volba tlakových rozdílů; 

• Změření tlakového rozdílu na počátku měření; 

• Průběh testu, měření hodnot; 

• Změření tlakového rozdílu na konci měření. 

13.6.1. Kontrola p řístrojů a klimatických podmínek 
Je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat měřicí přístroje, tyto přístroje musí 

být pravidelně kalibrovány. Nevhodnou a nedostatečnou kontrolou se do měření může 
vnášet chyba. 

Chyby v měření mohou vznikat i nepříznivými klimatickými podmínkami: 

• Silným větrem; 

• Vysokým rozdílem teplot mezi interiérem a exteriérem; 

• Rychlé změny počasí. 

Měření by tedy mělo probíhat pouze za vhodných podmínek, ke zkoušce se 
poznamenají hodnoty síly větru a rozdílu tlaků na počátku měření a na konci. Naměřené 
hodnoty se zohlední při vyhodnocování výsledků zkoušek.  

13.6.2. Osazení měřicího přístroje 
Nejdříve musíme zvolit vhodný otvor pro osazení přístroje, zpravidla jím 

bývají vstupní dveře, ale nemusí tomu tak být, pokud vedou do menší místnosti, 
například vstupní chodbičky, nebo pokud by proudu vzduchu bránila konstrukce nebo 
jiné překážky. Pro osazení měřicího přístroje je možné využít i okenní otvor, je však 
problém s manipulací přístroje. Pro osazení přístroje není u většiny výrobců nutné 
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vysadit dveřní či okenní křídla, ale je potřeba je zajistit, aby neovlivnili průběh testu 
pohybem a bráněním proudu vzduchu. 

Nastavitelný rám přizpůsobíme velikosti zvoleného otvoru a připevníme 
k němu vzduchotěsnou plachtu pomocí příchytek a pásků. Rám i s plachtou umístíme 
do dveřního či okenního otvoru a utáhneme stavitelné šrouby rámu. Některé typy rámů 
obsahují ještě těsnění po obvodu, aby byl zajištěno těsné usazení, nebo je možné užít o 
obvodu rámu těsnících pásků pro eliminaci zkreslení měření. 

Do otvoru ve vzduchotěsné plachtě vsuneme ventilátor, jedná se o pružný 
rukáv, který obemkne ventilátor. Ventilátor zavěsíme za rukojeť na rámovou příčel. 
Nesmí být narušen tok vzduchu ventilátorem, jak z interiéru, tak z exteriéru. Toto je 
potřeba zkontrolovat. 

Skrz plachtu prostrčíme trubičku pro spojení podmínek exteriéru a měřícího 
přístroje. Gumová hadička by měla mít co nejvíce vodorovnou pozici bez delších 
svislých úseků. Konec trubičky musí být umístěn mimo dosah ventilátoru a proudícího 
vzduchu ventilátoru, taktéž musí být chráněn před větrem (umístění v závětří i uměle 
vytvořeném). Plastová trubička musí být chráněna před slunečním zářením z důvodu 
zkreslení tlaku a výsledků. 

Další plastová trubička spojuje ventilátor s měřícím zařízením, na ventilátoru je 
umístěn náustek pro takovou trubičku. 

Měřicí přístroj lze připevnit na rám nebo libovolně poblíž ventilátoru. U 
digitálních přístrojů je možnost napojení na software teda nejčastěji na přenosný 
počítač, který pak automaticky řídí celý průběh měření a zpracovává průběžné výsledky 
měření. 

V průběhu testu je zakázáno pohybovat poblíž ventilátoru a tím ovlivňovat 
proudění vzduchu ventilátorem. Zařízení musí být co nejtěsněji osazeno v otvoru dveří 
či okna, aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění testu a tím horších naměřených výsledků 
než ve skutečnosti. 

13.6.3. Příprava budovy pro test 
Před zahájením testu je potřeba zajistit, aby vzduch proudil netěsnostmi 

v obvodovém plášti a proto je nutné zajistit všechny otvory nerelevantní pro test. Cílem 
testu je zjistit netěsnosti v konstrukci a ne zpochybnit počet oken a dveří v budově. 
Taktéž se budova musí zajistit proti poškození účinky přetlaku nebo podtlaku v budově. 
Při měření dokončených budov je riziko poškození minimální, u mezioperačních 
kontrol měřením blower door testem je potřeba se zamyslet nad možností poškození 
některých konstrukcí, mohlo by dojít k odtržení některých částí, jedná se zejména o 
hydroizolace a parotěsnící izolace a podobně. 

Podle přípravy na test rozlišujeme dvě metody – metodu A a metodu B. Volba 
metody závisí především na cíli zjišťování. Volba metody nemusí být úplně 
jednoznačná. 

Metoda A – měření budovy v provozním stavu 
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Metoda A má vypovídající hodnotu o konstrukci jako celku, na výsledek májí 
vliv netěsnosti v obálce budovy, tak i záměrné otvory v obálce budovy (odtahy 
technických zařízení, prostupy apod.). Metoda A se užívá například pro zjištění potřeby 
energie pro vytápění, rekuperaci a pro výpočty správné výměny vzduchu. 

Při přípravě budovy pro metodu A postupujeme podle normy ČSN ISO 13829, 
která postup popisuje. Budova se ponechává ve stavu typickém pro období, kdy je 
v provozu systém vytápění nebo chlazení, tedy běžném stavu budovy, tedy žádná 
zvláštní opatření pro zlepšení vzduchotěsnosti se neprovádí, neprovádí se ucpávky 
prostupů obálkou budovy. Je potřeba zkontrolovat uzavření všech oken a dveří. Pokud 
je v budově otevřené topeniště musí se vyklidit z důvodu znečištění místností nasátým 
popelem při zkoušce pod tlakem.  

Metoda B – měření vzduchotěsnosti obálky budovy 

Metoda B se užívá pro měření těsnosti stavebních prvků, částí a konstrukcí, 
jedná se o zkoušku vzduchotěsnících vrstev obálky a případnou detekci jejich poruch a 
nefunkčnosti, významem těchto zkoušek bývá odstranění závad na konstrukcích, 
například se může jednat o kontrolu parozábrany před zakrytím další konstrukcí, kde je 
blower door test mezioperační kontrolou provádění střešní, obvodové nebo jiné 
konstrukce. Jako výstupní kontrola test sloužívá k deklaraci dosažené těsnosti 
zhotovených konstrukcí, tedy kvality provedení konstrukce z hlediska vzduchotěsnosti a 
jak už bylo uvedeno význam na výsledky testu má i kvalita návrhu v projektové 
přípravě. 

Při měření metodou B se utěsňují všechny otvory v obvodových konstrukcích. 
Jedná se například o tyto části: 

• Otvory od VZT zařízení, klimatizačních zařízení, rekuperačních 
systémů – nasávací a výfukové otvory, odvody vody apod. 

• Komíny a odtahy od ÚT 

• Větrací klapky a mřížky pro přirozené větrání 

• Odtahy digestoří a jiných zařízení 

• Zavětrovací komínky kanalizace, kanalizační potrubí 

• Další netěsné prvky – výlezy do podkroví, výfukové potrubí 
centrálního vysavače… 

Pro dočasné utěsnění otvorů slouží plastové folie a lepicí pásky běžně 
používané, není třeba speciálních vzduchotěsnících výrobků. Provedení těchto 
dočasných utěsnění by však mělo být pečlivé, protože nedostatečné nebo nedostatečně 
pevné utěsnění by mohlo zkreslit výsledek zkoušky, pokud by v průběhu testu došlo 
k uvolnění utěsnění. Zvláštní pozornost proto věnujeme přilnavosti lepicích pásek 
k povrchu při utěsňování. Po skončení měření je nutné zkontrolovat neporušenost 
dočasného utěsnění, zda nedošlo k odlepení nebo uvolnění utěsňujících folií a pásek. 

Při utěsňování všech technických zařízení je třeba věnovat zvláštní pozornost 
správnému postupu. Utěsněny by měly být prostupy obálkou konstrukce, například u 
potrubí vzduchotechniky se jedná o vstupní a výstupní otvory ve fasádě, nikoli vstupní a 
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výstupní otvory do větrací jednotky. Kde potom dochází ke značným zkreslením 
zejména u těsných budov vlivem netěsnosti samotné vzduchotechnické jednotky a 
potrubí v délce.   

13.6.4. Volba tlakových rozdílů 
Jednotlivé úrovně tlakových rozdílů v průběhu testu se volí s přihlédnutím ke 

klimatickým podmínkám, aby tak byl vyloučen vliv na výsledek testu. Obecně platí, že 
čím potenciálně více mají klimatické podmínky vliv (čím jsou nepříznivější), tím 
větších tlakových rozdílů je potřeba dosáhnout. Každé měření by se mělo skládat 
alespoň z pěti měřících úrovní tlakových rozdílů. Tlakové rozdíly je vhodné volit vyšší 
než 50 Pa. Výjimečně se dá přistoupit i k nižšímu rozdílu než 50 Pa, pokud nelze 
dosáhnout takového tlakového rozdílu, ale hodnoty rozdílu pod 25 Pa by měly být 
prohlášeny za neplatné. 

Z hodnot tlakových rozdílů naměřených před začátkem a po ukončení měření 
získáme tzv. základní tlakový rozdíl, ten je proměnný a závisí na vnějších podmínkách 
v exteriéru při měření. Základní tlakový rozdíl se užije ke korekci výsledků testu. 

13.6.5. Průběh testu 
Volba tlakových rozdílů, vhodné klimatické podmínky a volba metody měření 

nemusí být vždy jednoznačné. Všechny podmínky se musí zaznamenat do protokolu o 
provádění. Může dojít ke zvláštním případům, kdy je možnost nepostupovat podle 
postupu popsaném normou ČSN ISO 13829, jedná se však o zvláštní případy, odchylku 
od standardizovaného postupu a jejich důvod mají být podrobně popsány v protokolu o 
měření. 

Hlavním úkolem testu je změřit objemový tok vzduchu proudícího netěsnostmi 
při různých úrovních tlakového rozdílu vyvolaného ventilátorem. Otáčky ventilátoru se 
nastavují manuálně nebo automaticky tak, aby bylo dosaženo potřebných tlakových 
rozdílů. Doporučuje se postupovat od nejvyššího tlakového rozdílu po nejnižší.  

13.6.6. Výsledky  
Výsledky měření se vynáší do grafu závislosti objemového toku vzduchu na 

vyvolaném tlakovém rozdílu. Při vykreslení grafu v logaritmickém měřítku má závislost 
tvar přímky. 
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Obrázek 77 - Graf výsledků blower door testu 

Naměřené hodnoty je potřeba opravit s ohledem na klimatické podmínky, které 
působily během testu, proto měříme základní tlakový rozdíl, také se naměřené hodnoty 
opravují s ohledem na rozdíl teplot interiéru a exteriéru. 

O výsledku měření se vystaví protokol podle normy ČSN EN 13 829. 

13.7. Zdroje 
NOVÁK, Jiří. Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 
203 s. ISBN 978-80-247-1953-5. 

http://www.tzb-info.cz/3896-blower-door-test-pruvzdusnosti-budov-detekcni-metody 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/mereni-vzduchotesnosti-budov-v-ramci-programu-
zelena-usporam_N2596 

http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/difuze-vodni-pary-v-konstrukci/ 

http://www.slanina.cz/publikace/files/03_slanina_parotesna_vrstva_terminologie_rozde
leni_navrhovani.pdf 

http://www.zstv.cz/testovani-vyrobku/blowerdoor/blowerdoor.html 

http://www.enviromaticsgroup.com/blower-door-test.html 

https://www.youtube.com/watch?v=67v_rTaZmOA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blower_door 

http://products.energyconservatory.com/minneapolis-blower-door-system/ 

http://atelier-dek.cz/blower-door-test-pri-mereni-staveb-s-lehkou-obvodovou-
konstrukci-335 
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14. Smlouva o dílo 

o zhotovení stavby: 

uzavřená podle §2586 a násl. občanského zákoníku 

 

14.1.  Smluvní strany 

14.1.1. Objednatel: 
 Firma/název 

Se sídlem:  

Zapsaný v OR: 

IČ:       

DIČ:       

 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

 

Jednající:  

Oprávnění k jednání ve věcech smlouvy:  

Oprávnění k jednání ve věcech stavby:  

Technický dozor objednatele:  

Koordinátor BOZP:  

Elektronická adresa pro komunikaci: 

14.1.2. Zhotovitel:  
Firma/název:  

Se sídlem:  

Zapsaný v OR: 

IČ: 

DIČ: 

 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

 

Jednající: 

Oprávnění k jednání ve věcech smlouvy: 

Oprávnění k jednání ve věcech stavby: 

Elektronická adresa pro komunikaci: 
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Údaje o objednateli i zhotoviteli byly elektronicky ověřeny v administrativním 
registru ekonomických subjektů a doloženy platným výpisem z OR nebo živnostenským 
listem. V případě změny údajů uvedených shora se objednatel i zhotovitel zavazují o 
nich bezodkladně informovat druhou stranu. 

  

14.2. Podklady pro uzavření smlouvy 
Zadávací dokumentace (specifikace - příloha č. 1).         

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.12.2014 (příloha č. 2).  

Územní rozhodnutí vydané dne ……………………. pod č.j. …………………………...   

a stavební povolení vydané dne ……………………. pod č.j. …………………………. 

14.3. Předmět smlouvy 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále 
specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho 
provedení. 

3.2. Předmětem díla je realizace stavby: 

RODINNÝ DŮM V KŘELOVĚ 
3.3. Stavba bude umístěna v katastrálním území Křelova, okr. Olomouc, na 
pozemcích označených ke dni podpisu této smlouvy parcelními čísly 965/10 a 966/1.  

3.4. Dílo je jednoznačně specifikováno dokumentem uvedeným v bodě 2.1. této 
smlouvy. Ostatní dokumenty uvedené v oddíle 2. této smlouvy upřesňují některé 
podrobnosti týkající se díla a jeho provádění.  

14.4. Projektová dokumentace 
4.1. Projektantem a osobou oprávněnou provádět autorský dozor je projekční 
kancelář Gram s.r.o., Ing. Martin Blažek. 

4.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli  projektovou dokumentaci(kterou v 
souladu s touto smlouvou zajišťuje) 4x v tištěné formě + v elektronické formě. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dohodnout si termíny předávání podkladů a 
projektové dokumentace tak, aby nebyl ohrožen termín zahájení a dokončení díla. V 
případě, že by některá ze stran opomíjela svoje povinnosti vyplývající z tohoto oddílu 
smlouvy, bude na tuto skutečnost druhou stranou upozorněna, a to písemnou 
upomínkou obsahující určení chybějících podkladů, popřípadě jejich vad.       

14.5. Provádění díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje, že dodrží kvalitativní požadavky obecně závazných 
předpisů nebo závazných technických norem ČSN a použije pouze takových materiálů, 
jejichž použití je v ČR schváleno. Komponenty dodané v rámci díla budou nové a 
nepoužité a v nesnížené třídě jakosti.  

5.2. Rozsah a cenu díla lze měnit jen oboustranně potvrzenými dodatky k této 
smlouvě. Předloží-li objednatel dodatečný požadavek na použití materiálů, zařízení, 
pracovních postupů nebo na provedení dalších prací představujících rozšíření předmětu 
díla (dále jen vícepráce), zavazuje se zhotovitel uzavřít s objednatelem dodatek k této 
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smlouvě. Toto pravidlo se použije i v případě, pokud se při provádění prací zjistí, že 
skutečný stav stávajících konstrukcí si oproti stavu popsanému v zadávací dokumentaci 
vyžádá rozsáhlejší či nákladnější práce. Nedohodnou-li se strany jinak, budou 
podkladem pro ocenění jednotkové ceny obsažené v této smlouvě, jejích přílohách nebo 
v podkladech pro uzavření smlouvy. Nebude-li možné cenu stanovit na základě 
podkladů uvedených shora, bude použita metoda ocenění dle ceníku ÚRS Praha v 
aktuální cenové úrovni. Při větším rozsahu víceprácí bude dodatkem dohodnuta nejen 
nová cena díla, ale případně i jeho nový termín dokončení. 

5.3. Při provádění díla dle projektové dokumentace postupuje zhotovitel samostatně. 
Zhotovitel může pověřit provedením díla resp. jeho části jiný třetí subjekt s tím, že 
zhotovitel má odpovědnost jakoby dílo prováděl sám. 

5.4. Objednatel je oprávněn se souhlasem projektanta požadovat použití náhradních 
materiálů a zařízení jen v případě, že jejich použitím nedojde k zhoršení sjednané 
jakosti díla a v důsledku jejich použití nedojde k překročení uvažovaných nákladů 
zhotovitele na provedení stavby ani k oddálení sjednané doby provedení stavby. V 
případě vyšších nákladů zhotovitele spojených s použitím náhradních materiálů a 
zařízení se použije  ustanovení bodu 5.2. této smlouvy.  

5.5. Pro vlastnické právo k dílu i pro nebezpečí škody na věci platí úprava obsažená v 
§ 2599 občanského zákoníku.  

14.6. Doba provádění díla a přerušení prací 
6.1. Doba provádění díla zhotovitelem se sjednává následovně:  

Předání staveniště: 9. Února 2015 
Dokončení díla: 15. července 2016 

 

6.2. Doba provedení díla se sjednává za předpokladu, že ke dni předání staveniště 
zajistí objednatel pravomocné stavební povolení, stavební povolení bude platné po 
celou dobu výstavby a dále za předpokladu plynulého financování stavby objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě řádného a včasného financování ze strany 
objednatele ve lhůtách uvedených v oddíle 8. této smlouvy stavbu řádně dokončí a v 
rozpracovaném stavu ji neopustí. 

6.3. Do doby provádění díla se nezapočítávají dny : 

a)  prodlení objednatele zejména s předáním staveniště, při zajištění pravomocného 
stavebního povolení, s předáním projektové dokumentace a při poskytování potřebné 
součinnosti při provádění díla. 

b)  pozastavení průběhu stavby úředním rozhodnutím, mimo pozastavení z důvodů na 
straně zhotovitele 

c)  likvidace zařízení staveniště po ukončení díla, 

d)  odstraňování drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, a které budou 
zjištěny v předávacím řízení. 

6.4. Při výskytu skrytých překážek, které nenastaly z titulu činnosti zhotovitele a 
které brání řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytném rozsahu přerušit 
provádění díla do doby odstranění těchto skrytých překážek. Zhotovitel není povinen 
tyto překážky odstraňovat, a to zejména v případech, kdy jejich odstraňování vyžaduje 
činnosti, ke kterým není zhotovitel oprávněn nebo které nemá možnost provést. Na 
skryté překážky upozorní zhotovitel neprodleně objednatele, a to zápisem do stavebního 
deníku. Případné náklady spojené s odstraňováním skrytých překážek nejsou zahrnuty 
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do ceny za dílo. Do doby provádění díla se nezapočítávají dny přerušení díla, a to po 
takovou dobu, po kterou přerušení díla ovlivnilo jeho provádění.       

14.7. Cena díla 
7.1. Cena za řádné provedení díla v rozsahu dle ustanovení této smlouvy  se sjednává 
jako pevná a nejvýše přípustná takto: 

18 253 390 Kč 
Slovy: osmnáct miliónů dvě stě padesát tři tisíc tři sta devadesát korun českých 

7.2. K ceně bude připočtena DPH dle obecně závazných předpisů.        

7.3. Cena díla může být měněna jen dodatkem ke smlouvě, a to v souladu s 
ustanoveními oddílu 5. této smlouvy.       

14.8. Platební podmínky, platební kalendář a 
harmonogram stavby 

8.1. Objednatel prohlašuje, že má smluvně zajištěno financování díla.  

8.2. Smluvní strany se dohodly na postupném hrazení ceny díla na základě dílčích 
faktur vystavených zhotovitelem.  

8.3. Dílčí faktura může být zhotovitelem vystavena jedenkrát měsíčně poté, co bude 
objednatelem písemně potvrzeno dílčí předání a převzetí již provedených prací. Pravidla 
pro dílčí předání a převzetí již provedených prací jsou stanovená v oddíle 12. této 
smlouvy. Na základě dílčích faktur lze proplatit maximálně 90% sjednané ceny za dílo.  

8.4. Objednatel je oprávněn zadržet 10% ze sjednané ceny díla, aniž by se dostal do 
prodlení. Toto zádržné bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků případně 
uvedených v  předávacím protokolu o předání a převzetí celého díla.  

8.5. Po úspěšném předání a převzetí díla jako celku vystaví zhotovitel konečnou 
fakturu za dílo, ve které zohlední všechny předchozí dílčí nebo zálohové faktury. 

8.6. Všechny faktury musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními 
předpisy, zejména zákonem o účetnictví a zákonem o DPH a musí k nim být přiložena 
kopie příslušného předávacího protokolu.       

8.7. Platby budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

8.8. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednateli. Smluvní strany 
se dohodly, že prodlení objednatele se zaplacením částky vyšší než 5% z ceny díla se po 
uplynutí 30 dnů po splatnosti považuje za podstatné porušení smluvních povinností 
objednatele. Zhotovitel má v tomto případě právo přerušit provádění díla a písemnou 
upomínkou požadovat, aby objednatel neprodleně sjednal nápravu. Termíny stanovené 
smlouvou pro provedení díla se v tomto případě prodlužují o stejný počet dnů, které 
uplynou od odeslání upomínky po připsání celé dlužné částky na účet zhotovitele. 
Nesjednání nápravy zakládá právo zhotovitele odstoupit od smlouvy v souladu s 
ustanovením §2002 občanského zákoníku. 

8.9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele, náleží zhotoviteli 
cena za řádně provedenou část díla. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, je povinen 
zhotoviteli rovněž zaplatit cenu za již řádně provedenou část díla. 

14.9. Spolupůsobení objednatele před zahájením díla 
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9.1. Objednatel se v rámci spolupůsobení před zahájením a v průběhu díla zavazuje 
předat zhotoviteli staveniště prosté právních a jiných závad. O předání staveniště bude 
sepsán zápis, v němž budou dohodnuty případné další požadavky zhotovitele potřebné 
pro zahájení stavby. Objednatel dále nejpozději ke dni předání staveniště předá 
zhotoviteli pravomocné stavební povolení ke stavbě. 

9.2. Objednatel zajistí určení napojovacích bodů médií pro staveniště tak, aby 
nejpozději ke dni předání staveniště mohl zhotovitel zahájit jednání se správci veřejných 
sítí o připojení. Na všech staveništních přípojkách musí být zřízeno samostatné měření 
spotřeby médií. Spotřebovaná média hradí zhotovitel. 

14.10. Další ustanovení týkající se provádění díla 
10.1. Veškerá úřední rozhodnutí a povolení týkající se stavby jakož i související 
dokumentace budou po dobu provádění díla umístěna v sídle zhotovitele. Pokud by 
listina obsahující takové rozhodnutí či dokumentaci byla adresována pouze objednateli, 
má objednatel povinnost doručit ji zhotoviteli. Pokud by listina obsahující takové 
rozhodnutí či dokumentaci byla adresována pouze zhotoviteli, má zhotovitel povinnost 
informovat o tom objednatele. 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle 
norem řady ISO 9000. 

10.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zároveň zajistí, 
aby jeho zaměstnanci a osoby, které pověřil prováděním díla, dodržovali ustanovení 
obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že má 
zaveden a certifikován systém environmentálního managementu dle norem řady ISO 
14000. 

10.4. Zhotovitel je dále povinen zajistit nebo provést úklid veřejné cesty tak, aby 
znečištění z titulu provádění stavby bylo odstraněno bez zbytečného odkladu po jeho 
výskytu. 

10.5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a osoby, které pověří prováděním díla, 
dodržovali ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, zejména zákoníku práce, zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a 
nařízení vlády 591/2006 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že má zaveden a certifikován systém 
managementu bezpečnosti práce dle OHSAS 18000. 

10.6. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a osoby, které pověří prováděním díla, 
dodržovali ustanovení obecně závazných předpisů o požární ochraně. 

10.7. Dovolí-li objednatel konkludentně nebo na základě výslovného smluvního 
vztahu, aby třetí osoba prováděla na staveništi kontrolní, organizační, stavební nebo jiné 
činnosti, je povinen zajistit, aby i tato třetí osoba dodržovala veškeré povinnosti 
zhotovitele dle tohoto oddílu smlouvy, zejména se podrobila všem bezpečnostním 
opatřením a dodržovala všechna ustanovení obecně závazných předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Objednatel jakož i další osoby, které mají vstupovat na staveniště z titulu svého vztahu 
k objednateli (osoby dle bodu 10.7.) jsou oprávněni vstupovat na staveniště a stavbu 
pouze s vědomím stavbyvedoucího zhotovitele příp. jiných oprávněných osob 
zhotovitele nebo technického dozoru objednatele příp. koordinátora BOZP a jsou 
povinni dbát jejich pokynů.       

10.8. Objednatel (případně objednatelem ustanovený koordinátor BOZP) je povinen 
seznámit se s pravidly obsaženými v registru rizik zhotovitele na tiskopise BOZP SM 
01/03 vedeném zhotovitelem v rámci zavedeného systému řízení BOZP dle norem řady 
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OHSAS 18000 (V uvedeném registru jsou identifikovaná jednotlivá rizika BOZP 
vyplývající z činnosti zhotovitele a registr zároveň obsahuje bezpečnostní opatření, 
která je třeba dodržovat; registr je přístupný v sídle zhotovitele a na vyžádání i u 
stavbyvedoucího). Objednatel (případně objednatelem ustanovený koordinátor BOZP) 
je také povinen zajistit, aby se s těmito pravidly seznámily všechny osoby, které budou 
na staveniště vstupovat s jeho vědomím (osoby uvedené v bodě 10.7.). Za této 
podmínky a při dodržení pravidel bezpečnosti uvedených v právních předpisech i 
registru rizik odpovídá zhotovitel za bezpečnost na staveništi (s odkazem na ustanovení 
části třetí, zákona 309/2006 Sb.). 

14.11. Vedení stavebního deníku 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že na stavbě bude veden stavební deník, a to v 
podrobnostech vyžadovaných obecně závaznými předpisy (zejména § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcího předpisu).  

11.2. Denní záznamy zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele. Objednatel 
(osobně nebo prostřednictvím svého technického dozoru) je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům do 3 pracovních dnů připojovat své stanovisko (souhlas, námitky 
apod.).  Neučiní-li tak, má se za to, že se zápisem souhlasí. 

11.3. Mimo stavbyvedoucího má právo provádět potřebné záznamy v deníku též 
technický dozor objednatele (investora), když zhotovitel je povinen se k nim vyjádřit do 
3 pracovních dnů. Technický dozor objednatele nemá právo měnit rozsah díla, jeho 
cenu či termíny provedení. 

11.4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit práva a povinnosti stran stanovené 
touto smlouvou.  

11.5. Technický dozor objednatele nebo zástupce objednatele oprávněný k jednání ve 
věcech stavby je oprávněn projednávat a odsouhlasovat zápisem do stavebního deníku 
drobné změny projektu a drobné vícepráce, které neovlivňují cenu díla, jeho základní 
parametry a ani sjednanou dobu provádění díla.       

14.12. Kontrola provád ění díla a dílčí předání již 
provedených prací 

12.1. Objednatel je oprávněn provádět osobně nebo prostřednictvím svého 
technického dozoru kontroly díla: 

- sledováním stavebního deníku a průběžnými kontrolami prací přímo na stavbě, a 
to zejména těch, které mají být zakryty 

- svoláváním kontrolních dnů v průběhu provádění díla 
- kontrolou soupisu provedených prací předkládaných v rámci dílčího předání a 
převzetí již provedených prací       

12.2. Technický dozor objednatele je oprávněn vstupovat na staveniště a na stavbu 
sám kdykoli, kdy se na stavbě pracuje. Je oprávněn sledovat průběh provádění díla, 
kontrolovat technologické a technické postupy a činit o tom záznamy do stavebního 
deníku. Je též oprávněn vyzvat písemným zápisem do stavebního deníku zhotovitele, 
aby sjednal nápravu nebo učinil jiná vhodná opatření v případech, kdy se důvodně 
domnívá, že zjistil závady a nedostatky v provádění stavby.  

12.3. V závažných případech zjištěného porušení technologické nebo technické kázně 
je technický dozor objednatele oprávněn dát pokyn k přerušení prováděného díla. 
Porušení je technický dozor objednatele povinen prokázat. Důvodné přerušení 
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provádění díla ze strany technického dozoru objednatele jde k tíži zhotovitele, 
bezdůvodné přerušení jde k tíži objednatele. V případě bezdůvodného přerušení 
provádění díla je zhotovitel oprávněn nezapočítat  jej do doby sjednané k provedení 
díla.  

12.4. Smluvní strany se dohodly na konání pravidelných kontrolních dnů nejméně 
jednou měsíčně. Kromě pravidelných kontrolních dnů je objednatel oprávněn sám nebo 
prostřednictvím svého technického dozoru svolávat specielní kontrolní dny kdykoliv v 
průběhu stavby. Svolává je písemnou pozvánkou odeslanou nejpozději 3 dny před 
termínem konání kontrolního dne s uvedením hlavních bodů náplně kontrolního dne. Je 
oprávněn pozvat na jednání kontrolního dne osoby a orgány, jejichž účast považuje za 
účelnou; vždy však musí pozvat zhotovitele.  

12.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se všech kontrolních dnů a popř. i připravit na 
jednání kontrolního dne vyžádané doklady o průběhu stavby, zejména pak stavební 
deník. Je též povinen poskytnout účastníkům kontrolního dne vyžádané informace a 
vysvětlivky týkající se průběhu stavby. Zápisy z kontrolního dne se stávají přílohou ke 
stavebnímu deníku, závazné pokyny pro zhotovitele však musí být technickým dozorem 
objednatele zapsány do stavebního deníku běžným způsobem. 

12.6. Nejpozději       je zhotovitel povinen předložit objednateli orientační 
harmonogram provádění díla členěný po jednotlivých technologických etapách a 
činnostech. Jednou měsíčně poté, co proběhne odsouhlasení soupisu provedených prací, 
má objednatel právo vyžádat si aktualizovaný orientační harmonogram provádění díla.  

12.7. Ke konci každého kalendářního měsíce předloží zhotovitel objednateli dílčí 
předávací protokol a soupis provedených prací a dodávek členěný co do podrobnosti na 
jednotlivé technologické etapy a technologické činnosti. Objednatel nebo jeho technický 
dozor je povinen vyjádřit se ke shora uvedeným dokumentům nejpozději do tří 
pracovních dnů od předložení. V tomto vyjádření buď odsouhlasí dílčí předávací 
protokol jako celek nebo má právo rozporovat jednotlivé částky uvedené v soupisu 
provedených prací; musí tak ale učinit dostatečně určitým způsobem, aby bylo zřejmé, 
jaká částka se má podle jeho názoru objevit v dílčí faktuře vystavené zhotovitelem. 
Neučiní-li tak, má se uplynutím třetího dne od předložení za to, že jak dílčí předávací 
protokol, tak soupis provedených prací odsouhlasil. 

12.8. Odsouhlasení dílčího předávacího protokolu má význam zejména z hlediska 
kontrolního a účetního. Spojuje-li smlouva nebo zákon určité právní účinky s předáním 
a převzetím díla, myslí se tím předání a převzetí díla jako celku tak, jak je upraveno v 
oddíle 13. této smlouvy. Stejně tak otázku, zda zhotovitel splnil závazky vyplývající z 
této smlouvy řádně a včas, lze posuzovat pouze ve vztahu k předání a převzetí díla jako 
celku.       

14.13. Předání díla 
13.1. Sjednává se, že objednatel je oprávněn užívat předmět díla před jeho předáním 
jedině s písemným souhlasem zhotovitele tak, že toto užívání nebude bránit zhotoviteli 
při provádění dalších stavebních prací. 

13.2. Řádně dokončené dílo bude předáno zhotovitelem objednateli na základě 
předávacího řízení, které bude organizovat zhotovitel. Ještě před zahájením předávacího 
řízení zajistí zhotovitel provedení veškerých zkoušek, potřebných pro převzetí stavby 
daných platnými právními předpisy, a předání osvědčení a atestů zabudovaných 
výrobků a zařízení.  



 176

13.3. K vlastnímu předávacímu řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 3 
dny předem. 

13.4. V den určený zhotovitelem, na který bude pozván objednatel, bude provedena 
podrobná obhlídka díla a bude sepsán zápis o převzetí díla, včetně případného seznamu 
drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla. Podpisem zápisu zhotovitelem a 
objednatelem dojde k převzetí díla. 

13.5. Zápis o převzetí díla (předávací protokol) pořizuje zhotovitel za účasti 
objednatele a případně též jeho stavebního dozoru nebo projektanta. V zápise je třeba 
uvést soupis příloh, případné vady díla, popsat v čem spočívají a dohodnout termín 
jejich odstranění. V zápise o převzetí se dále uvede zhodnocení jakosti provedeného díla 
a podpisy obou smluvních stran.  

13.6. Objednatel převezme předmět díla, a to i tehdy, pokud dílo má jen drobné vady, 
které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla a 
ani je podstatně neztěžují. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně do 
zápisu o předání a převzetí díla uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že 
dílo přejímá. 

13.7. Nebude-li v zápise o převzetí stavebních prací uvedena delší lhůta, platí, že lhůta 
pro odstranění závad zjištěných při předání a převzetí díla činí 14 kalendářních dnů po 
předání a převzetí díla objednatelem a lhůta pro odstranění kolaudačních závad činí 14 
kalendářních dnů po kolaudaci díla.  

13.8. Smluvní strany se dohodly, že se dílo považuje za převzaté také dnem, kdy je 
možné jej prokazatelně užívat v souladu s ustanovením § 122 a § 124 stavebního 
zákona. Pro případné vady či nedodělky zjištěné při místním šetření svolaném 
stavebním úřadem platí stejná pravidla jako by tyto byly uvedeny v předávacím 
protokolu.       

14.14. Vyklizení staveniště 
14.1. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště vyklidí do 14 dnů po převzetí díla 
objednatelem. 

14.2. Součástí vyklizení staveniště bude likvidace veškerého zařízení staveniště, pokud 
se nestalo součástí stavby.       

14.15. Odpovědnost za vady, záruka 
15.1. Na dílo je stanovena záruka, kterou se zhotovitel zavazuje, že po celou dobu 
záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti sjednané ve smlouvě a bude plně funkčně 
způsobilé k užívání podle účelu smlouvy.  

15.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a skončí uplynutím       měsíců od 
předání díla. U komponentů dodávaných na stavbu, u kterých jeho výrobce nebo 
dovozce poskytuje záruku na základě zvláštního záručního listu, platí záruční doba 
uvedená na tomto záručním listu výrobce nebo dovozce. Záruční listy budou předány 
objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla.  

15.3. Záruka se nevztahuje na dodávku materiálů, které si objednatel zajišťuje sám. Za 
vadu se nepovažuje potřeba provádět běžnou údržbu díla. 

15.4. Objednatel prohlašuje, že se k dílu bude chovat s péčí řádného hospodáře. 
Případné záruční vady díla uplatní objednatel u zhotovitele ihned po jejich zjištění, a to 
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písemnou výzvou k odstranění vady s popisem v čem vada spočívá a s popisem jejich 
funkčních projevů.  

15.5. Odpovědnosti za vady díla se může zhotovitel částečně či úplně zprostit, 
prokáže-li objednateli, že rozsah vady by byl menší, pokud by objednatel vadu ohlásil 
ihned po jejím zjištění, nebo že vada či její pozdní zjištění byly zcela či částečně 
způsobeny nedostatečnou péčí ze strany objednatele.   

15.6. Jedná-li se o vadu, která má charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování do 24 hodin od obdržení výzvy k odstranění vady a vadu odstranit v 
nejkratším možném termínu. 

15.7. V ostatních případech a nedohodnou-li se strany jinak, se má za to, že vada má 
být odstraněna do 30 dnů od doručení výzvy.       

14.16. Smluvní pokuty 
16.1. Při prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas, s výjimkou drobných 
vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, je dohodnuta smluvní pokuta ve 
výši       za každý den prodlení. Bude-li prodlením zhotovitele dle tohoto ustanovení 
dotčena pouze část díla, přičemž zbývající část díla je z jeho povahy možno užívat 
samostatně, snižuje se smluvní pokuta v poměru ceny prodlením dotčené části díla k 
celku. 

16.2. Při prodlení zhotovitele se splněním dílčích termínů uvedených v bodě 6.1. 
smlouvy je zhotovitel povinen hradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši  
40.000,- Kč za každý den prodlení.  

16.3. Při prodlení objednatele s placením plateb dle této smlouvy je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši       za každý den prodlení.        

16.4. Při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla nebo vad, na které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen hradit 
objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši       ,- Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. V případě, že se jedná pouze o drobnou vadu, která sama o sobě 
ani ve spojení s jinými vadami nebrání ani neomezuje užívání stavby, snižuje se 
smluvní pokuta na 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

14.17. Zajištění smluvních povinností 
17.1. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla pojištěn proti škodám 
způsobených jeho činností a tuto skutečnost objednateli na jeho žádost prokázat.  

17.2. Zhotovitel je povinen pojistit dílo nejpozději do 14–ti dnů od předání staveniště 
stavebně montážním pojištěním na pojistnou částku rovnající se ceně díla dle této 
smlouvy, s tím, že toto pojištění neskončí dříve než jeden měsíc po plánovaném předání 
díla. Uzavření pojistné smlouvy prokáže zhotovitel objednateli na jeho žádost. 

17.3. Obě strany berou na vědomí, že dílo bude pojištěno v rozsahu rizik dle běžných 
pojistných podmínek České pojišťovny a.s. pro stavebně-montážní pojištění.  

17.4. Náklady na stavebně-montážní pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

14.18. Závěrečná ustanovení 
18.1. Změny a dodatky této smlouvy mohou být prováděny jen písemnou formou. 

18.2. Ze 4 vyhotovení smlouvy o dílo obdrží každá strana po 2 vyhotoveních. 
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18.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, a který nebudou schopny vyřešit vzájemnou dohodou bez 
prostředníka, se nejprve pokusí o vyřešení takového sporu mediací a teprve v případě 
neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení. Smluvní strany se 
zavazují postupovat při volbě mediátora tak, že strana, která druhé straně navrhne 
mediaci, navrhne zároveň ze seznam uzapsaných mediátorů vedeného Ministerstvem 
spravedlnosti ČR v souladu s § 15 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, tři možné 
mediátory, kteří jsou zároveň advokáty zapsanými u České advokátní komory. Druhá 
strana je následně povinna jednoho z takto navržených mediátorů vybrat.  

18.4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu o dílo uzavřely vážně, 
srozumitelně, určitě a svobodně, ne v omylu, ne v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.  Před jejím podpisem si ji přečetly a jejímu obsahu v celé šíři rozumějí, když 
tato smlouva se zákonu nepříčí ani jej neobchází a na důkaz své pravé vůle tak připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 

14.19. Přílohy  
Příloha č. 1 – Specifikace zadávací dokumentace 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10. 12. 2014 
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15. Analýza projektu výstavby 

Pro projekt nadstandardního rodinného domu v Křelově byl vytvořen strukturní 
plán projektu výstavby z pohledu vedoucího výstavby, tedy investora, zadavatele 
projektu. Tento strukturní plán je graficky zpracován v příloze B12. Strukturní plán 
zahrnuje veškerou činnost stavebníka od iniciace projektu, přes přijetí investičního 
rozhodnutí, fázi plánování, provádění, provozování až po ukončení projektu výstavby 
RD v Křelově, jsou v něm uvedeny hlavní dílčí části, neboli fáze výstavby. 

Pro přehled byl zpracován stručný organigram výstavby projektu. Tento 
přehled je doplněn také příkladem dodavatelského systému pro výstavbu. Graf a výčet 
externích organizací najdeme v příloze B13. Jedná se pouze o nástin možností, 
organigram by pravděpodobně byl mnohem širší dle možností a zaběhnuté praxe hlavní 
dodavatelské firmy. Podle uvedeného by se také řídila odpovědnost za jednotlivé fáze 
výstavby. V případě stavby RD v Křelově je stavebníkem a investorem soukromá 
osoba, proto se předpokládá, že by stavebník vyžadoval větší spolupráci v různých 
fázích výstavby. V příloze B14. je proto pouze příklad a nástin toho, jak by funkční 
diagram mohl zjednodušeně vypadat. 

Pro stavbu byla vytvořena kompletní objektová sestava, jednotlivé stavební 
objekty byly zatříděny podle JKSO a v ceníku podle THU přiřazeny jednotkové ceny za 
měrné jednotky. Přehledná tabulka zatřídění objektů a jejich cen je přílohou B15. 

Pro fáze projektu výstavby je sestaven uzlově definovaný síťový graf. K jeho 
vytvoření bylo užito programu MS Excel, tento program pouze pomohl zpracovat 
graficky manuálně vytvořené výpočty. Graf je přílohou B16. 

Pro realizační fázi objektové sestavy jsou dále zpracována data jako finanční 
zdrojová analýza spolu se znázorněním grafického průběhu. V příloze B17. je tabulka 
výstupů časového plánu a v příloze B18. pak grafický průběh finančního zdroje. 

Tyto dokumenty by v praxi posloužili zadavateli stavby pro lepší přehled a 
tudíž lepší možnosti kontroly v průběhu stavby. K těmto výstupům nebyl použit 
specializovaný software, proto se jeví jako ne zcela efektivní i vzhledem použitelnosti – 
zejména malému přizpůsobení v průběhu výstavbového projektu. Pro stavbu rozměru 
nadstandardního RD dle mého názoru však zcela postačují, pro časové plánování bych 
ale jistě použila vhodnějšího nástroje hlavně kvůli velké pracnosti utváření a 
nedostatečné přehlednosti v případě změn a úprav v průběhu. 
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16. Porovnání vápenopískových cihel na českém trhu 

Jak už název napovídá v případě vápenopískových cihel (VPC) se jedná o 
konstrukční prvek vyráběný lisování směsi vápna, písku a vody do forem. Historie 
výroby sahá do přelomu 19. a 20. století. Tento prvek byl mohutně rozvíjen a 
podporován v polovině 20. století v Německu s rozvojem výstavby nízkoenergetických 
a pasivních domů.  

V České republice je ještě výstavba z vápenopískových tvárnic spíše výjimkou. 
Při výstavbě se často setkáváme s mylnou představou, že jde o tvárnice podobné 
pórobetonovým, to však je pouze vizuélní a barevnou shodou. Vlastnosti těchto prvků 
jsou zcela odlišné, což je patrné už například z vysoké objemové hmotnosti a tedy i 
s velkým váhovým rozdílem stejně rozměrově velkých prvků z pórobetonu a 
vápenopísku. 

Nejběžnějčím užitím VPC v České republice je zdění plotů, zídek, kleneb, 
komínů a krbových těles, zejména v Německu a Švýcarsku jsou systémy z VPC užívány 
na stavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů i domů bytových a 
nebytových. Hlavními důvody pro použítí a největšími výhodami VPC jsou vysoká 
pevnost v tlaku, akumulační vlastnosti materiálu a zvukově izolační vlastnosti. Dále lze 
uvést jejich velkou rozměrovou přesnost a užití v přesných konstukcí, kde dokonce není 
nutné aplikovat povrchové úpravy a už při pohledu z poměrně malé vzdálenosti stačí 
pro dobrý vizuélní efekt pouze nátěr, například při užití v technikých prostorách, halách 
apod. 

Nevýhodou provádění jsem shledela obtížnou manipulaci s prvky při ručním 
zdění. Jedná se o prvky s velkou hmotností, ačkoli výrobci nabízejí prvky menších 
rozměrů, přesto je jejich hmotnost velká. Pro zdění lze využít mechaniky. Pro 
manipulaci je v případě zdění větších objektů užito malých zvedacích mechanismů pro 
umísťování bloků do konstrukce, je možné umísťovat i více prvků zároveň. Při zdění 
VPC je také kladen důraz na rozměrovou přesnost, což prodražuje provádění při 
pečlivosti, která je vyžadována u staveb. Další předpokládanou nevýhodou užití tohoto 
konstrukčního systému je faktor ceny, jedná se o poměrně drahý kostrukční systém, této 
problematice se věnuje kapitola č.17, která porovnává finanční náročnost různých 
systémů a v kapitole č. 16.5 je uvedeno cenové srovnání VPC na čekém trhu. 

16.1. Výroba vápenopískového zdiva 
VPC vyžadují ve srovnání s podobnými stavebními materiály pouze nízkou 

spotřebu energie, navíc probíhá ekologicky, nezatěžuje hlukem a nepředstavuje žádné 
zdravotní riziko. 

16.1.1. Suroviny na výrobu 
Vápenopískové cihly jsou vyráběny pouze na bázi přírodních surovin, skládají 

se z jemného křemičitého písku (cca 92%), nehašeného vápna (cca 5%) a vody (cca 
3%). Jednotlivé suroviny jsou skladovány v silech. Díky velkým objemům křemičitého 
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písku je výroba VPC situována blízko těžby písků. Nepřidávají se žádné další látky, 
chemikálie, přísady ani příměsi, pouze při požadavcích na některé specifické vlastnosti 
(například vysoké odstínění RTG záření přidáním magnetitu). Písky jsou nadávkovány 
tak, aby bylo dosaženo optimální křivky zrnitosti. Suroviny k výrobě – vápno a písek – 
jsou intenzivně promíchávány v poměru 1:12. 

voda

3%

nehašené 

vápno

5%

písek

92%

 
Graf 1 - Složení vápenopískových bloků 

16.1.2. Reakční nádoby 
Po promíchání surovin se směs přemístí korečkovým dopravníkem do 

reakčních nádob, kde se vápno hasí, z nehašeného vápna se stane vápenný hydrát. Poté 
dochází k domíchání směsi v domíchávači, směs se nastaví na optimální vlhkost pro 
lisování.  

16.1.3. Lisování 
Po smíchání a vyzrání směsi dochází k jejímu slisování do konečného 

požadovaného tvaru výrobku. Lisování probíhá v automatických lisech. Výměna formy 
lisování může trvat až osm hodin, proto výroba neprobíhá zakázkově, ale vyrábí se do 
skladů. 

16.1.4. Vytvrzení v autoklávu 
Pevnost VPC získají v parní peci – autoklávu. Vytvrzování surových produktů 

probíhá v autoklávu působením vysokého tlaku vodní páry a teploty cca 200°C. Proces 
vytvrzování probíhá čtyři až šest hodin. Chemicky se jedná o uvolňování oxidu 
křemičitého z povrchu zrn písku a tento oxid pak reaguje s pojivem – vápenným 
hydrátem za vzniku velmi pevné CSH fáze. Toto vysvětluje vysokou pevnost 
vápenopískových produktů. Při procesu nevznikají žádné odpadní chemické produkty. 

16.1.5. Skladování 
 Po vytvrzení a vychladnutí jsou prvky použitelné pro stavbu, není nutné zrání 

nebo další vysychání. Po vychlazení jsou bloky rovnou baleny do folií na palety a 
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skladovány Celý výrobní proces je ekologicky velmi šetrný, netrvá déle než 36 hodin, 
nevznikají při něm žádné odpady a je energeticky nenáročný. 

16.2. Proč zvolit vápenopískové zdivo 
V této kapitole uvádím hlavní výhody vápenopískového konstrukčního 

systému. Jedná se o údaje, se kterými operují výrobci, dodavatelé a prodejci 
vápenopískových bloků. V kapitole č.. je porovnání vlastností jednotlivých 
konstrukčních systémů vyjádřeno číselnými hodnotami obecných vápenopískových 
prvků. 

16.2.1. Vysoké pevnosti 
Vysoké pevnosti je zaručeno chemickými vlastnostmi vazby písku a pojiva a 

teké výrobou – vysokým lisovacím tlakem při výrobě. Běžná třída pevnosti v tlaku bývá 
u vápenopískových výrobků 10 až 25 MPa. Vysoká pevnost umožňuje subtilnější 
konstrukci a tím ušetření půdorysné plochy, což sníží náklady na výstavbu. Běžná 
tloušťka stěn u vápenopískových konstrukcí bývá u rodinných domů a menších staveb 
150 mm a 175 mm, u rodinného domu v Křelově je tloušťka zdí 240 mm s ohledem na 
jiné požadované vlastnosti zdiva. 

16.2.2. Přesnost výrobků 
Přesnost VPC redukuje množství spotřebované malty, při zdění 

z vápenopískových bloků se užívá hlavně tenkovrstvého zdění na lepidlo. Použitím 
tenkovrstvé malty se také redukuje množství spotřebované vody na staveništi a taktéž 
při vysychání konstrukce a jejím dotvarování vlivem vysychání má pozitivní vliv 
použití menšího množství záměsové vody. 

Přesnost výrobků také oceníme při aplikaci omítek a kontaktního zateplovacího 
systému. Úspora je patrná z množství spotřebovaných omítacích směsí. Při provozech 
navyžadujících dokonalý povrch, například v průmyslových provozech apod., je 
dokonce možné stěnu opatřit pouze nátěrem, který už z poměrně malých vzdáleností 
působí kompaktně. 

16.2.3. Vysoká měrná hmotnost 
Vysoká měrná hmotnost zajišťuje vysokou tepelnou stabilitu a neprůzvučnost 

budov. Díky vysokým akumulačním vlastnostem prvků s vysokou měrnou hmotností je 
VPC s výhodou užíváno při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Vysoký 
útlum hluku ocení pak obyvatelé při užívání. Standartní objemové hmotnosti VPC 
bývají kolem 1800 až 2000 kg.m-3. 

16.2.4. Dobré akustické vlastnosti 
I při nízké tloušťce zdiva je dosahováno dobrých akustických vlastností zdiva 

díky jeho velké měrné hmotnosti. Tato vlastnost je výborně využitelná zejména pro 
bytové domy, kde je žádoucí odhlučnit jednotlivé bytové jednotky. V rodinných 



 186

domech s vyšším požadavkem na soukromí či domech v rušných částech obyvatelé jistě 
uvítají vysokou zvukovou neprůzvučnost VPC. 

Základními faktory pro šíření hluku v budovách a případném odstínění hluku 
jsou otvory ve vnějším plášti a potom parametry obvodových a dělicích konstrukcí a 
jejich měrná hmotnost. Vylehčené zdicí materiály v tomto směru nemohou konkurovat 
VPC.  

16.2.5. Výborné tepelně akumulační vlastnosti 
Tepelně akumulační vlastnosti zmiňujeme zejména u tepelné stability zdiva a 

vnitřní pohody obývaného prostoru. Díky telené akumulaci dochází k velmi pozvolným 
teplotním změnám kontrukce při změnách vnitřní nebo venkovní teploty. Pro tepelnou 
pohodu člověka uvnitř objektu přispívá stálá povrchová teplota stěn. 

K tepelným vlastnostem vápenopískového zdiva ještě přispívá snadná montáž 
zateplovacího systému, pro provedení zateplovacího je nutné, aby nosné zdivo bylo 
zcela přesné a rovinné, což zdivo z přesných VPS splňuje. 

16.2.6. Protipožární odolnost 
Vápenopískový materiál má dobré protipožární vlastnosti, vykazuje vysokou 

protipožární odolnost ve třídě A1. Vápenopískový materiál je nehořlavý. Díky 
chemickým vazbám a mikrostruktuře, dojde ke změnám, teprve když teplota dosáhne 
600 °C. Příznivé chování při hoření vyplývá z jeho složení a z výrobního postupu. Při 
výrobě v autoklávu vytvrzováním v páře je přítomná voda svázána s křemičitým pískem 
a vápnem. 

V případě požáru je třeba značné množství energie na ohřátí samotné 
konstrukce a potom na uvolnění chemických vazeb. Ve zdivu je poměrně málo stavební 
vody. 

16.2.7. Ekologie 
VPC chrání zdroje životního prostředí, má výbornou ekologickou bilanci. 

Vápenopísková konstrukce je ekologicky šetrná nejen samotným provozem kvůli 
možnosti realizace nízkoenergetických a pasivních domů, ale také díky ostatním fázím 
životního cyklu budov. 

Suroviny jsou přírodní – vápno, písek a voda, jejich těžba není devastující a 
jejich zpracování není náročné na spotřebu energie. Kromě vápna se nic nemele ani 
nepálí. Vytvrzování materiálu probíhá v páře při poměrně nízké teplotě kolem 200 °C. 

Pro výrobu 1 tuny vápenopískových cihel se spotřebuje 1105 MJ primární 
energie. Z celkové spotřeby činí 51% samotná výroba, 42% připadá na suroviny 
(zejména vápno), 5% na balení a pouze 2% na dopravu. Při výrobě 1 tuny cihel vznikne 
množství skleníkových plynů odpovídající 133,5 kg CO2. [57] 
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samotná výroba suroviny (zejména vápno) balení doprava

 
Graf 2 - Porovnání energetické náročnosti fází výroby VPC 

16.2.8. Ochrana proti rentgenovému záření 
Zdivo z vápenopískových bloků má také velké využití ve zdravotnictví a 

v nemocnicích díky vysoké účinnosti stínění RTG záření. Vápenopískové zdivo 
poskytuje ochranu také před zářením, radary, odposlouchávání. Celkově se jedná o 
ochranu obyvatel i před elektrosmogem. 

Výzkumy Prof. Dr. Ing. Pauliho ukazují, že při objemové hmotnosti RDK 1,8 a 
tloušťce stěny 240 mm dochází k utlumení elektromagnetických vln ve spektru 200 až 
800 MHz až na 38 až 60%. Použitím dalších přísad (např. magnetitu) je možné záření 
procházející stěnou zredukovat až pod 1% a to i ve frekvencích od 800 do 2000 MHz. 
Z tohoto důvodu je možné postavit za takového materiálu například kanceláře 
v bankách, nemocnicích, odkud nebude možné volat mobilními telefony apod. [57] 

16.3. Dostupnost VPC na českém trhu 
Řada stavebnin už běžně nabízí vápenopískové cihly, nejběžnějšími výrobci a 

dodavateli na českém trhu jsou KM Beta, Silka, Vapis a Zapf Daigfuss. V této kapitole 
se chci věnovat jednotlivým výrobcům a jejich porovnání. 

16.3.1. Vápenopískové tvárnice KM Beta 
Společnost KM Beta a.s. se v současné době zabývá výrobou betonové střešní 

krytiny, páleného zdicího systému, suchých maltových směsí a vápenopískových 
kvádrů SENDWIX. Výroba vápenopískových tvárnic byla vybudována v bzeneckém 
závodě na rozsáhlých ložiscích křemičitého písku v roce 1912. Firma vypracovala 
ucelený systém pro zdění sendvičových konstrukcí za užití vápenopískových tvárnic. 

Tvárnice jsou vyráběny z vápna a přírodního křemičitého písku tvrdnoucí 
účinkem páry za vysokého tlaku. 

Mezi výhody podle výrobce patří: 

• vysoká únosnost, tepelná akumulace a zvukově izolační schopnost 

• nejlepší materiál z hlediska hygienické nezávadnosti 

• mrazuvzdornost a nízká nasákavost 
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• vysoká produktivita díky velkým formátům a systému pero-drážka 

• přesné zdění a malá spotřeba maltových směsí díky přesným rozměrům 

• manipulace s kvádry pomocí úchopových kapes, příp. minijeřábkem 
MK 300 

• jednotný modulový systém [58] 

Jednotný modul pro vodorovné i svislé konstrukce je 250 mm, stěny objektů je 
nejlépe navrhovat v půdorysném modulu 125 mm, které předchází úpravě cihelných 
bloků na stavbě řezáním či štípáním. Vyrábí se cihly pro zdění na maltu nebo 
tenkovrstvé zdění. Sortiment také obsahuje prvky pro minimalizaci tepelných mostů při 
zakládání zdiva, tyto prvky jsou vyrobeny ze speciálních příměsí zvyšující tepelný 
odpor výrobků o 50 %, výhodou zakládacích prvků je také pevnostní třída 20 N/mm2, 
která na rozdíl od pěnoskla nebo pěnosilikátu nesnižuje únosnost stěn. 

16.3.1.1. Přehled prvků, které je možno užít při stavbě RD Křelov 

navržené v PD alternativa poznámka 

VAPIS QUADRO E (115) 1/4 LP SENDWIX 4DF - LD   

VAPIS QUADRO (150) 1/4 LP SENDWIX 6DF - LD změna tloušťky zdiva - 

nedostupné zdivo tl. 150 mm, 

nahrazeno tl. 175 mm 

VAPIS QUADRO E (240) 1/4 LP SENDWIX 8DF - LD neobsahuje drážky pro 

elektroinstalace 

VAPIS (240) K12  -  užívá cihel SENDWIX 2DF - LD 

nebo půlení, doplňkové zdivo 

není v sortimentu 

VAPIS IZO (115) SENDWIX 4DF - D THERM   

VAPIS IZO (150) SENDWIX 12DF - D THERM změna tloušťky zdiva - 

nedostupné zdivo tl. 150 mm, 

nahrazeno tl. 175 mm 

VAPIS IZO (240) SENDWIX 16DF - D THERM   

   

VAPIS překlad (115) L - 1250 mm SENDWIX překlad 2DF 125   

VAPIS překlad (150) L - 1125 mm 

 -  nutné nahrazení 1250 mm, není v 

sortimentu 

VAPIS překlad (150) L - 1250 mm SENDWIX překlad 6DF 125   

VAPIS překlad (240) L - 1000 mm SENDWIX překlad 8DF 100   

VAPIS překlad (240) L - 1250 mm SENDWIX překlad 8DF 125   

   tenkovrstvá malta (lepidlo) ZM 921 Lepidlo SX   

ocelová plochá kotva Stěnová spona 

(2 x hmoždinka, 2x vrut)   

maltový dávkovač (115) Dávkovač na lepidlo 115   

maltový dávkovač (150) Přesná lžíce 175 mm   

maltový dávkovač (240) Dávkovač na lepidlo 240   

Tabulka 20 - Přehled prvků KM Beta 
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16.3.1.2. Vlastnosti cihel pro obvodové zdivo 
Název výrobku: SENDWIX 8DF - LD 

Rozměry (mm) 248×240×248 
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2) 15 
Pevnost v tlaku průměrná se 
spolehlivostí 95 % (N/mm2) 15 

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2) 
15 

Pevnost zdiva v dostředném a 
mimostředném tlaku Rd (N/mm2) 2,6 

Objemová hmotnost (kg.m-3) 1250 
Hmotnost (kg/ks) 18,7 
Nasákavost (%) 10 až 18 
Neprůzvučnost Rẃ/tl. stěny (dB) 48*/240 
Radioaktivita I (-) 0,26 
Tepelná vodivost ʎ10.dry (W/m.K) 0,38 
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) 1 
Faktor difuzního odporu µ (-)  5/10  
Reakce na oheň (třída) A1 
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 240 P+D** 
Pro zdění na  lepidlo (ZM 921) 
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks) 48 
Barva bílá 

  Poznámka: 
R´w - vážená stavební neprůzvučnost 
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost 
R´w = Rw - k; k = 2 (dB) 
* - hodnoty naměřené 
** - P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se 
Tabulka 21 - Vlastnosti zdiva tl. 240 mm KM Beta 

16.3.1.3. Doplňkový sortiment 

Dále KM Beta nabízí i zdicí maltu včetně směsi pro zimní zdění za nízkých 
teplot až do -5°C. Součástí konstrukcí jsou i stěnové spony – nerezové kotvy pro 
kotvení příček jak dodatečně tak při zdění. Poskytuje půjčování řezačky pro přesné 
dělení vápenopískových bloků. Pro zdění na lepidlo lze zakoupit přesnou lžíci nebo 
dávkovač. 

Zdicí prvky mají otvory pro manipulaci s minijeřábem, lze použít strojního 
zdění, v případě této varianty se užívá VPC větších rozměrů. 
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Obrázek 78 - Rozměry minije řábu 

 
Obrázek 79 - Zdění s minijeřábem 

16.3.1.4. Ceníkové ceny 
Ceny uvedeny za ks v Kč bez DPH: 

SENDWIX 4DF - LD 24,70 Kč včetně lepidla 
SENDWIX 6DF - LD 38,80 Kč včetně lepidla 
SENDWIX 8DF - LD 46,00 Kč včetně lepidla 
SENDWIX 4DF - D THERM 187,50 Kč včetně lepidla 
SENDWIX 12DF - D THERM 220,00 Kč včetně lepidla 
SENDWIX 16DF - D THERM 258,50 Kč včetně lepidla 
 
SENDWIX překlad 2DF 125 355,00 Kč   
SENDWIX překlad 6DF 125 125,00 Kč   
SENDWIX překlad 8DF 100 805,00 Kč   
SENDWIX překlad 8DF 125 970,00 Kč   

ZM 921 Lepidlo SX 171,60 Kč 25 kg 
Stěnová spona (2 x hmoždinka, 2x vrut) 25,20 Kč   
Dávkovač na lepidlo 115 1 155,00 Kč   
Přesná lžíce 175 mm 336,00 Kč   
Dávkovač na lepidlo 240 1 155,00 Kč   
Tabulka 22 - Ceník KM Beta 

16.3.1.5. Zdroj informací 
webové stránky http://www.kmbeta.cz/ 
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webové stránky http://www.sendwix.cz/ 

příručka KM Beta - Zdicí systém SENDWIX, Technická příručka 

příručka KM Beta - Stavební systém SENDWIX, Příručka pro provádění 

Ceník KM Beta platný pro rok 2014, dostupné z 
http://www.sendwix.cz/ceniky/ceniky.html?cen=VPC 

16.3.2. Vápenopískové tvárnice Silka 
Vápenopískové tvárnice dodává také společnost Xella, která mimo VPC Silka, 

dodává také systémy z pórobetonu Ytong a tepelně izolační desky Multipor. 
Vápenopískové výrobky v jejich sortimentu nabízí pouze v omezeném výběru bez 
doplňků. Jejich technické podklady a podpora těchto tvárnic není rozsáhlá.  

Sortiment tvárnic Silka je kompatibilní se systémem Ytong. Tvárnice Silka se 
vyrábí pouze pro zdění na tenkovrstvou zdicí maltu, celkově je sortiment výrazně užší. 
Nenosné příčky by musely být nahrazeny jiným konstrukčním materiálem, nebo prvky 
jiného výrobce. 

Taktéž Silka nevyrábí prvky s kanálky pro rozvody elektrické energie. 

 
Tabulka 23 - Sortiment tvárnic Silka 

16.3.2.1. Přehled prvků, které je možno užít při stavbě RD Křelov 
navržené v PD alternativa poznámka 

VAPIS QUADRO E (115) 1/4 LP Ytong 125 P2-500 není v sortimentu - možné nahrazení 

pórobetonovými příčkovkami 

VAPIS QUADRO (150) 1/4 LP Silka 5 DF   

VAPIS QUADRO E (240) 1/4 LP Silka 8 DF   

VAPIS (240) K12  -  není v sortimentu 

VAPIS IZO (115)  -  není v sortimentu 

VAPIS IZO (150)  -  není v sortimentu 

VAPIS IZO (240)  -  není v sortimentu 

   

VAPIS překlad (115) L - 1250 mm 

Silka U 11,5 - 4 DF U-profily Silka - ztracené bednění pro 

zhotovení překladů v modulu 250 mm 

VAPIS překlad (150) L - 1125 mm  -  dtto 

VAPIS překlad (150) L - 1250 mm Silka U 11,5 - 4 DF dtto 

VAPIS překlad (240) L - 1000 mm Silka U 24 - 8 DF dtto 

VAPIS překlad (240) L - 1250 mm Silka U 24 - 8 DF dtto 
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tenkovrstvá malta (lepidlo) Zdicí malta šedá   

ocelová plochá kotva  -  zdění na vazbu 

maltový dávkovač (115)  -  není v sortimentu 

maltový dávkovač (150)  -  není v sortimentu 

maltový dávkovač (240)  -  není v sortimentu 

Tabulka 24 - Přehled prvků Silka 

16.3.2.2. Vlastnosti cihel pro obvodové zdivo 
Název výrobku: VPC Silka S20-2000 8DF 

Rozměry (mm) 240 x 248 x 248 
Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku (N/mm2) 20 

Průměrná hodnota pevnosti v tlaku (N/mm2) 25 

Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku fk (N/mm2) 10,2 
Střední hodnota objemové hmotnosti (kg.m-3) 2000 
Hmotnost (kg/ks) 27,8 
Neprůzvučnost Rw (dB) 54 
Součinitel prostupu tepla U při u=% (W/m2K) 2,52 
Tepelný odpor R při u=0% (m2K/W) 0,23 
Tepelná vodivost ʎ (W/m.K) 1,05 

Měrná tepelná kapacita c (kJ/kg.K) 1 
Faktor difuzního odporu µ (-)  5/25  
Reakce na oheň (třída) A1 
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 240 
Pro zdění na  lepidlo 
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks) 64 
Barva bílá 
Tabulka 25 - Vlastnosti zdiva tl. 240 mm Silka 

16.3.2.3. Doplňkový sortiment 

Doplňkový sortiment obsahuje zdicí maltu. Dále dodavatel zprostředkovává 
půjčení pil a řezaček.  

16.3.2.4. Ceníkové ceny 
Ceny uvedeny za m2 v Kč bez DPH: 

Ytong 125 P2-500 448,00 Kč  
Silka 5 DF 735,00 Kč  
Silka 8 DF 1 176,00 Kč  
 
Silka U 11,5 - 4 DF nedostupné   
Silka U 11,5 - 4 DF nedostupné   
Silka U 24 - 8 DF nedostupné   
Silka U 24 - 8 DF nedostupné   
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Zdicí malta šedá 124,00 Kč 17kg 
Tabulka 26 - Ceník Silka 

16.3.2.5. Zdroj informací 
webové stránky http://www.ytong.cz/cs 

webové stránky http://www.ytong.cz/cs/content/vapenopiskove-tvarnice-silka.php 

příručka Xella Group – Řešení pro akustické a nosné stěny SILKA, dostupné z 
http://www.ytong.cz/cs/docs/silka_akusticke-a-nosne-steny.pdf, prosinec 2014 

Ceník YTONG platný od 1.4.2014, dostupné z http://www.ytong.cz/cs/docs/ytong-
cenik-2014-CZ.pdf, prosinec 2014 

16.3.3. Vápenopískové tvárnice Vapis 
Společnost VAPIS stavební hmoty s.r.o. a její mateřská společnost 

Heidelberger Kalksandstein GmbH vyrábí a dodávají na český trh vápenopískové cihly 
VAPIS a zdící systémy VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO-E od roku 2006. 

Vapis dodává prvky se svisle integrovanými kanálky v rastru 12,5 cm 
umožňující vedení elektroinstalací. Tím dpadá nákladné drážkování či frézování stěn. 
Kabely a/nebo prázdné trubky jsou natahovány z dolní nebo horní části stěny. Otvory 
pro zásuvky nebo vypínače jsou vrtány korunovým vrtákem. Elektroinstalace je vedena 
středem stěny a tím chráněna proti případnému vrtání do stěny.  

16.3.3.1. Vlastnosti cihel pro obvodové zdivo 
Název výrobku: VAPIS QUADRO E (240) 1/4 LP 

Rozměry (mm) 248 x 240 x 248 
Třída pevnosti v tlaku dle ČSN EN 771-2 (N/mm2) 20 
Třída objemové hmotnosti dle ČSN EN 771-2 (kg.m-3) 2,2 
Hmotnost (kg/ks) 25 
Neprůzvučnost R´w (dB) 55 
Tepelná vodivost ʎ (W/m.K) 1,3 
Reakce na oheň (třída) A1 
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 240 
Pro zdění na  tenkovrstvé lepidlo 
Počet kusů na paletě (ks) 32 
Barva bílá 
Tabulka 27 - Vlastnosti zdiva tl. 240 mm Vapis 

16.3.3.2. Doplňkový sortiment 

Projekt byl navrhován pro tento konstrukční systém, proto Vapis vyhovuje plně 
projektové dokumentaci. Pro stavbu bude užito menších tvárnic vhodných pro ruční 
zdění. 

Doplňkový sortiment využívaný na stavbě jsou především dávkovače lepidla a 
pila pro řezání tvárnic. Minijeřábu nebude využito z důvodu neefektivnosti. Doplňující 
sortiment je dostatečně rozsáhlý. 
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16.3.3.3. Ceníkové ceny 
Ceny jsou uvedeny bez DPH: 

VAPIS QUADRO E (115) 1/4 LP 493,00 Kč za m2 
VAPIS QUADRO (150) 1/4 LP 635,00 Kč za m2 
VAPIS QUADRO E (240) 1/4 LP 1 016,00 Kč za m2 
VAPIS (240) K12 105,00 Kč za ks 
VAPIS IZO (115) 326,00 Kč za bm 
VAPIS IZO (150) 408,00 Kč za bm 
VAPIS IZO (240) 424,00 Kč za bm 
 

VAPIS překlad (115) L - 1250 mm 382,00 Kč za ks 
VAPIS překlad (150) L - 1125 mm 493,00 Kč za ks 

VAPIS překlad (150) L - 1250 mm 548,00 Kč za ks 
VAPIS překlad (240) L - 1000 mm 682,00 Kč za ks 
VAPIS překlad (240) L - 1250 mm 853,00 Kč za ks 

tenkovrstvá malta (lepidlo) 220,00 Kč 1 pytel, 20 kg 
ocelová plochá kotva 10,00 Kč za ks 

maltový dávkovač (115) 2 950,00 Kč za ks 
maltový dávkovač (150) 3 100,00 Kč za ks 
maltový dávkovač (240) 3 250,00 Kč za ks 
Tabulka 28 - Ceník Vapis 

16.3.3.4. Zdroj informací 
webové stránky http://www.vapis-sh.cz/ 

Ceník a výrobní program VAPIS, Vápenopískové zdící prvky, Zdící systém VAPIS 
QUADRO, platný od 1.1.2014, dostupné z http://www.vapis-
sh.cz/uploads/tx_mpdownloadcenter/Program_VAPIS_2014.pdf, prosinec 2014 

 

16.3.4. Vápenopískové tvárnice Zapf Daigfuss 
Firma Kalksandstein CZ s.r.o. byla založena v roce 2006, na český trh přišla 

s vápenopískovými přesnými cihlami. Podporuje pasivní domy a je členem sdružení 
Centrum pasivního domu. Poskytují zákazníkům poradenství v oblasti vápenopískových 
cihel a zprostředkovávají kontakty přímo na výrobce vápenopískových cihel pro 
obchodníky, architekty, projektanty, inženýry, stavební firmy a stavebníky. 

16.3.4.1. Přehled prvků, které je možno užít při stavbě RD Křelov 

navržené v PD alternativa poznámka 

VAPIS QUADRO E (115) 1/4 LP KS-QUADRO E 115 1/4   

VAPIS QUADRO (150) 1/4 LP KS-QUADRO E 150 1/5   

VAPIS QUADRO E (240) 1/4 LP KS-QUADRO E 240 1/6   

VAPIS (240) K12 KS 8 DF/115 P   
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VAPIS IZO (115)  -  neužívá se, není v sortimentu 

VAPIS IZO (150)  -  neužívá se, není v sortimentu 

VAPIS IZO (240)  -  neužívá se, není v sortimentu 

   

VAPIS překlad (115) L - 1250 mm KS-QUADRO E-Sturz S2   

VAPIS překlad (150) L - 1125 mm KS-QUADRO E-Sturz S4   

VAPIS překlad (150) L - 1250 mm KS-QUADRO E-Sturz S4   

VAPIS překlad (240) L - 1000 mm KS-QUADRO E-Sturz S9   

VAPIS překlad (240) L - 1250 mm KS-QUADRO E-Sturz S9   

   tenkovrstvá malta (lepidlo) Tenkovrstvá malta   

ocelová plochá kotva Nerezová plochá kotva   

maltový dávkovač (115) Maltové sáňky 11,5 cm   

maltový dávkovač (150) Maltové sáňky 15,0 cm   

maltový dávkovač (240) Maltové sáňky 24,0 cm   

Tabulka 29 - Přehled prvků Zapf Daigfuss 

16.3.4.2. Vlastnosti cihel pro obvodové zdivo 
Název výrobku: KS-QUADRO E 240 

Rozměry (mm) 248 x 240 x 248 
Třída pevnosti v tlaku (N/mm2) 15 

Objemová hmotnost (kg.m-3) 2000 
Hmotnost (kg/ks) 28,5 
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny (dB) 53 
Reakce na oheň (třída) A1 
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 240 
Pro zdění na  lepidlo 
Počet kusů na paletě (ks) 48 
Barva bílá 
Tabulka 30 - Vlastnosti zdiva tl. 240 mm Zapf Daigfuss 

16.3.4.3. Doplňkový sortiment 

Doplňkový sortiment tvárnic různých rozměrů je široký. Různé řady tvárnic je 
možné spolu kombinovat, nebo přímo navrhovat celý konstrukční systém. Dostupné 
materiály pro navrhování a pro provádění konstrukcí jsou dostatečně obsáhlé a 
přehledné. Dále dodavatel nabízí podporu pro zdění a minimalizaci dořezů na stavbě 
pomocí optimalizace zdění v programu KS-QUADROplan CAD – pohledy a spárořezy. 

Taktéž nabízí zapůjčení minijeřábu pro strojní zdění, pojízdné schůdky, 
hydroizolační folie. V neposlední řadě inzeruje poradenství a konzultaci výstavby 
nízkoenergetických a pasivních domů z vápenopískového zdiva. 

16.3.4.4. Ceníkové ceny 
KS-QUADRO E 115 1/4 492 za m2 
KS-QUADRO E 150 1/4 589 za m2 
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KS-QUADRO E 240 1/4 975 za m2 
KS 8 DF/115 P 45,78 Kč/ks 
 
KS-QUADRO E-Sturz S2 353 za ks 
KS-QUADRO E-Sturz S4 486 za ks 
KS-QUADRO E-Sturz S4 540 za ks 
KS-QUADRO E-Sturz S9 640 za ks 
KS-QUADRO E-Sturz S9 800 za ks 

Tenkovrstvá malta 247 20 kg 
Nerezová plochá kotva 10 za ks 
Maltové sáňky 11,5 cm 2800 za ks 
Maltové sáňky 15,0 cm 2800 za ks 
Maltové sáňky 24,0 cm 3200 za ks 
Tabulka 31 - Ceník Zapf Daigfuss 

16.3.4.5. Zdroj informací 
Kalksandstein Zapf Daigfuss – katalog vápenopískových výrobků, dostupné z 
http://kalksandstein.cz/files/katalog-cz.pdf, prosinec 2014 

Kalksandstein ceník, Ceník výrobků platný od 1. Května 2012 

16.4. Porovnání vlastností různých výrobců 

Název výrobku / Vlastnosti SENDWIX 

8DF - LD 

Silka 

S20-2000 8DF 

VAPIS  

QUADRO E 

(240) 

Zapf Daigfuss 

KS QUADRO  

E 240 

Pevnost v tlaku průměrná 

(N/mm
2
) 

15 20 20 15 

Objemová hmotnost (kg.m
-3

) 1250 2000 2000 2000 

Hmotnost (kg/ks) 18,7 27,8 25 28,5 

Nasákavost (%) 10 až 18   - - 

Neprůzvučnost R´w/tl. stěny 

(dB) 

48 54 55 53 

Radioaktivita I (-) 0,26 2,52 - - 

Tepelná vodivost ʎ (W/m.K) - 1,05 1,3 - 

Faktor difuzního odporu µ (-)  5/10   5/25  - - 

Reakce na oheň (třída) A1 A1 A1 A1 

Počet kusů na paletě 

1200×800 mm (ks) 

48 64 32 48 

Tabulka 32 - Porovnání vlastností výrobců 

16.5. Porovnání ceny různých výrobců 
Výrobce Silka má příliš uzký sortiment, pravděpodobně se jedná jen o 

doplňkový materiál například pro použití při zdění plotů, zídek, kleneb, komínů a 
krbových těles. Proto nebude figurovat při vyhodnocení dodavatelů vápenopískových 
konstrukcí pro stavbu rodinného domu v Křelově. 
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V nabídce firmy Zapf Daigfuss nejsou izolační tvárnice, jinak však má ve své 
nabídce široký výběr zdicích systémů včetně doplňkových tvarovek. Pro použití tvárnic 
tohoto dodavatele by bylo nutné upravit PD, pro představu výsledné ceny byly převzaty 
jednotkové ceny izolačních tvárnic VAPIS. 

V následujících grafech a tabulkách je uvedeno celkové cenové srovnání 
vápenopískového konstrukčního systému pro různé výrobce běžně dostupné na českém 
trhu, ceny byly převzaty z aktuálně platných ceníků výrobců a nebyla započítána žádná 
procentuální sleva. Případnou výslednou cenu by ještě změnila například cena dopravy, 
která je však mezi výrobci srovnatelná, navíc by byla pravděpodobně řešena formou 
benefitu při odběru. Dalším cenovým rozdílem by mohla být také amortizace palet. Tyto 
propočty jsou předmětem konkrétních cenových nabídek výrobců spolu s případnými 
slevami z ceníkových cen, proto je zanedbávám. 
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typ vápenopískového dílce
Cena za 

jedn. 
Cena celkem

Cena za 
jedn. 

Cena celkem
Cena za 

jedn. 
Cena celkem

Cena za 
jedn. 

Cena celkem

zdivo tl. 115 mm 154,28 m2 493 Kč 76 060,04 Kč 395,20 Kč 60 971,46 Kč 448,00 Kč 69 117,44 Kč 492,00 Kč 75 905,76 Kč

zdivo tl. 150 mm 99,73 m2 635 Kč 63 328,55 Kč 620,80 Kč 61 912,38 Kč 735,00 Kč 73 301,55 Kč 589,00 Kč 58 740,97 Kč

zdivo tl. 240 mm 697,43 m2 1 016 Kč 708 588,88 Kč 736,00 Kč 513 308,48 Kč 1 176,00 Kč 820 177,68 Kč 975,00 Kč 679 994,25 Kč
doplňková cihla 374,9 ks 105 Kč 39 364,50 Kč 92,00 Kč 34 490,80 Kč 91,56 Kč 34 325,84 Kč
izoloční tl. 115 mm 25,97 bm 326 Kč 8 466,22 Kč 375,00 Kč 9 738,75 Kč 326 Kč* 8 466,22 Kč
izoloční tl. 150 mm 8,48 bm 408 Kč 3 459,84 Kč 440,00 Kč 3 731,20 Kč 408 Kč* 3 459,84 Kč
izoloční tl. 240 mm 97,42 bm 424 Kč 41 306,08 Kč 517,00 Kč 50 366,14 Kč 424 Kč* 41 306,08 Kč

940 574,11 Kč 734 519,21 Kč 962 596,67 Kč 902 198,96 Kč
překlad tl. 115 mm, dl. 1250 mm 7 ks 382 Kč 2 674,00 Kč 355,00 Kč 2 485,00 Kč 353,00 Kč 2 471,00 Kč
překlad tl. 150 mm, dl. 1125 mm 1 ks 493 Kč 493,00 Kč 125,00 Kč 125,00 Kč 486,00 Kč 486,00 Kč
překlad tl. 150 mm, dl. 1250 mm 2 ks 548 Kč 1 096,00 Kč 125,00 Kč 250,00 Kč 540,00 Kč 1 080,00 Kč
překlad tl. 240 mm, dl. 1000 mm 1 ks 682 Kč 682,00 Kč 805,00 Kč 805,00 Kč 640,00 Kč 640,00 Kč
překlad tl. 240 mm, dl. 1250 mm 9 ks 853 Kč 7 677,00 Kč 970,00 Kč 8 730,00 Kč 800,00 Kč 7 200,00 Kč

12 622,00 Kč 12 395,00 Kč 0,00 Kč 11 877,00 Kč
ocelová plochá kotva 192 ks 10 Kč 1 920,00 Kč 25,20 Kč 4 838,40 Kč 10,00 Kč 1 920,00 Kč
maltový dávkovač (115) 1 ks 2 950 Kč 2 950,00 Kč 1 155,00 Kč 1 155,00 Kč 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč
maltový dávkovač (150) 1 ks 3 100 Kč 3 100,00 Kč 336,00 Kč 336,00 Kč 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč
maltový dávkovač (240) 2 ks 3 250 Kč 6 500,00 Kč 1 155,00 Kč 2 310,00 Kč 3 200,00 Kč 6 400,00 Kč

14 470,00 Kč 8 639,40 Kč 0,00 Kč 13 920,00 Kč
967 666,11 Kč 755 553,61 Kč 962 596,67 Kč 927 995,96 Kč

* prvky nejsou v nabídce, 
nahrazeno cenou VAPIS

množství 
celkem

VAPIS
SENDWIX 
KM Beta

Silka Zapf Daigfuss

Navržené Alternativní

T
abulka 33 -  P

orovnání cen vápenopískových tvárnic na českém
 trhu 
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Graf 3 - Porovnání ceny jednotlivých tvárnic 
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Graf 5 - Porovnání ceny zdících prvků 

 
Graf 6 - Porovnání ceny překladů 

 
Graf 7 - Porovnání ceny doplňků (ocelové kotvy a dávkovače malty) 
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Graf 8 - Porovnání celkové ceny zdiva pro RD Křelov 

 

V celkovém porovnání navržená varianta Vapis je cenově nejdražší. Oproti 
výrobkům KM Beta má však lepší vlastnosti vycházející z vyšší objemové hmotnosti – 
lepší zvuková neprůzvučnost, větší akumulační schopnost, větší odstínění elektrosmogu. 
Oproti dodavateli Zapf Daigfuss výsledný cenový rozdíl není tak velký, významným 
rozdílem je pouze dodávání respektive nedodávání izolačních tvárnic, což se mi však 
nejeví jako zásadní pro celkovou konstrukci. Výsledné rozhodnutí závisí na investorovi, 
zda se přikloní k předloženým levnějším variantám.  
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Z pohledu technologa bych však ještě zvážila změnu konstrukčního systému 
stěn na variantu užších nosných stěn, kde by však bylo nutno přepracovat projektovou 
dokumentaci a použít tam, kde je to možné stěny tloušťky 175 mm, případně 150 mm. 
Tato varianta by byla významně levnější. Nicméně by se pravděpodobně musel změnit 
návrh i kontaktního zateplovacího systému, a pokud jsou požadavky na vysoké 
odstínění obytného prostoru od okolí voleny záměrně, pak se při tloušťce obvodových 
zdí 240 mm jedná o vhodné řešení. 
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17. Porovnání vápenopískového konstrukčního 
systému s jinými konstrukčními systémy 

Navržená varianta: 

skladba W01 

obecný název typ tloušťka 
(mm) 

organická tenkovrstvá 
omítka STOLIT 

  

bezcementová armovací 
stěrka STOARMAT CLASSIC 

  

armovací síťovina STO-GLASFASERGEWEBE F   

tepelná izolace ISOVER EPS GREYWALL 250 

lepicí minerální hmota STOBAUKLEBER 5 

podkladní penetrace STOPLEX W   

vápenopískové tvárnice VAPIS QUADRO E 240 

vnitřní povrchová úprava     

17.1. Porovnání vápenopískových tvárnic s ETICS 
s monolitickým systémem 

17.1.1. Vlastnosti monolitického systému Velox 
Pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů se používá komplexní 

stavební systém Velox. Jedná se o masivní stavbu, stavěnou systémem ztraceného 
bednění ze štěpkocementových desek, betonového jádra a tepelné izolace. Je navrhován 
jako systém komplexní, proto je vhodné se pro systém rozhodnout v počátku 
projektování a vyřešit tak konstrukční detaily. 

Základním prvkem univerzálních stavebních systémů Velox je 
štěpkocementová deska vyráběná z jehličnatého dřeva (asi 90%), cementu a roztoku 
vodního skla. Desky jsou velmi dobře opracovatelné. 

 
* Hodnoty stanovené výpočtem 

Tabulka 34 - Vlastnosti stěny Velox tl. 420 mm 
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Tabulka 35 - Tepelně izolační vlastnosti stěn Velox 

Stavební systém Velox je ekologický, technologie výroby využívá přírodních 
materiálů – dřeva a cementu, při výrobě nevznikají exhalace, ani nebezpečné odpady. 
Pro odpady ze stavby navíc dodavatel Velox Werk nabízí jeho navrácení do výroby 
k recyklaci. 

Má dobré tepelněizolační a tepelněakumulační vlastnosti. Konstrukce má také 
velkou schopnost pohlcování rušivého venkovního hluku. 

Výhodou systému Velox je také rychlost výstavby. Montování ztraceného 
bednění je jednoduché a není pracné, jedná se o mokrý proces, ale neužívá se 
dodatečných bednění a výztuh mimo otvory. Odpadá fáze odbedňování. 

Systém je velice flexibilní díky snadné opracovatelnosti desek. 

Pro porovnání s navrženým systémem Vapis s ETICS jsem vybrala stěnu 
Velox tloušťky 420 mm. 

17.1.2. Porovnání tepelněizolačních vlastností 

Výpočet prostupu tepla pro nosnou 
konstrukci 

s kontaktním zateplovacím systémem 

tloušťka 
(mm) 

Tepelná vodivost 
ʎ 

(W/m.K) 

Tepelný odpor 
konstrukce RT 

(m2K/W) 

tvárnice Vapis QUADRO E (240) 240 1,3 0,18462 
lepicí minerální hmota STOBAUKLEBER 5 0,83 0,00602 
tepelná izolace ISOVER EPS GREYWALL 250 0,032 7,81250 
      8,00314 
Tepelný odpor při přestupu tepla Rsi 
(m2K/W) 0,13 
Tepelný odpor při přestupu tepla Rse 
(m2K/W) 0,04 
Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 0,12 

Tabulka 36 - Tepelné vlastnosti Vapis a navrženého ETICS 
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Výpočet prostupu tepla pro nosnou konstrukci 
s kontaktním zateplovacím systémem 

tloušťka 
(mm) 

Tepelná vodivost 
ʎ 

(W/m.K) 

Tepelný odpor 
konstrukce RT 

(m2K/W) 

tvárnice Vapis QUADRO E (240) 240 1,3 0,18462 

lepicí minerální hmota STOBAUKLEBER 5 0,83 0,00602 

tepelná izolace ISOVER EPS GREYWALL 200 0,032 6,25000 

      6,44064 

Tepelný odpor při přestupu tepla Rsi (m
2K/W) 0,13 

Tepelný odpor při přestupu tepla Rse 
(m2K/W) 0,04 

Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 0,15 
 Tabulka 37 - Tepelné vlastnosti Vapis a ETICS v tloušťce odpovídající Velox 

 

Tepelný odpor konstrukce R (stěna bez omítky) (m2K/W)  6,96 

Součinitel prostupu tepla U (stěna bez omítky) (W/m2K) 0,14 
Tabulka 38 - Tepelné vlastnosti Velox 

Normové požadavky splňují všechny uvedené konstrukce i bez započítání 
omítek, které pro srovnání zanedbáváme – na výsledného součinitele prostupu tepla by 
omítky měli zanedbatelný vliv a pro oba systémy by tento vliv byl odpovídající. 
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí uvádí 
norma ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.  

 

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 (W/m2K) 

Vnější stěna těžká - Požadované 0,38 
Vnější stěna těžká - Požadované pro nízkoenergetické domy 0,25 
Vnější stěna těžká - Požadované pro pasivní domy 0,17 
Vnější stěna těžká - Doporučené 0,11 

Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 

Tvárnice Vapis + navržený ETICS (bez omítek) izolace tl. 250 mm 0,12 
Tvárnice Vapis + odpovídající ETICS (bez omítek) izolace tl. 200 mm 0,15 
Systém Velox tl. 420 mm (bez omítek) izolace tl. 200 mm 0,14 

Tabulka 39 - Porovnání Vapis a Velox 
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Graf 9 - Porovnání Vapis a Velox 

17.1.3. Porovnání akustických vlastností 
Akustické vlastnosti budovy jako celku závisí na mnoha faktorech, zejména je 

to návrh konstrukce a řešení detailů, provedení apod. Při porovnání materiálů řešíme 
zvukovou neprůzvučnost. Vzduchová neprůzvučnost materiálů roste s jejich plošnou 
hmotností, čím vyšší je objemová hmotnost materiálů v konstrukci, tím je vyšší 
vzduchová neprůzvučnost. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodových 
plášťů budov stanoví ČSN 73 0532. 

Vapis - vážená stavební neprůzvučnost Rẃ (oboustranná omítka 10 mm) (dB) 55 

Velox - index vzduchové neprůzvučnosti budovy Rw (stěna s omítkou) (dB) 49 
Tabulka 40 - Akustické vlastnosti Vapis a Velox 

Poznámka: 
R´w - vážená stavební neprůzvučnost 
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost 
R´w = Rw - k; k = 2 až 7 (dB) 
U systému Velox byla hodnota stanovená výpočtem, Vapis uvádí pouze orientační 
hodnoty. 

17.1.4. Porovnání ceny materiálu 
Ceny jednotlivých materiálů byly odečteny z ceníků výrobců platných pro rok 

2014. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jedná se pouze o ceny za nákup 
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materiálu, k cenám nejsou přičteny pořizovací náklady, kde se však předpokládá 
srovnatelná úroveň cen. Ceny tvárnic Vapis jsou uvedeny v ceníku včetně tenkovrstvé 
malty pro lepení zdiva. 

 

  cena za m2 Zdroj: 
navržená varianta Vapis 1 788,40 Kč   
tvárnice Vapis QUADRO E (240) 1 016,00 Kč ceník Vapis 
lepicí minerální hmota STOBAUKLEBER 125,00 Kč ceník Sto 
tepelná izolace ISOVER EPS GREYWALL, tl. 250 mm 647,40 Kč ceník ISOVER 

varianta Vapis s izolantem tl. 200 mm 1 639,00 Kč   
tvárnice Vapis QUADRO E (240) 1 016,00 Kč ceník Vapis 
lepicí minerální hmota STOBAUKLEBER 125,00 Kč ceník Sto 
tepelná izolace ISOVER EPS GREYWALL, tl. 200 mm 498,00 Kč ceník ISOVER 
varianta Velox 1 752,00 Kč   
WS-EPS-plus 235 962,00 Kč ceník Velox 
beton  285,00 Kč ceník CEMEX 
WSD 35 425,00 Kč ceník Velox 
stavební spony 80,00 Kč ceník Velox 

Tabulka 41 - Ceníkové ceny materiálů Vapis a Velox 

17.1.5. Porovnání ceny práce, pracnosti 
Výhodou prvků Vapis, která se týká pracnosti, je možnost mechanizace 

výstavby pomocí minijeřábu a užití velkých tvarovek umísťovaných do konstrukce po 
dvou kusech. Pracnost této varianty udává výrobce až 0,25 h/m2 při zdění jedním 
pracovníkem a jedním pracovníkem ovládajícím minijeřáb. 

Na stavbě nadstandardního RD v Křelově se mechanizace zdění využívat 
nebude z prosté úvahy malých rozměrů objektu a nedostatečného vytížení minijeřábu 
v čase. Tato varianta by byla výhodná podle dodavatele zejména u staveb bytových 
domů. Zjevně prokázat tuto domněnku by vyžadovalo shromáždění dat z více staveb a 
zjištění statistických údajů o pracnosti variant. 

Nicméně obecně soudím, že pokud by šlo o subdodávku nebo kalkulaci 
nákladů, šlo by v praxi například o hodinovou sazbu nebo použití dat některého 
rozpočtovacího programu. Proto využiji údajů z ceníkových cen RTS 14/I. 
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Údaje jsou uvedeny na 1 m2: 

  množství MJ cena/MJ 
cena 

celkem 
zdění z vápenopískových prvků 
zedník - třída 6 0,43 Nh 130,00 Kč 55,90 Kč 
zedník - třída 8 0,06 Nh 158,00 Kč 9,48 Kč 
stavební dělník 0,347 Nh 113,00 Kč 39,21 Kč 
izolatér - třída 6 0,52 Nh 130,00 Kč 67,60 Kč 
pracnost celkem 1,357 Nh 126,89 Kč 172,19 Kč 

provádění Velox         
ponorný vibrátor 0,01719 Sh 49,40 Kč 0,85 Kč 
čerpadlo betonářské kolové 0,00294 Sh 2 325,00 Kč 6,84 Kč 
betonář - třída 6 0,287 Nh 130,00 Kč 37,31 Kč 
tesař spec. Dřev. Konstrukcí tř. 7 0,533 Nh 148,00 Kč 78,88 Kč 
stroje celkem 0,02013 Sh   7,68 Kč 
pracnost celkem 0,82 Nh 141,70 Kč 116,19 Kč 

Tabulka 42 - Porovnání pracnosti Vapis a Velox 

Pracnost i cena práce vychází podle mých úvah uvedených v tabulce příznivěji 
pro systém Velox. Rozdíl mezi cenou provádění za 1 m2 je v řádech až desítek procent, 
rozpočtová cena provádění je u Vapisu o více než 30% vyšší než u systému Velox. 

17.1.6. Porovnání celkové ceny 
Výsledná cena porovnání se nejeví rozdílná, vliv na celkovou cenu konstrukcí 

budou mít zejména konstrukční rozdíly obou systémů – tedy například izolační tvárnice 
pro zakládání systému Vapis (které však nezahrnuji kvůli tomu, že jejich význam není 
prokazatelný z hlediska výpočtových výsledků), dále to jsou překlady, řešení prostupů, 
apod. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

  

cena za 
materiál 
na 1 m2 

cena za 
práci 

na 1 m2 

cena za 
stroje 

na 1 m2 

cena celkem 
na 1 m2 

navržená varianta 
Vapis 1 788,40 Kč 172,19 Kč 0,00 Kč 1 960,59 Kč 100,00% 
varianta Vapis s 
izolantem tl. 200 mm 1 639,00 Kč 172,19 Kč 0,00 Kč 1 811,19 Kč 92,38% 
varianta Velox 1 752,00 Kč 116,19 Kč 7,68 Kč 1 875,88 Kč 95,68% 

Tabulka 43 - Porovnání celkové ceny Vapis a Velox 

17.1.7. Shrnutí 
Nejvýznamnějším rozdílem shledávám akustickou neprůzvučnost, kde 

vápenopískové tvárnice předčily stěnový systém Velox. Ostatní faktory jsou srovnatelné 
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a liší se velmi málo. Dále bych uvedla délku výstavby vzhledem k výsledkům pracnosti 
obou systémů, kde by měla bát doba realizace systému Velox kratší. 

Jako investor bych se však rozhodovala spíše podle parametrů obvodových 
konstrukcí než podle délky výstavby, zvláště s přihlédnutí ke stavbě rodinného domu, 
kde realizace nosné zděné konstrukce trvá přibližně do 8 až 10 týdnů. 

17.2. Porovnání vápenopískových tvárnic s jinými 
materiály 
Dalšími možnostmi pro konstrukci obvodových zdí i celých stěnových systémů 

jsou pálené cihelné tvárnice s dutinami, nebo pórobetony. Výrobci musí držet krok se 
zvyšujícími nároky na pohodu vnitřních prostor. S vylepšováními prvků, je stále těžší se 
vyznat v tom, co je opravdu lepší a za jakou cenu. V následujících odstavcích 
představím výrobky různých značek a pokusím se je smysluplně porovnat právě 
s vápenopískovými bloky. Vybírám tvárnice a cihly běžně používané pro obvodové 
konstrukce rodinných domů. 

Nejjednodušším způsobem srovnání by bylo vyhodnotit výhodnost či 
nevýhodnost podle různých kritérií, určit si důležitost toho kterého kritéria. Jenomže 
nesrovnáváme podobné prvky. 

Vápenopískové zdivo není vhodné pro jednovrstvé konstrukce, je nutné 
navrhnout zateplení konstrukce, v případě RD v Křelově se jedná o kontaktní 
zateplovací systém ETICS a provětrávanou fasádu s dřevěným obkladem. Obě tyto 
varianty splňují vysoký standard, vypočteného součinitele prostupu tepla: 

Skladba W01: U=0,12 W/m2K. 

Skladba W02: U=0,15 W/m2K. 

Systémy cihelných a pórobetonových tvárnic je možné využít i bez 
zateplovacího systému. Podle mého názoru je však nesmyslné využít pouze dobrých a 
vlastně i výborných vlastností dosahovaných při výrobě prvků a nevyužít zateplovacího 
systému k dosažení pasivních hodnot. Optimální tloušťku zateplovacích systému 
vzhledem k tloušťce zdiva těžko určit. Snad jen podle únosnosti, jenže to by při návrhu 
nadstandardního domu v Křelově byla použita tloušťka zdiva ještě menší než 240 mm, 
například 175 mm, nebo dokonce 150 mm. Předpokladem tedy zůstává, že důležitým 
argumentem pro vápenopískové zdivo jsou jeho akustické vlastnosti, které na rozdíl od 
dalšího zateplování budov jsou dodatečně a doplňkově skoro neřešitelné. Zvukové 
izolace jsou možností poměrně drahou v porovnání s izolacemi tepelnými.  

17.2.1. Tvárnice Therm 
Cihla je nejstarší umělé stavivo, má vývoj dlouhý už tisíce let, podle 

stoupajících požadavků bylo nutno v posledních dvoustech letech vývoj zrychlit a cihla 
plná pálená už je momentálně výjimkou u moderních staveb. Cihla už je vyráběná plně 
automatizovaně a průběžně kontrolována, proto dosahuje skvělých výsledků i v dnešní 
době. 
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Pro porovnání výrobků therm vybírám nejběžnější výrobce keramických cihel 
na českém trhu – firmy Heluz, Porotherm a Keratherm, jde mi to porovnat podobné 
výrobky, které nabízí tyto firmy například pro jejich vylepšené izolační vlastnosti. 
Porovnávaná zdiva jsou všechna přesná na tenkovrstvou maltu.  

17.2.2. Pórobetonové tvárnice 
Pórobetonové tvárnice jsou vyráběny z křemičitého písku, vápna a vody. Jeho 

největší předností jsou tepelně izolační vlastnosti a nízké hmotnosti ve spojení s 
pevností a únosností. Své vlastnosti pórobeton má díky specifické struktuře složené 
z milionů vzduchových pórů. 

17.2.3. Porovnání tepelně izolačních vlastností 
U porovnání je nutné si uvědomit, že vápenopísková tvárnice není použitelná 

pro jednovrstvou konstrukci. Je nutné navrhnout zateplení. Pokládám si tedy otázku: 
Jaká tloušťka zateplení je nutná pro použití ekvivalentní k jednotlivým typům tvárnic? 

 

 
Obrázek 80 - Keratherm 44 B Thermo 

Jedná se o standardní cihelný výrobek typu therm s vylepšenými 
tepelněizolačními vlastnostmi.  

 
Obrázek 81 - Heluz FAMILY 2in1 
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Heluz FAMILY 2in1 jsou broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou 
izolací – expandovaným polystyrenem. Motivem pro použití těchto tvárnic je, že při 
vynikajících tepelněizolačních vlastnostech zajišťuje ji dostatečnou pevnost a dobré 
akustické vlastnosti, stejně jako dobrou požární odolnost. 

 
Obrázek 82 - Porotherm 44 T Profi Dryfix 

Porotherm 44 T Profi Dryfix je pálená cihla plněná minerální vatou určená pro 
jednovrstvé obvodové nosné zdivo. Otvory v cihelném prvku jsou vyplněny 
hydrofobizovanou (nenasákavou) minerální vatou. 

 
Obrázek 83 – Ytong Theta+ 

Tvárnice Theta+ má vylepšené tepelné schopnosti oproti běžné řadě přesných 
tvárnic Ytong. Má o něco horší únosnost, není vhodná pro výstavbu nosných zdí 
vícepatrových budov. 
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Vapis quadro E (240) Vapis quadro E (175) Porotherm 50 T Profi Heluz FAMILY 50 2in1 Thermo KERATHERM 44 B Ytong Theta+ P1,8-300
Rozměry, d x š x v (mm) 248 x 240 x 248 248 x 175 x 248 248 x 500 x 249 247 x 500 x 249 245 x 440 x 249 499 x 249 x 300
Třída pevnosti v tlaku 

podle ČSN EN 771-2 (N/mm2)
20 25 8 8 10 2

Charakteristická pevnost zdiva 

fk (N/mm2)
- 3,5 2,37 - 1,38

Hmotnost (kg) 25 19,1 21,3 20 19 11,2
Cena (Kč/m2) 1016 742 2269 1899 1070,4 1670
Vážená stavební neprůzvučnost R´w(dB) 
oboustranná omítka 10 mm

55 51 - - - -

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw
včetně omítek (dB)

- - 51 44 51 45

Obj. hmotnost cihel (kg/m3) 2010 až 2200 2011 až 2200 680 650 700 300

Tepelná vodivost ʎ (W/m.K) 1,3 1,3 0,076 0,058 0,136 0,084

Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 2,76 3,28 0,15 0,11 0,29 0,164

Reakce na oheň (třída) A1 A1 A1 B-s1,d0 A1 A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 240 175 500 500 440 499
Pro zdění na tenkovrstvou maltu tenkovrstvou maltu tenkovrstvou maltu tenkovrstvou maltu tenkovrstvou maltu tenkovrstvou maltu
Počet kusů na paletě (ks) 32 48 48 60 50 30

T
abulka 44 - P

orovnání tepelněizola
čních tvárnic 
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Nevýhodou vápenopískových tvárnic z pohledu tepelně technických vlastností 
je především to, že zdivo má špatné tepelně izolační vlastnosti, z toho vyplývá, že zdivo 
nelze použít bez zateplení. Výhodou je naopak to, že se jedná o subtilní konstrukci o 
velké pevnosti a únosnosti, která je vhodná pro provedení ETICS, hlavně svou přesností 
a také tím, že při zastavěném prostoru získáme vetší užitný prostor, díky subtilnosti 
konstrukce se dostáváme na tloušťku zdiva kolem 500 mm i při masivním zateplení a 
hodnotách součinitele prostupu tepla na úrovni pasivních hodnot. 

  

Tl. zdiva 
bez 

omítky 
(mm) 

Tepelná 
vodivost 
ʎ 

(W/m.K) 

Součinitel 
prostupu 
tepla U 

(W/m2K) 

Potřebná tl. 
navržené 

TI 
(mm) 

Výsledná 
tl. kce 
(mm) 

Výsledný 
součinitel 
prostupu 
tepla U 

(W/m2K) 

Vapis  
Quadro E (240) 

240 1,3 2,76 

Vapis  
Quadro E (175) 

175 1,3 3,28 

Vapis  
Quadro E (240)             
Porotherm 
50 T Profi 

500 0,076 0,15 200 440 0,151 

Heluz 
FAMILY 50 2in1 

500 0,058 0,11 280 520 0,11 

KERATHERM  
Thermo 44 B  

440 0,136 0,29 100 340 0,287 

Ytong Theta+  
P1,8-300 

499 0,084 0,164 180 420 0,167 

Vapis  
Quadro E (175)             
Porotherm 
50 T Profi 

500 0,076 0,15 200 440 0,152 

Heluz 
FAMILY 50 2in1 

500 0,058 0,11 280 520 0,11 

KERATHERM 
Thermo 44 B 

440 0,136 0,26 120 360 0,246 

Ytong Theta+ 
P1,8-300 

499 0,084 0,164 190 430 0,16 

Tabulka 45 - Potřebná tl. TI 

Tabulka ukazuje při jaké tloušťce kontaktního zateplovacího systému 
navrženého dle projektu - ISOVER EPS GREYWALL (tepelná vodivost 
ʎ = 0,032 W/m.K) bude součinitel prostupu tepla U odpovídající jednotlivým 
materiálům. Tloušťka konstrukce vápenopískového zdiva s TI dokonce větší než 
v případě tepelně izolační tvárnice Heluz Family 50 2in1, u ostatních porovnávaných 
tepelných tvárnic vychází subtilněji VPC s TI. 
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17.2.4. Porovnání zvukové neprůzvučnosti prvků 
Vzduchová neprůzvučnost materiálů roste s jejich plošnou hmotností, čím 

vyšší je objemová hmotnost materiálů v konstrukci, tím je vyšší vzduchová 
neprůzvučnost. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodových plášťů budov 
stanoví ČSN 73 0532. Proto pokud bych porovnávala tepelně izolační tvárnice výše 
uvedené, které mají vylepšené tepelněizolační vlastnosti právě na úkor akustických 
vlastností, protože se snižuje jejich objemová hmotnost, plošná hmotnost a tím i 
neprůzvučnost.  
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Vapis quadro E (240) 55 - 

Vapis quadro E (175) 51 - 

Porotherm 50 T Profi - 51 

Heluz FAMILY 50 2in1 - 44 

Thermo KERATHERM 44 B - 51 

Ytong Theta+ P1,8-300 - 45 
Tabulka 46 - Neprůzvučnost tepelněizolačních tvárnic 

 

Podle normy ČSN 72 0532 je pro přibližný přepočet hodnoty laboratorní na hodnotu 
stavební uveden vzorec: R´w = Rw – k1, kde korekční činitel k1 bývá v praxi 3 až 4 dB 
u nosných stěn. 

 

Výrobci mají na trhu různé akustické tvárnice, které ale nemají tepelněizolační 
vlastnosti. Příkladem takových tvárnic je ztracené bednění, aku tvárnice 
s promaltovanými ložnými nebo styčnými sparami. Obvykle jsou užívány pro 
mezibytové nosné nebo nenosné stěny, příčky v prostorách se zvýšenými nároky na 
akustickou izolaci. Deklarované hodnoty vážené laboratorní neprůzvučnosti jsou 56 až 
59 dB. Použití těchto akustických prvků jako obvodového zdiva vyžaduje návrh 
zateplení. 
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Obrázek 84 - Cihla zalévaná, Heluz AKU 25 
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cena (Kč/m2) pozn. 
HELUZ AKU 36,5 MK 365 58 0,7 1 159,00 Kč   
HELUZ AKU 25 MK, P15 250 56 0,95 940,53 Kč   
HELUZ AKU 25 zalévaná 
broušená 

250 57 1,4 
609,60 Kč 

betonová 
výplň 

KERATHERM 25 AKU P+D 250 54 1,23 902,00 Kč   
Porotherm 25 AKU Z 250 56 1 1 253,00 Kč   
POROTHERM 25 AKU SYM 250 57 1 1 031,00 Kč   

Tabulka 47 - Přehled akustických cihel 

17.2.5. Porovnání ceny 
Pro srovnání cen je nutné si vymezit jednotlivé varianty zdiva. Toto dělám 

s ohledem na porovnání tepelných a akustických vlastností. Jedná se o možnosti, které 
odpovídají přibližnou tloušťkou, dále pak jsou vybrány varianty s dobrými tepelně 
izolačními vlastnostmi a dobrými akustickými vlastnostmi. 

Jednotkové ceny materiálů budou čerpány z ceníkových cen výrobců (bez 
poskytnutých slev) platných v prosinci 2014, výrobci uvádí ceny včetně suchých směsí 
pro tenkovrstvou maltu. Ceny za drobné náklady, tedy především stočné, ocelové kotvy 
pro zdění a drobné nástroje budou čerpány z ceníků RTS 14/I, stejně tak jsou tyto 
ceníky zdrojem informací o pracnosti a nákladech za práci. 

V příloze č. 19 je kompletní výpočet porovnání ceny. 
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tloušťka 
(mm) 

cena bez 
DPH 
za m2 

navržená varianta VAPIS   2 042,19 Kč 
tvárnice Vapis QUADRO E (240) 240 1 016,00 Kč 
lepicí minerální hmota STOBAUKLEBER 5 125,00 Kč 
tepelná izolace ISOVER EPS GREYWALL 250 647,40 Kč 
další drobné náklady   23,05 Kč 

cena za práci za 1 m2   230,74 Kč 
nejlepší tepelně izolační vlastnosti   2 081,28 Kč 
Heluz FAMILY 50 2in2 500 1 899,00 Kč 
další drobné náklady 8,32 Kč 

cena za práci za 1 m2   173,96 Kč 
dobré akustické vlastnosti   2 105,07 Kč 
HELUZ AKU 36,5 MK - Cihly těžké 365 1 159,00 Kč 
lepicí minerální hmota STOBAUKLEBER 5 125,00 Kč 
tepelná izolace ISOVER EPS GREYWALL 240 594,00 Kč 
další drobné náklady   8,29 Kč 

cena za práci za 1 m2   218,78 Kč 
kompromis TI a aku vlastností   2 452,20 Kč 
Porotherm 50 T Profi 500 2 269,00 Kč 
další drobné náklady   9,56 Kč 

cena za práci za 1 m2   173,64 Kč 
Tabulka 48 - Porovnání ceny konstrukcí therm a pórobetových 
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Graf 10 - Porovnání cihel therm a pórobetonových 

V grafu „Graf 10 - Porovnání cihel therm a pórobetonových“ je porovnání 
jednotkových cen vybraných variant konstrukce. Pro srovnání důležitých parametrů 
těchto variant uvádím i hodnoty neprůzvučnosti nosné konstrukce a tepelný odpor 
varianty konstrukce (pro lepší přehlednost grafu je použit tepelný odpor konstrukce, ne 
součinitel prostupu tepla konstrukcí, který by zaváděl při hodnocení konstrukcí, u 
tepelného odporu platí: čím lepší tepelněizolační vlastnosti konstrukce, tím vyšší 
hodnota tepelného odporu konstrukce). Skladby konstrukcí jsou uvedeny v tabulce 
„Tabulka 44 - Porovnání tepelněizolačních tvárnicTabulka 48 - Porovnání ceny 
konstrukcí therm a pórobetových“.  
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Závěr 

Hurá, dopsáno. Na počátku práce jsem se zmiňovala o tom, co chci, co si 
myslím. Co si myslím teď o mojí diplomové práci? Byla to fuška. 

Nejvíce mě bavilo řešení speciálního zadání. Vzhledem k tomu, že o blower 
door testu jsem ve škole opravdu jen zaslechla, bylo to pro mě něco nového. Důvod, 
proč se dělá, je mi nanejvýš sympatický, snižování energetické náročnosti budov mi 
přijde v pořádku. Myslím si, že pokud to technologie umožňuje, pak by budovy měly 
mít co nejnižší energetickou náročnost. Problém je v tom, že s čísly se dá operovat 
různě, že se obvykle šachuje s teoretickými výpočtovými hodnotami a reálné parametry 
jsou úplně někde jinde. Právě tohle je výzvou i pro blower door test, jehož výsledek 
samozřejmě odráží i teoretické výpočty závislé na návrhu konstrukcí, ale taky kvalitu 
provádění a řešení detailů, které už teoretické výpočty často nezahrnují. Jedná se také o 
mnoho skutečností, které by do normálních návrhů a postupů výpočtů šly jen těžko 
zahrnout. 

Energetickou náročností této budovy jako celku jsem se nezabývala, ale když 
mám prostor to někde ventilovat, jen mě tak napadá, že takovýto rodinný dům by neměl 
splňovat nízkoenergetické limity. A teď to myslím zcela neinženýrsky, ano, stokrát by 
mohl splnit tabulkové hodnoty, těsnost obálky, tepelnou prostupnost obálky a všechny 
další legislativní a normové hodnoty, ale jak tak obrovská budova může být šetrná 
k životnímu prostředí, když běžná rodina by se v ní takřka ztratila? Spotřeba elektrické 
energie za běžného provozu může dosáhnout vynikajících hodnot na metr kubický 
obestavěného prostoru, ale dovoluji si pochybovat, že dosáhne tak úžasných hodnot i po 
přepočtu na osoby žijící v domě takového typu i například vzhledem k časovému 
vytížení obytných a pobytových prostor. 

Porovnávání zdiva mě také velice bavilo a velice zaměstnávalo. K mému 
překvapení jsem ale dospěla k závěru, že vlastně žádný závěr nemám. Listování 
v mnoha katalozích, ověřování informací, kterými se výrobci snaží nalákat zákazníky, 
mi po tom, co jsem srovnala všechny údaje, přišlo vcelku zbytečné. Nezjistila jsem při 
mém hledání žádnou úžasnou skutečnost, která by všechny stavebníky přesvědčila o 
výběru právě doporučeného stavebního systému. Srovnala jsem si všechny výhody a 
cenová hlediska a potvrzuji, že výsledný výběr musí být o kompromisu daných 
parametrů a cenovém ústupku. 

A který konstrukční systém bych si vybrala já? Vápenopískové zdivo se mi 
velmi líbí, jeho vlastnosti se zateplením jsou dostatečně dobré a cenově vyjde skoro 
stejně jako srovnatelné konstrukce. Takže bych se podepsala pod vhodnost 
naprojektovaného řešení. Ale právě proto, že si porovnávané konstrukční systémy 
objektivně odpovídají, zvolila bych subjektivně například dřevostavbu a 
z experimentálních důvodů bych si postavila malinký domeček a třeba i na větrné hůrce 
a zkoumala odchylky výpočtových hodnot a těch reálně naměřených. Doufám, že 
z posledních vět čiší trocha ironie, protože to tak být má. 
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Jestli mám nějaké další poznání po dopsání celé mojí práce, pak je to i to, že je 
skvělé umět ovládat různé softwary, které práci stavařů usnadňují, ale že MS Excel je 
věrným pomocníkem v každé situaci. Paradoxně se mi k řešení případů z praxe nejvíce 
hodil právě zmíněný tabulkový editor, který se mi po prozkoumání dalších a dalších 
možností práce s ním jeví jako dokonalá pomůcka. 

Doufám, že se za to, co jsem vytvořila, nemusím stydět a že to přispěje 
k úspěšnému zakončení mého akademického života. Bylo to mnoho práce, ať už to se 
dostat přes všechny úkoly a zadání až k diplomové práci, nebo i samotnou diplomovou 
práci napsat. Bylo by milé, kdyby to pracovní trh ocenil, ale říká se, že nejlepší 
pochvalu vytvoříte jen sami sobě. 
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