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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou stavby centrálního objektu 

nemocnice v Uherském Hradišti. 

Obsah práce je složen z vybraných částí stavebně technologického projektu, které jsou 

přílohou k zadání diplomové práce. K určitým vybraným částem stavebně technologického 

projektu je zároveň vypracována příslušná výkresová dokumentace. 

Cílem diplomové práce je zvolit vhodný a efektivní postup realizace objektu v závislosti 

na daných podmínkách a určit zdroje času, financí, pracovníků a materiálů. 

 

Klíčová slova 

Centrální objekt, časový a finanční plán stavby, hlavní stroje a mechanizmy, kontrolní a 

zkušební plán, plán materiálových zdrojů, položkový rozpočet, propočet dle THU, studie 

realizace hlavních technologických etap, svislé a vodorovné monolitické konstrukce, 

technologický předpis, zařízení staveniště 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with construction and technological preparation of the 

construction of the central hospital building in the town Uherske Hradiste. 

The work is composed of selected parts of the building and technological project, which is 

annexed to the diploma thesis. On some selected parts of the building and technological 

project is also prepared relevant drawings. 

The aim of the thesis is to choose a suitable and effective implementation process object 

depending on the circumstances and determine the resources of time, funds, personnel and 

materials. 

 

Keywords 

The central object, time and financial plan of the building, the main machines and 

mechanisms, inspection and test plan, schedule of material resources, itemized budget, 

according to the calculation THU, study implementation of major technological stages, 

vertical and horizontal monolithic structure, technological specification, building 

equipment 
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ÚVOD: 
Pro moji diplomovou práci jsem si vybral stavebně technologickou přípravou stavby 

centrálního objektu nemocnice v Uherském Hradišti. Navržený Centrální objekt je 

situován do areálu Uherskohradišťské nemocnice a vytváří hlavní dominantu 

nemocničního areálu. Centrální objekt se dělí na část „A“ (komplement akutní medicíny) a 

část „B“ (lůžkový komplement).  

Stavebně technologickou přípravou jsem se zaměřil na část „B“ kdy k této části budovy 

budou vypracovány vybrané stavebně technologické projekty, jako je koordinační situace 

stavby se širšími vztahy dopravních tras, časové a finanční plány, zařízení staveniště, 

návrhy mechanizmů. Jelikož nosnou konstrukcí centrálního objektu je železobetonový 

monolitický skelet tak technologický předpis, kontrolní a zkušební plán bude zaměřen na 

tyto svislé a vodorovné monolitické části konstrukce. Dále bude vytvořen položkový 

rozpočet části „B“. Součástí některých části stavebně technologického projektu je 

vypracovaná příslušná výkresová dokumentace. 

Cílem diplomové práce je zvolit vhodný a efektivní postup realizace centrálního objektu 

v závislosti na daných podmínkách a vhodně určit zdroje času, financí, pracovníků a 

materiálů. 
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1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:  Centrální objekt nemocnice v Uherském Hradišti 

Místo stavby:   Uherské Hradiště, katastrální území Uherské Hradiště 

Charakter stavby:  Novostavba  

Určení stavby:   Zdravotnická stavba 

Termín zahájení: 2. 3. 2015 

Termín dokončení:  29. 8. 2017   

Investor:  Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365,  

686 68 Uherské Hradiště 

Generální projektant: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 

 

1. 2. OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 
Centrální objekt je navržen v rámci areálu nemocnice v Uherském Hradišti. Jedná se o 

zásadní změnu koncepce nemocničního areálu s tím, že dojde k významné redukci 

současného území (současný pavilónový systém již energeticky i provozně nevyhovuje) a 

k výstavbě centrálního objektu s kumulací více zdravotnických oborů. Jedná se zejména o 

zajištění užší vazby urgentní medicíny s lůžkovým oddělením operačních oborů. Tato 

kumulace zajistí provozní úspory energií a zefektivnění vyšetření a lékařské provozy 

vůbec.  

Nosná část objektu je monolitický železobetonový skelet, hlubinně založený. Pod sloupy 

skeletu jsou dvě vrtané piloty CFA  ø 900 – 1100 mm dlouhé 6,00 m. 

Střešní konstrukce je tvořena panelem a spádovanou minerální izolací opatřenou geotextilií 

a PVC izolační fólii. Sklon střechy je 2%. 

 

1. 3. UMÍSTNĚNÍ OBJEKTU  
Vybraná poloha pro umístění centrálního objektu je v rámci areálu nemocnice jedinou 

plochou, která umožňuje umístění objemu požadované velikosti (při přesunu stávajících 

nemocničních provozů musí dojít nejdříve k vybudování objektu nového a po jeho 

vybudování k přesunu vybraného zdravotnického provozu). Vybrané území se zároveň 

nachází v pomyslném středu areálu nemocnice a není příliš dotčené trasováním 

inženýrských sítí. Bohužel se jedná o plochu s intenzivní výsadbou stromů, které bude 

nutno v důsledku plánované stavby odstranit.  
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1. 4. ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO17 - Centrální objekt 

 

1. 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 
Obestavěný prostor:  21 524 m3  

Zastavěná plocha:   1 022 m2 

 

1. 6. GEOLOGICKÁ A HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

ÚZEMÍ 
Zájmové území se nachází nad údolní nivou řeky Moravy, dle geomorfologického členění 

je řazeno k celku Dolnomoravský úval. Okraje nivy lemuje zvlněný reliéf pahorkatiny 

magurského flyšového pásma. 

V rámci zájmového území předpokládáme následující petrografický profil. Pod cca 0,5 m 

mocnou vrstvou ornice se nachází do hloubky cca 2,0 – 3,0 m vrstva jílu. Pod kvartérními 

sedimenty jsou vyvinuty skalní flyšové horniny vsetínských vrstev, ve svrchní části s 

převahou pískovce. V pásmu přípovrchového rozvolnění budou horniny do hloubky 

cca 30 m slabě navětralé a rozpukané. 

Průměrná roční teplota: 8 °C 

Průměrný roční úhrn srážek: 615 mm 

 

1. 7. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Navržený centrální objekt vytváří hlavní dominantu nemocničního areálu při příchodu od 

ulice J. E. Purkyně. Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními 

podlažími.  

Centrální objekt je tvořen křídlem „B“, který s druhým křídlem „A“ centrálního objektu 

svírá k hlavnímu vchodu úhel 150°. Vstup veřejnosti do centrálního objektu je navržen 

přes centrální příjmovou halu ve zvýšeném přízemí (úroveň nástupního podlaží je oproti 

okolnímu terénu zvýšena z důvodů lepší ochrany proti záplavové vodě). Odsud jsou 

přístupné jednotlivé ambulance a radiodiagnostické oddělení v témže podlaží. Součástí 

přízemí je i provoz lékárny a komerčních prostor. Ve vyšších podlažích objektu se nachází 

lůžkové jednotky a technické zázemí. Jednotlivá podlaží jsou provozně propojena pomocí 

tří vertikál. Okrajové vertikály jsou zásobovací, středová vertikála je dělena separovaně na 

zásobovací a veřejnou.  
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V 1. PP objektu jsou navržena sklady oběžných lékařských materiálů (v 1. PP nebudou 

skladovány závadné látky, léky s prošlou aspirací apod.), centrální šatny.  

V 1.NP (zvýšeném podlaží) je navržen centrální příjem pacientů, radiodiagnostické 

vyšetřovny, ambulance operačních a interních oborů. Dále je zde nemocniční lékárna s 

výdejnou pro veřejnost a komerční plochy. Ve 2.NP se nachází lůžková jednotka 

operačních oborů v počtu 35 lůžek. V 3.NP je strojovna VZT a lůžková jednotka s 

kapacitou 35 lůžek.  Ve 4. NP je navržena lůžková jednotka s 35 lůžky. V 5.NP se nachází 

strojovna VZT a lůžková jednotka s 15 lůžky septického lůžkového oddělení operačních 

oborů. Zásobování centrálního objektu je zajištěno ze zásobovacích dvorů v zadních 

částech objektu a dále pomocí oddělených vnitřních zásobovacích vertikál. 

V důsledku rozdílných nároků provozů na světlé výšky v podlažích mají jednotlivá křídla 

mírně odlišnou výšku římsy. V celkovém řešení exteriéru je tento rozdíl umocněn 

přesahem zešikmené atiky lůžkového komplementu objektu „B“ přes komplement akutní 

medicíny objektu „A“. Spolu s výrazným řešením prostoru okolo lodžií tak vzniká snadno 

identifikovatelná vstupní část centrálního objektu. 

Řešené křídlo (lůžkový komplement objekt „B“) má tvar pravidelného kvádru. Stejně jako 

je provozní a funkční náplň každé části jiná, bude i na řešení fasád použito odlišných 

materiálů. U vstupní části objektu dochází k prolnutí těchto dvou částí objektů „A“ i „B“. 

V rámci celého areálu bude doplněna stávající zeleň a založeny nové parkové plochy. 

Vstupní podlaží centrálního objektu je navrženo ve výškové úrovni 1,5 m nad úrovní 

okolního terénu. Přístup do objektu je zajištěn pomocí ramp v mírném spádu. V těsné 

blízkosti hlavního vstupu do centrálního objektu jsou navržena vyhrazená parkovací stání 

pro imobilní osoby. Pacient poté vstoupí do centrální příjmové haly. Poblíž centrální haly 

se nachází výtahy (jsou dimenzovány i na převoz pacienta na lůžku) pro veřejnost, které 

propojují všechna podlaží objektu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt s lékařským provozem, jsou zde komunikace a 

vstupní dveře dimenzovány v dostatečných šířkách z pohledu imobilních osob. 

Co se týče sociálních zařízení pro invalidy v rámci vyšetřovacího komplementu, je zde 

vyhrazeno zvlášť WC pro muže a WC pro ženy. V rámci každé lůžkové stanice je 

navrženo WC pro invalidy. 

Obecně lze konstatovat, že navržený objekt bude splňovat podmínky dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

využívání staveb. 
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1. 8. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

OBJEKTU  
Lůžkový komplement je pětipodlažní, podsklepený, krytý plochou střechou. Délka 

dilatačního celku je 60,55 m. Nosná konstrukce je monolitický železobetonový skelet. 

Modulový systém v podélném směru je 7,90 m, v příčném směru 6,15 a 3,25 m. 

Sloupy všech podlaží mají čtvercový průřez 500/500 mm. Stropy jsou bezprůvlakové 

desky tloušťky 250 mm, na okrajích zesílené věncotrámy 250/350 mm. Schodiště jsou 

monolitická železobetonová, uložená na stropy a na schodišťové zdi.  

Dvouramenné schodiště má tloušťku desky 180 mm. Stěny výtahů a schodišť jsou ve 

všech podlažích monolitické železobetonové, tloušťky 250 a 300 mm. Jsou situovány na 

jednom konci dilatačního celku. Na druhém konci je ve všech podlažích monolitická 

železobetonová stěna tloušťky 300 mm, která tvoří druhý stabilizační prvek dilatačního 

celku. 

Objekt je opláštěn sendvičovou konstrukcí, nosná část je vyzděna z cihel PTH 24 P+D na 

věncotrámy předsazené před líc obvodových sloupů. 

 

Izolace proti vodě, parotěsné izolace 

Jako izolace proti vodě je navržena foliová hydroizolace tloušťky 2 mm včetně 

oboustranné ochranné geotextilie min. 300g/m2. Tato izolace je vytažena do požadované 

výšky nad úroveň terénu. 

Konstrukci střechy tvoří hydroizolační souvrství s horní krycí vrstvou z hydroizolační folie 

PVC-P válcované a laminované, vyztužené vysocepevnostní mřížkou tloušťky 1,5 mm. 

Podklad pod tuto izolaci je technická ochranná textilie ze syntetických vláken o gramáži 

350g/m2. 

Parotěsná izolace je vytvořena penetračním nátěrem. Spodní souvrství parotěsné izolace je 

vytvořeno z podkladního oxidovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné rohože 

s pravidelně rozmístěnými otvory 40 mm, horní a dolní povrch jemnozrnný posyp. 

Tloušťka tohoto pásu je 1,9 mm. Horní část je tvořena oxidovaným asfaltovým pásem 

s nosnou vložkou Al+sklorohož. Horní povrch tohoto pásu jemnozrnný minerální posyp, 

spodní tavitelná PE folie. Tloušťka tohoto pásu je 3,5 mm. 
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Izolace tepelné 

U obvodového pláště je použita tepelná izolace z tvrzené minerální vaty. Tloušťky 

jednotlivých vrstev jsou navrženy s ohledem na požadavek dimenzování jednotlivých 

konstrukcí na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540. 

U konstrukce střechy je nad 5.NP použit stabilizovaný EPS polystyren tl. 150 mm 

doplněný o spádové klíny rovněž ze stabilizovaného polystyrénu EPS tl. min. 70 mm. 

Konstrukce střechy je rovněž dimenzována na doporučené hodnoty ČSN 73 0540. 

 

Obvodový plášť 

Lůžkový komplex má hlavní obvodový plášť vytvořený zavěšenou provětrávanou 

keramickou fasádou (zdivo z keramických tvárnic, tepelná izolace z minerální vaty, 

provětrávaná mezera, zavěšený keramický plášť). 

V soklové části na úrovni 1. PP je navržena skladba s kontaktním zateplovacím systémem 

a nopovou folií. 

Pod úrovní terénu je tepelná izolace z XPS polystyrenu a hydroizolace kryta nopovou folií. 

Veškeré tyto konstrukce jsou dimenzovány na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540.  

 

Výplně otvorů vnější 

Okna jsou navržena jako plastová, rám s přerušeným tepelným mostem. Zasklení 

izolačním dvojsklem. Požadovaný součinitel prostupu tepla celého výrobku je min. U=1,2. 

Tam, kde není možné z požárních důvodů uplatnit plastová okna, budou okna hliníková 

s přerušeným tepelným mostem, požadavek na prostup tepla obdobný jako u plastových 

oken. 

Prosklené stěny budou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení 

izolačním bezpečnostním sklem. Požadovaný součinitel prostupu tepla min. U=1,2. Tam 

kde budou prosklené plochy namáhány větší tepelnou zátěží (jižní části fasády) bude 

použito v zasklení determální sklo. 

Dveře na fasádě budou hliníkové, madla a kování nerez. Z hlediska tepelných požadavků 

je součinitel prostupu tepla min. U=1,2. Zasklení bezpečnostním sklem. U dveří, kde bude 

použit přístupový nebo bezpečnostní systém bude provedena příprava. Dodávka těchto 

dveří bude včetně požadovaného zámku (podle specifikace slaboproudu). Tam, kde je 

požadavek na požární odolnost, kouřotěsnost, panikové kování apod., je tento požadavek 

specifikován v jednotlivých výpisech, které jsou součástí projektové dokumentace. 
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Výplně otvorů vnitřní 

V místě exponovaných průchodů, u boxů apod. bude použit pro vnitřní výplně otvorů 

hliníkový systém. Zasklení bude provedeno jako pevné bezpečnostním sklem.  

U dveří, kde bude použit přístupový nebo bezpečnostní systém bude provedena příprava. 

Dodávka těchto dveří bude včetně požadovaného zámku (podle specifikace slaboproudu). 

Tam, kde je požadavek na požární odolnost, kouřotěsnost, panikové kování apod., je tento 

požadavek specifikován v jednotlivých výpisech, které jsou součástí projektové 

dokumentace. 

Ostatní dveře do pokojů, technických místností apod. budou dřevěné s okopovým 

nerezovým plechem výšky 300 mm do ocelové lisované zárubně. Dveře budou podle 

jednotlivých podlaží opatřeny barevným nástřikem. Veškeré typy kování, požadavky na 

způsob uzamykání, otevírání, přístupový systém je popsán v jednotlivých výpisech, které 

jsou součástí projektové dokumentace. 

 

Vnitřní dělící stěny 

Jednotlivé dělící konstrukce jsou včetně požadavků na ně popsány v jednotlivých 

výkresech projektové dokumentace. 

Jedná se především o následující typy příček: 

- na úrovni 1. PP zdivo z pěnosilikátových příčkovek 

- jednotlivé strojovny zdivo z cihel plných pálených 

- instalační šachty, schodiště, výtahy železobeton 

- vnitřní sádrokartonové příčky a s dvojitým opláštěním, kde je požadovaný akustický 

útlum s doplněnou akustickou izolací. Příčky budou realizovány na základě 

technologických předpisů vybraného výrobce a budou splňovat akustické požadavky na 

jednotlivé místnosti. V místech případných instalačních rozvodů budou vytvořeny 

instalační předstěny. 

- překlady budou použity typové dle navrženého zdícího systému a jsou přesněji 

specifikovány v samostatném výpisu, který je součástí projektové dokumentace 

 

Úpravy podlah 

Veškeré na sebe navazující podlahy musí mít stejnou výškovou úroveň a musí splňovat 

požadavky na součinitel smykového tření, index šíření plamene po povrchu, chemickou 

odolnost, požadavky na vodivost apod. Typ a materiál jednotlivých druhů nášlapných 

vrstev je popsán v legendách na jednotlivých výkresech projektové dokumentace.  
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V technických místnostech a rozvodnách je použit betonový případně cementový potěr se 

vsypem. Na sociálních zařízeních je použita keramická dlažba, v chodbách je použita 

keramická dlažba případně linoleum. V ambulancích, šatnách a skladech je použito PVC.   

V místech, kde na sebe navazují nestejnorodé druhy nášlapných vrstev, budou přechody 

opatřeny přechodovou lištou. V místech dilatací bude do podlahy vložena nerezová 

dilatační lišta. 

 

Úpravy stěn a stropů 

Omítky vnitřní jsou vápenné štukové. Vnitřní omítky v koupelnách budou vápenné. 

Veškeré finální povrchové úpravy jsou uvažovány jako otěruvzdorné omyvatelné na bázi 

akrylátů. 

Obklady stěn a dlažba budou provedeny na základě výběru investora. Pro lepení obkladů a 

dlažeb se doporučuje použít tmel a spárovací hmotu od renomovaných výrobců. Ukončení 

obkladů a rohů bude provedeno plastovými lištami v barvě obkladu, u podlah v barvě 

podlah. Vše po schválení investorem. Obklady budou prováděny do výšky místnosti.  

U jednotlivých sanitárních zařízení budou rozsahy obkladů dle standardu: kuchyňské linky 

v. 900 – 1500 mm, u umyvadel min. 0,5 m od hrany umyvadla na každou stranu. 

Podhledy jsou navrženy jako sádrokartonové nebo kazetové, uchycené na vlastní rastrové 

konstrukci z C-profilů dle zásad vybrané firmy s finální povrchovou úpravou vhodnou pro 

hygienické prostředí nemocnic. 

 

Klempířské výrobky 

Jsou navrženy z titanzinkového plechu. Tloušťky budou upřesněny dle rozvinutých šířek 

jednotlivých výrobků. Tam, kde bude oplechování navazovat na střešní systém, budou 

použity systémové doplňky z poplastovaného plechu. 

 

Truhlářské, zámečnické a jiné výrobky 

Jedná se o drobné výrobky jako parapety, ochranné madla a zábradlí, ochrany stěn a 

sloupů, revizní otvory, mřížky apod. Tyto výrobky jsou podrobněji specifikovány 

v samostatných výpisech projektové dokumentace. 

 

Výtahy 

V objektu bude instalováno 9 ks bezestrojovnových lanových lůžkových výtahů o nosnosti 

1275 kg. Část těchto výtahů bude sloužit pro evakuační účely.  

20 
 



Výtahy v bočních sekcích budou rovněž sloužit pro zásobování jednotlivých oddělení. 

Velikost a tvar výtahové šachty je patrný z  projektové dokumentace. 

 

1. 9. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 
Jako hlavní vjezd pro staveništní dopravu bude používán sjezd z ulice J. E. Purkyně 

v severozápadním rohu staveniště, kde je stávající sjezd mezi oplocením nemocnice a 

řadovými garážemi. Vedlejší vjezd je v místě stávající nákladní brány u stykové křižovatky 

ulic J. E. Purkyně a Revoluční.  

Ke staveništi SO17 - Centrální objekt bude příjezd kolem budovy 9 - Transfuzní stanice 

s odbočením na křižovatce nemocničních komunikací přes vjezdovou bránu šířky 6 m na 5 

m širokou panelovou vozovku vedoucí podél oplocení staveniště souběžně ze stávající 

komunikací vně staveniště, která tak zůstane maximálně průjezdná pro sanitky a osobní 

vozidla. Z popisované staveništní komunikace bude výjezd pro auta s návěsem další 6 m 

širokou výjezdovou bránou. Kratší nákladní auta pak mohou pokračovat dále po panelové 

vozovce s výjezdem na úrovni ve střední části SO 17 Centrální objekt. Výjezd pro auta 

s návěsem je navržen s ohledem na potřebné oblouky otáčení a také není nutné materiál 

vozit dále směrem k části „A“ SO 17 Centrální objekt. Vozidla zůstanou stát na panelové 

vozovce a jeřábem č. 1 bude odebrán dovážený materiál. Po ukončení montáže monolitické 

konstrukce budovy a demontáži jeřábů se již nepředpokládá potřeba návěsových vozidel. 

Pro veškerou dopravu je navržena v nemocnici krátká okružní trasa míjející 

nejexponovanější zdravotnická zařízení – viz situace zařízení staveniště. V první fázi 

stavebních prací bude nutné vyvážet vykopanou zeminu. V tomto čase bude probíhat 

v prostoru nemocnice nejintenzivnější doprava ze strany stavby. Aby byly co nejvíce 

zredukovány nepříznivé vlivy dopravy na provoz nemocnice, nebude výjezd vozidel 

situován projektovaným příjezdem do podzemních garáží ze strany obrácené k budově 14, 

ale dvěma staveništními dočasnými výjezdy z části „A“ a „B“ SO17 - Centrální objekt – 

viz výkres zařízení staveniště. 

V rámci zařízení staveniště u jednotlivých objektů zařízení staveniště budou zhotoviteli po 

dobu výstavby využívány stávající přípojky. Z těchto bodů pak budou směřovat rozvody 

k jednotlivým objektům staveniště – viz výkres zařízení staveniště. 

Úhrada za spotřebovanou energii bude na základě osazených podružných měřidel. 

Odvádění povrchových a spodních vod ze staveniště bude do stávající jednotné kanalizace. 
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1. 10. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 

DOPRAVNÍCH TRAS  
Koordinační situace stavby znázorňuje polohu centrálního objektu v areálu 

uherskohradišťské nemocnice dále pak dopravní trasu s dopravním značením příjezdu a 

odjezdu vozidel stavby na staveniště.  

Jednotlivé dopravní trasy se především zaměřují na odvoz zeminy, dodání bednění, dodání 

betonářské výztuže, dodání čerstvého betonu, dodání cihelných bloků a odvoz odpadu.  

 

1. 11. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
Účelem časového a finančního plánu je přepočet celkové ceny za dílo do jednotlivých 

časových úseků. Ukazuje množství finančních prostředků prostavěných v jednotlivých 

měsících. Slouží například pro plánování finančních záloh subdodavatelům a finanční 

náročnosti v určitém období. Jako podklad pro finanční plán slouží položkový rozpočet. 

Termíny výstavby jednotlivých technologických etap byly vyčteny z časového 

harmonogramu. 

 

1. 12. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Studie znázorňuje postup provádění jednotlivých technologických etap. Poukazuje na 

množství a druh použité mechanizace a předpokládaný počet pracovníků. Studie se skládá 

z technologických etap: hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba včetně zastřešení, hrubé 

vnitřní práce, dokončovací práce. 

 

1. 13. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Výkresová dokumentace: 

Znázorňuje polohu hlavního stavebního objektu, dále objektů okolních. Jsou zde 

zakresleny stávající inženýrské sítě, nově budované inženýrské sítě a sítě sloužící 

zařízení staveniště. Výkres dále obsahuje vyznačení parcel, jejich parcelní čísla. Dále jsou 

znázorněny objekty zařízení staveniště, skládky, trasy staveništních komunikací, poloha, 

dosah a zakázaný pohyb zvedacích mechanismů. 

Technická zpráva zařízení staveniště: 

Popisuje textově, schématy a názornými obrázky jednotlivé části zařízení staveniště. 
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Obsahuje výpočty dimenzí přípojek, informace o objektech, o jejich zřízení a používání, 

plánuje budování objektů a ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště. Uvádí 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 

1. 14. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ 
Popisuje jednotlivé stroje a mechanismy podílejících se na realizaci centrálního objektu a 

uvádí jejich technické parametry. Slouží jako podklad pro objednávky a případnou 

cenovou kalkulaci. 

 

1. 15. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Časový harmonogram uvádějící dobu trvání jednotlivých stavebních prací a činností. 

Ukazuje na vazby mezi činnostmi a tím vzájemnou závislost. Součástí je vyznačení 

kritické cesty. 

 

1. 16. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO 

STAVEBNÍ OBJEKT SO17 – CENTRÁLNÍ OBJEKT 
V plánu materiálových zdrojů je vypsán jednotlivý materiál potřebný k realizaci s udaným 

termínem potřeby na stavbě.   

 

1. 17. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONOLITICKÉ 

KONSTRUKCE 
Technologický předpis řeší svislé monolitické konstrukce a vodorovné monolitické 

konstrukce. Skládá se ze specifikace použitých materiálů, výpisu materiálu, řeší 

transport materiálů na staveniště a jeho uskladnění. Hlavní částí je vlastní pracovní postup. 

Součástí je ochrana zdraví při práci, nakládání s odpady a vliv na životní prostředí. 

 

1. 18. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO 

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 
V průběhu realizace probíhají kontroly jak projektové dokumentace, dodávky a 

dopravy materiálu, tak pracovní postupy a provádění. Kontroly se rozdělují do tří 

skupin, vstupní, mezioperační a výstupní kontrola.  
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O každé kontrole musí být udělán záznam do kontrolního a zkušebního plánu a osoba v 

plánu uvedená a za kontrolu zodpovědná musí podpisem potvrdit, že kontrola proběhla, 

vyhodnotit, zda proběhla úspěšně či nikoliv. Vstupní kontroly se zaměřují především na 

kontrolu PD, materiálu a připravenost stavby, popřípadě podkladu nebo zhotovení činnosti 

předcházející, která má na činnost kontrolovanou přímý vliv. Mezioperační kontroly se 

věnují samotnému průběhu prací a dodržování stavebních postupů. Výstupní kontrola 

hodnotí kvalitu provedeného díla, odchylky, tvary. 

 

1. 19. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Položkový rozpočet tvoří souhrnnou cenu za centrální objekt. Jeho součástí je podrobný 

výkaz výměr s popisem výpočtu pro lepší kontrolovatelnost. Položkový rozpočet byl 

sestaven v programu Buildpower. 

 

1. 20. PROPOČET DLE THU 
Propočet dle THU tvoří orientační souhrnnou cenu za centrální objekt. Propočet dle THU 

byl sestaven v programu Buildpower. 

 

1. 21. REGISTR RIZIK A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
Tento dokument zahrnuje rizika, která mohou vyvstat v prostoru zařízení staveniště a při 

betonářských pracích a při souvisejících pracích. Navrhuje bezpečnostní opatření a uvádí 

použití ochranných pracovních pomůcek. 

 

1. 22. SMLOUVA O DÍLO 
V tomto dokumentu jsou popsány obchodní podmínky na zhotovení stavby. 

 

1. 23. KVALITATIVNÍ, ENVIROMENTÁLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ 

POŽADAVKY   
Kvalitativní požadavky 

Při provádění stavebně montážních prací je nutno dodržovat technologické předpisy 

výrobců jednotlivých materiálů a zařízení. Práce mohou být provedeny pouze 

kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a 

referencemi. 

Dále je nutné dodržovat veškeré obecné technické požadavky na výstavbu.  
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Při návrhu bylo vycházeno zejména z těchto právních předpisů a norem: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Všechny materiály, se kterými bude na stavbě pracováno a které budou na stavbu 

dováženy za účelem zabudování, budou pečlivě kontrolovány. Kontrola bude 

spočívat v porovnání souladu objednávky a dodacího listu, dále vizuální kontrola 

materiálu – stav v jakém byl materiál dopraven na stavbu atd. Dále soulad zabudovaných 

materiálů s objednanými a dodanými materiály a materiály předepsanými v projektové 

dokumentaci. 

Bude kladen důraz na kontrolu správnosti skladování materiálů na staveništi. 

Všechny činnosti, které budou na stavbě probíhat podle jednotlivých technologických etap 

výstavby, budou kontrolovány při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole.  

Vyhodnocení, způsob provedení kontroly s porovnáním výsledků a odpovědnost za 

jednotlivé kontroly v daných etapách budou stanoveny a zapsány ve formulářích KZP. 

Enviromentální požadavky  

V době provádění stavebních prací bude vznikat odpovídající stavební odpad. 

Během stavebních prací budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a 

jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 

zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic 

schválených ČSN. 

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č.185/ 2001 

Sb. o odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při 

realizaci stavby bude separován ve staveništních kontejnerech označených dle platné 

vyhlášky. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní nerecyklovatelné 

materiály budou odvezeny na řízenou skládku. 
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Stavební odpad: 

Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona č. 185/01 Sb. a bude vedena 

evidence odpadů vzniklých při provádění (dle vyhlášky 383/2001Sb.), včetně jejich 

využití, nebo likvidace.  

Zhotovitel stavby, vzniklý stavební odpad a stavební suť, nabídne některé z recyklačních 

firem k dalšímu zpracování. Teprve tehdy nedojde - li k jejich využití, mohou být 

zneškodněny oprávněnou firmou. Při tomto postupu se doporučujeme řídit metodickým 

návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů. 

Bezpečnostní požadavky 

Bezpečnost na stavbě a staveništi bude zajištěna dodržováním zejména nařízení 

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

zdraví při práci na staveništích a dále 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 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy  

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Dále nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a pracovní 

prostředí. 

Všichni pracovníci podílející se na výstavbovém procesu ať už jako pracovníci zhotovitele 

či pracovníci subdodavatele musí být seznámeni s provozem na staveništi, proškoleni o 

BOZP, což stvrdí svým podpisem na příslušnou listinu a zástupci subdodavatele podpisem 

do plánu BOZP. Pracovníkům budou poskytnuty ochranné pomůcky a bude kontrolováno 

jejich používání. Provádění veškerých prací na stavbě či staveništi musí být lidmi, kteří 

mají pro dané práce zaškolení, specializaci, atestaci, opravňující je k dané činnosti.  

Na dodržování těchto nařízení musí dohlížet stavbyvedoucí, mistr a také koordinátor  

BOZP. 
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2. 1. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY  
Viz příloha – Koordinační situace stavby 

 

2. 2. POSOUZENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NA STAVBU 
Řešená stavba se nachází v Uherském Hradišti, městě, které leží ve východní části 

Zlínského kraje a jižní části okresu Uherské Hradiště.(Zelená bublina) 

 
Obr. 1 Lokalita stavby 

 
Obr. 2 Lokalita stavby 
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Stavba se nachází areálu Uherskohradišťské nemocnice. Celý areál Uherskohradišťské 

nemocnice je napojen na ulici J. E. Purkyně, která je dále ulicí Jiřího z Poděbrad a ulicí 

Svatoplukovou napojena na třídu Maršála Malinovského.(hlavní silnice I/55) 

 
Obr. 3 Lokalita stavby v areálu nemocnice 

Staveniště je napojeno na ulici J. E. Purkyně. Vjezd do areálu Uherskohradištské 

nemocnice bude opatřen dopravní značkou omezující na maximální rychlost 20 km/h 

v celém areálu. Výjezd na ulici J. E. Purkyně bude opatřen dopravní značkou „Stop, dej 

přednost v jízdě!“ Na ulici J. E. Purkyně bude v místech vjezdu a výjezdu z areálu 

dopravní značení upozorňující řidiče na „Výjezd vozidel stavby“. 

 
Obr. 4 Lokalita stavby v areálu nemocnice s označením vjezdu do areálu nemocnice 
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2. 3. DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVOZ ZEMINY 
Předpokládaný odvoz vykopané zeminy bude na skládku firmy OTR Recycling, 

Kostelanská 2128, Staré Město. Případnou jinou lokalitu pro odvoz zeminy určí MěÚ 

v Uherském Hradišti. 

 
Obr. 5 Dopravní trasa pro odvoz zeminy 

Délka trasy:  6 km 

Celkový čas:  10 min 

 

2. 4. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ BEDNĚNÍ 
Bednění bude dodáváno od firmy PERI, Za Olomouckou 4421, Prostějov - Držovice. 

 
Obr. 6 Dopravní trasa pro dodání bednění 

Délka trasy:  100 km 

Celkový čas:  1h 15 min 
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2. 5. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 
Betonářská výztuž bude dodávána z armovny a ohýbárny od firmy Výztuž CZ,  

Jiráskova 904, Tlumačov. 

 
Obr. 7 Dopravní trasa pro dodání betonářské výztuže  

Délka trasy:  27 km 

Celkový čas:  35 min 

 

2. 6. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU 
Čerstvý beton bude dodáván z betonárny od firmy ZAPA beton, Kostelanská 2010, Staré 

Město. 

 
Obr. 8 Dopravní trasa pro dodání čerstvého betonu 

Délka trasy:  6 km 

Celkový čas:  10 min 
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2. 7. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ CIHELNÝCH BLOKŮ 
Cihelné bloky budou dodávány ze stavebnin od firmy TRADIX, Huštěnovská 2004, Staré 

Město. 

 
Obr. 9 Dopravní trasa pro dodání cihelných bloků 

Délka trasy:  4,5 km 

Celkový čas:  10 min 

 

2. 8. DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVOZ ODPADU 
Veškerý vzniklý materiál při realizaci stavby bude likvidován ve firmě REC Group, 

Brněnská 1372, Staré Město.  

 
Obr. 10 Dopravní trasa pro odvoz odpadu 

Délka trasy:  5 km 

Celkový čas:  8 min 
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3. 1. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
Viz příloha – Časový a finanční plán stavby  
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4. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:  Centrální objekt nemocnice v Uherském Hradišti 

Místo stavby:   Uherské Hradiště, katastrální území Uherské Hradiště 

Charakter stavby:  Novostavba  

Určení stavby:   Zdravotnická stavba 

Termín zahájení: 2. 3. 2015 

Termín dokončení:  29. 8. 2017   

Investor:  Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365,  

686 68 Uherské Hradiště 

Generální projektant: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 

 

Základní údaje o stavbě: 

Počet podlaží:            5 

Obestavěný prostor:   21 524 m3  

Zastavěná plocha:   1 022 m2 

 

4. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVENIŠTI  
Areál uherskohradišťské nemocnice se nachází na okraji jihozápadní části města Uherské 

Hradiště v prostoru mezi řekou Moravou na severu, Starou Olšavou na jihozápadě a 

železnicí na východě. 

Areál nemocnice je z hlediska silniční dopravy připojen v současnosti na místní sběrnou 

komunikaci – ulice J. E. Purkyně. Nemocnice má tři příjezdy. Východní vjezd je umožněn 

stykovou křižovatkou umístěnou ve vzdálenosti 30 m západně od stykové křižovatky ulice 

J. E. Purkyně a ulice Revoluční. Další vjezd je u hlavního vstupu prostřednictvím stykové 

křižovatky. Příležitostný příjezd pro zásobování a dopravní obsluhu je umístěn na 

západním okraji nemocnice. Tento vjezd je ale využíván velmi zřídka. 

Přístup do areálu pro pěší je umožněn východním vjezdem u parkové části nemocnice a 

především prostřednictvím hlavního vstupu u autobusové zastávky MHD v ulici 

J. E. Purkyně. V blízkosti hlavního vstupu do nemocnice je oboustranná zastávka městské 

hromadné dopravy doplněná o přístřešky pro cestující. Areál nemocnice je ohrazen 

oplocením s několika branami. 
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4. 3. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY A POPIS 

JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
SO17 - Centrální objekt 

 

SO 17 - CENTRÁLNÍ OBJEKT 

Navržený centrální objekt vytváří hlavní dominantu nemocničního areálu při příchodu od 

ulice J. E. Purkyně. Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními 

podlažími.  

Centrální objekt je tvořen křídlem „B“, který s druhým křídlem „A“ centrálního objektu 

svírá k hlavnímu vchodu úhel 150°. Vstup veřejnosti do centrálního objektu je navržen 

přes centrální příjmovou halu ve zvýšeném přízemí (úroveň nástupního podlaží je oproti 

okolnímu terénu zvýšena z důvodů lepší ochrany proti záplavové vodě). Odsud jsou 

přístupné jednotlivé ambulance a radiodiagnostické oddělení v témže podlaží. Součástí 

přízemí je i provoz lékárny a komerčních prostor. Ve vyšších podlažích objektu se nachází 

lůžkové jednotky a technické zázemí. Jednotlivá podlaží jsou provozně propojena pomocí 

tří vertikál. Okrajové vertikály jsou zásobovací, středová vertikála je dělena separovaně na 

zásobovací a veřejnou.  

V 1. PP objektu jsou navržena sklady oběžných lékařských materiálů (v 1. PP nebudou 

skladovány závadné látky, léky s prošlou aspirací apod.), centrální šatny. V 1.NP 

(zvýšeném podlaží) je navržen centrální příjem pacientů, radiodiagnostické vyšetřovny, 

ambulance operačních a interních oborů. Dále je zde nemocniční lékárna s výdejnou pro 

veřejnost a komerční plochy. Ve 2.NP se nachází lůžková jednotka operačních oborů v 

počtu 35 lůžek. V 3.NP je strojovna VZT a lůžková jednotka s kapacitou 35 lůžek.  

Ve 4. NP je navržena lůžková jednotka s 35 lůžky. V 5.NP se nachází strojovna VZT a 

lůžková jednotka s 15 lůžky septického lůžkového oddělení operačních oborů. 

Zásobování centrálního objektu je zajištěno ze zásobovacích dvorů v zadních částech 

objektu a dále pomocí oddělených vnitřních zásobovacích vertikál. 

V důsledku rozdílných nároků provozů na světlé výšky v podlažích mají jednotlivá křídla 

mírně odlišnou výšku římsy. V celkovém řešení exteriéru je tento rozdíl umocněn 

přesahem zešikmené atiky lůžkového komplementu objektu „B“ přes komplement akutní 

medicíny objektu „A“. Spolu s výrazným řešením prostoru okolo lodžií tak vzniká snadno 

identifikovatelná vstupní část centrálního objektu. 
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Řešené křídlo (lůžkový komplement objekt „B“) má tvar pravidelného kvádru. Stejně jako 

je provozní a funkční náplň každé části jiná, bude i na řešení fasád použito odlišných 

materiálů. U vstupní části objektu dochází k prolnutí těchto dvou částí objektů „A“ i „B“. 

V rámci celého areálu bude doplněna stávající zeleň a založeny nové parkové plochy. 

Vstupní podlaží centrálního objektu je navrženo ve výškové úrovni 1,5 m nad úrovní 

okolního terénu. Přístup do objektu je zajištěn pomocí ramp v mírném spádu. V těsné 

blízkosti hlavního vstupu do centrálního objektu jsou navržena vyhrazená parkovací stání 

pro imobilní osoby. Pacient poté vstoupí do centrální příjmové haly. Poblíž centrální haly 

se nachází výtahy (jsou dimenzovány i na převoz pacienta na lůžku) pro veřejnost, které 

propojují všechna podlaží objektu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt s lékařským provozem, jsou zde komunikace a 

vstupní dveře dimenzovány v dostatečných šířkách z pohledu imobilních osob. 

Co se týče sociálních zařízení pro invalidy v rámci vyšetřovacího komplementu, je zde 

vyhrazeno zvlášť WC pro muže a WC pro ženy. V rámci každé lůžkové stanice je 

navrženo WC pro invalidy. 

Obecně lze konstatovat, že navržený objekt bude splňovat podmínky dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

využívání staveb. 

 

4. 4. ROZDĚLENÍ HLAVNÍHO STAVEBNÍHO CELKU NA 

JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
1. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

    1. 1. Zemní práce 

    1. 2. Základové konstrukce 

2. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ 

    2. 1. Svislé konstrukce 

    2. 2. Vodorovné konstrukce 

    2. 3. Zastřešení 

3. HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 

4. DOKONČOVACÍ PRÁCE 
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4. 5. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
4. 5. 1. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

4. 5. 1. 1. ZEMNÍ PRÁCE 

Před započetím zemních prací se provede výškové a polohové zaměření stavby pověřenou 

geodetickou firmou. Vytyčení obrysů stavební jámy se zajistí pomocí vytyčovacích kolíků, 

laviček a hrany stavební jámy se vyvápní vápnem.   

Následně na to se začne s vlastním hloubením hlavní staveništní jámy. Jáma je nezapažená 

ve sklonu 1:1.  

Projekt uvažuje se dvěma nájezdy pro transportní mechanizaci do stavební jámy. Veškerá 

zemina bude odvážena na předem určené skládky a deponie. Hlavní stavební jáma se 

vyhloubí na kótu -3,750 a v místech budoucích výtahových šachet na kótu -5,250. 

Po provedení vrtaných pilot se vyhloubí na kótu -4,150 rýhy pro pilotové hlavice a pasy, 

dělníci rýhy ručně dočistí. Po odbednění pilotových hlavic a pasů se provede zásyp 

zeminou kolem společných hlavic v mocnosti 500 mm do spodní úrovně stavební jámy 

pomocí kolového nakladače. Zemina bude hutněna vibračním válcem.   

Po provedení 1. PP bude proveden zpětný zásyp stavební jámy pomocí kolového rýpadlo-

nakladače. Zemina bude hutněna vibračním válcem a pěchem. 

Důležité je kontrolovat výkop a zpětný zásyp polohopisně a výškopisně. K tomu slouží 

nivelační přístroj. Při zaměření geodet stanoví dva pevné výškové body a z těch se výška 

přenese pomocí srovnávacích rovin až na dno výkopu. 

 

Výkaz výměr 

Vytěžená zemina: 2572 m3 

Pracovní četa 

- 1x geodet 

- 1x pomocník geodeta 

- 1x strojník pásového rypadla   

- 1x strojník kolového rypadlo - nakladače 

- 2x strojník kolového nakladače 

- 3x pomocní dělníci 

- 4x řidiči nákladního automobilu  

Strojní sestava 

- Pásové rypadlo CAT 336 E 
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- Kolový nakladač Bobcat A770 

- Kolový rýpadlo – nakladač CAT 444F 

- Nákladní automobil Tatra Phoenix T158 8x8 

- Vibrační pěch Wacker Neuson BS 70 - 2  

- Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055 

- Vibrační válec CAT CB32B 

Časová rozvaha 

 Zemní práce – 25 dní 

Jakost a kontrola kvality   

Vstupní kontrola:  

Kontrola připravenosti staveniště na provádění výkopových prací, vyznačení inženýrských 

sítí, oplocení (2 m), vjezd, sklad, množství materiálu a nářadí. 

Mezioperační kontrola: 

Nejprve stavbyvedoucí kontroluje správné vytyčení stavební jámy. Pak kontroluje, správné 

vytyčení výkopu pro pilotové hlavice a pasy pomocí vyvápění a následně jejich 

vybagrování -  hloubku, kolmost pasů, svislost a vodorovnost s odchylkou ± 20 mm na 

dvoumetrové lati. 

Výstupní kontrola: 

Při výkopových pracích se musí dodržet rozměry rýh (s ohledem na danou odchylku) 

správné úhly svahů, svislost, rovnoběžnost a kolmost výkopů. Na provádění zemních prací 

bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. O prověrce základové spáry, 

druhu výkopku, jeho zatřídění, dosaženém zhutnění musí být proveden zápis do stavebního 

deníku. 

Enviroment: 

Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 

vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími 

při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláškou ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Budou druhotně 

využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. Způsob likvidace 

bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení.  
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Použitý tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a 

průběžně odváženy do příslušných kontejnerů na tříděný odpad. Případné kontaminované 

vrstvy zeminy se smísí se sypkým sorbentem a následně budou odstraněny, tím dojde k 

jejich ekologické likvidaci. 

BOZP 

Při provádění zemních prací je nutné dodržovat: 

Zákoník práce č.262/2006 Sb. 

Nařízení vlády č 591/2006Sb. 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 

Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 

4. 5. 1. 2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Před započetím prací dojde k vytýčení základových konstrukcí. Poté se přejde k vrtání 

CFA pilot daných průměrů dle projektové dokumentace. Spirálový vrták je plynule zavrtán 

do požadované hloubky a následně je jeho dutým středem vháněna do vrtu betonová směs 

za současného vytahování vrtáku spolu s jádrem zeminy. Po skončení betonování a 

začištění zhlaví je do piloty osazena požadovaná výztuž. Pažení vrtu je řešeno okolní 

rostlou zeminou. Celý průběh vrtání a betonování je monitorován a zaznamenáván. 

Po zatvrdnutí pilot musí být provedena dobetonávka pilotových pasů a hlavic. Dělníci 

(železáři) provedou vyvázání výztuže dle projektové dokumentace na podkladní beton. 

Zajistí dostatečné krytí výztuže pomocí distančních vložek a hadů. Následně dělníci osadí 

bednění okolo vyvázané výztuže a bednění zajistí spínacími svorkami. Celistvost, 

neporušenost a krytí vyvázané výztuže zkontroluje železář a případné uvolněné pruty 

naváže zpět na místo dle PD. Poté se provede dobetonávka a vibrování pomocí ponorného 

vibrátoru. Po technologické přestávce, která trvá tři dny, dělníci uvolní spínací svorky a 

bednící dílce odeberou. Jeřábem se přesunou na určenou plochu, kde bednění očistí a 

připraví na odvoz. Po zabetonování mají pilotové pasy a hlavice mocnost 500 mm. 

Následně se provede zpětný zásyp zeminou kolem společných hlavic v mocnosti 500 mm 

do spodní úrovně stavební jámy pomocí kolového nakladače.  

Po zpětném zásypu bude zhutněna vibračním válcem stavební jáma v půdorysné ploše 

budoucího centrálního objektu. Po kontrolní zkoušce zhutnění se vybetonuje podkladní 

beton v tl. 150 mm. v celé půdorysné ploše budoucího centrálního objektu.  
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Poté bude provedena hydroizolace proti spodní vodě z PVC fólie, která bude chráněna 

z obou stran geotextilí 300g/m2. Na tyto vrstvy se vybetonuje vlastní železobetonová 

základová deska tl. 300 mm. Je nutné, aby dělníci základové konstrukce ošetřovali a 

chránili. 

 

Výkaz výměr 

Betonu C25/30 pro piloty: 318,66 m3 

Beton C30/37 pilotové pasy a hlavice: 131,14 m3 

Beton C25/30 pro základovou desku: 298,53 m3 

Výztuž B500B pilot: 6,4 t  

Výztuž B500B základových pasů: 16,38 t  

Výztuž B500B základové desky: 7,79 t 

Výztuž KARI základové desky: 13,52 t 

Pracovní četa  

- 1x geodet 

- 1x pomocník geodeta 

- 1x obsluha jeřábu   

- 1x strojník vrtné soupravy 

- 1x řidič a obsluha čerpadla 

- 3x řidič autodomíchávače 

- 1x řidič automobilu s hydraulickou rukou 

- 2x strojník kolového nakladače 

- 10x montážní pracovníci bednění 

- 8x železáři 

- 8x betonáři 

- 6x pomocní dělníci 

- 9x izolatéři 

Strojní sestava 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 81 K 

- Vrtná souprava Bauer BG H 

- Betonové čerpadlo Schwing Stetter S 45 SX 

  (podvozek Mercedes – Benz Arocs 8x4)  

- Autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic line – AM 12 C  

  (podvozek Volvo FMX 8x4) 
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- Kolový nakladač Bobcat A770 

- Nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6  

- Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G  

- Vibrační pěch Wacker Neuson BS 70 - 2 

- Vibrační válec CAT CB32B 

- Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055 

- Svářecí agregát GAMA TIG 200P HF 

- Ponorný vibrátor Wacker Neuson Iren 57 

- Horkovzdušná svářecí pistole Leister Electron 

- Svařovací automat plastových folií Leister Varimat V2 

Časová rozvaha 

 Základové konstrukce – 45 dní  

Jakost a kontrola kvality   

Vstupní kontrola: 

Stavbyvedoucí kontroluje správné vytyčení základových konstrukcí. Zkontroluje správné 

dočištění pasů (kolmost rohů, aby nebyly zaoblené, dokončeny se správnou odchylkou 

± 20 mm na dvoumetrové lati).  

Mezioperační kontrola: 

Následně statik, případně technický dozor investora zkontroluje správné vyvázání a 

uložení výztuže do bednění. Pevnost bednění. Pozice distančních podložek a hadů. Poté 

kontrolujeme správnou konzistenci přivezeného betonu pomocí sednutí kužele. Kontroluje 

se správné uložení betonu do rýh, správnou výšku betonáže a hutnění. Kontrola hotových 

pilotových pasů a hlavic s danou odchylkou ± 15 mm na dvoumetrové lati. Zkoušku 

zhutnění zemní pláně. Provedení a detaily hydroizolace proti spodní vodě. Ošetřování 

betonu.  

Výstupní kontrola: 

Při výstupní kontrole je třeba zjistit, zda je základová deska vodorovná, kolmá a svislá s 

danou odchylkou ± 15 mm na dvoumetrové lati.  

Enviroment: 

Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 

vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími 

při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláškou ministerstva 
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životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Budou druhotně 

využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. Způsob likvidace 

bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. Použitý tříděný papír, plast 

a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a průběžně odváženy do 

příslušných kontejnerů na tříděný odpad.  

Případné kontaminované vrstvy zeminy se smísí se sypkým sorbentem a následně budou 

odstraněny, tím dojde k jejich ekologické likvidaci. 

BOZP 

Při provádění základových konstrukcí je nutné dodržovat: 

Zákoník práce č.262/2006 Sb. 

Nařízení vlády č 591/2006Sb. 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 

Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 

4. 5. 2. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ 

4. 5. 2. 1. SVISLÉ KONSTRUKCE 

Svislé konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové sloupy, taktéž i stěny 

výtahů a schodišť jsou ve všech podlažích monolitické železobetonové. Jsou situovány na 

jednom konci dilatačního celku. Na druhém konci je ve všech podlažích monolitická 

železobetonová stěna, která tvoří druhý stabilizační prvek dilatačního celku. 

Zbylá nosná část je vyzděna z cihel Porotherm 24 P+D na věncotrámy předsazené před líc 

obvodových sloupů. 

U železobetonových monolitických konstrukcí se začne s bedněním. Nejprve se sestaví 

jedna strana bednění dané svislé konstrukce, která je opatřena odbedňovacím přípravkem. 

Bednění musí být zajištěno pomocí stabilizátorů. Potom se musí uložit výztuž do bednění 

v poloze předepsanou projektovou dokumentací, tak aby během betonování byla 

zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí vrstvy. Ocelová výztuž musí mít před 

zabetonováním čistý povrch bez odlupujících se okují, mastnot a nečistot. Jakékoliv 

nečistoty snižující přilnavost a soudržnost oceli s betonem se musí odstranit. Poté musí být 

zajištěna krycí tloušťka dle projektové dokumentace pomocí distančních podložek a hadů. 
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Po uložení výztuže do bednění a kontrole statikem se sestaví i druhá strana bednění, která 

bude taktéž opatřena odbedňovacím přípravkem. Tím dojde k uzavření a vytvoření tvaru 

dané svislé konstrukce.  

Bude provedena kontrola rovinatosti a svislosti dané svislé konstrukce. Celé bednění musí 

zajištěno pomocí stabilizátorů, zámků a případného dalšího příslušenství.       

Poté může být provedeno vlastní betonování, kdy při lití betonu je nutné dbát na to, aby se 

betonová směs dostala do všech míst konstrukce a nedošlo k přetvoření bednění. Betonová 

směs se musí pečlivě hutnit a vibrovat pomocí ponorných vibrátorů.   

Po zatuhnutí a vytvrdnutí betonu alespoň na 70 % pevnosti je možné odbednit tak aby 

nedošlo k poškození odbedňovaných ploch. 

Je nutné, aby dělníci dané svislé konstrukce ošetřovali a chránili. 

U zděných svislých konstrukcí se provede osazení lomových a rohových bodů na vrstvu 

cementové malty (2 cm) v místě nejvyššího bodu. Na první vrstvu jsou kladeny vysoké 

požadavky ohledně rovinatosti. Výšku lomových a rohových bodů stanovíme pomocí 

nivelačního přístroje. Následně natáhneme mezi jednotlivými rohy stavební provázek, 

podle kterého vyzdíme místa mezi rohovými a lomovými body taktéž na cementovou 

maltu. Po vyzdění pěti vrstev (1,25 m) je třeba namontovat pomocné lešení. Pokračujeme 

ve zdění. V místech otvorů budou osazeny překlady, tak že musí směrovat oblou stranou 

nahoru s uložením (125, 200, 250 mm), které je dáno světlostí otvoru. Po položení 

překladů se dozdí zbytek zdiva. Svislost zdiva kontrolujeme pomocí olovnice a vodováhy.  

 

Výkaz výměr 

Beton C30/37 pro sloupy: 20,30 m3 

Beton pro C25/30 pro stěny: 480,65 m3    

Beton C25/30 pro schodiště: 15,72 m3 

Výztuž B500B stěn a sloupů: 68,17 m3 

Výztuž B500B schodiště: 1,13 t 

Zdivo Porotherm 17,5 P+D: 12,72 m2 

Zdivo Porotherm 24 P+D: 1440,76 m2  

Zdivo Porotherm 30 P+D: 56,95 m2 

Překlad Porotherm: 189 ks 

Pracovní četa  

- 1x obsluha jeřábu   

- 1x řidič a obsluha čerpadla 
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- 3x řidič autodomíchávače 

- 1x řidič automobilu s hydraulickou rukou 

- 1x řidič automobilu s návěsem 

- 10x montážní pracovníci bednění 

- 10x železáři 

- 8x betonáři 

- 8x zedníci 

- 8x pomocní dělníci 

Strojní sestava 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 81 K 

- Betonové čerpadlo Schwing Stetter S 45 SX 

  (podvozek Mercedes – Benz Arocs 8x4)  

- Autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic line – AM 12 C  

  (podvozek Volvo FMX 8x4) 

- Nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E - 6 

- Nákladní automobil Volvo FH 4x2 s návěsem Schmitz SCS 24 

- Ponorný vibrátor Wacker Neuson Iren 57  

- Svářecí agregát GAMA TIG 200P HF 

 - Pila na Porotherm Vacutec VMP 700 

- Pila přímočará na Porotherm DeWALT DWE399 Alligator  

- Zakládací souprava přesné zdění Porotherm 

- Kozové lešení 

- Míchačka 250 l na 380 V 

- Ruční míchadlo 

Časová rozvaha 

 Svislé konstrukce – 106 dní 

Jakost a kontrola kvality   

Vstupní kontrola: 

Je potřeba zkontrolovat jestli byli předchozí operace správně dokončeny, zda je dostatečné 

zatvrdnutí stropní konstrukce pod daným podlažím, kontrola základové desky.  

U zděných konstrukcí pak správné množství a rozměry jednotlivých tvarovek a překladů. 

U monolitických konstrukcí stavbyvedoucí kontroluje dodanou ocelovou výztuž, dodané 

bednící dílce a příslušenství k nim.  
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Při dovezení betonové směsi autodomíchávačem převezme doklad o množství a jakosti 

dodávané betonové směsi, kontrolu konzistence a provede zkoušku sednutí kužele. 

Mezioperační kontrola: 

U monolitických konstrukcí následně statik, případně technický dozor investora kontroluje 

správné vyvázání a uložení výztuže do bednění dle projektové dokumentace. Pevnost a 

geometrii bednění. Pozice a množství distančních podložek a hadů. Poté se kontroluje 

správná konzistence přivezeného betonu pomocí sednutí kužele. Kontroluje se dodací list a 

konzistenci dodaného betonu, správné uložení betonu do bednění, správnou výšku 

betonáže a hutnění. Ošetřování betonu.  

U zděných konstrukcí nejprve se zkontroluje správné založení rohových a lomových bodů 

první řady pomocí nivelačního přístroje, pomocí vodní váhy také urovnáme každou 

tvarovku, tak aby byla v rovině. Každá řada musí jít souběžně s provázkem. Dále je třeba 

kontrolovat správné osazení překladů a jejich přesahů (uložení, výška a vodorovnost).  

Výstupní kontrola: 

U monolitických konstrukcí při výstupní kontrole zjistíme, zda jsou monolitické 

konstrukce vodorovné, kolmé a svislé s danou odchylkou ± 15 mm na dvoumetrové lati. 

Kontrolujeme správné ošetřování betonu. Plochy musí být plné, hladké, čisté, stejně 

zbarvené, bez odtržených hran a ulámaných rohů, vyhloubenin a otřepů. Nikde nesmí být 

na plochách trhlinky.  

U zděných konstrukcí je třeba zkontrolovat vodorovnost, svislost a kolmost vyzděných 

konstrukcí s odchylkou ± 3 mm na dvoumetrové lati, správné uložení překladů a také 

rozměry otvorů. Všechny rozměry musí odpovídat projektové dokumentaci. 

Enviroment: 

Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 

vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími 

při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláškou ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Budou druhotně 

využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. Způsob likvidace 

bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení.  
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Použitý tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a 

průběžně odváženy do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.  

Případné kontaminované vrstvy zeminy se smísí se sypkým sorbentem a následně budou 

odstraněny, tím dojde k jejich ekologické likvidaci. 

BOZP 

Při provádění svislých konstrukcí je nutné dodržovat: 

Zákoník práce č.262/2006 Sb. 

Nařízení vlády č 591/2006Sb. 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 

Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 

4. 5. 2. 2. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Vodorovné konstrukce jsou schodiště a monolitické železobetonové stropy tl. 250 mm ve 

všech podlažích. 

Po odbednění monolitických železobetonových sloupů a stěn se začne provádět bednění 

vodorovné konstrukce stropu. Bednění bude prováděno podle návodu výrobce. Nejprve 

budou osazeny ocelové stojky, na které umístníme dřevěné nosníky. Následně na ně 

osadíme dřevěné nosníky tvořící primární rošt bednění. Na takto sestavený nosný rošt 

osadíme bednící desky. Po vybednění stropu je nutné obednit po okrajích budoucí 

vodorovnou konstrukci stropu kvůli věncotrámům. Bednění se musí ošetřit odbedňovacím 

přípravkem. Poté se uloží do bednění ocelová výztuž dle projektové dokumentace.  

Výztuž je nutné uložit na distanční podložky a hady, které zajistí požadovanou polohu a 

krytí v konstrukci. Ocelová výztuž musí mít před zabetonováním čistý povrch bez 

odlupujících se okují, mastnot a nečistot. Jakékoliv nečistoty snižující přilnavost a 

soudržnost oceli s betonem se musí odstranit. Bude provedena kontrola rovinatosti pomocí 

nivelačního přístroje. Po vyarmování vodorovné konstrukce stropu a kontrolách rovinatosti 

a kontrole statikem může být provedeno vlastní betonování, kdy při lití betonu je nutné 

dbát na to, aby se betonová směs dostala do všech míst konstrukce a nedošlo k přetvoření 

bednění. Betonová směs se musí pečlivě hutnit a vibrovat pomocí vibrátorů.   

Po zatuhnutí a vytvrdnutí betonu alespoň na 70 % pevnosti je možné odbednit tak aby 

nedošlo k poškození odbedňovaných ploch. 

Je nutné, aby dělníci dané vodorovné konstrukce ošetřovali a chránili. 
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Výkaz výměr 

Beton C25/30 pro stropy: 1014,89 m3 

Beton C30/37 pro stropy: 499,77 m3 

Výztuž B500B stropů: 236,55 t 

Pracovní četa  

- 1x obsluha jeřábu   

- 1x řidič a obsluha čerpadla 

- 3x řidič autodomíchávače 

- 1x řidič automobilu s hydraulickou rukou 

- 1x řidič automobilu s návěsem 

- 12x montážní pracovníci bednění 

- 12x železáři 

- 12x betonáři 

-   8x pomocní dělníci 

Strojní sestava 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 81 K 

- Betonové čerpadlo Schwing Stetter S 45 SX 

  (podvozek Mercedes – Benz Arocs 8x4)  

- Autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic line – AM 12 C  

  (podvozek Volvo FMX 8x4) 

- Nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E - 6 

- Nákladní automobil Volvo FH 4x2 s návěsem Schmitz SCS 24 

- Ponorný vibrátor Wacker Neuson Iren 57 

- Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 

- Svářecí agregát GAMA TIG 200P HF 

- Kozové lešení 

Časová rozvaha 

 Vodorovné konstrukce – 152 dní 

Jakost a kontrola kvality   

Vstupní kontrola: 

Je potřeba zkontrolovat jestli byli předchozí operace správně dokončeny. Dále se 

kontroluje dodaná ocelová výztuž, dodané bednící dílce a příslušenství k nim. 

Při dovezení betonové směsi autodomíchávačem stavbyvedoucí převezme doklad o 

množství a jakosti dodávané betonové směsi a provedeme zkoušku sednutí kužele. 
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Mezioperační kontrola: 

Následně statik případně technický dozor investora kontroluje správné vyvázání a uložení 

výztuže do bednění dle projektové dokumentace. Pevnost a geometrii bednění. Pozice a 

množství distančních podložek a hadů. Poté se kontroluje správná konzistence přivezeného 

betonu pomocí sednutí kužele. Kontroluje se dodací list a konzistence dodaného betonu, 

správné uložení betonu do bednění, správnou výšku betonáže a hutnění. Ošetřování betonu.  

Výstupní kontrola: 

Při výstupní kontrole je třeba zjistit, zda je konstrukce vodorovná s danou odchylkou  

± 15 mm na dvoumetrové lati. Kontroluje se správné ošetřování betonu. Plochy musí být 

plné, hladké, čisté, stejně zbarvené, bez odtržených hran a ulámaných rohů, vyhloubenin a 

otřepů. Nikde nesmí být na plochách trhlinky. Všechny rozměry musí odpovídat 

projektové dokumentaci. 

Enviroment: 

Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 

vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími 

při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláškou ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Budou druhotně 

využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci.  

Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. Použitý 

tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a průběžně 

odváženy do příslušných kontejnerů na tříděný odpad. Případné kontaminované vrstvy 

zeminy se smísí se sypkým sorbentem a následně budou odstraněny, tím dojde k jejich 

ekologické likvidaci. 

BOZP 

Při provádění vodorovných konstrukcí je nutné dodržovat: 

Zákoník práce č.262/2006 Sb. 

Nařízení vlády č 591/2006Sb. 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 
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Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

4. 5. 2. 3. ZASTŘEŠENÍ 

Na centrálním objektu je jako zastřešení navržena plochá střecha. Po provedení vodorovné 

konstrukce stropu nad 5. NP. Následně na očištěnou plochu střechy je proveden penetrační 

nátěr. Po provedení penetračního nátěru je nataveno spodní souvrství parotěsné izolace 

z podkladního oxidovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné rohože 

s pravidelně rozmístěnými otvory průměru 40 mm, horní a dolní povrch jemnozrnný 

minerální posyp. Tloušťka tohoto pásu je 1,9 mm. Na provedené spodní souvrství je 

nataven oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou AL + sklorohož. Horní povrch tohoto 

pásu tvoří minerální posyp, spodní tavitelná PE folie. Tloušťka tohoto pásu je 3,5 mm. 

Na tento povrch je položena tepelná izolace tvořená pěnovým polystyrenem EPS 100 

S Stabil v tloušťce 150 mm a tepelná izolace ze spádových desek z pěnového polystyrenu 

EPS 150 S Stabil minimální tloušťky 70 mm. Tepelná izolace bude skládána 

tak, aby všechny spáry byly překryty. Horní krycí vrstva bude provedena z hydroizolační 

folie z PVC – P válcované a laminované, vyztužené vysocepevnostní mřížkou tloušťky 1,5 

mm položená a ukotvená na technické ochranné textilii ze syntetických vláken o gramáži 

350 g/m2. Při zhotovování hydroizolační vrstvy budou použity doplňkové prvky – kužely 

pro zesílení koutů a hran, poplastované plechy pro spojení v rozích apod. 

 

Výkaz výměr 

Hydroizolační folie z PVC: 1149,37 m2 

Technická ochranná textilie: 1149,37 m2 

Spádové desky EPS 150 S Stabil: 145,22 m3 

Izolační desky EPS 100 S Stabil: 145,22 m3 

Asfaltový pás GG 35 Barubit: 1091,56 m2 

Asfaltový pás Bitalbit S 35: 1091,56 m2 

Penetrační nátěr Penetral: 0,19 t 

Pracovní četa  

- 1x obsluha jeřábu   

- 8x izolatérů 

- 8x pracovník provádějící zateplení 

- 6x pomocní dělníci 
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Strojní sestava 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 81 K 

- Horkovzdušná svářecí pistole Leister Electron 

- Svařovací automat plastových folií Leister Varimat V2 

- Řezačka polystyrenu 

- Přítlačné válečky 

- Plynová bomba + hořák  

Časová rozvaha 

 Zastřešení – 19 dní 

Jakost a kontrola kvality   

Vstupní kontrola: 

Je potřeba zkontrolovat jestli byli předchozí operace správně dokončeny. Zkontroluje se 

rovinatost vodorovné konstrukce stropu a očistění plochy vodorovné konstrukce střechy. 

Provede se kontrola všech dovezených materiálů, zda splňují požadavky předepsané 

projektovou dokumentací. 

Mezioperační kontrola: 

Kontroluje se provedení penetračního nátěru, natavení vrstev asfaltových pásů, provedení 

tepelné izolace a spádových klínů, plošné položení technické ochranné textilie, položení, 

ukotvení a správné svaření hydroizolační folie PVC – P.   

Výstupní kontrola: 

Kontroluje se položení, ukotvení, a svaření hydroizolační folie PVC – P, správné 

provedení detailů, zejména kolem koutů, hran, rohů a spádů. 

Enviroment: 

Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 

vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími 

při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláškou ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Budou druhotně 

využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci.  

Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení.  
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Použitý tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a 

průběžně odváženy do příslušných kontejnerů na tříděný odpad. Případné kontaminované 

vrstvy zeminy se smísí se sypkým sorbentem a následně budou odstraněny, tím dojde k 

jejich ekologické likvidaci. 

BOZP 

Při provádění zastřešení je nutné dodržovat: 

Zákoník práce č.262/2006 Sb. 

Nařízení vlády č 591/2006Sb. 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 

Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

4. 5. 3. HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 

Po dokončení vrchní stavby se provede osazení výplní otvorů podle technologického 

předpisu výrobce. Dále budou provedeny zděné příčky. Zděné příčky budou provedeny na 

tenkovrstvou maltu stejných vlastností jako pro zděné svislé nosné konstrukce. Vyzdívání 

bude probíhat stejným principem jako zděné svislé nosné konstrukce. Příčka bude rovněž 

založena na maltě tloušťky min. 20 mm. Následně bude provedeno vyzdívání na 

tenkovrstvou maltu. Styčné spáry se nemaltují. Příčka bude spojena s nosným zdivem 

pomocí ocelových pásků, které buď budou vkládány do nosného zdiva během provádění, 

nebo budou kotveny dodatečně a vkládány do spár příčkového zdiva. Při vyzdívání je 

nutné dbát zvýšené pozornosti vynechání otvorů pro dveře. Nad budoucími otvory bude 

použit plochý překlad POROTHERM, nad který bude provedena nadezdívka. Prostor mezi 

stropem a příčkovým zdivem se vyplní montážní PUR pěnou. 

Po uzavření objektu a provedení zděných příček se může začít s instalacemi TZB jako je 

vzduchotechnika, zdravotechnické instalace, elektromontáže atd. Po dokončení TZB se 

může začít s úpravami vnitřních povrchů. 

Vnitřní omítky začnou nejprve očistěním a penetrací podkladu (zejména u betonových 

konstrukcí).  Podklad před provedením přednástřiku musí být očištěný od nečistot, prachu, 

přetečené malty, nepenetrovaný apod. Dále bude provedena vrstva cementového postřiku, 

která bude sloužit jako spojovací můstek mezi podkladem a omítkou. Poté se osadí 

výztužné rohy a omítníky, APU lišty do výplní otvorů.  
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Malta pro osazení se použije stejná, jako bude jádrová omítka. Následuje provedení 

jádrové omítky a na ni po technologické pauze provedení vnitřního štuku. U omítek se 

postupuje od stropu přes stěny a ostění. 

Technologická pauza závisí na klimatických podmínkách, přitápění apod., zhruba se počítá 

1mm omítky / 1 den. Po vyzrání jádrové omítky se provede štuková omítka. Natažená 

vrstva omítky se vyhladí navlhčeným filcovým hladítkem. Opět postupujeme od stropu 

přes stěny a ostění. Po provedení omítek se provedou vrstvy hrubé podlahy. Na očištěnou 

stropní konstrukci bude proveden polystyrenbeton a po jeho zatuhnutí (řádově po 24 

hodinách) bude položena tepelná izolace z polystyrenu EPS T 3500. Poté bude položena 

separační PE folie. PE fólie se rozprostře po ploše, spoje se přichytí lepicí páskou. U 

okrajů se roztáhne pásek z mirelonu doplněný o PE fólii. Folie se lepicí páskou spojí a 

pásek mirelonu se přichytí ke stěnám pomocí sponkovací pistole. Je třeba zajistit, aby 

mirelon co nejpřesněji kopíroval stěny místností, zejména v rozích a koutech. Na takto 

připravenou skladbu je proveden dle skladby anhydritový potěr, případně cementový potěr 

(technické místnosti). Nejprve se zjistí výška, do které se bude anhydritový potěr 

betonovat. Osadí se pomocné trojnožky, na kterých se nastaví rovina a do jejichž výšky se 

bude anhydritový potěr provádět. Následně se pomocí čerpadla a autodomíchávače dopraví 

směs v požadované konzistenci, která se provede do požadované výšky. Při provádění 

nesmí vzdálenost hadice od podlahy přesáhnout délku 30 cm. Směs nebetonujeme na jedno 

místo ale rovnoměrně po ploše. Po provedení se anhydrit zhutní, odvzdušní a urovná do 

roviny tzv. „natřásacími“ latěmi ve třech krocích: 2 x prohutnění až na podklad (do kříže) a 

1x povrchové rozvlnění pro dosažení dokonalé roviny. Po zhotovení podlahy je třeba 48 

hodin zamezit průvanu a větrání. Po uplynutí této doby je třeba zahájit větrání a vysušovat. 

Standardně se počítá doba schnutí 1 cm = 1 týden schnutí. Před pokládkou nášlapných 

vrstev podlahy je třeba odstranit tzv. šlem za pomoci broušení.  

Po vyzrátí podlahy a dosažení relativní vzdušné vlhkosti do 70 %, kdy teplota by neměla 

být nižší než +10°C se začnou dělat sádrokartonové konstrukce (příčky a předstěny). 

Vyznačení sádrokartonových konstrukcí se provede přesně podle projektové dokumentace. 

Vyznačení se provede značkovací šňůrou a to na podlaze, stropu a na stěnách. UW profily 

se připevní na podlahu a na strop hmoždinkami, rozmístěnými zhruba po 85 cm. 

Všechny profily krátíme ručními nebo elektrickými nůžkami. Mezi namontované 

vodorovné UW profily se vloží předem nakrácené mezilehlé CW profily a to po 62,5 cm.  

CW profily se vždy vkládají ve směru montáže sádrokartonových desek opláštění, aby 

bylo vždy šroubováno do tužší strany přírubu CW profilu.  
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CW profily kotvíme do UW profilů pomocí 4 samozařezávacích šroubů (2 u podlahy, 2 u 

stropu). První desku osazujeme v celé její šířce 1250 mm. Desku posadíme ke stropu a 

přišroubujeme na CW profily (od podlahy necháváme mezeru cca 1 cm). Šroubujeme od 

středu desky na CW profily ve vzdálenosti cca 250 mm. Následně vložíme mezi CW 

profily zvukovou izolaci ve formě minerální vaty a přišroubujeme druhou desku v celé její 

šířce 1250 mm. Poté přišroubujeme z obou stran druhou vrstvu desek tak aby spáry desek 

byly vystřídány. Spáry podélných i příčných spojů se vyplní tmelem. Asi za 30 minut se 

přebytečný tmel odstraní a po zaschnutí se provede druhé přestěrkování a roztáhne se do 

větší šířky, aby se docílil plynulý přechod do okolní plochy desky. Po opětovném 

zaschnutí se povrch sádrokartonové příčky přebrousí. 

 

Výkaz výměr 

Zděné příčky YTONG: 893,34 m2 

Sádrokartonové konstrukce: 8922,82 m2   

Vnitřní omítky: 7837,34 m2 

Polystyrenbeton: 275,99 m3 

Anhydritový potěr: 4128,86 m2 

Mazanina betonová: 84,52 m3 

Pracovní četa  

- 8x zedníci   

- 12x omítkář 

- 12x betonář 

- 14x sádrokartonář 

- 8x pomocní dělníci 

Strojní sestava 

- Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister P718TD 

- Autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic line – AM 12 C  

  (podvozek Volvo FMX 8x4) 

- Nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E - 6 

 - Pila na Porotherm Vacutec VMP 700 

- Pila přímočará na Porotherm DeWALT DWE399 Alligator  

- Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 

- Transportní kapsové silo 

- Pneumatický dopravník (Silomat F 100) 
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- Univerzální stroj Duo – mix 

- Kozové lešení 

- Míchačka 250 l na 380 V 

- Ruční míchadlo 

- Řezačka polystyrenu 

Časová rozvaha 

 Hrubé vnitřní práce – 230 dní 

Jakost a kontrola kvality   

Vstupní kontrola: 

U zděných příček se kontroluje správné množství a rozměry jednotlivých tvarovek a 

překladů.   

U vnitřních omítek se kontroluje rovinnost stěn, přesné množství a druh potřebného 

materiálu zda nedošlo k jeho poškození během dopravy a skladování. 

U hrubých podlah se kontroluje podklad, musí vyhovovat platným normám, musí být 

pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích 

prostředků a solných výkvětů. 

U sádrokartonových konstrukcí se kontroluje rovinnost stropů a podlah, řádné provedení 

omítek, přesné množství a druh potřebného materiálu, a zda nedošlo k jeho poškození 

během dopravy a skladování, kontrola sádrokartonových desek - zejména jejich tloušťka, 

celistvost povrchu a vlhkost. 

Mezioperační kontrola: 

U zděných příček se zkontroluje správné založení první řady pomocí nivelačního přístroje, 

pomocí vodní váhy také urovnáme každou tvarovku, tak aby byla v rovině. Každá řada 

musí jít souběžně s provázkem. Dále je třeba kontrolovat správné osazení překladů a jejich 

přesahů (uložení, výška a vodorovnost) 

U vnitřních omítek musí být povrch omítky rovný, oblé plochy musí mít žádaný tvar, 

v rovnosti omítek jsou nejvýše přípustné odchylky 2,5 mm na délce 2 m, rovnost se 

zkouší 2 m dlouhou latí nebo šablonou (u oblých ploch), hrany rohů a koutů musí být 

přímé, musí mít daný, kolem rámů a zárubní má být omítka začištěna a zalícována nebo 

vytažena, podle druhu zárubně nebo rámu. 

U hrubých podlah se kontroluje provádění jednotlivých vrstev, kontrola správnosti a 

dodržování technologického předpisu, kontrola tloušťky prováděných vrstev. Dále kontrola 

rozložení tepelné izolace, vazba, tloušťka betonáže, dodržení technologické přestávky a 

vysychání. 
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U sádrokartonových konstrukcí je nutné provádět kontrolu po každém výše popsaném 

kroku sestavování konstrukce, jedná se především o kontrolu, zda jsou sádrokartonové 

konstrukce řádně vyznačeny dle projektu, zda je řádně nanesena vrstva tmele, kontrola 

správných roztečí mezi připevňovacími šrouby, svislost CW profilů, správné umístění 

rozvodů. 

Výstupní kontrola: 

U zděných příček je třeba zkontrolovat vodorovnost, svislost a kolmost vyzděných 

konstrukcí s odchylkou ± 3 mm na dvoumetrové lati, správné uložení překladů a také 

rozměry otvorů. Všechny rozměry musí odpovídat projektové dokumentaci. 

U vnitřních omítek se v hotové omítce nesmějí vyskytovat trhliny, puchýře apod. závady 

U hrubých podlah se kontroluje rovinnost hotové konstrukce ± 2 mm na 2 m lati, kontrola 

provedené práce a stejnorodosti povrchu. 

U sádrokartonových konstrukcí je nutno zkontrolovat přesnou polohu všech příček a 

předstěn, provedeme kontrolu rovinnosti dvoumetrovou latí a vodováhou 

(max. odchylka je ± 2 mm při měření dvoumetrovou latí), dále musí být řádné 

provedení vyspárování, zatmelení a vybroušení všech spár. 

Enviroment: 

Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 

vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími 

při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláškou ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Budou druhotně 

využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci.  

Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. Použitý 

tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a průběžně 

odváženy do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.  

Případné kontaminované vrstvy zeminy se smísí se sypkým sorbentem a následně budou 

odstraněny, tím dojde k jejich ekologické likvidaci. 

BOZP 

Při provádění zastřešení je nutné dodržovat: 

Zákoník práce č.262/2006 Sb. 
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Nařízení vlády č 591/2006Sb. 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 

Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

4. 5. 4. DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Ve venkovní části je možné po osazení okenních výplní postavit po obvodě stavby lešení a 

provést obvodový plášť. Lešení sestaví odpovědná osoba vlastnící lešenářský průkaz.  

Po provedení obvodového pláště se rozebere lešení a provede se zateplení soklu. 

Ve vnitřní části je možné po vyschnutí podlahové konstrukce osadit vnitřní parapetní desky 

vnitřní. Na plastové desky se osadí plastové krytky, upraví se část ostění, aby osazená 

deska byla částečně pod omítkou zapuštěna. Podklad a ostění se očistí a osadí se deska. 

Parapetní desku podklínujeme dřevěnými klíny či plastovými pásky do vodováhy. Poté 

desku po délce zatížíme. Prostor mezi deskou a parapetem vyplníme PUR pěnou – je třeba 

použít nízkoexpanzní pěnu. Po vytvrdnutí pěny odstraníme klíny a zapravíme ostění a 

stěnu pod parapetem jádrovou a štukovou omítkou. 

Následují keramické obklady. Rozměříme si plochu, kterou budeme obkládat a připravíme 

založení první řady. Na její přesnosti záleží úspěch další práce. Pracujeme tak, abychom se 

vyhnuli zbytečnému řezání dlaždic na malé díly. Přímo na obkládanou plochu si naneseme 

zubovou stěrkou ve stejnoměrné vrstvě lepidlo. Většinou bude vhodné první řadu od 

podlahy vynechat a vrátit se k ní později. Dosedací lať si pak upevníme mírně pod výšku 

budoucí druhé řady obkladaček a začneme s obkládáním na této lati. Spodní řadu doplníme 

později. Při její montáži každou dlaždici změříme samostatně. Pravidelnost spár nám 

zajistí vymezovací křížky. Klademe je do spár mezi dlaždicemi. Do křížků spodní řady 

umisťujeme dlaždice druhé i dalších řad. Dlaždice na určené místo osadíme mírně zešikma 

a přitiskneme. Každou dlaždičku dobře vmáčkneme do lepidla, tak aby přilnula alespoň 

80% plochy. Vhodné je i šetrné poklepání gumovou paličkou. Po nalepení obkladaček v 

ploše můžeme přejít na místa, kde bude nutno obkladačky rozměrově upravovat.  

Správný rozměr si vyměříme rovnou na řezané dlaždici. Lepidlo si naneseme nejlépe 

přímo na dlaždici. Máme-li obkládanou plochu hotovou, můžeme přejít na spárování. 

Spárovací hmotu vetřeme do spár pružnou stěrkou, nanášíme jej směrem diagonálním na 

spáry a nanášení opakujeme raději několikrát. Přebytek setřeme vlhkou houbou nebo 

hadrem a vhodným hladítkem začistíme spáry.  
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Rohy a okraje obkládané plochy začistíme plastovou nebo kovovou lištou. Lištu vtiskneme 

do tmelu naneseného v ploše ve správné vzdálenosti od poslední nalepené dlaždice a 

přiložíme krajovou dlaždici. 

Po provedení keramických obkladů se začnou dělat keramické dlažby, zároveň s nimi se 

začnou dělat povlakové podlahy. Pokládka PVC začíná rozvinutím nařezaných pásů 

krytiny v místnosti, kde bude položena. Pásy krytiny musí být v budoucím místě určení 

rozloženy nejméně 48 hodin – tím se překoná tzv. tvarová paměť, kterou materiál získal 

skladováním ve svitcích. Vlastní lepení probíhá rovnoběžně s delší stěnou místnosti. 

Vzhledem k charakteru krytiny je lepidlo rozprostíráno zubovou stěrkou před odvíjející 

se povlakovou krytinu. Spoje PVC krytiny se svaří pomocí horkovzdušné pistole a 

přídavné šňůry. PVC krytina se olištuje PVC lištou, lepenou oboustranně ke stěně a k 

podlahovému PVC. 

V místnostech s mokrým procesem (koupelny a WC) bude na cementový potěr ještě 

nanesena tekutá hydroizolační stěrka, která zabrání pronikání vlhkosti. 

Lepidlo na podklad nanášíme zednickou lžící po menších částech o ploše cca 1 m2. 

Rovnoměrné rozložení je důležité z důvodu vodorovné pokládky dlažby. Po rovnoměrném 

rozložení lepidlo rozetřeme zubovou stěrkou. U komplikovanějších pokládek je zapotřebí 

zpracovat předem menší plochy aby nedocházelo k předčasnému zasychání lepidla. 

Následně se rozměří podle velikosti dlažby, kde budou celé dlaždice a kde budou 

dořezávané, dořezávané dlaždice používáme pokud možno do míst, kde budou co nejméně 

vidět. U pokládání dlažby je velmi důležitá kontrola vodorovné pokládky, kterou 

předběžně kontrolujeme vodováhou a to zvlášť u velkoplošné dlažby. Pro dodržení 

rovnoměrnosti spár používáme plastové spárovací křížky. Po vytvrdnutí lepidla můžeme 

spáry následně vyspárovat spárovací hmotou a to pomocí houbičky nebo gumové stěrky. 

Po bezvadném zaplnění spár se práce na cca 10-15 minut přeruší, aby spárovací hmota 

zavadla (povrch spár se stane matným). Potom se vlhkou houbou nebo hadříkem 

přebytečná spárovací hmota smyje a po dostatečném vyschnutí spárování se celý obklad 

suchým hadříkem přečistí. Všechny namáhané spoje například v okolí dveří a zařizovacích 

předmětů se vyplňují pružným akrylátovým tmelem, aby nedocházelo k popraskání spár. 

Po dokončení dlažby se na zeď nalepí sokl do výšky 7cm (postup shodný jako u 

keramických dlažeb). Spodní hrana soklu nesmí dosednout na dlažbu, musíme nechat 

mezeru na dilataci. Dilatační spáru zatmelíme pružným akrylátovým tmelem. Na vrchní 

hranu soklu naneseme tenkou vrstvu spárovací hmoty pro vyplnění mezi soklem a stěnou. 
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Po zhotovení obkladů, dlažeb a povlakových vrstev podlahy se provedou malby stěn a 

stropů, které se obvykle provádí ve dvou vrstvách. Jednotlivé vrstvy malby se nanášejí 

ručně. V zásadě se na stavbách malířské hmoty natírají štětkou a štětcem, nanášejí 

válečkem. Trvanlivější malbu dává pracnější způsob natírání barvy štětkou, hlavně proto, 

že se při něm barva na povrchu omítky řádně roztírá a lépe se s omítkou spojuje. Při 

malování stěn štětkou se vždy postupuje shora dolů, začíná se tedy pod stropem. Způsob 

práce není jednotný. Válečkování nahrazuje natírání barvy štětkou na jednoduchých a 

hladkých plochách stěn i stropů. Váleček má povrch obvykle z umělé střiže a může být 

opatřen plynulým přívodem malířské barvy, která pod tlakem proniká perforací válečku a 

potahem. Válečkování je rychlé a poměrně dobře kryje eventuální nedostatky v přípravě 

stěny. Hodí se pro jakékoliv malířské hmoty. Váleček se nasazuje uprostřed stěny a tahy 

nahoru a dolů se barva roztírá. 

Po zhotovení maleb je možno přistoupit ke kompletaci zařizovacích předmětů tj. osazení 

WC mís, umyvadel, baterií apod. Po kompletaci zařizovacích předmětů vzniklé spáry mezí 

obkladem či dlažbou vyspárujeme pružným silikonovým tmelem. Zhotovení podlah taktéž 

umožňuje osazení obložkových zárubní a následné osazení dveřních křídel. Rovněž lze 

zkompletovat elektroinstalace, veškeré technologie, vytápění a jiné. Na schodišti se na 

chemické kotvy a šrouby připevní do konstrukcí ocelové zábradlí. 

Poté se dle potřeby dělají další různé dokončovací, kompletační, montážní práce a 

zapravování. Po úplném dokončení všech prací se provede vyčištění objektu. 

 

Výkaz výměr 

Keramické obklady: 2700,36 m2 

Keramické dlažby: 984,89 m2 

Povlakové podlahy: 4972,32 m2 

Malby: 7837,33 m2 

Pracovní četa  

- 10x obkladač   

- 10x podlahář 

- 8x malíř 

- 6x pomocní dělníci 

Strojní sestava 

- Horkovzdušná pistole Leister Electron 

- Ruční míchadlo 
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- Zednické nářadí 

- Vodováhy 

Časová rozvaha 

 Dokončovací práce – 313 dní 

Jakost a kontrola kvality   

Vstupní kontrola: 

U keramických obkladů, dlažeb a povlakových podlah se kontroluje podklad, musí 

vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, 

nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů, povrch nesmí být 

vodoodpudivý. 

U vnitřních maleb musí být podklad pod malbu pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený 

prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. 

Mezioperační kontrola: 

U keramických obkladů, dlažeb a povlakových podlah se kontroluje správnost a 

dodržování technologického předpisu, kontrola tloušťky nanášení vrstev, kontrola 

konzistence materiálů, rovinnosti a stejnobarevnosti materiálů, kontrola velikosti dlažby. 

U vnitřních maleb se kontrolují teploty vzduchu mezi 15 – 25°C (nízká teplota a vyšší 

vlhkost zpomaluje zasychání, při čemž nízké teploty také zhoršují roztíratelnost barvy), 

malířské práce musí být provedeny v souladu s předepsaným druhem, odstínem a 

povrchovou úpravou malby, stanovenou podle vzorníku nebo podle předem schváleného 

vzoru. 

Výstupní kontrola: 

U keramických obkladů, dlažeb a povlakových podlah se kontroluje rovinnost hotové 

konstrukce (± 2 mm na 2 m lati), kontrola provedené práce a stejnorodosti povrchu, 

obzvláště se věnujeme dodržení barevnosti, kontrola stejnosti všech spár v dlažbě. 

U vnitřních maleb musí být vrstva malby v celé ploše stejnoměrná, hladká, bez hrbolků a 

prohlubenin, bez skvrn a viditelných tahů štětky, a nesmí se odlupovat ani stírat, jednotlivé 

tóny malby mají být rovně a ostře ohraničeny. 

Enviroment: 

Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 

vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími 

při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláškou ministerstva 
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životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Budou druhotně 

využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci.  

Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. Použitý 

tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a průběžně 

odváženy do příslušných kontejnerů na tříděný odpad. Případné kontaminované vrstvy 

zeminy se smísí se sypkým sorbentem a následně budou odstraněny, tím dojde k jejich 

ekologické likvidaci. 

BOZP 

Při provádění zastřešení je nutné dodržovat: 

Zákoník práce č.262/2006 Sb. 

Nařízení vlády č 591/2006Sb. 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 

Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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5. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:  Centrální objekt nemocnice v Uherském Hradišti 

Místo stavby:   Uherské Hradiště, katastrální území Uherské Hradiště 

Charakter stavby:  Novostavba  

Určení stavby:   Zdravotnická stavba 

Termín zahájení: 2. 3. 2015  

Termín dokončení:  29. 8. 2017   

Investor:  Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365,  

686 68 Uherské Hradiště 

Generální projektant: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 

 

5. 2. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
K převzetí staveniště dojde mezi objednatelem a zhotovitelem v termínu upřesněném ve 

smlouvě o dílo. Objednatel předá zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci, 

stavební povolení, doklady, vyznačené hranice pozemku, řešení připojení inženýrských 

sítí, základní vytyčovací body stavby – minimálně 2 polohové a 1 výškový bod. 

 

5. 3. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, 

PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, 

TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA 

STAVENIŠTĚ 
Staveniště svým rozsahem zahrnuje značnou část areálu uherskohradišťské nemocnice jak 

je patrno z koordinační situace. Kromě toho budou u některých stávajících budov 

prováděny rekonstrukční práce převážně uvnitř objektů. Hranice staveniště bude oploceno 

neprůhledným mobilním oplocením výšky 2 m. 

V areálu nemocnice nebudou žádné deponie ani mezideponie zeminy a vybouraného 

stavebního materiálu. Odvoz zeminy a suti bude do 6 km, dovoz zeminy ze vzdálenosti  

10 km. Případně přesnější lokality určí příslušný odbor MěÚ Uherské Hradiště. 

Jako hlavní vjezd pro staveništní dopravu bude používán sjezd z ulice J. E. Purkyně 

v severozápadním rohu staveniště, kde je stávající sjezd mezi oplocením nemocnice a 

řadovými garážemi. Vedlejší vjezd je v místě stávající nákladní brány u stykové křižovatky 

ulic J. E. Purkyně a Revoluční. Tento směr bude z hlediska kapacity využíván pouze 

v ojedinělých případech a to pouze nákladními automobily. 
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Příjezdová vozovka v severozápadní části areálu bude rozšířena silničními panely o 3 m a 

zhutněným betonovým recyklátem tl. 150 mm.  

Ke staveništi bude příjezd kolem budovy 9 - Transfuzní stanice s odbočením na křižovatce 

nemocničních komunikací přes vjezdovou bránu šířky 6 m na 5 m širokou panelovou 

vozovku vedoucí podél oplocení hlavního staveniště souběžně ze stávající komunikací vně 

staveniště, která tak zůstane maximálně průjezdná pro sanitky a osobní vozidla. 

Z popisované staveništní komunikace bude výjezd pro auta s návěsem další 6 m širokou 

výjezdovou bránou. Kratší nákladní auta pak mohou pokračovat dále po panelové vozovce 

s výjezdem na úrovni střední části centrálního objektu. Výjezd pro auta s návěsem je 

navržen s ohledem na potřebné oblouky otáčení a také není nutné materiál vozit dále 

směrem k části „A“ Centrálního objektu. Vozidla zůstanou stát na panelové vozovce a 

jeřábem č. 1 bude odebrán dovážený materiál. Po ukončení montáže monolitické 

konstrukce budovy a demontáži jeřábů se již nepředpokládá potřeba návěsových vozidel. 

Pro veškerou dopravu je navržena v nemocnici krátká okružní trasa míjející 

nejexponovanější zdravotnická zařízení – viz výkres zařízení staveniště. 

Na okružní trase se nachází taktéž plocha pro mytí a čištění vozidel. 

V hrubé fázi stavebních prací bude nutné vyvážet vykopanou zeminu. V tomto čase bude 

probíhat v prostoru nemocnice nejintenzivnější doprava ze strany stavby. Aby byly co 

nejvíce zredukovány nepříznivé vlivy dopravy na provoz nemocnice, nebude výjezd 

vozidel situován projektovaným příjezdem do podzemních garáží, ale dvěma staveništními 

dočasnými výjezdy z části „A“ a „B“ Centrálního objektu SO 17 – viz výkres zařízení 

staveniště.  

 

5. 4. ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
Z důvodů rozsáhlosti stavebních prací na celém objektu je nutné celkové rozdělení 

výstavby do několika fází, při nichž je nutné řešit rozdílné aspekty. 

5. 4. 1. Hrubá fáze 

Pro hrubou fázi je nutné zbudovat staveništní komunikaci ze silničních panelů a 

zhutněného betonového recyklátu, dále oplocení, které zamezí vstupu nepovolaných osob a 

zároveň bude jednoduše přizpůsobitelné průběhu výstavby a taktéž jednotlivé skladovací 

plochy a sklady. 

Budou vytvořeny kanceláře, umývárny a šatny pro pracovníky. Další součástí bude montáž 

zvedacího mechanismu, který zajistí vnitrostaveništní dopravu materiálu.  
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Budou použity dva věžové jeřáby, kdy jejich dosahy budou dostatečné pro veškeré 

břemena přepravované při této fázi. 

5. 4. 2. Dokončovací fáze 

Při dokončovací fázi je nutné opět zamezit vstup nepovolaným osobám. Pro 

vnitrostaveništní dopravu již nejsou nutné věžové jeřáby. Jako přeprava materiálů a osob 

do jednotlivých pater budou sloužit dva vnitřní výtahy. Na skladování materiálu již není 

nutné tolik skladovací plochy, jelikož většina materiálu bude ihned zabudována. Dále bude 

zrušena okružní komunikace ze silničních panelů a zhutněného betonového recyklátu pro 

auta s návěsy. Jelikož není už předpokládáno na stavbě tolik pracovníků, bude odvezena 

část umýváren a šaten. 

 

5. 5. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště je situováno převážně ze severní strany centrálního objektu. Jsou zde 

umístěny sklady, kanceláře, skladovací plochy a míchací centrum. Betonová směs se bude 

dovážet autodomíchávači. U každé z obou částí budovy je v tomto prostoru umístěn 

stavební jeřáb Liebherr 81 K s výložným ramenem 45 m. Obsluhu jednotlivých ploch 

umožňují staveništní komunikace ze silničních panelů a zhutněného betonového recyklátu. 

Vzhledem k tomu, že v přilehlé nemocniční komunikaci budou probíhat práce v souvislosti 

s budováním nového kanalizačního řadu, bylo nutné přesunout sociální a hygienické 

zařízení staveniště na jižní stranu od centrálního objektu do prostoru parku, kde jsou 

v souběžném směru s další nemocniční komunikací osazeny mobilní kontejnery sloužící 

jako šatny a umývárny s WC. Na jižní straně od centrálního objektu je v hrubé fázi 

výstavby umístěna i skladovací plocha pro kontejnery na odpad a zdící materiál. 

Oba dva jeřáby je nutné stavět s nejvyšší obezřetností, základy musí posoudit statik.  

Všechny objekty zařízení staveniště jsou vyznačeny na výkrese zařízení staveniště.  

Jednotlivé objekty zařízení staveniště budou vyžadovat ohlášení na příslušném stavebním 

úřadě. 

 

5. 6. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
V areálu staveniště se nachází velké množství stávajících inženýrských sítí, významné jsou 

prakticky všechny. Z tohoto důvodu je nutné veškeré stavební práce koordinovat se správci 

jednotlivých sítí a technickým oddělením nemocnice.  
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Při přepojování inženýrských sítí je nutné veškeré odstávky a přerušení dodávek 

v dostatečném předstihu projednat s nemocnicí, aby bylo možné přijmout potřebná 

organizační opatření. 

 

5. 7. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, 

ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ APOD. 
V rámci zařízení staveniště budou zhotovitelem po dobu výstavby využívány stávající 

inženýrské sítě, případně přípojky. Z těchto bodů pak budou směřovat rozvody 

k jednotlivým objektům zařízení staveniště – viz výkres zařízení staveniště.  

Úhrada za spotřebovanou energii bude na základě osazených podružných měřidel. 

Odvádění povrchových a spodních vod ze staveniště bude do stávající jednotné kanalizace. 

 

5. 8. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

TŘETÍCH OSOB, VČ. NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
V prostoru nemocnice je značný pohyb osob a vozidel, které nejsou účastníky výstavby. 

Proto je nutné, aby prostory, kde bude probíhat výstavba, byly řádně zabezpečeny 

nepoškozeným oplocením, výkopy mimo tyto lokality ohrazeny dřevěným prkenným 

zábradlím s nočním osvětlením tak, aby bylo zamezeno pádu osob do stavebních výkopů. 

Zhotovitel neodpovídá za případné úrazy vzniklé třetím osobám nerespektujícím ochranná 

omezení pohybu. 

 

5. 9. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 

OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na přilehlých 

komunikacích v areálu nemocnice. Stavba bude realizována pouze na pozemcích investora, 

nebo na pozemcích kterých bude mít investor právo provádět stavební práce. Vzhledem 

k rozsahu staveniště dojde ovšem částečně k omezení provozu na okolních komunikacích a 

v samotném areálu nemocnice. Tam, kde bude docházet ke střetu provozu stavby 

s okolním běžným provozem (ulice J. E. Purkyně a další městské komunikace po trase), 

budou prostředky pro zajištění bezpečnosti (dočasné dopravní značení, vymezené 
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komunikace pro pěší, přechody pro chodce apod.). Veškeré práce vyžadující ohlášení nebo 

projednání na dotčených orgánech státní správy budou provedeny v dostatečném předstihu.  

 

5. 10. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
5. 10. 1. PROVOZNÍ OBJEKTY 

5. 10. 1. 1. Oplocení 

Hranice staveniště bude oploceno mobilním oplocením CITY a bude do výšky 2,0 m, 

délky 443 m. Mobilní oplocení bude v místě vjezdů a výjezdů ze staveniště osazeno 

uzamykatelnými bránami. Na mobilním oplocení budou umístěny informační tabule 

„Nepovolaným vstup zakázán“. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 10. 1. 2. Staveništní komunikace             

Na komunikaci v exponovaných místech budou použity silniční betonové panely, které 

budou osazeny do štěrkopískového lože tl. min. 100 mm a zhutněný betonový recyklát tl. 

150 mm – viz výkres zařízení staveniště. Po skončení prací budou silniční betonové panely 

opět vyjmuty a odvezeny. Poloha a počet panelů je zakreslen ve výkrese zařízení 

staveniště. Rozměr panelu 3x2x0,15 m. 

 

 

 

 

                            

 

 

5. 10. 1. 3. Sklady 

Sklady budou řešeny za pomocí uzamykatelných skladovacích kontejnerů od firmy 

ContiMade, spol. s.r.o.  

Obr. 11 Mobilní oplocení CITY 

Obr. 12 Silniční betonový panel 
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Vstupní dveře zaujímají celou šířku kontejneru, umožňují ukládání neskladného a 

objemného materiálu všeho druhu a nářadí. Kontejnery budou osazeny na silniční betonové 

panely. Rovinnost osazení je ± 10 mm po ploše kontejneru, případné nerovnosti budou 

vyrovnány podložením betonovými podkladky. Rovinnost osazení je ± 10 mm po ploše 

kontejneru. Pozice pro osazení skladovacího kontejneru je dána dle výkresu zařízení 

staveniště. Dovoz a odvoz na staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s 

hydraulickou rukou.  

 

Skladovací kontejner typ 24D 

Základní vybavení: dvoukřídlé dveře ocelové 2 x 2,2m s těsněním a cylindrickým zámkem 

Rozměr: 6,058 x 2,990 x 2,610 m ( SV= 2,3 m) 

Hmotnost: 2,2 t 

 

 

 

 

 

 

 

5. 10. 1. 4. Skladovací plochy 

Skládky pro materiál jsou vyznačeny dle výkresu zařízení staveniště. 

Povrch skladovacích ploch bude tvořen zhutněným betonovým recyklátem tl. 150 mm. 

 

5. 10. 1. 5. Staveništní rozvaděč 

Rozvaděč bude sloužit k přímému napojení strojů a jiných zařízení. 

Na staveništi budou nejméně 3 ks těchto rozvaděčů. 

Více v kapitole 6, Návrh hlavních stavební ch strojů a mechanizmů. 

 

5. 10. 1. 6. Osvětlení 

Osvětlení staveniště bude zajištěno pomocí halogenových reflektorů umístněných na 

věžových jeřábech. 

 

 

 

Obr. 13 Půdorys skladovacího kontejneru typ 24D 
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5. 10. 1. 7. Výpočet spotřeby elektrické energie 

Výpočet je uvažován v průběhu hrubé fáze, dle možných realizovaných prací. 

S = K ∗ �(0,5P1 + 0,8P2 + P3)2 + (0,7P1)2 

S - maximální současný zdánlivý příkon   [kW] 

K - koeficient ztrát napětí v síti    1,1 

 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů  [kW] 

2 x Jeřáb   2 x 23=46 

Svářečka     4 

Míchačka     5 

Pila na Porotherm   5,5 

Pila přímočará    1,7 

Svařovací automat plastových folií 4,6 

Horkovzdušná pistole   3,4 

Ponorný vibrátor   1,2 

Celkem     71,4 kW 

 

P2 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel  [kW] 

Kancelář (20W/m2) 2*0,02*(6*3) =   0,72 

Šatny (10W/m2) 4*0,01*(6*3) =   0,72 

Umývárny+WC (10W/m2) 2*0,01*(6*3) =  0,36 

Sklady (3W/m2) 3*0,003*(6*3) =   0,16  

Stavba (15W/m2) 0,015* 960 =   14,4  

Celkem      16,36 kW 

 

P3 součet výkonů venkovního osvětlení   [kW] 

Bezpečnostní osvětlení 10  

Celkem      10 kW 

S = K ∗ �(0,5P1 + 0,8P2 + P3)2 + (0,7P1)2 

S = 1,1 * �(0,5 ∗ 71,4 + 0,8 ∗ 16,36 + 10)2 + (0,7 ∗ 71,4)2 = 77,2 kW 

 

Celkový potřebný příkon elektrické energie pro staveniště je 77,2 kW 
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5. 10. 1. 8. Zdroj vody 

Rozvody vody budou řešeny třemi přívody ze stávajících vodovodů. Na jeden přívod 

budou napojeny umývárny+WC a bude sloužit jako voda pro sociální a hygienické účely, 

druhý a třetí přívod budou použity pro potřebu výstavby a mytí vozidel jako voda 

provozní. Rozvody budou zhotoveny z PVC trubek, které budou chráněny proti poškození 

ocelovou chráničkou a budou uloženy v nezámrzné hloubce alespoň 800 mm pod terénem.  

Všechny přívody budou opatřeny podružnými měřidly. 

Přesné trasy vedení rozvodů vodu viz výkres zařízení staveniště. 

 

5. 10. 1. 9. Výpočet spotřeby vody 

Výpočet je uvažován v průběhu hrubé fáze, dle možných realizovaných prací. 

Voda pro provozní účely (výstavba): 

Qa= 𝑆𝑆𝑉𝑉∗𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑡𝑡∗3600

 

Qa – množství vody     [l*s-1] 

Sv – spotřeba vody za den    [l] 

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru  1,5 

t – čas, po který je voda odebírána   [h] 

Předpokládaná délka pracovní doby 8 hod 

Předpoklad denní výkonnosti zdění 15 m3/den 

Předpoklad denní výkonnosti betonování 90 m3/den 

Ošetření konstrukcí 150 l/m3/den x 90 = 13 500 l/den 

Výroba malty a ošetření mísících zařízení 170 l/m3/den x 15 = 2 550 l/den 

Zdění z tvárnic 30 l/m3/den x 15 = 450 l/den 

Celkem 16 500 l/den 

Qa= 𝑆𝑆𝑉𝑉∗𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑡𝑡∗3600

 

Qa= 16500∗1,5
8∗3600

 =0,85 l*s-1  

Dle výpočtového průtoku je minimální DN 32 mm. 

 

Voda pro provozní účely (mytí vozidel): 

Qa= 𝑆𝑆𝑉𝑉∗𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑡𝑡∗3600

 

Qa – množství vody     [l*s-1] 

Sv – spotřeba vody za den    [l] 
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kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru  1,5 

t – čas, po který je voda odebírána   [h] 

Předpokládaná délka pracovní doby 8 hod 

Předpoklad denní počet mytých vozidel 20 ks 

Mytí vozidel 200 l/ks/den x 20= 4 000 l/den 

Celkem 4 000 l/den 

Qa= 𝑆𝑆𝑉𝑉∗𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑡𝑡∗3600

 

Qa= 4000∗1,5
8∗3600

 = 0,21 l*s-1  

Dle výpočtového průtoku je minimální DN 15 mm. 

Voda pro sociální a hygienické účely: 

Qb= 𝑃𝑃𝑝𝑝∗𝑁𝑁𝑠𝑠∗𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑡𝑡∗3600

 

Qb – množství vody     [l*s-1] 

Pp – počet pracovníků     

Ns – norma spotřeby vody na osobu a den  

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru  2,7 

t – čas, po který je voda odebírána   [h] 

Předpokládaná délka pracovní doby 8 hod 

Předpokládaný počet pracovníků 40pracovníků 

Spotřeba vody na osobu a den 40 l/den 

Celkem 1 600 l/den 

Qb= 𝑃𝑃𝑝𝑝∗𝑁𝑁𝑠𝑠∗𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑡𝑡∗3600

 

Qb= 40∗40∗2,7
8∗3600

 = 0,15 l*s-1 

Dle výpočtového průtoku je minimální DN 15 mm. 

 

5. 10. 1. 10. Požární voda 

Dimenzování rozvodů požární vody nebude řešeno. Vzhledem k poloze staveniště je 

možný odběr vody z požárního hydrantu vzdáleného 8 metrů od staveniště. Hydrant je 

vyznačen ve výkresu zařízení staveniště.  
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5. 10. 2. VÝROBNÍ OBJEKTY  

5. 10. 2. 1. Zvedací mechanizmus 

Jako zvedací mechanizmus je zvolen věžový jeřáb Liebherr 81K, který bude zajišťovat 

vnitrostaveništní dopravu materiálu. Jeho vlastnosti zabezpečují přepravu veškerých 

materiálů v průběhu realizace stavby. 

Více v kapitole 6, Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů. 

 

5. 10. 2. 2. Kapsové silo 

Kapsové silo, slouží k uskladnění suchých směsí pro zdící maltu, omítkovou směs, směs 

anhydritového potěru případně betonového potěru. 

Kapsové silo na stavbu bude přepraveno silostavěčem na nákladním automobilu. 

Více v kapitole 6, Návrh hlavních stavebních mechanizmů. 

 

5. 10. 3. SOCIÁLNĚ – SPRÁVNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5. 10. 3. 1. Kancelář 

Na staveništi bude nutné zajistit prostor pro vedoucí pracovníky. Minimální plocha 

kanceláře pro vedoucí pracovníky stavby je 6 - 12 m2/osoba. 

Jako kanceláře budou sloužit mobilní obytný kontejner firmy ContiMade, spol. s. r.o. 

Kontejnery budou osazeny na silniční betonové panely. Rovinnost osazení je ± 10 mm po 

ploše kontejneru, případné nerovnosti budou vyrovnány podložením betonovými 

podkladky. 

Kanceláře budou osazeny dle výkresu zařízení staveniště. Dovoz a odvoz na staveniště je 

zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

 

Obytný kontejner Standart typ 2C 

Rozměr: 6,058 x 2,990 x 2,820 m ( SV= 2,5 m) 

Hmotnost: 2,2 t 

Základní vybavení: 

1. Elektroinstalace 

- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

- uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
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- zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 

ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

2. Dveře 

- venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 

a třemi klíči - 1 ks 

- zádveří s vnitřními dveřmi 811 / 1968 mm - 1 ks 

3. Okna 

- plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou 

4. Ostatní 

- větrací mřížky v obvodových stěnách 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 10. 3. 2. Šatny 

Na staveništi bude nutné zajistit sociální zázemí pro pracovníky. Minimální plocha 

šatny je 1,75 m2/osoba. 

Jako šatny budou použity mobilní obytné kontejnery firmy ContiMade, spol. s.r.o. 

Kontejnery budou osazeny na silniční betonové panely. Rovinnost osazení je ± 10 mm po 

ploše kontejneru, případné nerovnosti budou vyrovnány podložením betonovými 

podkladky. Šatny budou osazeny dle výkresu zařízení staveniště. Dovoz a odvoz na 

staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

 

Obytný kontejner Standart typ 2C 

Rozměr: 6,058 x 2,990 x 2,820 m ( SV= 2,5 m) 

Hmotnost: 2,2 t 

 

Základní vybavení: 

1. Elektroinstalace 

- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

Obr. 14 Půdorys obytného kontejneru Standart typ 2C 
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- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

- uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

- zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2ks, 

zásuvka pro topení - 1 ks 

2. Dveře 

- venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 

a třemi klíči - 1 ks 

- zádveří s vnitřními dveřmi 811 / 1968 mm - 1 ks 

3. Okna 

- plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou 

 

4. Ostatní 

- větrací mřížky v obvodových stěnách 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 10. 3. 3. Umývárna+WC 

Odpovídající počet umyvadel pro 10 mužů je min. 1 ks. Odpovídající počet WC pro 10 

mužů je 1 sedadlo a 1 pisoár, pro 11 – 50 mužů jsou 2 sedadla a 2 pisoáry. 

Jako umývárny+WC budou použity mobilní sanitární kontejnery firmy ContiMade, spol. 

s.r.o. Kontejnery budou osazeny na silniční betonové panely. Rovinnost osazení je ± 10 

mm po ploše kontejneru, případné nerovnosti budou vyrovnány podložením betonovými 

podkladky. Umývárny+WC budou osazeny dle výkresu zařízení staveniště. Dovoz a odvoz 

na staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

 

Sanitární kontejner Standart typ 18C 

Rozměr: 6,058 x 2,990 x 2,820 m ( SV= 2,5 m) 

Hmotnost: 2,2 t 

Obr. 15 Půdorys obytného kontejneru Standart typ 2C 
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Základní vybavení: 

1. Elektroinstalace 

- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

- uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

- zářivka 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

2. Dveře 

- venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 

a třemi klíči - 1 ks 

3. Okna 

- plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 3 ks 

 

4. Ostatní 

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

po 3 ks, porcelánový pisoár - 2 ks, pisoárová dělicí příčka - 1 ks, porcelánové 

umývadlo se směšovací baterií, zrcadlo, polička, háček na ručník - po 5 ks, boiler 

80 l, podlahová vpusť - po 1 ks 

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

- větrací mřížky v obvodových stěnách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 11. LIKVIDACE ODPADŮ 
Při realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, které musí být podle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalogu 

Obr. 16 Sanitární kontejner Standart typ 18C 
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odpadů, likvidovány. Na základě toho bude staveniště vybaveno kontejnerem na odvoz 

suti, komunálního odpadu a tříděného odpadu. Odvoz na skládku bude zabezpečen 

nákladním automobilem (nosičem kontejnerů), pravidelný odvoz 1x týdně nebo dle 

dohody. Umístění dle výkresu zařízení staveniště. 

 

5. 12. POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 
Staveniště bude vybaveno z důvodu požární bezpečnosti přenosný hasicí přístroji 

obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A. 

Jejich umístění bude: 

Kanceláře 

V dokončovací fázi u každého hlavního vstupu do Centrálního objektu 

Hasicím přístrojem bude vybavena i četa pracovníků manipulující s plamenem 

 

5. 13. ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 
Název Budování Likvidace Délka fáze 

Hrubá fáze Březen 2015 Květen 2016 14 

Dokončovací fáze Květen 2016 Srpen 2017 15 

 

5. 14. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 
Název Množství Cena/m.j. 

(Kč/měsíc) 

Doba 

trvání 

(měsíc) 

Cena 

(Kč) 

Poznámka 

Obytný kontejner Standart typ 2C - 

kanceláře, šatny (Hrubá fáze) 

6 ks 4 000 14 336 000 Pronájem 

Sanitární kontejner Standart typ 18C 

- umývárna+WC (Hrubá fáze) 

2 ks 4 500 14 126 000 Pronájem 

Obytný kontejner Standart typ 2C - 

kanceláře, šatny (Dokončovací fáze) 

5 ks 4 000 15 300 000 Pronájem 

Sanitární kontejner Standart typ 18C 

- umývárna+WC (Dokončovací fáze) 

1 ks 4 500 15 67 500 Pronájem 

Skladovací kontejner typ 24D - sklady 3 ks 3 000 29 261 000 Pronájem 

Věžový jeřáb Liebherr 81K 2 ks 65 000 14 1 820 000 Pronájem 

Oplocení CITY 443 m 40 29 513 880 Pronájem 
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Staveništní rozvaděč 3 ks 20 000 - 60 000 Zakoupení 

Kapsové silo 2 ks 1 500 - 3 000 Jednorázový 

poplatek 

Likvidace odpadů 3 ks 2 000 29 174 000 Poplatek 

Hasicí přístroje 5 ks 1 500 - 7 500 Zakoupení 

Přípojka vody 70 m 2 500 - 175 000 Zřízení 

Přípojka elektřiny 190 m 1 500 - 285 000 Zřízení 

Přípojka splaškové kanalizace 80 m 3 700 - 296 000 Zřízení 

Staveništní komunikace - silniční 

panely 

1250 m2 1 040 - 1 300 000 Zřízení 

Staveništní komunikace - betonový 

recyklát 

2283 m2 94 - 214 602 Zřízení 

Usazovací jímka 18 m3 4 500 - 81 000 Zřízení 

Spotřeba vody - hrubá fáze 110 m3 75 15 99 000 Poplatek 

Spotřeba vody - dokončovací fáze 25 m3 75 13 19 500 Poplatek 

Spotřeba elektřiny 77,2 kW 3 000 

Kč/MWh 

14 518 784 Poplatek 

Součtová cena: 6 657 766 Kč 

VRN: 6 657 766 – 1 820 000 = 4 837 766 Kč (3,7 % z celkové ceny) 

 

5. 15. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při vstupu na staveniště 

musí být všechny osoby seznámeny s předpisy BOZP a možnými riziky, které mohou 

nastat na staveništi. Dále musí být každá osoba vybavena povinnými osobními ochrannými 

pracovními pomůckami, zároveň musí pracovník ke své činnosti použít specifické OOPP 

určené pro vlastní výkon jeho práce. Každá osoba toto stvrdí podpisem do knihy o školení 

BOZP. 

 

Hlavní legislativa: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

Zákon 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

prostředí 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

Vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 

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

úrazu 

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

a zavedení signálů 

Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

 

5. 16. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ 
Stavba bude probíhat na pozemcích investora při minimalizaci zásahů do životního 

prostředí. Doprava je taktéž navržena nanejvýš šetrně. 

Na stavbě nebude výrobna betonové směsi, která je zdrojem prašnosti a hluku.  

Auta odvážející zeminu a suť nesmí být přeplňována, aby tento materiál nepřepadal přes 

bočnice vozidel a neznečisťoval nemocniční a veřejné komunikace. Při výjezdu 

z výkopové jámy zvláště při nepříznivém počasí musí být zajištěno čištění kol vozidel od 

bláta. Pokud budou znečištěny nemocniční komunikace, toto se musí ihned na náklady 

stavby odstranit. 
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V určitých fázích výstavby vzroste hladina hluku v důsledku projíždějících nákladních 

vozidel, která za normálních okolností se v areálu nemocnice vyskytují zřídka. Určitým 

zdrojem hluku bude i míchárna maltových směsí, ale nic z toho nepřekročí hladinu hluku 

kamionu jedoucího po běžné silnici. Navíc zdroje hluku budou vždy dočasné a nebudou se 

projevovat po celou dobu výstavby. 

Komunální odpady ze stavby budou ukládány do odpadních nádob na pozemcích 

stavebníka a budou pravidelně odváženy (likvidovány). 

 

5. 17. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 

Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 

5. 18. NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI 
Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon) 

Při manipulaci s těmito chemickými látkami bude zacházeno dle tohoto zákona, zároveň 

bude zabráněno manipulaci s látkami nepovolaným osobám. 

 

5. 19. OCHRANA OVZDUŠÍ 
Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
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5. 20. OCHRANA VOD 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění 

5. 21. ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 
Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

V případě překročení normových hodnot dle tohoto NV budou pracovníci využívat OOPP 

nebo budou mít zkrácenou pracovní dobu. Do okolí bude hluk eliminován mobilním 

plošným oplocením.  
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6. 1. PÁSOVÉ RYPADLO CAT 336 E 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 38,67 t                                  

Výkon motoru: 236 kW 

Objem lopaty: 1,64 – 2,41 m3 

Max. hloubkový dosah: 6250 mm 

Max. vodorovný dosah: 9830 mm 

Max. výsypná výška: 6340 mm 

Max. výškový dosah: 9630 mm 

Pásové rypadlo bude použito pro hloubení hlavní stavební jámy a nakládání výkopku na 

dopravní prostředky a dále k vytvoření dvou nájezdů pro transportní mechanizaci do 

stavební jámy. Pásové rypadlo bude na stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu 

s plošinovým podvalníkem. 

 

6. 2. RÝPADLO - NAKLADAČ CAT 444F 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 8,8 t                          

Výkon motoru: 74,5 kW 

Objem lopaty nakladače: 1,3 m3 

Objem lopaty rýpadla: 0,08 – 0,29 m3 

Nakládací zařízení  

Max. výklopná výška: 2760 mm 

Max. hloubkový dosah: 154 mm 

Hloubkové zařízení 

Max. výškový dosah: 5660 mm 

Max. hloubkový dosah: 4885 mm 

Max. nakládací výška: 3878 mm 

Dosah nakládky: 1809 mm 

Rýpadlo – nakladač bude sloužit pro nakládání výkopků na dopravní prostředky, dále bude 

využit při výkopu rýh pro pilotové hlavice a pasy (či výkopu základové jámy nebo 

základových pasů spolu s pásovým rypadlem). 

 

 

Obr. 17 Pásové rypadlo CAT 336 E 

Obr. 18 Rýpadlo – nakladač CAT 444F 

88 
 



S použitím přední lopaty k přesunu sypkých stavebních materiálů, k zásypu jam, rýh 

nebo šachet z výkopu a podobně. Dále může být využit k převozu různých materiálů 

pomocí paletizačních vidlí. 

 

6. 3. KOLOVÝ NAKLADAČ BOBCAT A770   
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 4,4 t                          

Výkon motoru: 67,7 kW 

Objem lopaty nakladače: 0,4 m3 

Užitečná nosnost: 1,4 t 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolový nakladač bude používán pro drobnější zemní práce, jako je nakládání výkopků na 

dopravní prostředky, k zásypu jam, rýh nebo šachet z výkopu a podobně. Dále může být 

využit k převozu různých materiálů pomocí paletizačních vidlí. Kolový nakladač bude na 

stavbu dopraven pomocí automobilu s hydraulickou rukou. 

 

6. 4. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA PHOENIX T158 8X8 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 44 t                          

Výkon motoru: 340 kW 

Užitečné zatížení: 28, 25 t 

Max. rychlost: 85 km/h 

Nástavba: Třístranně sklopná 

korba, objem 18 m3   

 

Obr. 19 Kolový nakladač Bobcat A770 

Obr. 20 Nákladní automobil Tatra Phoenix T158 8x8 

89 
 



Nákladní automobil bude využíván pro zemní práce. Bude sloužit pro odvoz zeminy 

z výkopu stavební jámy na deponii a skládku mimo staveniště. Dále na dovoz sypkých 

materiálů, štěrků, písku apod. 

 

6. 5. VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG 15 H 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 49,5 t 

Výkon motoru: 168 kW  

Výška se vztyčeným vrtákem: 18 m 

Výška v přepravní poloze: 3,26 m 

Přepravní délka: 16,82 m 

Šířka: 3 m 

Vrtná soustava bude použita pro vrtání a betonáž pilot o průměru 900 - 1100mm a hloubky 

6 metrů. Počet pilot pro založení stavby je 70. Vrtná souprava bude na stavbu dopravena 

pomocí nákladního automobilu s plošinovým podvalníkem. 

 

6. 6. AUTODOMÍCHÁVAČ SCHWING STETTER C3 BASIC LINE - 

AM 12 C 
(podvozek VOLVO FMX 8x4) 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 44 t 

Výkon motoru: 394 kW 

Objem bubnu: 12 m3 

Max. rychlost: 85 km/h 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 

Obr. 21 Vrtná souprava Bauer BG 15 H 

Obr. 22 Autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic line – AM 12 C 
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Slouží pro dopravu betonové směsi z betonárny pro betonování pilot, základové desky a 

hlavního nosného systému.  

Dodávka betonových směsí bude zajištěna z betonárny firmy ZAPA Beton a.s. ve 

vzdálenosti 6 km. Spolu s domíchávači bude na stavbě zapotřebí účasti čerpadla pro 

dopravu betonu do konstrukcí. 

 

6. 7. AUTOČERPADLO SCHWING STETTER S 45 SX 
(podvozek Mercedes – Benz Arocs 8x4)  

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 44 t 

Výkon motoru: 460 kW 

Svislý dosah výložníku: 44,7 m 

Vodorovný dosah výložníku: 40,9 m 

Vodorovný dosah výložníku od kabiny: 38,1 m 

Počet ramen: 4 

Dopravní potrubí: DN 125 mm 

Délka koncové hadice: 4 m  

Počet zdvihů: 22 min-1 

Dopravované množství: 163 m3/hod 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Autočerpadlo Schwing Stetter S 45 SX 
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Autočerpadlo bude sloužit k transportu betonové směsi z autodomíchávače na místo určení 

– do konstrukce. Čerpadlo bude na stavbě použito ve více etapách – při betonování 

základových konstrukcí, svislých nosných konstrukcí a vodorovných svislých konstrukcí. 

Autočerpadlo by mělo svým rozsahem pokrýt celou půdorysnou plochu stavby a taktéž i 

výšku stavby. 

 

6. 8. STACIONÁRNÍ ČERPADLO BETONU PUTZMEISTER P718TD 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 2,4 t 

Výkon motoru: 34,5 kW 

Počet zdvihů: 25 min-1 

Dopravované množství: 18 m3/hod 

Maximální čerpací výška: 30 m 

Maximální čerpací délka: 100 m 

Stacionární čerpadlo bude sloužit 

k transportu polystyrenbetonu,anhydritové směsi a cementového potěru z autodomíchávače 

na místo určení – do konstrukce. Čerpadlo bude na stavbě použito v etapě hrubých 

vnitřních prací – vrstvy hrubé podlahy.   

Stacionární čerpadlo by mělo svým rozsahem pokrýt celou půdorysnou plochu stavby a 

taktéž i výšku stavby. 

 

Obr. 24 Pracovní rozsah autočerpadla Schwing Stetter S 45 SX 

Obr. 25 Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister P718TD 
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6. 9. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGA 35.400 8X4 

S HYDRAULICKOU RUKOU 

HIAB 477 E-6 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 44 t 

Výkon motoru: 353 kW 

Užitečné zatížení: 12 t 

Max. rychlost: 85 km/h 

Max. nosnost hydraulické ruky: 12 t 

Max. dosah hydraulické ruky: 16,5 m 

Ložná plocha: 6200 x 2450 mm  

 

 

Nákladní automobil umožňující průběžné zásobování staveniště materiálem.  

Bude používán k dopravě zejména materiálu skladovaného na paletách, materiálu 

kusového, případně doprava bednění. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 
s hydraulickou rukou HIAB 477 E - 6 

Obr. 27 Nosnost hydraulické ruky HIAB 477 E - 6 
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6. 10. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL – NOSIČ KONTEJNERŮ TATRA 

T815- 2 TERRNO1 6X6  
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 35 t                          

Výkon motoru: 340 kW 

Užitečné zatížení: 20 t 

Max. rychlost: 85 km/h 

Nákladní automobil – nosič 

kontejnerů bude sloužit k odvozu suti a odpadu vznikajícího při realizaci stavby.                                 

 

6. 11. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL VOLVO FH 4X2 S NÁVĚSEM 

SCHMITZ SCS 24  
Technické parametry: 

Tahač: 

Výkon motoru: 394 kW  

Max. rychlost: 85 km/h  
Návěs: 

Ložná plocha: 2,45 x 13,6 m 

Užitečné zatížení: 28 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákladní automobil s návěsem bude používán k dopravě zejména materiálu skladovaného 

na paletách, výztuže, bednění, izolačního materiálu. 

 

 

 

Obr. 28 Nákladní automobil – nosič kontejnerů Tatra T815 – 
2 TerrNo1 6x6 

Obr. 29 Nákladní automobil Volvo FH 4x2  

Obr. 30 Návěs Schmitz SCS 24 
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6. 12. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL VOLVO FH 6X2 S PLOŠINOVÝM 

PODVALNÍKEM GOLDHOFER STZ 
Technické parametry: 

Tahač: 

Výkon motoru: 394 kW  

Max. rychlost: 85 km/h  
Návěs: 

Ložná plocha: 3 x 24 m 

Užitečné zatížení: 56 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákladní automobil s plošinovým podvalníkem bude použit k dopravě pásového rypadla, 

vrtné soupravy případně dopravy rýpadlo – nakladače. 

 

6. 13. VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 81K 
Technické parametry: 

Přepravní hmotnost: 25,2 t 

Provozní hmotnost: 20 t 

Přepravní rozměry: 2,6 m(Š) x 3,95(V) m x 

16,75(D) m 

Příkon motoru: 23 kW 

Půdorysná plocha: 4,5 x 4,5 m 

Rádius otáčení: 2,75 m, 3,5 m 

Vodorovný dosah výložníku: 3 – 45 m 

Maximální výška háku: 38 m 

Obr. 31 Nákladní automobil Volvo FH 6x2  

Obr. 32 Plošinový podvalník Goldhofer STZ 

Obr. 33 Věžový jeřáb LLIEBHERR 81K 
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Věžový jeřáb Liebherr 81K, bude zajišťovat vnitrostaveništní dopravu materiálu. Jeho 

vlastnosti zabezpečují přepravu veškerých materiálů v průběhu realizace stavby. Na stavbě 

bude použito 2 kusů věžového jeřábu Liebherr 81K.  

Jedná se rychlostavitelný věžový jeřáb, který bude montovaný na pevných patkách s 

rozměrem základny 4,5 x 4,5 m, s otočnou věží a s vodorovným výložníkem o délce 45 m. 

Výška zdvihu se může měnit v závislosti na počtu vložených mezidílů od 15,9 do 38,9 m. 

Jeřáb bude přepravován na třínápravovém podvozku za nákladním automobilem. Únosnost 

podloží připraveného před montáží pod patky jeřábu je nutné zajistit v hodnotě minimálně 

2,5 kg/cm2. Umístění věžových jeřábů a jejich napojení na elektrickou energii je zřejmé 

z výkresu zařízení staveniště. 

 

PRŮKAZ VHODNOSTI POUŽITÍ JEŘÁBU LIEBHERR 81K 

  

ZÁVISLOST NOSNOSTI JEŘÁBU NA DÉLCE VYLOŽENÍ 

HMOTNOST BŘEMENE (kg) 3540 3030 2640 2230 1800 1530 1400 

DÉLKA VYLOŽENÍ (m) 21 24 27 31 37 42 45 
 

 

 

MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTI BŘEMEN PŘI REALIZACI HRUBÉ FÁZE STAVBY   

ZDĚNÍ 
PALETA TVÁRNIC POROTHERM VYLOŽENÍ DO 45 m HMOTNOST 1290 kg 

BEDNĚNÍ 
BEDNĚNÍ STĚN VYLOŽENÍ DO 43 m HMOTNOST 400 kg 

MAX. VYLOŽENÍ   45 m 
MAX. HMOTNOST   1290 kg 

 

  
HMOTNOST 
BŘEMENE VZDÁLENOST 

NEJBLIŽŠÍ BŘEMENO 1600 kg 12 m 
NEJVZDÁLENĚJŠÍ 
BŘEMENO 1290 kg 45 m 

KRITICKÉ BŘEMENO 1400 kg 42 m 
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6. 14. VIBRAČNÍ VÁLEC CAT CB32B 
Technické parametry: 

Výkon motoru: 27 kW 

Provozní hmotnost: 2,9 t 

Pracovní šířka: 1 300 mm 

Frekvence: 63 Hz 

Vibrační válec slouží ke zhutnění plochy 

spodní úrovně stavební jámy pod 

železobetonovou desku, případně zhutnění 

zpětných zásypů.  

Vibrační válec bude na stavbu dopraven pomocí automobilu s hydraulickou rukou. 

 

6. 15. VIBRAČNÍ DESKA WACKER NEUSON DPU 6055 
Technické parametry: 

Výkon motoru: 10,5 kW 

Provozní hmotnost: 550 kg 

Pracovní šířka: 710 mm 

Frekvence: 69 Hz 

Vibrační deska bude využívána k hutnění 

zásypů kolem zdí, pro zhutnění spodní 

úrovně stavební jámy pod železobetonovou desku, k pracím menšího rozsahu a špatně 

přístupných míst. Deska má pohon vpřed i vzad. Vibrační deska bude na stavbu dopravena 

pomocí automobilu s hydraulickou rukou. 

 

6. 16. VIBRAČNÍ PĚCH WACKER NEUSON BS 70 – 2 
Technické parametry: 

Výkon motoru: 2 kW 

Provozní hmotnost: 74 kg 

Pracovní šířka: 280 mm 

Počet úderů: 700/min 

Pracovní rychlost: 15,8m/min 

 

Obr. 34 Vibrační válce CAT CB32B 

Obr. 35 Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055 

Obr. 36 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 70 - 2 
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Vibrační pěch bude využívána k hutnění zásypů kolem zdí, pro zhutnění spodní úrovně 

stavební jámy pod železobetonovou desku, k pracím menšího rozsahu a špatně přístupných 

míst. Vibrační pěch bude na stavbu dopraven pomocí automobilu s hydraulickou rukou. 

 

6. 17. PONORNÝ VIBRÁTOR WACKER NEUSON IREN 57 
Technické parametry: 

Příkon: 1,2 kW 

Provozní hmotnost: 16,2 kg 

Průměr tělesa ponorného vibrátoru: 57 mm 

Délka tělesa ponorného vibrátoru: 400 mm 

Ochranná hadice: 5 m 

Otáčky rotoru hlavice: 12 000 ot. /min. 

Napětí: 230 V 

Proud: 17,3 A 

Frekvence: 200 Hz 

Připojovací kabel: 15 m 

Slouží k hutnění betonové směsi. Použit bude při hutnění základových konstrukcí, svislých 

konstrukcí. 

 

6. 18. VIBRAČNÍ LIŠTA ATLAS 

COPCO DYNAPAC BV 20 G 
Technické parametry: 

Výkon motoru: 0,8 kW 

Provozní hmotnost: 14,8 kg 

Délka lišty: 2 m 

Šířka lišty: 170 mm 

Slouží k hutnění a úpravě povrchu 

betonové směsi. Bude použita při betonáži základových konstrukcí a při provádění 

vodorovných konstrukcí. 

 

 

 

 

Obr. 37 Ponorný vibrátor Wacker Neuson Iren 57  

Obr. 38 Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 
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6. 19. SVÁŘECÍ AGREGÁT GAMA TIG 200P HF 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 8,9 kg 

Napětí: 230 V 

Proudový rozsah: 10 – 160 A 

Frekvence 50 – 60 Hz  

Svářecí agregát s plynulou regulací proudu 10-160 A,  

určený pro ruční svařování obalovanými elektrodami.  

Bude použit při práci s železem - především u armování. 

 

6. 20. PILA NA POROTHERM VACUTEC VMP 700 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 200 kg 

Příkon: 5,5 kW 

Délka: 2 m 

Šířka: 850 mm 

Výška: 1500 mm 

Napětí: 400 V 

Průměr kotouče: 700 mm 

Hloubka řezu: 290 mm 

Délka řezu: 500 mm 

Slouží k přesnému a 

bezprašnému řezání tvárnic Porotherm. Díky vodními okruhu nevzniká při řezání prach. 

Pila bude použita při řezání tvárnic Porotherm pro svislé konstrukce. 

 

6. 21. PILA PŘÍMOČARÁ NA POROTHERM DEWALT DWE399 

ALLIGATOR 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 5,5 kg 

Příkon: 1,7 kW 

Napětí: 230 V 

Délka řezného nástroje: 430 mm 

Délka zdvihu: 40 mm 

Obr. 39 Svářecí agregát 
GAMA TIG 200P HF 

Obr. 40 Pila na Porotherm Vacutec VMP 700 

Obr. 41 Pila přímočará na Porotherm DeWALT DWE399 Alligator 
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Slouží k řezání tvárnic Porotherm. Pila bude použita při řezání a dořezávání tvárnic 

Porotherm pro svislé konstrukce. 

 

6. 22. SVAŘOVACÍ AUTOMAT PLASTOVÝCH FOLIÍ LEISTER 

VARIMAT V2 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 35 kg 

Příkon 4,6 kW 

Napětí: 230 V 

Regulace teploty: 20 – 620 °C 

Šířka sváru: 40 mm 

Pohon: 0,7 – 12 m/min 

Svařovací automat je určený pro svařování 

hydroizolačních fólií přeplátováním. Jedná se o profesionální svařovací automat pro 

svařování velkých ploch. Díky výkonu a rychlosti je svařování kvalitnější, rychlejší a 

úspornější. Svařovací automat bude sloužit k svařování hydroizolačních folií základových 

konstrukcí a zastřešení. 

 

6. 23. HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE LEISTER ELECTRON 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 1,3 kg 

Příkon: 3,4 kW 

Napětí: 230 V 

Regulace teploty: 20 – 650 °C 

Horkovzdušná pistole je určena pro svařování hydroizolačních fólií přeplátováním. 

Horkovzdušná pistole bude sloužit k svařování hydroizolačních folií základových 

konstrukcí a zastřešení, zejména pro sváření špatně přístupných míst, detailů a různých 

styků.  

 

 

 

 

Obr. 42 Svařovací automat plastových folií Leister 
Varimat V2  

Obr. 43 Horkovzdušná pistole Leister Electron 
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6. 24. TRANSPORTNÍ KAPSOVÉ SILO 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 40 t 

Objem sila: 22 m3 

Půdorysný prostor: 3x3 m 

Napětí: 400V 

Slouží ke skladování omítkových směsí v suchém stavu. Směs je 

hadicemi pomocí pneumatického dopravníku tlačena k omítacímu 

stroji. Doprava na stavbu bude zajištěna pomocí silostavěče. 

 

6. 25. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK (SILOMAT F 100) 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 220 kg 

Příkon: 5,5 kW 

Napětí: 400 V 

Výkon kompresoru: 100 m3/h 

Slouží pro pneumatickou dopravu suché směsi z 

tlakového zásobního sila ke zpracovatelskému  

stroji. Skládá se z dopravního bloku s přepouštěcím 

ventilem, kompresoru pro tlakování do sila a dodávku 

dopravního vzduchu a propojovacích a dopravních 

hadic. Pro omítací práce je třeba napojit dvě zařízení 

na stavební silo. Stavební silo bude mít v kónusu 

osazenu armaturu umožňující toto napojení – viz obr. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 44 Transportní kapsové silo 

Obr. 45 Pneumatický dopravník (Silomat F 100) 

Obr. 46 Pneumatický dopravník (Silomat F 100) 
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6. 26. UNIVERZÁLNÍ STROJ DUO – MIX 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 250 kg 

Napětí: 400 V 

Standardní dopravované množství: 5-50 l/min 

Dopravní vzdálenost: až 60 m 

Dopravní výška: až 30 m 

Dopravní tlak: až 30 bar 

Hnací motory dopravní části: 3,0 kW 

Směšovací a čerpací část: 5,5 kW 

Zásobování stlačeným vzduchem: 0,9/1,1 kW, 

cca 250/360 l/min, 4 bar 

Vodní čerpadlo: 0,75 kW, cca 60 l/min, 4 bar 

Univerzální stroj pro zpracování všech druhů omítkových směsí ve formě pytlované nebo 

ze sila. Umožňuje míchání ve dvou zónách, díky němuž je materiál dokonale promíchaný a 

dá se lehce zpracovat. Míchací princip – „materiál do vody“ – směs je nejdříve vsypávána 

do vody a poté promíchána. Stroj umožňuje snadné a rychlé rozložení a složení což 

umožňuje snadnou přepravu, čištění, opravu. Tato sestava taktéž obsahuje hadice k 

omítacímu stroji pro napojení sila, vody, a elektrické energie. Omítací stroj bude použit pro 

provádění omítek. 

 

6.27. STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ RS 5.6.8.8 
Staveništní rozvaděč slouží k zajištění distribuce elektrické energie po staveništi. Obsahuje 

dostatečné množství různých druhů zásuvek. Je opatřen jedním hlavním vypínačem.  

Technické parametry - viz obr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47 Univerzální stroj Duo – mix 

Obr. 48 Staveništní rozvaděč RS 5.6.8.8 
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6. 28. NÁKLADNÍ VALNÍK VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI 

4MOTION 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 2,5 t                          

Výkon motoru: 120 kW 

Užitečné zatížení: 1,4 t 

Max. rychlost: 150 km/h 

Velikost ložné plochy: 6,9 m2 

Počet míst k sezení: 6 

Nákladní valník sloužící k přepravě pracovníků, drobného materiálu a nářadí. 

 

6. 29. STAVEBNÍ NÁŘADÍ A NÁSTROJE 
Úhlová bruska 

Míchačka 145 l - 230 V 

Pila přímočará 

Řezačka na obklad 

Řezačka na polystyren 

Vysavač průmyslový 

Aku vrtačka 

Nivelační přístroj 

El. kombi kladivo - vrtací a sekací 

Motorová pila 

Ruční míchadlo 

Kolečko, Vibrační bruska podlahová 

Omítkářské stoly + desky (fošny) 

Hadice k omítacímu stroji 

Zednická lžíce 

Zednická naběračka 

Špachtle, Zednické, tesařské kladivo 

Stahovací lať – hliníková – 2m, 1m 

Vodováha 2m, 1,5m, 1m, 0,5m 

Obr. 49 Nákladní valník Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI 4Motion 

Obr. 51 Kolečko 

Obr. 53 Míchačka 145 l 
   

Obr. 52 Elektrické prodluží 

Obr. 54 Úhlová bruska 

Obr. 50 Nivelační přístroj 
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Provázek, Svinovací metr 

Kbelík 

Novodurové hladítko  

Hladítko filcové nebo plastové 

s nalepenou houbou,  

Škrabák plošný, rohový 

Štětka zednická 

Zalamovací nůž 

Elektrické prodluží – buben – 4 zásuvky délky 30m, 50m. 

Přenosné halogenové světlo 

Tužka, Nůžky na plech 

Křídový značkovač (brnkačka) 

Kleště 

Hliníkové lešení, kozové lešení  

Ohýbačka výztuže, žebříky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 55 Zednická lžíce 
 Obr. 56 Ruční míchadlo 

Obr. 57 Řezačka na polystyren 

Obr. 58 Vodováha 

Obr. 59 Svinovací metr 

Obr. 60 Aku vrtačka 

Obr. 61 Přenosné halogenové světlo 
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6. 30. POMŮCKY BOZP 
Pevná pracovní obuv 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní rukavice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helma 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranné brýle  

 

 

 

 

Obr. 63 Pracovní obuv 
Obr. 62 Pracovní obuv 

Obr. 65 Pracovní rukavice 
Obr. 64 Pracovní rukavice 

Obr. 66 Helma Obr. 67 Helma 

Obr. 67 Ochranné brýle Obr. 68 Ochranné brýle 
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Svářecí kukla  

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní oděv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexní výstražná vesta 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 69 Svářecí kukla Obr. 70 Svářecí kukla 

Obr. 71 Pracovní oděv Obr. 72 Pracovní oděv 

Obr. 73 Reflexní výstražná vesta 
Obr. 74 Reflexní výstražná vesta 
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7. 1. TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 

 

P.č. Název položky MJ množství Norma času ∑Nh

Napětí 
norem

(%)

Počet
pracovních

hodin

Délka 
směny 
(hod.)

Počet
pracovníků

Doba
trvání 
(dny) Zahájení Dokončení

Díl: Zařízení staveniště 2.3.2015 6.3.2015
1 Zařízení staveniště - zřízení kpl 1,00 - - 100,00 40,00 8,00 10,00 5,00 2.3.2015 6.3.2015

Díl: Zemní práce 9.3.2015 10.4.2015
2 Hloubení nezapaž. jam m3 2368,42 0,12 284,21 99,00 287,00 8,00 4,00 9,00 9.3.2015 19.3.2015
3 Hloubení rýh š.do 200 cm m3 203,58 0,19 38,68 97,00 40,00 8,00 5,00 1,00 9.4.2015 9.4.2015
4 Úprava pláně v zářezech m2 1160,16 0,02 23,20 97,00 24,00 8,00 3,00 1,00 10.4.2015 10.4.2015

Díl: Základy a zvláštní zakládání 20.3.2015 21.5.2015
5 Vrty pro piloty nezapaž.do 1050 mm hl.do 10 m m 204,00 1,62 330,48 98,00 337,00 8,00 6,00 7,00 20.3.2015 30.3.2015
6 Vrty pro piloty nezapaž.do 1250 mm hl.do 10 m m 198,00 2,00 396,00 101,00 392,00 8,00 7,00 7,00 31.3.2015 8.4.2015
7 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 6,40 22,32 142,85 129,00 111,00 8,00 6,00 14,00 20.3.2015 8.4.2015
8 Výplň pilot z C 25/30 XD2, bez suspenze m3 318,66 0 0 100,00 0 8,00 5,00 14,00 20.3.2015 8.4.2015
9 Mazanina betonová pod pasy m3 17,23 3,21 55,31 99,00 56,00 8,00 7,00 1,00 13.4.2015 13.4.2015
10 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 219,08 1,05 230,03 103,00 223,00 8,00 14,00 2,00 14.4.2015 15.4.2015
11 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 16,38 23,53 385,47 96,00 402,00 8,00 10,00 5,00 16.4.2015 22.4.2015
12 Železobeton základových pasů m3 131,14 0,48 62,95 98,00 64,00 8,00 8,00 1,00 23.4.2015 23.4.2015
13 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 219,08 0,32 70,11 97,00 72,00 8,00 9,00 1,00 24.4.2015 24.4.2015
14 Mazanina betonová pod základovou desku m3 112,48 2,32 260,96 99,00 264,00 8,00 11,00 3,00 27.4.2015 29.4.2015
15 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 1007,24 0,09 90,65 103,00 88,00 8,00 11,00 1,00 30.4.2015 30.4.2015
16 Izolace, tlaková voda, vodorovná m2 1007,24 0,36 362,61 101,00 359,00 8,00 9,00 5,00 1.5.2015 7.5.2015
17 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 1007,24 0,11 110,80 99,00 112,00 8,00 7,00 2,00 8.5.2015 11.5.2015
18 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 56,40 1,60 90,24 103,00 88,00 8,00 11,00 1,00 12.5.2015 12.5.2015
19 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 7,79 23,53 183,39 96,00 191,00 8,00 8,00 3,00 13.5.2015 15.5.2015
20 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 13,52 15,23 205,89 99,00 208,00 8,00 13,00 2,00 13.5.2015 14.5.2015
21 Železobeton základových desek m3 298,53 0,48 143,29 100,00 143,00 8,00 18,00 1,00 18.5.2015 18.5.2015
22 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 56,40 0,32 18,05 75,00 24,00 8,00 3,00 1,00 19.5.2015 19.5.2015
23 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 22,00 0,74 16,28 102,00 16,00 8,00 2,00 1,00 19.5.2015 19.5.2015
24 Železobeton základových zdí m3 4,68 0,60 2,81 35,00 8,00 8,00 1,00 1,00 20.5.2015 20.5.2015
25 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstranění m2 22,00 0,35 7,70 48,00 16,00 8,00 2,00 1,00 21.5.2015 21.5.2015

Díl: Svislé, vodorovné a kompletní konstrukce 27.5.2015 25.4.2016
1.PP 27.5.2015 30.7.2015

26 Bednění sloupů a stěn - zřízení m2 606,13 0,70 424,29 96,00 442,00 8,00 11,00 5,00 27.5.2015 2.6.2015
27 Výztuž sloupů, stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 18,55 24,56 455,59 95,00 480,00 8,00 10,00 6,00 29.5.2015 5.6.2015
28 Beton nosných stěn, sloupů a pilířů železový m3 87,54 2,30 201,34 97,00 208,00 8,00 13,00 2,00 8.6.2015 9.6.2015
29 Bednění sloupů a stěn - odstranění m2 606,13 0,35 212,15 98,00 216,00 8,00 9,00 3,00 10.6.2015 12.6.2015
35 Stěna z tvárnic ztraceného bednění m2 282,51 0,83 234,48 98,00 239,00 8,00 10,00 3,00 15.6.2015 17.6.2015
30 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 362,23 0,17 61,58 96,00 64,00 8,00 8,00 1,00 18.6.2015 18.6.2015
31 Izolace, tlaková voda, svislá m2 740,04 0,46 340,42 95,00 358,00 8,00 9,00 5,00 19.6.2015 25.6.2015
32 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 362,23 0,20 72,45 101,00 72,00 8,00 9,00 1,00 26.6.2015 26.6.2015
33 Izolace tepelná stěn lepením m2 447,18 0,21 93,91 98,00 96,00 8,00 12,00 1,00 29.6.2015 29.6.2015
34 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 455,93 0,20 91,19 95,00 96,00 8,00 6,00 2,00 30.6.2015 1.7.2015
36 Bednění stropů deskových -zřízení m2 1098,41 0,88 966,60 96,00 1007,00 8,00 14,00 9,00 30.6.2015 10.7.2015
37 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 41,38 26,62 1101,54 98,00 1124,00 8,00 14,00 10,00 3.7.2015 16.7.2015
38 Stropy deskové ze železobetonu m3 249,96 0,99 247,46 97,00 255,00 8,00 16,00 2,00 17.7.2015 20.7.2015
39 Bednění stropů deskových -odstranění m2 1098,41 0,44 483,30 101,00 479,00 8,00 15,00 4,00 21.7.2015 24.7.2015
40 Bednění stupňů a podest - zřízení m2 32,29 2,30 74,27 93,00 80,00 8,00 5,00 2,00 23.7.2015 24.7.2015
41 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,23 54,17 12,46 78,00 16,00 8,00 2,00 1,00 27.7.2015 27.7.2015
42 Schodišťové konstrukce, železobeton m 33,29 3,77 125,50 98,00 128,00 8,00 8,00 2,00 28.7.2015 29.7.2015
43 Bednění stupňů a podest - odstranění m2 32,29 0,34 10,98 69,00 16,00 8,00 2,00 1,00 30.7.2015 30.7.2015

1.NP 5.8.2015 25.9.2015
44 Bednění sloupů a stěn - zřízení m2 717,01 0,70 501,91 95,00 528,00 8,00 11,00 6,00 5.8.2015 12.8.2015
45 Výztuž sloupů, stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 10,62 24,56 260,83 99,00 263,00 8,00 11,00 3,00 10.8.2015 12.8.2015
46 Beton nosných stěn, sloupů a pilířů železový m3 96,97 2,30 223,03 103,00 217,00 8,00 9,00 3,00 13.8.2015 17.8.2015
47 Bednění sloupů a stěn - odstranění m2 717,01 0,35 250,95 105,00 239,00 8,00 10,00 3,00 18.8.2015 20.8.2015
48 Bednění stropů deskových -zřízení m2 1129,58 0,88 994,03 99,00 1004,00 8,00 14,00 9,00 21.8.2015 2.9.2015
49 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 42,11 26,62 1120,97 100,00 1121,00 8,00 14,00 10,00 26.8.2015 8.9.2015
50 Stropy deskové ze železobetonu m3 249,96 0,99 247,46 97,00 255,00 8,00 16,00 2,00 9.9.2015 10.9.2015
51 Bednění stropů deskových -odstranění m2 1129,58 0,44 497,02 104,00 478,00 8,00 15,00 4,00 11.9.2015 16.9.2015
52 Zdivo POROTHERM m2 296,96 0,81 240,54 100,00 241,00 8,00 10,00 3,00 15.9.2015 17.9.2015
53 Bednění stupňů a podest - zřízení m2 39,83 2,30 91,61 95,00 96,00 8,00 6,00 2,00 18.9.2015 21.9.2015
54 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,23 54,17 12,46 78,00 16,00 8,00 2,00 1,00 22.9.2015 22.9.2015
55 Schodišťové konstrukce, železobeton m 40,70 3,77 153,44 96,00 160,00 8,00 10,00 2,00 23.9.2015 24.9.2015
56 Bednění stupňů a podest - odstranění m2 39,83 0,34 13,54 85,00 16,00 8,00 2,00 1,00 25.9.2015 25.9.2015

2.NP 28.9.2015 18.11.2015
57 Bednění sloupů a stěn - zřízení m2 733,95 0,70 513,77 97,00 530,00 8,00 11,00 6,00 28.9.2015 5.10.2015
58 Výztuž sloupů, stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 10,32 24,56 253,46 96,00 264,00 8,00 11,00 3,00 1.10.2015 5.10.2015
59 Beton nosných stěn, sloupů a pilířů železový m3 97,18 2,30 223,51 103,00 217,00 8,00 9,00 3,00 6.10.2015 8.10.2015
60 Bednění sloupů a stěn - odstranění m2 733,95 0,35 256,88 97,00 265,00 8,00 11,00 3,00 9.10.2015 13.10.2015
61 Bednění stropů deskových -zřízení m2 1104,08 0,88 971,59 96,00 1012,00 8,00 14,00 9,00 14.10.2015 26.10.2015
62 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 41,56 26,62 1106,33 99,00 1118,00 8,00 14,00 10,00 19.10.2015 30.10.2015
63 Stropy deskové ze železobetonu m3 249,68 0,99 247,18 97,00 255,00 8,00 16,00 2,00 2.11.2015 3.11.2015
64 Bednění stropů deskových -odstranění m2 1104,08 0,44 485,80 101,00 481,00 8,00 15,00 4,00 4.11.2015 9.11.2015
65 Zdivo POROTHERM m2 275,19 0,81 222,90 103,00 216,00 8,00 9,00 3,00 6.11.2015 10.11.2015
66 Bednění stupňů a podest - zřízení m2 39,22 2,30 90,21 94,00 96,00 8,00 6,00 2,00 11.11.2015 12.11.2015
67 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,23 54,17 12,46 78,00 16,00 8,00 2,00 1,00 13.11.2015 13.11.2015
68 Schodišťové konstrukce, železobeton m 40,64 3,77 153,21 96,00 160,00 8,00 10,00 2,00 16.11.2015 17.11.2015
69 Bednění stupňů a podest - odstranění m2 39,22 0,34 13,33 83,00 16,00 8,00 2,00 1,00 18.11.2015 18.11.2015

3.NP 19.11.2015 11.1.2016
70 Bednění sloupů a stěn - zřízení m2 734,42 0,70 514,09 97,00 530,00 8,00 11,00 6,00 19.11.2015 26.11.2015
71 Výztuž sloupů, stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 10,32 24,56 253,46 96,00 264,00 8,00 11,00 3,00 24.11.2015 26.11.2015
72 Beton nosných stěn, sloupů a pilířů železový m3 97,27 2,30 223,72 104,00 215,00 8,00 9,00 3,00 27.11.2015 1.12.2015
73 Bednění sloupů a stěn - odstranění m2 734,42 0,35 257,05 97,00 265,00 8,00 11,00 3,00 2.12.2015 4.12.2015
74 Bednění stropů deskových -zřízení m2 1104,08 0,88 971,59 96,00 1012,00 8,00 14,00 9,00 7.12.2015 17.12.2015
75 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 41,56 26,62 1106,33 99,00 1118,00 8,00 14,00 10,00 10.12.2015 23.12.2015
76 Stropy deskové ze železobetonu m3 249,68 0,99 247,18 97,00 255,00 8,00 16,00 2,00 24.12.2015 25.12.2015
77 Bednění stropů deskových -odstranění m2 1104,08 0,44 485,80 101,00 481,00 8,00 15,00 4,00 28.12.2015 31.12.2015
78 Zdivo POROTHERM m2 275,19 0,81 222,90 103,00 216,00 8,00 9,00 3,00 30.12.2015 1.1.2016
79 Bednění stupňů a podest - zřízení m2 39,22 2,30 90,21 94,00 96,00 8,00 6,00 2,00 4.1.2016 5.1.2016
80 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,23 54,17 12,46 78,00 16,00 8,00 2,00 1,00 6.1.2016 6.1.2016
81 Schodišťové konstrukce, železobeton m 40,64 3,77 153,21 96,00 160,00 8,00 10,00 2,00 7.1.2016 8.1.2016
82 Bednění stupňů a podest - odstranění m2 39,22 0,34 13,33 83,00 16,00 8,00 2,00 1,00 11.1.2016 11.1.2016

4.NP 12.1.2016 3.3.2016
83 Bednění sloupů a stěn - zřízení m2 734,42 0,70 514,09 97,00 530,00 8,00 11,00 6,00 12.1.2016 19.1.2016
84 Výztuž sloupů, stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 10,32 24,56 253,46 96,00 264,00 8,00 11,00 3,00 15.1.2016 19.1.2016
85 Beton nosných stěn, sloupů a pilířů železový m3 97,27 2,30 223,72 104,00 215,00 8,00 9,00 3,00 20.1.2016 22.1.2016
86 Bednění sloupů a stěn - odstranění m2 734,42 0,35 257,05 97,00 265,00 8,00 11,00 3,00 25.1.2016 27.1.2016
87 Bednění stropů deskových -zřízení m2 1100,19 0,88 968,17 96,00 1009,00 8,00 14,00 9,00 28.1.2016 9.2.2016
88 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 42,00 26,62 1118,04 100,00 1118,00 8,00 14,00 10,00 2.2.2016 15.2.2016
89 Stropy deskové ze železobetonu m3 249,80 0,99 247,30 97,00 255,00 8,00 16,00 2,00 16.2.2016 17.2.2016
90 Bednění stropů deskových -odstranění m2 1100,19 0,44 484,08 101,00 479,00 8,00 15,00 4,00 18.2.2016 23.2.2016
91 Zdivo POROTHERM m2 275,19 0,81 222,90 103,00 216,00 8,00 9,00 3,00 22.2.2016 24.2.2016
92 Bednění stupňů a podest - zřízení m2 39,22 2,30 90,21 94,00 96,00 8,00 6,00 2,00 25.2.2016 26.2.2016
93 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,23 54,17 12,46 78,00 16,00 8,00 2,00 1,00 29.2.2016 29.2.2016
94 Schodišťové konstrukce, železobeton m 40,64 3,77 153,21 96,00 160,00 8,00 10,00 2,00 1.3.2016 2.3.2016
95 Bednění stupňů a podest - odstranění m2 39,22 0,34 13,33 83,00 16,00 8,00 2,00 1,00 3.3.2016 3.3.2016
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5.NP 4.3.2016 25.4.2016
96 Bednění sloupů a stěn - zřízení m2 737,83 0,70 516,48 98,00 527,00 8,00 11,00 6,00 4.3.2016 11.3.2016
97 Výztuž sloupů, stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 8,05 24,56 197,71 103,00 192,00 8,00 12,00 2,00 10.3.2016 11.3.2016
98 Beton nosných stěn, sloupů a pilířů železový m3 90,76 2,30 208,75 97,00 215,00 8,00 9,00 3,00 14.3.2016 16.3.2016
99 Bednění sloupů a stěn - odstranění m2 737,83 0,35 258,24 98,00 264,00 8,00 11,00 3,00 17.3.2016 21.3.2016
100 Bednění stropů deskových -zřízení m2 1140,08 0,88 1003,27 100,00 1003,00 8,00 14,00 9,00 22.3.2016 1.4.2016
101 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 27,95 26,62 744,03 102,00 729,00 8,00 13,00 7,00 24.3.2016 1.4.2016
102 Stropy deskové ze železobetonu m3 260,50 0,99 257,90 101,00 255,00 8,00 16,00 2,00 4.4.2016 5.4.2016
103 Bednění stropů deskových -odstranění m2 1140,08 0,44 501,64 98,00 512,00 8,00 16,00 4,00 6.4.2016 11.4.2016
104 Zdivo POROTHERM m2 332,14 0,81 269,03 102,00 264,00 8,00 11,00 3,00 8.4.2016 12.4.2016
105 Zdivo VZT přístřešků POROTHERM m2 55,75 0,81 45,16 94,00 48,00 8,00 6,00 1,00 13.4.2016 13.4.2016
106 Bednění atik - zřízení m2 410,08 0,70 287,06 100,00 287,00 8,00 9,00 4,00 14.4.2016 19.4.2016
107 Beton atik m3 50,53 2,30 116,22 104,00 112,00 8,00 7,00 2,00 20.4.2016 21.4.2016
108 Bednění atik - odstranění m2 410,08 0,35 143,53 100,00 144,00 8,00 9,00 2,00 22.4.2016 25.4.2016
Díl: Zastřešení 26.4.2016 20.5.2016
109 Povlaková krytina střech, NAIP přitavením m2 1898,36 0,20 379,67 99,00 384,00 8,00 8,00 6,00 26.4.2016 3.5.2016
110 Izolace tepelná stěn lepením m2 143,44 0,21 30,12 94,00 32,00 8,00 4,00 1,00 6.5.2016 6.5.2016
111 Izolace tepelná střech m2 1898,36 0,07 132,89 92,00 144,00 8,00 6,00 3,00 4.5.2016 6.5.2016
112 Povlaková krytina střech, podklad. textilie m2 1149,37 0,10 114,94 103,00 112,00 8,00 7,00 2,00 9.5.2016 10.5.2016
113 Povlaková krytina střech m2 2098,55 0,32 671,54 105,00 640,00 8,00 10,00 8,00 11.5.2016 20.5.2016
Díl: Příčky zděné 14.4.2016 22.4.2016
114 Příčky z desek Ytong m2 893,34 0,50 446,67 100,00 447,00 8,00 8,00 7,00 14.4.2016 22.4.2016
Díl: Výplně otvorů 23.5.2016 16.6.2016

115 Výplně otvorů - okna+dveře kpl 1,00 0,64
4025

(Kč/Nh/prac.) 100,00 152,00 8,00 12,00 19,00 23.5.2016 16.6.2016
Díl: Konstrukce klempířské 7.6.2016 16.6.2016

116 Konstrukce klempířské kpl 1,00 0,98
1035,52

(Kč/Nh/prac.) 100,00 64,00 8,00 8,00 8,00 7.6.2016 16.6.2016
Díl: Zdravotechnická instalace 25.4.2016 12.5.2016

117 Zdravotechnické instalace kpl 1,00 1,30
5196,38

(Kč/Nh/prac.) 100,00 112,00 8,00 8,00 14,00 25.4.2016 12.5.2016
Díl: Ústřední vytápění 25.4.2016 12.5.2016

118 Ústřední vytápění kpl 1,00 0,85
6195,03

(Kč/Nh/prac.) 100,00 112,00 8,00 10,00 14,00 25.4.2016 12.5.2016
Díl: Rozvod potrubí 25.4.2016 3.6.2016

119 Rozvod potrubí kpl 1,00 0,70
950,14

(Kč/Nh/prac.) 100,00 240,00 8,00 10,00 30,00 25.4.2016 3.6.2016
Díl: Vnitřní plynovod 25.4.2016 28.4.2016

120 Vnitřní plynovod kpl 1,00 0,87
1013,79

(Kč/Nh/prac.) 100,00 32,00 8,00 6,00 4,00 25.4.2016 28.4.2016
Díl: Elektromontáže 25.4.2016 5.7.2016

121 Elektromontáže kpl 1,00 0,24
1720,16

(Kč/Nh/prac.) 100,00 416,00 8,00 12,00 52,00 25.4.2016 5.7.2016
Díl: Úpravy povrchů vnitřní 6.7.2016 12.9.2016
122 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 460,04 0,08 36,80 92,00 40,00 8,00 5,00 1,00 6.7.2016 6.7.2016
125 Omítka vnitřní stropů, štuková - 1.PP - 5.NP m2 1485,00 0,83 1232,55 100,00 1233,00 8,00 14,00 11,00 7.7.2016 21.7.2016
126 Omítka vnitřního zdiva, štuková - 1.PP - 5.NP m2 6281,85 0,63 3957,57 101,00 3918,00 8,00 14,00 35,00 22.7.2016 8.9.2016
123 Omítka vnitřní stropů, hladká - VZT přístřešky na střeše m2 7,88 0,58 4,57 57,00 8,00 8,00 1,00 1,00 9.9.2016 9.9.2016
124 Omítka vnitřního zdiva, hladká - VZT přístřešky na střeše m2 62,60 0,37 23,16 97,00 24,00 8,00 3,00 1,00 12.9.2016 12.9.2016
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce 13.9.2016 28.10.2016
136 Mazanina z polystyrenbetonu m3 275,99 5,24 1446,20 99,00 1461,00 8,00 14,00 13,00 13.9.2016 29.9.2016
137 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 5336,31 0,06 320,18 100,00 320,00 8,00 8,00 5,00 30.9.2016 6.10.2016
138 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 5336,31 0,07 373,54 97,00 385,00 8,00 8,00 6,00 7.10.2016 14.10.2016
139 Potěr Anhyment AE 30 m2 4128,86 0,14 578,04 103,00 561,00 8,00 14,00 5,00 17.10.2016 21.10.2016
140 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, m2 113,63 0,25 28,41 89,00 32,00 8,00 4,00 1,00 24.10.2016 24.10.2016
141 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 4,73 15,23 72,05 90,00 80,00 8,00 5,00 2,00 25.10.2016 26.10.2016
142 Mazanina betonová m3 84,52 3,21 271,31 106,00 256,00 8,00 16,00 2,00 25.10.2016 26.10.2016

143
Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 
posypová směs s korundem m2 1207,45 0,11 132,82 104,00 128,00 8,00 8,00 2,00 27.10.2016 28.10.2016

Díl: SDK konstrukce 8.11.2016 1.3.2017
144 Podhled sádrokartonový m2 3820,34 1,01 3858,54 100,00 3859,00 8,00 16,00 30,00 8.11.2016 19.12.2016
145 Obklad stěn sádrokartonem m2 160,07 0,98 156,86 98,00 160,00 8,00 10,00 2,00 16.12.2016 19.12.2016
146 Předstěna sádrokartonová m2 145,15 0,69 100,16 104,00 96,00 8,00 6,00 2,00 16.12.2016 19.12.2016
147 Příčka sádrokartonová m2 4797,26 1,45 6956,03 101,00 6887,00 8,00 16,00 54,00 16.12.2016 1.3.2017

Úpravy povrchů vnější 17.6.2016 29.7.2016
148 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 460,04 0,08 36,80 92,00 40,00 8,00 5,00 1,00 17.6.2016 17.6.2016
149 Zateplovací systém m2 533,01 1,87 996,73 99,00 1007,00 8,00 14,00 9,00 20.6.2016 30.6.2016
150 Keramická zavěšená fasáda vč.minerální tepelné izolace m2 2199,48 1,31 2881,32 100,00 2881,00 8,00 12,00 30,00 20.6.2016 29.7.2016
Díl: Okapový chodník 1.8.2016 4.8.2016
151 Podklad ze štěrkopísku m2 55,25 0,03 1,66 21,00 8,00 8,00 1,00 1,00 1.8.2016 1.8.2016
152 Podklad ze štěrkodrti m2 55,25 0,02 1,11 14,00 8,00 8,00 1,00 1,00 2.8.2016 2.8.2016
153 Osazení záhonových obrubníků m 110,50 0,14 15,47 97,00 16,00 8,00 2,00 1,00 3.8.2016 3.8.2016
154 Kladení dlaždic m2 55,25 0,38 21,00 88,00 24,00 8,00 3,00 1,00 4.8.2016 4.8.2016
Díl: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 31.10.2016 7.11.2016

155 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy kpl 1,00 1,58
6443,03

(Kč/Nh/prac.) 100,00 48,00 8,00 6,00 6,00 31.10.2016 7.11.2016
Díl: Obklady keramické 2.3.2017 1.5.2017
156 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 2700,36 0,39 1053,14 100,00 1053,00 8,00 12,00 11,00 2.3.2017 16.3.2017
157 Montáž obkladů stěn m2 2700,36 1,13 3051,41 99,00 3082,00 8,00 12,00 32,00 17.3.2017 1.5.2017
Díl: Podlahy z dlaždic a obklady 2.5.2017 24.5.2017
158 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 716,33 0,39 279,37 97,00 288,00 8,00 9,00 4,00 2.5.2017 5.5.2017
159 Montáž podlah keramických m2 984,89 0,85 837,16 101,00 829,00 8,00 13,00 8,00 8.5.2017 17.5.2017
160 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 180,20 0,22 39,64 99,00 40,00 8,00 5,00 1,00 18.5.2017 18.5.2017
161 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 180,20 0,23 41,45 104,00 40,00 8,00 5,00 1,00 19.5.2017 19.5.2017
162 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1121,95 0,15 168,29 100,00 168,00 8,00 7,00 3,00 22.5.2017 24.5.2017
Díl: Podlahy povlakové 2.5.2017 21.6.2017
163 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 3162,71 0,15 474,41 99,00 479,00 8,00 10,00 6,00 2.5.2017 9.5.2017
164 Provedení penetrace podkladu m2 910,62 0,05 45,53 95,00 48,00 8,00 3,00 2,00 10.5.2017 11.5.2017
165 Lepení povlakových podlah m2 3162,71 0,73 2308,78 100,00 2309,00 8,00 10,00 29,00 12.5.2017 21.6.2017
Díl: Konstrukce truhlářské 22.6.2017 28.6.2017

166 Konstrukce truhlářské kpl 1,00 1,04
4423,07

(Kč/Nh/prac.) 100,00 40,00 8,00 8,00 5,00 22.6.2017 28.6.2017
Díl: Montáž sdělovací a zabezp. techniky 29.6.2017 3.7.2017

167 Montáž sdělovací a zabezp. techniky kpl 1,00 0,77
3037,66

(Kč/Nh/prac.) 100,00 24,00 8,00 6,00 3,00 29.6.2017 3.7.2017
Díl: Montáže vzduchotechnických zařízení 4.7.2017 7.7.2017

168 Montáže vzduchotechnických zařízení kpl 1,00 2,36
3450,42

(Kč/Nh/prac.) 100,00 32,00 8,00 6,00 4,00 4.7.2017 7.7.2017
Díl: Montáže měřících a regulačních zařízení 10.7.2017 13.7.2017

169 Montáže měřících a regulačních zařízení kpl 1,00 1,00
1667,00

(Kč/Nh/prac.) 100,00 32,00 8,00 6,00 4,00 10.7.2017 13.7.2017
Díl: Malby 14.7.2017 4.8.2017
170 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 7837,33 0,03 235,12 92,00 256,00 8,00 8,00 4,00 14.7.2017 19.7.2017
171 Malba tekutá Primalex Mykostop, barva, 2 x m2 7837,33 0,11 862,11 100,00 862,00 8,00 9,00 12,00 20.7.2017 4.8.2017
Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7.8.2017 22.8.2017
172 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 6241,20 0,31 1934,77 101,00 1916,00 8,00 20,00 12,00 7.8.2017 22.8.2017
Díl: Zařízení staveniště 23.8.2017 29.8.2017
173 Zařízení staveniště - odstranění kpl 1,00 - - 100,00 40,00 8,00 8,00 5 23.8.2017 29.8.2017
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7. 2. ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Viz příloha – Časový harmonogram 
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8. 1. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO 

STAVEBNÍ OBJEKT SO17 – CENTRÁLNÍ OBJEKT 

 

Položka Název MJ Množství Cena Cenacelkem Cenacelkem[%] Termín potřeby
materiálu na stavbě

589-24002 ANHYMENT AE 30 litý potěr anhydritový m3 208,51 4670 973729,7 3,02363857 17.10.2016-21.10.2016
585-83191.A Aquafin-2K směs izolační 2složk. pružná Schomburg kg 12556,3 79 991950,52 3,080218125 2.3.2017-5.5.2017
585-83186.A ASO-Flexfuge malta spárovací šedá Schomburg kg 962,4 27,9 26851,04 0,083378226 17.3.2015-1.5.2015
257-83125.A Avion pasta na parkety plechovka 500 g kus 110,69 39,66 4390,16 0,013632377 12.5.2017-21.6.2017 
581-24901 Barva tónovací tekutá Primalex bal. 500 gr kg 172,42 104,5 18018,03 0,055949832 20.7.2017-4.8.2017
585-56676.A Baumit GranoporPrimer bal po 25kg kg 23,46 45,9 1076,79 0,003343665 20.6.2016-30.6.2016
585-56677.A Baumit GranoporTop rýhovaná kg 254,54 39,6 10079,6 0,031299324 20.6.2016-30.6.2016
585-56671.A Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 7570,43 9,1 68890,95 0,213921095 20.6.2016-30.6.2016
585-56667.A Baumit SilikonTop R 3 omítka po 30 kg kg 1790,89 49,3 88291,03 0,274162495 20.6.2016-30.6.2016
585-56678.A Baumit UniPrimer po 25kg kg 133,25 52,4 6982,35 0,021681691 20.6.2016-30.6.2016
533-01106.A Bednění ISD - NOE jednostranné lehké m2 22 210,6 4633,2 0,014387075 19.5.2015-21.5.2015
533-01100.A Bednění ISD - NOE stěn universal m2 1134 55,38 62800,92 0,195010262 27.5.2015-21.3.2016
533-01740 Bednění ISD-NOE H20 nosník dl. 2900 kat.č.110 290 kus 1068,23 61,21 65386,21 0,203038153 30.6.2015-11.4.2016
533-01736 Bednění ISD-NOE H20 nosník dl. 4900 kat.č.110 490 kus 2670,57 103,21 275629,44 0,855888245 30.6.2015-11.4.2016
533-01735 Bednění ISD-NOE H20 nosník dl. 6000 kat.č.110 600 kus 1335,28 125,79 167965,44 0,521568561 30.6.2015-11.4.2016
533-01731 Bednění ISD-NOE H20 ocelová stojka 3N k.č.697 503 kus 5608,2 113,07 634118,63 1,969073696 30.6.2015-11.4.2016
533-01734 Bednění ISD-NOE H20 stativ stojky katal.čí.900 070 kus 2804,1 75,21 210896,18 0,654877654 30.6.2015-11.4.2016
533-01728 Bednění ISD-NOE H20 vidlicová čelist k.č.110 710 kus 2804,1 22,93 64297,96 0,199658883 30.6.2015-11.4.2016
533-01727 Bednění ISD-NOE H20 vidlicová hlava k.č.110 700 kus 2804,1 33,25 93236,24 0,289518442 30.6.2015-11.4.2016
533-01710.A Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava m2 3894,94 110,8 431559,55 1,34008453 14.4.2015-21.3.2016
111-11310 Benzín technický čisticí 90/150  sudy kg 237,29 52,1 12363,07 0,03838997 26.4.2016-3.5.2016
589-22201 Beton C 12/15 (B 15) z PC fr.do 22 mm měkký V3 m3 113,61 1634 185634,2 0,57643383 25.10.2016-26.10.2016
589-22148 Beton C 12/15 (B15) SPC fr.do 16 mm velmi měk S3č m3 42,94 1643 70553,09 0,219082412 15.6.2015-17.6.2015
589-22142 Beton C 12/15 (B15) SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 5,17 1620 8380,71 0,026023885 3.8.2016
589-22141 Beton C 12/15 (B15) z SPC fr.do 22 mm měkký V3 m3 17,4 1607 27968,42 0,086847907 25.10.2016-26.10.2016
589-222901 Beton C 25/30 frakce do 22 mm, XD2 m3 325,03 1994 648116,2 2,012539154 20.3.2015-8.4.2015
589-222500 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 20,5 2095 42953,79 0,133380672 8.6.2015-9.6.2015
589-222490 Beton tř. C 30/37 fr. do 22 velmi měkký S3 m3 637,21 2195 1398668,66 4,343164744 23.4.2015 - 17.2.2016
589-22222 Beton tř.C 20/25 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 90,09 1859 167484,78 0,520076004 20.5.2015-26.10.2016
589-22232 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 1958,74 1953 3825417,77 11,87873877 18.5.2015 - 5.4.2016
589-22122 Beton tř.C 8/10 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 0,84 1521 1273,96 0,003955908 14.4.-22.4.2016
553-60021 CD profil  60/27/0,6 pozink pro mont podhledu m 12225,1 19,6 239611,8 0,744045788 8.11.2016-19.12.2017
596-13389.B Cihla Porotherm 17,5 P+D 17,5x37,2x23,8 cm  P 10 kus 138,43 23,4 3239,38 0,010058959 15.9.2015-14.4.2016
596-13396.B Cihla Porotherm 24 P+D 24x37,2x23,8 cm  P 15 kus 15675,5 29,4 460860,19 1,431069268 15.9.2015-14.4.2016
596-13419 Cihla Porotherm 30 AKU P+D 30x24,7x23,8 cm P15 kus 929,36 45 41821,36 0,129864259 15.9.2015-14.4.2016
553-60007 CW profil 100/50/0,6 m 9417,63 32,6 307014,62 0,953345937 8.11.2016-1.3.2017
553-60001 CW profil 50/50/0,6 pozink pro mont příčky - svisl m 592,96 25,3 15001,92 0,046584167 16.12.2016-1.3.2017
283-75972 Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil m3 145,22 2800 406628,6 1,262668604 4.5.2016-6.5.2016
283-76405.A Deska fasádní Baumit EPS-F tl. 100 mm polystyrén m2 79,76 89 7098,84 0,022043419 20.6.2016-30.6.2016
283-75938 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.100mm m2 146,31 148 21653,73 0,06723946 20.6.2016-30.6.2016
595-91038 Deska Knauf RED 12,5 GKF 1250x2500x12,5 mm m2 20846,2 56,7 1181977,91 3,670293716 8.11.2016-1.3.2017
595-91046 Deska Knauf RED 15,0 GKF 1250x2000x15 mm m2 168,07 69,2 11630,32 0,036114635 8.11.2016-1.3.2017
595-91016 Deska Knauf WHITE 12,5 GKB 1250x2000x12,5 mm m2 3313,66 46,7 154748,09 0,480525839 8.11.2016-1.3.2017
283-75603 Deska POLYFON EPS T 3500 N/m2 tl. 30 mm m2 4527,79 48 217333,93 0,674868245 30.9.2016-6.10.2016
283-76298 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x50 samozh m2 0,28 67,6 18,66 5,79E-05 15.9.2015-14.4.2016
283-75766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 145,22 1840 267213,08 0,829753654 4.5.2016-6.5.2016
283-75767 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z m3 74,15 1760 130508,22 0,405255895 30.9.2016-6.10.2016
595-920010 Deska stavební RB (A)  1250x2000x12,5 mm 1) a 4) m2 152,41 51 7772,92 0,024136565 16.12-2016-19.12.2016
631-51401 Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 50 mm m2 5445,05 63 343038,16 1,065206718 8.11.2016-1.3.2017
606-23497 Dílec bednící plomaTECH BK/SM jakost II. tl. 21 mm m2 6676,42 36 240351,22 0,746341847 30.6.2015-11.4.2016
597-64210 Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm m2 73,7 332,5 24505,25 0,076094032 8.5.2017-17.5.2017
597-642030 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 11,18 374 4179,82 0,012979246 8.5.2017-17.5.2017
597-64240 Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm m2 198,22 182,5 36175,15 0,112331563 18.5.2017-19.5.2017
597-64241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus 300,25 41 12310,25 0,038225954 8.5.2017-17.5.2017
597-642032 Dlažba Taurus Granit reliéfní 300x300x9 mm m2 776,79 540,5 419853,37 1,303734349 8.5.2017-17.5.2017
592-45601 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 55,8 254,5 14201,74 0,044099423 4.8.2016
553-60120 Drát s okem 500 mm kus 5463,09 3,75 20486,58 0,063615203 8.11.2016-19.12.2017
156-12555 Drát tažený matný 11343  D 1,60 mm kg 2,75 26,1 71,88 0,000223201 15.9.2015-14.4.2016
156-96001 Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 2267,25 33,7 76406,36 0,237258062 20.3.2015-1.4.2016
245-51822.A Ekoforol prostředek odbedňovací kg 60,78 44 2674,32 0,008304329 14.4.2015-1.4.2016
312-10919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 69,28 5880 407360,64 1,264941734 20.3.2015-1.4.2016
585-83189.A Escosil 2000 hmota spárov Schomburg kartuše310ml kus 134,63 128 17233,15 0,053512616 22.5.2017-24.5.2017
283-22029 Fólie Fatrafol 803 tl. 2,0, š. 1300 mm zemní m2 1593 155,5 247711,52 0,769197134 1.5.2015-25.6.2015
283-22103.A Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá m2 1321,78 183 241885,01 0,751104584 11.5.2016-20.5.2016
673-52316.A Fólie Jutafol D110 speciál  podstřešní difúzní m2 1,15 17,7 20,35 6,32E-05 7.6.2016-17.6.2016
283-23132 Fólie nopová DELTA MS š.1500mm l=20m, nopy 8 mm m2 434,68 45,1 19603,84 0,060874116 25.6. 2015-29.6.2016
283-23201 Fólie PE čirá tl. 0,05 mm  š. 2000 mm  dl. 50 m m2 1104,1 3,6 3974,75 0,012342434 7.10.2016-14.10.2016
283-23203 Fólie PE čirá tl. 0,10  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 6136,76 6,4 39275,24 0,121958009 7.10.2016-14.10.2016
585-94708 HASIT Baukleber 570 Premium stěrka a lepidlo T 1,56 9340 14605,39 0,045352867 29.6.2015
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562-84150.A Hmoždinka  UC K  6/35 zatloukací do plných mater kus 13596,5 1,15 15636,03 0,048553209 8.11.2016-1.3.2017
562-84042.A Hmoždinka IDK-T 8/60 x 155 kus 469,19 4,4 2064,44 0,006410512 20.6.2016-30.6.2016
311-73340 Hmoždinka natloukací 6 x 35 mm 1C 2,35 52 122,28 0,000379695 16.12.2016-19.12.2016
311-73531 Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U x 215 mm kus 2762,81 22,9 63268,43 0,196461971 20.6.2016-30.6.2016
605-15200 Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm m3 0,08 5778 486,51 0,00151071 15.9.2015-14.4.2016
309-85050 Hřeb stropní DN 6 x 35 mm Knauf do bet stropů kus 4966,44 6,27 31139,6 0,096695109 8.11.2016-1.3.2017
314-11010 Hřebík do krytiny 022812  d 2/20 mm kg 8,74 45 393,33 0,001221387 7.6.2017-16.6.2016
314-96001 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 120,68 46 5551,38 0,017238207 9.3.2015-28.6.2017
283-28118.A Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 50 mm kus 245,66 31 7615,5 0,02364776 6.7.2016-17.6.2016
257-51125.A Jar-nový  PVC lahev 500 g kus 124,82 24 2995,78 0,009302524 7.8.2017-22.8.2017
583-414034 Kamenivo drcené frakce  4/8  B Olomoucký kraj T 41,77 330 13782,7 0,042798228 8.4.2015-12.5.2015
583-420004 Kamenivo drcené frakce  63/90 MN Jihomoravský kraj T 405,28 175 70923,77 0,220233449 8.4.2015-12.5.2015
583-312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj T 15,85 145 4618,72 0,014342107 4.8.2016
111-63150 Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný T 0,19 29440 5587,71 0,017351039 26.4.2016-3.5.2016
631-50884 Lamely izolační ISOVER NF 333 1000x333 tl. 180 mm m2 469,68 486 228263,64 0,708807338 20.6.2016-29.7.2016
631-50871 Lamely izolační ISOVER NF 333 1000x333 tl. 30 mm m2 73,99 81 5992,84 0,018609053 20.6.2016-30.6.2016
655-91210 Lemovka kobercová 5 cm x 10 m kus 13,71 60,8 833,59 0,002588482 12.5.2017-21.6.2017
247-42409 Lepidlo Chemopren Univerzal á 4,5 l kg 1061,1 169,47 179824,24 0,558392664 12.5.2017-21.6.2017 
316-87127 Lešení koza výsuvná š. 120 cm kus 10,47 2299 24073,43 0,074753132 12.5.2015-17.5.2017
284-10157 Linoleum Colorette PUR tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20m m2 788,12 575 453170,27 1,407190409 12.5.2017-21.6.2017 
562-81140 Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m kus 7322,01 6,9 50521,84 0,156881092 16.4.2015-1.4.2016
597-60111.A Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm m 2587,23 20,8 53814,38 0,16710515 17.3.2017-1.5.2017
231-52403.A Lukopren S 8280 T tmel silikonový č.32-39  310 ml kus 810,11 91,8 74367,91 0,230928249 17.3.2017-24.5.2017
589-12550 Malta cem. MC-15 pro zdění,  pojivo  CEM II m3 0 2560 8,76 2,72E-05 15.9.2015-14.4.2016
589-12500 Malta cementová MC-10 pro zdění,  pojivo  CEM II m3 0,01 2455 14,73 4,57E-05 7.6.2016-17.6.2016
585-91512.A Malta zdicí 10 Cemix 021 T 65,2 2255 147033,79 0,456571301 15.9.2015-13.4.2016
585-91508.A Malta zdicí 5 Cemix 011 5 MPa T 0,38 2110 798,7 0,002480149 15.9.2015-14.4.2016
585-94150.Z Malta zdicí šedá tenkovrstvá Ytong kg 1949,82 4,75 9261,66 0,02875942 14.4.2016-22.4.2016
605-95010 Materiál lešeňový v používání m3 34,82 9870 343635,77 1,067062408 12.5.2015-17.5.2017
589-12750 MC pro omítky obyčejná pojivo CEM II m3 0,23 2365 533,54 0,001656756 3.8.2016
257-21412 Mýdlo průmyslové mazlavé 40% plech 9kg kg 187,24 20 3744,72 0,011628155 7.8.2017-22.8.2017
581-24742 Nátěr malířský Primalex Mykostop 15 kg pl.kbelík kg 2233,64 54,9 122626,85 0,380782535 20.7.2017-4.8.2017
597-813620 Obkládačka Color One 19,8x19,8 šedá mat m2 2970,4 332,5 987656,67 3,066884791 17.3.2017-1.5.2017
592-17337 Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm kus 223,21 31,5 7031,12 0,021833113 3.8.2016
585-91536.A Omítka jádrová strojní Cemix 012      VL T 128,65 2790 358940,39 1,114586521 7.7.2016-12.9.2016
585-91535 Omítka jádrová strojní jemná Cemix 012j   VL T 25,63 3445 88306,79 0,274211419 7.7.2016-12.9.2016
585-91560 Omítka váp vnitřní štuk jem Cemix 033j bal. T 3,89 3460 13461,82 0,041801831 7.7.2016-12.9.2016
181-35630 Pájka litá S-Sn60 Pb40, litá tyč kg 0,03 446 12,27 3,81E-05 7.6.2016-17.6.2016
191-33310 Pájka trubičková na cívce Sn 60 Pb-183/188 1,5 mm kg 1,67 464 775,81 0,002409049 12.5.2017-21.6.2017
421-21720 Papír brusný z pazourku 230 x 280 zrnitost 50 1C 2,35 251 590,15 0,001832546 14.7.2017-19.7.2017
628-36114 Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S 35 m2 1091,56 97,8 106754,27 0,331494811 26.4.2016-3.5.2016
628-43006 Pás asfaltový GG 36 Barubit m2 1091,56 96,1 104898,63 0,325732631 26.4.2016-3.5.2016
283-75328 Pásek dilatační okrajový Izostep š. 100mm tl. 5 mm m 825,77 3 2477,32 0,007692595 7.10.2016-14.10.2016
631-52701 Pásek podlahový ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm m 1600,89 19,5 31217,41 0,096936733 30.9.2016-6.10.2016
343-82012 Páska papírová  23 bm 00003695 m 15607,3 2,17 33867,89 0,105167039 8.11.2016-1.3.2017
343-82001 Páska těsnicí 50 mm/30 m DICHTUNGSBAND m 370,16 6,23 2306,11 0,007160971 16.12.2016-1.3.2017
343-82003 Páska těsnicí 95 mm/30 m DICHTUNGSBAND m 5594,63 11,9 66576,09 0,206732977 16.12.2016-1.3.2017
283-20270 Páska výztužná skelná Rigips dl. 25 m m 124,25 0,7 86,98 0,000270077 16.12.2016-19.12.2016
581-24892.A Penetrace univerzální Primalex kanystr 5 l l 525,1 37,7 19796,32 0,061471805 14.7.2017-19.7.2017
196-21010 Plech měděný E Cu 99,9  0,10x600x2000 mm kg 1,59 175 277,97 0,000863156 12.5.2017-21.6.2017
191-12164.A Plech střešní zinek+titan tl. 0,70 mm 1000x2000 mm kg 6,36 80,94 515,07 0,001599414 7.6.2016-17.6.2016
685-36850 Plsť metrová vpichovaná Izochran P-150 org.400g/m2 kg 1274,4 60 76464,01 0,237437061 30.4.2015-26.6.2015
685-36855 Plsť metrová vpichovaná Izochran SI 40/35 350g/m2 kg 462,62 84,29 38994,37 0,121085857 30.4.2015-26.6.2015
284-12325 Podlahovina PVC IQ Granit SD tl. 2 mm š. 2 m m2 93,63 989 92602,05 0,287549126 12.5.2017-21.6.2017 
284-12317 Podlahovina PVC Somplan plus tl. 2 mm 610x610 mm m2 2653,38 449 1191367,98 3,699451891 12.5.2017-21.6.2017 
614-35620 Podlážka jednovrstvá z podélných přířezů m3 4,18 7430,8 31040,34 0,096386868 12.5.2015-17.5.2017
592-13245 Podložka distanční betonová Motyl kód 6920 kus 425,79 1,15 489,66 0,001520494 16.4.2015-1.4.2016
592-13246 Podložka distanční betonová Motyl kód 6921 kus 14821,8 2,05 30384,63 0,094350764 16.4.2015-1.4.2016
553-00120 Podložka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m kus 3181,32 27,16 86404,61 0,268304751 16.4.2015-1.4.2016
562-81160 Podložka distanční pro svisl výzt kolečko kód 2130 kus 6020,45 1,8 10836,81 0,033650597 16.4.2015-1.4.2016
283-754601 Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 69,37 3194 221554,05 0,687972606 29.6.2015
585-91530.A Postřik cementový Cemix 052     VL T 39,19 3000 117560,01 0,365048926 7.7.2016-12.9.2016
605-12540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 0,01 4850 68,39 0,00021235 15.9.2015-14.4.2016
553-601366 Profil CW 100 50/100/50 l = 3000 mm Rigips m 289,58 38,3 11090,88 0,034439565 8.11.2016-1.3.2017
283-50104 Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m m 362,67 16,9 6129,21 0,019032498 20.6.2016-30.6.2016
553-92740.A Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 314,78 16,8 5288,29 0,016421256 20.6.2016-30.6.2016
553-601312 Profil vodicí UW 100 40/100/40 l = 4000 mm Rigips m 121,93 33,2 4048,01 0,012569944 8.11.2016-1.3.2017
553-92553 Profil zakonč. s okapničkou a tkaninou 600-10 m 121,13 56 6783,47 0,021064132 20.6.2016-30.6.2016
108-54300 Propan-butan lahve 33 kg kus 5,75 900 5176,83 0,016075155 26.4.2016-3.5.2016
593-407950 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1000xmm/ kus 2,04 147,5 300,9 0,000934359 15.9.2015-14.4.2016
593-407951 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1250xmm/ kus 5,1 198,5 1012,35 0,003143563 15.9.2015-14.4.2016
593-407954 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x2000xmm/ kus 136,68 400,5 54740,34 0,169980441 15.9.2015-14.4.2016
593-407955 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x2250xmm/ kus 4,08 457,5 1866,6 0,005796191 15.9.2015-14.4.2016
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593-407959 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x3250xmm/ kus 8,16 705 5752,8 0,017863672 15.9.2015-14.4.2016
593-40713.A Překlad keramický Porotherm 100x11,5x7,1 cm kus 1,02 84,5 86,19 0,000267638 15.9.2015-14.4.2016
593-40726.A Překlad keramický Porotherm 100x14,5x7,1 cm kus 1,02 91,7 93,53 0,000290443 15.9.2015-14.4.2016
593-40727.A Překlad keramický Porotherm 125x14,5x7,1 cm kus 20,4 115,5 2356,2 0,007316504 15.9.2015-14.4.2016
593-40729.A Překlad keramický Porotherm 175x14,5x7,1 cm kus 12,24 165 2019,6 0,006271289 15.9.2015-14.4.2016
593-40730.A Překlad keramický Porotherm 200x14,5x7,1 cm kus 1,02 190 193,8 0,00060179 15.9.2015-14.4.2016
593-40732.A Překlad keramický Porotherm 250x14,5x7,1 cm kus 1,02 244,5 249,39 0,000774409 15.9.2015-14.4.2016
595-33002 Příčkovka přesná Ytong P2-500 59,9x24,9x10 cm m3 2,14 2340 5000,3 0,015527005 14.4.2016-22.4.2016
595-33004 Příčkovka přesná Ytong P2-500 59,9x24,9x15 cm m3 131,47 2245 295139,85 0,916472235 14.4.2016-22.4.2016
553-48439.A Příponka ležatá pozinkovaná 1C 0,03 284 8,52 2,65E-05 7.6.2016-17.6.2016
631-66780 Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm m2 572,3 39,2 22433,97 0,069662271 16.4.2015-1.4.2016
231-52452.A Rokoplast tmel bal. po 20 kg kus 252,4 537 135537,01 0,420871354 8.11.2016-1.3.2017
231-52463.A Romba tmel M 1257 univerzální bal. po 18 kg kus 58,55 306 17915,38 0,055631094 8.11.2016-1.3.2017
605-96002 Řezivo - fošny, hranoly m3 5,99 5700 34144,04 0,106024539 14.4.2015-22.4.2016
605-96001 Řezivo - prkna m3 6,04 5300 32010,8 0,099400373 14.4.2015-22.4.2016
245-51823.A SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l l 1172,74 22 25800,2 0,080115135 14.4.2015-1.4.2016
313-90009.A Síť svařovaná d 5,0 oka 100/100 KD35 m2 6239,33 69 430513,93 1,336837667 13.5.2015-26.10.2016
631-80001.A Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m m2 702,88 24 16869,18 0,052382407 20.6.2016-30.6.2016
553-48438.A Skoba plechová pozinkovaná 1C 0,03 239 7,17 2,23E-05 7.6.2016-17.6.2016
585-93041 Směs posypová MFC Cobet 120 (korund) kg 6037,25 8,3 50109,18 0,155599685 27.10.2016-28.10.2016
553-60100 Spojka CD 60/27 profilu /rovinná spojka  CD prof/ kus 2445,02 4,75 11613,84 0,036063444 8.11.2016-1.3.2017
553-60102 Spojka křížová CD profilu rovinná kus 8786,78 6,8 59750,14 0,185536928 8.11.2016-1.3.2017
316-87256 Spojka nastavovací DN 40 příslušenství pro lešení kus 3,53 65 229,65 0,000713117 12.5.2015-17.5.2017
316-87261 Spojka upínací DN 40 příslušenství pro lešení kus 303,6 65 19733,94 0,061278088 12.5.2015-17.5.2017
548-72850.A Svora lešení  (kramle) kus 30,37 17,5 531,44 0,001650249 12.5.2015-17.5.2017
309-85001 Šroub samořezný  pro sádrokarton TN 25 mm 1M 124,91 166,5 20797,77 0,064581501 8.11.2016-1.3.2017
309-85002 Šroub samořezný  pro sádrokarton TN 35 mm 1M 141,2 216,2 30527,72 0,094795076 8.11.2016-1.3.2017
309-85030 Šroub TN 212/25  rozm. 3,5 x 25 mm 1M 1,68 180 301,77 0,000937067 16.12.2016-19.12.2016
583-44154 Štěrkodrtě frakce 0-22 A T 5,43 164 889,79 0,002762989 2.8.2016
583-37345 Štěrkopísek frakce 0-32 C T 11,18 115 1286 0,003993301 1.8.2016
585-91560.A Štuk vnitřní Cemix 033 bal. T 15,7 3390 53238,75 0,165317694 7.7.2016-12.9.2016
283-55117 Těsnění pěnové napojovací š. 95 mm m 101,61 10,53 1069,92 0,003322327 16.12.2016-19.12.2016
253-42200 Tetrahydrofuran balený po 2,5 l ředidlo L-494 kg 37,93 211,5 8022,03 0,024910118 11.5.2016-20.5.2016
231-53411.A Tmel akryl Den Braven kartuše 310 ml kus 753,39 43,25 32583,98 0,101180219 8.11.2016-1.3.2017
246-34010 Tmel pastový univerzální ProMix Mega 25 kg kg 14,52 22,84 331,53 0,001029466 16.12.2016-19.12.2016
246-34000 Tmel spárovací SUPER po 25 kg kg 43,55 18,24 794,27 0,002466392 16.12.2016-19.12.2016
585-821386 Tmel spárovací weber.color perfect bílý - 5 kg kg 738,67 30,5 22529,36 0,069958468 8.5.2017-17.5.2017
585-82138.A Tmel weber.for profiflex mrazuvzdorný bal. 25 kg kg 14741 13,1 193107,1 0,599638767 17.3.2017-19.5.2017
590-11101 TRESK ZB 25 ztracené bednění 500/250/200 kus 2853,36 29 82747,38 0,256948291 15.6.2015-17.6.2015
533-01750.A Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m m 1526,09 6,9 10530 0,032697907 16.4.2015-1.4.2016
316-87184.A Trubka pro lešení 1 1/2" délka 4 m DN 40 kus 72,63 385 27962,6 0,086829833 12.5.2015-17.5.2017
133-80620 Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375 T 0,46 17890 8263,68 0,025660482 15.9.2015-14.4.2016
553-60033 UA profil  100/40/2 m 174 128,5 22359 0,069429468 16.12.2016-1.3.2017
553-60032 UA profil  75/40/2 m 93,6 114 10670,4 0,03313387 16.12.2016-1.3.2017
533-01755.A Ucpávka těsnicí flexibilní d 22 mm gumová kus 4805,42 2,08 9995,26 0,031037431 16.4.2015-1.4.2016
553-60041 UD profil  28/27/0,6 m 3247,29 14,2 46111,52 0,143186107 8.11.2016-1.3.2017
247-44450 Uniflex  V7508, lepidlo disperzní bal po 25 kg kg 38,46 76,41 2938,42 0,009124431 12.5.2017-21.6.2017
247-43140 UNILEP LA - lepidlo na plasty-pryž-mramor po 10 l kg 9,06 144 1304,03 0,004049276 19.6.2015-25.6.2015
553-60054 UW profil  100/40/0,6 m 6760,18 29,5 199425,23 0,619257918 8.11.2016-1.3.2017
553-60051 UW profil  50/40/0,6 pozink pro montáž příčky m 232,05 21 4873,09 0,015131994 16.12.2016-1.3.2017
082-11320 Voda pitná - vodné m3 784,88 36 28255,52 0,087739414 20.3.2015-4.8.2017
411-95108.A Vrták lžicový  d 1020 kus 0,57 290000 165056,4 0,512535356 20.3.2015-30.3.2015
411-95114 Vrták lžicový  d 1220 kus 0,55 365000 201633,3 0,626114438 31.3.2015-8.4.2015
589-53480 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm T 211,36 17500 3698804,29 11,48557688 20.3.2015 - 1.4.2016
589-53485 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm T 110,07 17500 1926253,09 5,981427025 20.3.2015 - 1.4.2016
589-53489 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm T 12,09 17500 211537,38 0,656868705 16.4.2015-15.5.2015
589-53493 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 25 mm T 2,58 17500 45220 0,140417753 20.3.2015-8.4.2015
589-53497 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 32 mm T 1,9 17500 33320 0,103465713 20.3.2015-8.4.2015
589-53340 Výztuž do betonu ocel BSt 500 S d 12 mm T 2,31 18300 42309,6 0,13138034 20.3.2015-8.4.2015
585-821382 weber.color comfort - milk (bílý) spárovací tmel kg 945,13 17,6 16634,22 0,051652796 17.3.2017-1.5.2017
553-30315 Zárubeň ocelová H 110   600x1970x110 L kus 3 597 1791 0,005561437 14.4.2016-22.4.2016
553-30318 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 P kus 1 609 609 0,001891075 14.4.2016-22.4.2016
553-30320 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 P kus 1 622 622 0,001931443 14.4.2016-22.4.2016
553-30334 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 L kus 6 759 4554 0,014141142 14.4.2016-22.4.2016
553-30335 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 P kus 6 759 4554 0,014141142 14.4.2016-22.4.2016
553-30336 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L kus 2 766 1532 0,004757187 14.4.2016-22.4.2016
553-30337 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 P kus 1 766 766 0,002378594 14.4.2016-22.4.2016
553-30339 Zárubeň ocelová H 160 1100x1970x160 P kus 5 803 4015 0,012467432 14.4.2016-22.4.2016
553-30358 Zárubeň ocelová O 110 1100x1970x110 L kus 3 657 1971 0,006120376 14.4.2016-22.4.2016
553-30359 Zárubeň ocelová O 110 1100x1970x110 P kus 4 657 2628 0,008160501 14.4.2016-22.4.2016
553-30360 Zárubeň ocelová O 110 1250x1970x110 kus 12 703 8436 0,026195581 14.4.2016-22.4.2016
553-30361 Zárubeň ocelová O 110 1450x1970x110 kus 2 728 1456 0,004521191 14.4.2016-22.4.2016
553-30362 Zárubeň ocelová O 110 1600x1970x110 kus 21 759 15939 0,049493997 14.4.2016-22.4.2016
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553-308210 Zárubeň ocelová S 125 DV 700x1970x125 L kus 4 958 3832 0,011899178 16.12.2016-1.3.2017
283-502542 Zátka minerální STR U Mineral d=65mm, tl=15mm kus 2762,81 2,68 7404,34 0,022992056 20.6.2016-30.6.2016
553-60101 Závěs přímý pro CD profil kus 5463,09 5,4 29500,67 0,091605892 8.11.2016-1.3.2017
311-86302 Žebřík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 kus 0,05 1800 95,39 0,000296218 9.3.2015-22.8.2017
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9. 1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Navržený centrální objekt se nachází v areálu uherskohradišťské nemocnice a vytváří 

hlavní dominantu nemocničního areálu při příchodu od ulice J. E. Purkyně. Jedná se o 

objekt s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními podlažími.  

Vstup veřejnosti do centrálního objektu je navržen přes centrální příjmovou halu ve 

zvýšeném přízemí (úroveň nástupního podlaží je oproti okolnímu terénu zvýšeno z důvodů 

lepší ochrany proti záplavové vodě).  

Řešený lůžkový komplement je pětipodlažní, podsklepený, krytý plochou střechou. 

Délka dilatačního celku je 60,55 m. Nosná konstrukce je monolitický železobetonový 

skelet. Modulový systém v podélném směru je 7,90 m, v příčném směru 6,15 a 3,25 m. 

Sloupy všech podlaží mají čtvercový průřez 500/500 mm. Stropy jsou bezprůvlakové 

desky tloušťky 250 mm, na okrajích zesílené věncotrámy 250/350 mm. 

Stěny výtahů a schodišť jsou ve všech podlažích monolitické železobetonové, tloušťky 250 

a 300 mm. Jsou situovány na jednom konci dilatačního celku. Na druhém konci je ve všech 

podlažích monolitická železobetonová stěna tloušťky 300 mm, která tvoří druhý 

stabilizační prvek dilatačního celku. 

Technologický předpis řeší realizaci svislých monolitických konstrukcí a vodorovných 

monolitických konstrukcí. 

 

9. 1. 1. Svislé monolitické konstrukce 

Sloupy všech podlaží mají čtvercový průřez 500/500 mm a jsou navrženy jako lokální 

podpory a jsou zhotoveny z betonu C30/37 a budou vyztuženy výztuží B500B. Sloupy 

budou vyztuženy vázanou výztuží sestávající z podélných vložek a uzavřených třmínků.  

Stěny výtahů a schodišť jsou tloušťky 250 a 300 mm a jsou zhotoveny z betonu C25/30 a 

budou vyztuženy výztuží B500B. 

 

9. 1. 2. Vodorovné monolitické konstrukce 

Stropy všech podlaží jsou navrženy jako bezprůvlakové monolitické desky tloušťky 250 

mm. Desky jsou navrženy jako bezprůvlakové z betonu C25/30, výztuž B500B probíhá 

v obou směrech a při obou površích. V místě lokálních podpor budou desky opatřeny 

smykovými trny (výztuží) proti propíchnutí. Výztuž stropů bude důsledně provázána s 

výztuží stěn. 
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9. 2. VÝPIS MATERIÁLU 
9. 2. 1. Svislé monolitické konstrukce 

Tab. 9. 1. Výměry svislých monolitických konstrukcí 

Výztuž B500B  

  1. PP 1. NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 
STĚNY A 
SLOUPY 18,55 10,62 10,32 10,32 10,30 8,05 
∑ 18,55 10,62 10,32 10,32 10,32 10,32 
CELKEM 

   
  

 
68,17 t 

 

Beton C30/37 

  1. PP 1. NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 
SLOUPY 20,30 0 0 0 0 0 
STĚNY 0 0 0 0 0 0 
∑ 20,30 0 0 0 0 0 
CELKEM 

     
20,30 t 

 

Beton C25/30 

  1. PP 1. NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 
SLOUPY 0 24,85 24,15 24,15 24,15 24,15 
STĚNY 67,27 72,12 73,03 73,12 73,12 66,61 
∑ 67,27 96,67 97,18 97,27 97,27 90,76 
CELKEM 

     
546,42 m3 

 

Bednění sloupů 

  1. PP 1. NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 
SLOUPY 162,40 198,80 193,20 193,20 193,20 193,20 
CELKEM OBEDNĚNÁ PLOCHA 

  
1134 m2 

 

Bednění stěn 

  1. PP 1. NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 
STĚNY 443,73 518,21 540,75 541,22 541,22 544,63 
CELKEM OBEDNĚNÁ PLOCHA 

  
3129,74 m2 

 

Na bednění sloupů bude použito sloupové systémové bednění Peri RAPID. Na bednění 

stěn bude použito stěnové systémové bednění Peri TRIO.  
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9. 2. 2. Vodorovné monolitické konstrukce 

Tab. 9. 2. Výměry vodorovných monolitických konstrukcí 

Výztuž B500B  

  1. PP 1. NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 
STROPY 41,38 42,11 41,56 41,56 42,00 27,95 
CELKEM 

  
236,56 t 

 

Beton C25/30 

  1. PP 1. NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 
STROPY 249,96 249,96 249,68 249,68 249,80 260,50 
CELKEM 

  
1509,58 m3 

 

Bednění stropů 

  1. PP 1. NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 
STROPY 1098,41 1129,58 1104,08 1104,08 1100,19 1140,08 
CELKEM OBEDNĚNÁ PLOCHA 

  
6676,42 m2 

 

Na bednění stropů bude použito stropní systémové bednění Peri MULTIFLEX. 

 

9. 2. 3. Doprava 

Primární: 

Bednění bude dovezeno automobilovým tahačem Volvo FH 4x2 s návěsem Schmitz SCS 

24, případně nákladním automobilem MAN TGA 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 

477 E-6. Na staveništi bude složeno co nejblíže ke stavebnímu objektu s ohledem na 

prostory zařízení staveniště. Výztuž bude ve svazcích přivezena taktéž automobilovým 

tahačem Volvo FH 4x2 s návěsem Schmitz SCS 24, případně nákladním automobilem 

MAN TGA 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6. Přepravovaný materiál se na 

vozidle musí zajistit proti posunutí při dopravě. Beton bude na stavbu dopravován 

autodomíchavačem Schwing Stetter C3 Basic line – AM 12 C a následně čerpán 

autočerpadlem Schwing Stetter S 45 SX. Pro beton se bude jezdit do betonárny firmy 

ZAPA Beton a.s. vzdálené 6 km od stavby. 

 

Sekundární: 

Doprava materiálu na staveništi bude zajištěna vyložením z nákladního automobilu pomocí 

jeřábu. Bednění bude ukládáno uvnitř objektu pomocí jeřábu v přepravních rámech, pro 

další použití bude přepravováno pomocí jeřábu do dalších podlaží dle potřeby.  
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Výztuž bude přepravována na místo uložení dle potřeby taktéž pomocí jeřábu. Na 

staveništi bude beton čerpán pomocí autočerpadla Schwing Stetter S 45 SX a do 

konstrukce bude dopraven pomocí ramena autočerpadla, se kterým bude manipulovat jeho 

řidič. Do bednění se bude beton vypouštět z co nejmenší výšky, aby nedošlo k 

odseparování částic betonu od sebe. 

 

9. 2. 4. Skladování 

Z důvodu relativně malého prostoru staveniště bude materiál dodáván dle potřeby pro 

jednotlivá podlaží. Bednění bude ukládáno uvnitř objektu dle prostorových podmínek.  

V případě potřeby bude ocel skladována na staveništi ve svazcích na rovné ploše, 

podložena dřevěnými hranoly ve vzdálenosti 0,5 - 0,75 m od sebe aby nedošlo k 

výrazným průhybům. Ocel bude řádně označena a zakryta nepromokavou plachtou. Na 

místo uložení na daném podlaží bude dopravena pomocí věžového jeřábu. Dovoz 

jednotlivých množství bednění, oceli a betonu je třeba pečlivě koordinovat dle časového 

plánu stavby. 

 

9. 3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
9. 3. 1. Svislé monolitické konstrukce 

K převzetí dojde dle smluveného termínu vyplývajícího z harmonogramu prací. Před 

převzetím pracoviště bude provedena stropní deska nad předešlým podlažím. Bude 

zkontrolována rozměrová správnost stropní desky dle projektové dokumentace. Dále bude 

zajištěna 70% pevnost betonu vodorovné monolitické desky. Pracoviště bude řádně 

vyklizené od materiálu a pomůcek z předchozích prováděných prací. Při přebírání 

pracoviště musí být přítomna četa, která zodpovídá za provedení předchozích prací. O 

předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se datum, čas, 

případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění podpisem. Dále se přebírá pevný výškový 

bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Bude předáno 

pracoviště s potřebnou projektovou dokumentací. Při předání pracoviště bude 

zkontrolováno zařízení staveniště (stav komunikací, stav skladovacích ploch, funkčnost a 

bezpečnost montážních mechanismů, sociální vybavenost atd.). 
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9. 3. 2 Vodorovné monolitické konstrukce 

Před začátkem prací na vodorovných konstrukcích budou zkontrolovány všechny svislé 

konstrukce. Bude zkontrolována prostorová správnost monolitických konstrukcí podle 

projektové dokumentace a také bude zajištěna dostatečná pevnost betonu (70% pevnost 

betonu) sloupů a monolitických stěn.  Při přebírání pracoviště musí být přítomna četa, 

která zodpovídá za provedení předchozích prací. O předání pracoviště bude proveden zápis 

do stavebního deníku. Uvede se datum, čas, případné závady a vše stvrdí všichni 

zúčastnění podpisem. Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání 

jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Bude předáno pracoviště s potřebnou projektovou 

dokumentací. Při předání pracoviště bude zkontrolováno zařízení staveniště (stav 

komunikací, stav skladovacích ploch, funkčnost a bezpečnost montážních mechanismů, 

sociální vybavenost atd.). 

 

9. 4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Rozvod elektrické energie je řešen pomocí staveništního rozvaděče na 220 a 380 V, který 

je napojena na dočasnou staveništní přípojku. Rozvod vody je taktéž řešen z dočasné 

staveništní přípojky přes vlastní vodoměr. Stavba je v nočních hodinách osvětlena 

halogenovými světly. Celé staveniště je oploceno a přístupová cesta na staveniště je 

napojena na stávající komunikaci v areálu nemocnice. Vjezd se zamyká bránou na 

staveniště. Na staveništi jsou také umístěny buňky pro skladování pracovních pomůcek, 

které se rovněž zamykají. 

Předpokladem pro zahájení prací na svislých monolitických konstrukcích je dokončení 

stropní desky pod daným podlažím. Pro práci na vodorovné monolitické stropní konstrukci 

musí být hotové všechny stěny a sloupy. Práce musí být okamžitě ukončeny při 

pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části. 

Betonáž konstrukcí bude probíhat za příznivých klimatických podmínek, což je 

rozmezí teplot vzduchu +5 až +25 °C. V případě, že je teplota vzduchu nižší než +5 °C, je 

nutné upravit složení betonu tak, aby ho bylo možné použít i při takové teplotě, a to 

například použitím cementu s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla, ohřevem 

kameniva, zvýšit obsah cementu, použít cement vyšší pevnostní třídy, udržet teplotu 

čerstvého betonu po uložení alespoň +5 °C po dobu 72 hod. V případě, předpokladu že 

teplota vzduchu bude vyšší jak 25°C je nutné provést betonování v ranních hodinách 

případně použít přísady ve formě zpomalovače tuhnutí betonu.  
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U transportbetonu dodržet teplotu čerstvého betonu v okamžiku dodávky na stavbu 

nejméně 10°C. Činnosti nebudou prováděny v případě nízké viditelnosti způsobené mlhou, 

kdy je dohlednost menší než 10 m, za hustého deště a nárazového větru s rychlostí nad 

13m/s. V takovém případě musí být proces odložen, dokud nenastanou příznivější pracovní 

podmínky. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán 

ve stavebním deníku. Všichni pracovníci budou používat ochranné pomůcky. O 

proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

9. 5. PRACOVNÍ POSTUPY 
9. 5. 1. Svislé monolitické konstrukce 

9. 5. 1. 1. Sloupy 

Připravenost 

Před započetím prací bude hotová vodorovná monolitická stropní deska pod daným 

podlažím. Zkontrolujeme povytažení výztuže nad stropní desku (min. 600mm). 

Vázání výztuže 

Výztuž bude nastříhána a ohnuta v armovně a řádně označena identifikačními štítky. 

Před osazením je třeba výztuž řádně očistit, odstranit mastnotu a nečistoty. Výztuž se osadí 

ke kotevním prutům, které vyčnívají ze stropních desek. Spoje výztuže budou provedeny 

pomocí vázacích drátů, případně svařením. Poloha a krytí výztuže (dle projektové 

dokumentace) je zajištěna pomocí distančních prvků z plastu, případně betonu. 

Montáž bednění 

Na sloupy použijeme bednící panely ze systému Peri RAPID, které použijeme na sloupy 

čtvercového průřezu. Panely přesně osadíme a ukotvíme pomocí matice a upínáku. Počet 

kotvení závidí na výšce bednění. Jednotlivé dílce k sobě upevňujeme pomocí zámků BFD. 

Bednění sestavujeme ze země, nebo použijeme žebříkový výstup ze systému Peri. Pro 

betonáž upevníme na panely betonářskou lávku. Celé bednění musí být zajištěno pomocí 

stabilizátorů RSS. Všechny bednící dílce musí být natřeny obedňovacím přípravkem Peri. 

Betonování 

Beton dopravujeme na staveniště pomocí autodomíchávače Schwing Stetter C3 Basic line 

– AM 12 C a na místo uložení je dopravován pomocí ramena autočerpadla Schwing Stetter 

S 45 SX. Pro betonování je použit beton C25/30 a C30/37. 

- Je třeba dodržovat maximální výšku pro ukládání betonu a to do 1,5m. 
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- Při betonování je třeba dbát na to, aby při manipulaci s ponorným vibrátorem 

nedošlo k narušení polohy výztuže, jejímu prohnutí či uvolnění distančních podložek. 

- Vzdálenost vpichů je menší než 1,4 násobek viditelného okruhu účinnosti vibrační 

hlavice. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice 

vibrátoru. Při zhutnění musí být hlavice zapíchnuta do hloubky minimálně 50 až 100 mm v 

předchozí uložené vrstvě. 

- Hlavici je nutné vložit do hutněné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu 

aby se vrstva betonu za hlavicí dokonale spojila. Hlavice se musí z betonu vytáhnout celá, 

aby vzduch, který se za jehlou seskupil, mohl být vyloučen z betonu. 

- Betonování nelze přerušit. 

Technologická pauza a ošetření betonu 

Ošetřováním betonu udržujeme beton ve vlhkém stavu, beton poléváme vodou po dobu 

nejméně 7 dnů. Začátek ošetřování je závislý na klimatických podmínkách, obecně je to 

však 12 hodin po betonáži. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 

(max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 

Demontáž bednění 

Po dosažení požadované pevnosti sloupů (nejméně 70%) se muže provést úplné 

odbednění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 5. 1. 2. Stěny 

Připravenost 

Před započetím armování stěn bude hotová vodorovná monolitická stropní deska. 

Zkontrolujeme povytažení výztuže nad stropní desku (min. 600mm). 

Vázání výztuže 

Výztuž bude nastříhána a ohnuta v armovně a řádně označena identifikačními štítky. 

Obr. 75 Bednění sloupů 
Peri RAPID 
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Před osazením je třeba výztuž řádně očistit, odstranit mastnotu a nečistoty. Výztuž se osadí 

ke kotevním prutům, které vyčnívají ze stropních desek. Spoje výztuže budou provedeny 

pomocí vázacích drátů, případně svařením. 

Poloha a krytí výztuže (dle projektové dokumentace) je zajištěna pomocí distančních prvků 

z plastu, případně betonu. 

Montáž bednění 

Základní panely systému Peri TRIO budou sestaveny dle projektové dokumentace a 

spojeny pomocí zámků BFD. Před použitím bednění budou panely ošetřeny přípravkem 

Peri BioClean. Panely jsou naproti sebe spojeny pomocí táhel a matic. Panely sestavujeme 

tak, aby otvory pro sepnutí byly umístěny naproti sebe. Počet sepnutí je dán výrobcem 

bednění, platí však, že v každém spojení musí být minimálně 2 sepnutí. Nevyužité otvory v 

bednění jsou utěsněny pomocí zátek, které jsou dodány k panelům TRIO. Zbytkové 

rozměry jsou řešeny buď dřevěným hranolem nebo doplňkovým profilem TPP. Dřevěné 

hranoly do maximálně 10 cm jsou připevněny k panelům pomocí zámků BFD přímo. 

Zbytkové rozměry od 10 do 36 cm jsou řešeny pomocí profilu TPP a vložené překližky. 

Profily TPP jsou připevněny k panelům pomocí zámků BFD a do vzniklé mezery je 

vložena betonářská překližka. V případě použití profilů TPP pro řešení zbytkových 

rozměrů je požita ještě závora TAR 85. Pro bednění otvorů je použito bednění z rohů a 

ostění WD 20 ze kterých vytvoříme rámy a které vložíme dovnitř bednění. K horním 

okrajům bednění budou osazeny betonářské lávky se zábradlím. 

Betonování 

Beton dopravujeme na staveniště pomocí autodomíchávače Schwing Stetter C3 Basic line 

– AM 12 C a na místo uložení je dopravován pomocí ramena autočerpadla Schwing Stetter 

S 45 SX. Pro betonování je použit beton C25/30. 

- Je třeba dodržovat maximální výšku pro ukládání betonu a to do 1,5m. 

- Při betonování je třeba dbát na to, aby při manipulaci s ponorným vibrátorem 

nedošlo k narušení polohy výztuže, jejímu prohnutí či uvolnění distančních podložek. 

- Vzdálenost vpichů je menší než 1,4 násobek viditelného okruhu účinnosti vibrační 

hlavice. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice 

vibrátoru. Při zhutnění musí být hlavice zapíchnuta do hloubky minimálně 50 až 100 mm v 

předchozí uložené vrstvě. 

- Hlavici je nutné vložit do hutněné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu 

aby se vrstva betonu za hlavicí dokonale spojila. Hlavice se musí z betonu 

vytáhnout celá, aby vzduch, který se za jehlou seskupil, mohl být vyloučen z betonu. 
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- Betonování nelze přerušit. 

Technologická pauza a ošetření betonu 

Ošetřováním betonu udržujeme beton ve vlhkém stavu, beton poléváme vodou po dobu 

nejméně 7 dnů. Začátek ošetřování je závislý na klimatických podmínkách, obecně je to 

však 12 hodin po betonáži. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 

(max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 

Demontáž bednění 

Po dosažení požadované pevnosti sloupů (nejméně 70%) se muže provést úplné 

odbednění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 5. 2. Vodorovné monolitické konstrukce 

Připravenost 

Odbednění konstrukcí sloupů a stěn, správná geometrie i výšková úroveň sloupů a stěn. 

Z důvodu dodržení statických požadavků na tuhost celé konstrukce je nutné vodorovné 

monolitické stropní desky každého podlaží provést v 1 taktu. Před začátkem provádění 

bednění je třeba mít na stavbu dopraveno potřebné bednění, staveniště a pracoviště mít 

patřičně uklizeno, aby při manipulaci s dílci nedošlo k úrazu. 

Montáž bednění 

Bednění vodorovného monolitického stropu je sestaveno ze stropního systémového 

bednění Peri MULTIFLEX. 

Postup: 

- Nástavec křížové hlavy se nasadí do stojky a zajistí se západkovým rychlouzávěrem. 

- Stojky se postaví a zajistí se trojnožkou, která slouží jako stavěcí pomůcka. Trojnožka 

zajistí svislou polohu stojky a přenáší i horizontální zatížení, které vzniká během bednění 

stropů. 

- Vyměříme polohu stojek. Do hlavy stojek tesaři pomocí pracovní vidlice osadí 

Obr. 76 Zámek BFD 

Obr. 77 Použití zámků BFD 
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spodní nosník. Přesah spodních nosníků musí být minimálně 160 mm. 

- Pokud osadíme dvojici protilehlých spodních nosníků, můžeme na ně pokládat 

horní nosníky obdobným způsobem. Rozmístění musíme provést tak, aby konce 

betonářských desek ležely vždy přímo na nosníku. Maximální osová vzdálenost  

je 62,5 cm. 

- Na horní nosníky se pokladou bednící desky. Proti sklopení nosníků je nutné jejich styk s 

bednícími deskami zajistit hřebíky. 

- Chybějící části bednících desek doplníme na míru řezanými překližkami. 

- Provede se kontrola rovinnosti a vodorovnosti horního povrchu a stojky se výškově 

poupraví. 

- Umístí se mezilehlé stojky na požadovanou výšku a zajistí. 

- Boční opěry tvoří základní rám AW s konvenčním bedněním (ze systémového bednění), 

které jsou uchyceny k bednění stropu. 

- Do bočních podpěr se instalují sloupky zábradlí, do kterých se vloží zábradlí, které je 

tvořeno ze smrkového řeziva. 

- Do bednění je taktéž nutné vsadit prostupy, které budou z plastových trubek nebo budou 

sbity na míru řezanými betonářskými deskami. 

- Po osazení všech betonářských desek se jejich povrch opatří odbedňovacím prostředkem. 

Vázání výztuže 

Výztuž bude rozmístěna dle výkresů statika. Je třeba dbát na správné umístění výztuže, 

vzdálenosti jednotlivých prutů a neméně důležité je dodržovat krytí (pomocí distančních 

podložek). Spoje prutů budou svazovány vázacím drátem, případně svařením. K dolní 

výztuži bude přidrátován ohýbaný konstrukční prvek a bude na něj kladena horní výztuž. 

Při pohybu na výztuži je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 

Při armování desky je nutné pamatovat na další napojení sloupů a stěn, výztuž nechat 

povytaženou minimálně 600mm nad úroveň stropní desky. 

Betonování 

Následně začneme s betonováním. Beton dopravujeme na staveniště pomocí 

autodomíchávače Schwing Stetter C3 Basic line – AM 12 C a na místo uložení je 

dopravován pomocí ramena autočerpadla Schwing Stetter S 45 SX. Pro betonování je 

použit beton C25/30 a C30/37. 

- Je třeba dodržovat maximální výšku pro vypouštění betonu a to do 1,5m. 
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- Pomocí rotačního laseru budou vytvořeny kontrolní terče se správnou výškou ve 

vzdálenosti 1 metru od sebe, do kterých se bude za pomocí latí stahovat povrch betonované 

desky    

- Při betonování je třeba dbát na to, aby při manipulaci s ponorným vibrátorem 

nedošlo k narušení polohy výztuže, jejímu prohnutí či uvolnění distančních podložek. 

- Vibrování se provádí vpichy po vzdálenostech asi 300 mm. 

- Hlavici je nutné vložit do hutněné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu aby se 

vrstva betonu za jehlou dokonale spojila. Hlavice se musí z betonu vytáhnout celá, aby 

vzduch, který se za jehlou seskupil, mohl být vyloučen z betonu. 

- Následně se povrch upraví vibrační lištou. 

- Betonáž nelze přerušit. 

Technologická pauza a ošetření betonu 

Doba odbednění je dána výpočtem pro předpokládanou průměrnou teplotu 

během dne. Ošetření betonu vodou proběhne hned, jak bude dosažena pevnost betonu 

taková, aby nedošlo k vyplavování cementového tmele. To je závislé na klimatických 

podmínkách, obecně lze konstatovat, že ošetření započne cca 24 hodin po betonování. 

Konstrukce bude vlhčena vodou minimálně 7 dní, první 3 dny nejméně dvakrát denně. 

Přes noc bude stropní konstrukce chráněna geotextilií. Voda pro ošetřování betonu musí 

vyhovovat ČSN 732028 (max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 

Demontáž bednění 

- Po dosažení alespoň 70% pevnosti vodorovné monolitické konstrukce bude provedeno 

odbednění. 

- Nejprve se odeberou mezilehlé stojky, úderem kladiva do odbedňovacího klínu matice 

stojka poklesne o 5mm a lze ji odebrat. 

- Stojky s křížovou hlavou se spustí a horní nosníky se pomocí pracovní vidlice sklopí, 

vyjmou a uloží do palety. V místě styku betonářských desek zůstávají na místě. 

- Odeberou se bednící desky. 

- Odeberou se zbývající horní a dolní nosníky. 

- Ze stojek se odeberou křížové hlavy a nastaví se na délku výšky stropu, aby plnily do 

plného ztvrdnutí funkci. 

- Bednící desky se očistí od zbytků betonu a provede se jejich ošetření odbedňovacím 

olejem obou ploch i všech stran. 
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Vodorovné konstrukce zůstanou podepřeny systémem stojek po dobu 28 dnů od 

betonování pro zamezení změny tvaru vlivem vlastní tíhy nebo zatížením souvisejícím 

s následným technologickým postupem výstavby. Po 28 dnech se odeberou i všechny 

stojky. 

 

9. 6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na práce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr jím pověřený. Práce budou provádět 

osoby mající kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni dělníci zúčastnění na výstavbě 

musí být řádně proškoleni a seznámeni s technologickými postupy, BOZP a ochraně 

životního prostředí. Před zahájením prací zkontroluje obsluha strojů jejich technický stav. 

 

9. 6. 1. Svislé monolitické konstrukce 

1 odpovědný vedoucí (vedoucí pracovní čety) – řídí stavební a montážní práce, odpovídá 

za provedení, určuje postup montáže dle projektové dokumentace a montážního plánu, 

kontroluje svislost a rovinnost, odpovídá za bezpečnost při práci 

10 montážní pracovníci bednění – osazují prvky, rozměřují polohu prvků, montáž bednění 

10 železářů – pokládka výztuže, vázání výztuže, armování výztuže 

7 betonáři – obsluhuje vibrátor, obsluhuje vibrační lišty, rozhrnování a rovnání betonové 

směsi, manipulace s hadicí autočerpadla  

6 pomocných dělníci – pomáhají s montáží bednění, armováním, betonováním   

2 řidiči nákladního automobilu – obsluhuje nákladní automobil 

3 řidiči autodomíchavače – obsluhuje autodomíchavač 

1 řidič autočerpadla – obsluhuje autočerpadlo 

1 obsluha věžového jeřábu – obsluhuje věžový jeřáb, manipuluje s montážním materiálem 

na ploše staveniště, dopravuje materiál k místu zabudování 

 

9. 6. 2. Vodorovné monolitické konstrukce 

1 odpovědný vedoucí (vedoucí pracovní čety) – řídí stavební a montážní práce, odpovídá 

za provedení, určuje postup montáže dle projektové dokumentace a montážního plánu, 

kontroluje svislost a rovinnost, odpovídá za bezpečnost při práci 

12 montážní pracovníci bednění – osazují prvky, rozměřují polohu prvků, montáž bednění 

11 železářů – pokládka výztuže, vázání výztuže, armování výztuže 

132 
 



14 betonáři – obsluhuje vibrátor, obsluhuje vibrační lišty, rozhrnování a rovnání betonové 

směsi, manipulace s hadicí autočerpadla  

6 pomocných dělníci – pomáhají s montáží bednění, armováním, betonováním   

2 řidiči nákladního automobilu – obsluhuje nákladní automobil 

3 řidiči autodomíchavače – obsluhuje autodomíchavač 

1 řidič autočerpadla – obsluhuje autočerpadlo 

1 obsluha věžového jeřábu – obsluhuje věžový jeřáb, manipuluje s montážním materiálem 

na ploše staveniště, dopravuje materiál k místu zabudování 

 

9. 7. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
9. 7. 1. Stroje 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 81 K 

- Autočerpadlo Schwing Stetter S 45 SX 

- Autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic line – AM 12 C 

- Nákladní automobil Volvo FH 4x2 s návěsem Schmitz SCS 24 

- Nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 

- Ponorný vibrátor Wacker Neuson Iren 57 

- Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 

- Svářecí agregát GAMA TIG 200P HF 

Použité stroje jsou popsány více v kapitole 6, Návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanizmů 

 

9. 7. 2. Pomůcky a nářadí 

Úhlová bruska, lopata, kladivo, vodováha, svinovací metry, pásmo, provázky, motorová 

pila, úhelníky, olovnice, nivelační přístroj 

 

9. 7. 3. Pomůcky BOZP 

Pevná pracovní obuv, pracovní rukavice, pracovní oděv, reflexní výstražná vesta, 

ochranné brýle, svářecí kukla, helma, při betonáži holínky  

Použité stroje a pomůcky jsou více popsány v kapitole 6, Návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanizmů 
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9. 8. JAKOST, KONTROLA, ZKOUŠENÍ 
9. 8. 1. Vstupní kontrola 

Bednění – odpovědný vedoucí kontroluje množství, kvalitu, míru znečištění a poškození 

bednění, kontrolu montážního příslušenství. 

Armování – odpovědný vedoucí kontroluje množství výztuže, druh oceli, průměr 

jednotlivých prvků, délky prvků, čistotu povrchu výztuže. 

Betonování – odpovědný vedoucí kontroluje dodací list, konzistenci pomocí zkoušky 

sednutí kužele. 

Součástí vstupní kontroly je provedení dokončenosti všech předcházejících konstrukcí, 

tedy sloupů a stěn. Kontroluje se shoda polohy s projektovou dokumentací, provedení 

sloupů, stěn jejich svislost a výškovou úroveň sloupů a stěn. Kontroluje se také poloha a 

množství volné výztuže nad sloupy (min. 600 mm).  

 

9. 8. 2. Mezioperační kontrola 

Bednění – kontrola geometrie, stability, těsnosti a podepření nosníků dle projektu. 

Kontrola odstranění nečistot z bednění. Kontrola stability a polohy bednění prostupů. 

Kontrola lešení a zábran předcházející možnosti pádu. 

Armování – kontrola uložení výztuže dle projektové dokumentace (druh oceli, 

profily, rozteče), požadovaného krytí oceli, míry znečištění výztuže. Kontrola řádného 

svázání výztuže a zajištění proti posunutí. 

Betonáž – kontrola funkčnosti všech mechanismů pro betonáž, kontrola konzistence 

betonu, kontrola hutnění, tloušťky betonované desky a rovinnost. Kontrolujeme také 

ošetřování betonu. 

 

9. 8. 3. Výstupní kontrola 

Kontrolujeme odbednění všech konstrukcí, prohlédneme bednění pro další použití. 

Kontrolujeme rovinnost horního a spodního povrchu desky. Kontroluje se celkové 

provedení stropní konstrukce dle projektové dokumentace. Kontrolujeme ošetření betonu 

vzhledem ke klimatickým podmínkám. Zkontrolujeme provedení vzhledem ke skutečným 

rozměrům dle projektové dokumentace, rovinnost povrchu a pevnost betonu v tlaku. 

Jakost, kontrola, zkoušení je více popsáno v kapitole 10, Kontrolní a zkušební plán kvality 

pro monolitické konstrukce  
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9. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před započetím provádění monolitických konstrukcí budou všichni zúčastnění 

pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 

Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce.  

Při provádění prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další 

ochranné pomůcky. 

Hlavní legislativa: 

- Zákon práce 262/2006 Sb., zákoník práce 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 

Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  

 

9. 10. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 

- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 

- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
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- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 

- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 

Negativní vlivy při výstavbě budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 

hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením 

doby provozu strojů na dobu nezbytně nutnou, atd. 

Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem. Musí být 

dodrženy podmínky zákona č.185/2001 Sb. – O odpadech. Dále musí být dodrženy výše 

uvedené zákony a vyhlášky. Spalování odpadních látek a obalů je přísně zakázáno. 

Během výstavby musí být používány stroje a pracovní pomůcky odpovídající 

náležitému technickému stavu tak, aby při jejich užívání nemohlo dojít k úniku 

škodlivých látek, které by mohly způsobit znečištění půdy případně podzemní vody. 

Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 

veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění 

komunikací bude okamžitě odstraněno. 

Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 

03 - Odpady ze zpracování dřeva 

15 - Odpadní obaly 

15 01 Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového 

odpadu) 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

17 Stavební a demoliční odpady 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel 

20 Komunální odpady 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
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10. 1. SVISLÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 
  č. 

Předmět 

kontroly 
Popis kontroly Zdroj 

Kontrolu 

provede 

Způsob 

kontroly 

Četnost 

kontroly 

Výsledek 

kontroly 

Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

V
S

T
U

P
N

Í 

1. Kontrola PD Kompletnost PD 

Vyhláška 499/2006 Sb. 

Vyhláška 137/1998 Sb. 

ČSN 01 3420 

ST, M, 

TDI 
vizuální 

jednorázově, 

před 

zahájením 

prací 

SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

2. 
Kontrola 

materiálu 

a) kontrola oceli - 

kontrola dodacího listu, 

kontrola výztuže, 

označení množství, 

znečištění 

ČSN EN 13 670         

ČSN 73 0210           

ČSN EN 1090-1 

ST, M, 

TDI 
vizuální 

 jednorázově 

při dodání 
SD, DL   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

b) beton - kontrola 

dodacího listu, 

označení, čas výroby, 

čas příjezdu, množství, 

konzistence, 

stejnorodost 

ČSN EN 206-1            

ČSN 12 350-1  

ST, M, 

TDI 

vizuální, 

měření, 

zkouška 

každý mix SD, DL   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

c) bednění - kontrola 

množství, 

nepoškozenost 

ČSN EN 13 670            

ČSN 206-1 

ST, M, 

TDI 
vizuální při dodání SD, DL   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 
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  č. 
Předmět 

kontroly 
Popis kontroly Zdroj 

Kontrolu 

provede 

Způsob 

kontroly 

Četnost 

kontroly 

Výsledek 

kontroly 

Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

 V
S

T
U

P
N

Í 

3.  

Kontrola 

materiálu - 

skladování 

umístění na skládce a 

vhodné podmínky 

skladování 

ČSN EN 1090-1            

ČSN 206-1 
ST, M vizuální jednorázově SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

4. 

Kontrola 

připravenosti 

podkladu 

stabilita, tuhost, 

rovinnost a svislost 
ČSN 73 0210-1 

ST, M, 

TDI, S 

měření, 

vizuální 

jednorázově, 

před zakrytím 

konstrukce 

SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 5. 

Kontrola 

materiálu 

těsně před 

zabudováním 

kontrola materiálu, jeho 

nepoškozenost, vady 

způsobené 

skladováním, čistota, 

rez 

ČSN EN 206-1             

ČSN EN 12 350-1              

ČSN EN 1090-1 

ST, M 
měření, 

vizuální 

jednorázově, 

před 

zabudováním 

do konstrukce 

SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

6. 

Kontrola 

vyvazování 

výztuže 

sloupů a stěn 

kontrola 

prostorového 

uložení, svázání dle 

PD, druhu oceli, 

kontrola profilů 

ČSN EN 73 0210-1 

ČSN EN 13670 

ST, M, 

TDI, 

S 

měření, 

vizuální 
průběžná SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 
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  č. 
Předmět 

kontroly 
Popis kontroly Zdroj 

Kontrolu 

provede 

Způsob 

kontroly 

Četnost 

kontroly 

Výsledek 

kontroly 

Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 
 

7. 

Kontrola 

montáže 

bednění 

sloupů a 

stěn 

poloha bednění, 

stabilita, geometrie, 

rovinatost, tloušťka, 

těsnost, hladkost 

ČSN EN 13 670 

ČSN EN 206-1 
ST, M 

měření, 

vizuální 

průběžná, 

před 

betonováním 

a 

během 

betonáže 

SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

8. 

Kontrola při 

betonování 

sloupů a 

stěn 

konzistence, teplota 

při betonování, 

zkoušky (zhotovení 

zkušebních těles), 

kontrola vibrování, 

stejnorodost, 

stabilita bednění 

ČSN EN 73 0210-1 

ČSN EN 13670 

ČSN EN 206-1 

ČSN EN 12649+A1 

ČSN 73 1332 

ČSN EN 12 390-3 

ST, M, 

TDI 

měření, 

vizuální 
průběžná SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

9. 
Ošetřování 

betonu 

vlhčení, opatření proti 

povětrnostním 

podmínkám a vysokým 

teplotám, zateplení v 

místě betonáže v 

zimním období 

ČSN EN 13670   
ST, M, 

TDI 

měření, 

vizuální 
průběžná SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

10. 

Kontrola 

rozměrů a 

tvarů hotové 

konstrukce 

zaměření konstrukce, 

rozměry, ověření 

povolených tolerancí, 

shodnost s projektovou 

dokumentací, vzhled 

ČSN EN 73 0210-1          

ČSN 73 0205                 

PD 

ST, M, 

TDI 

měření, 

vizuální 

jednorázově, 

ucelená část 

konstrukce 

SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

      

Dne: Dne: Dne: 

      

Podpis: Podpis: Podpis: 

      

 

 

 

 



10. 1. 1. POUŽITÉ ZKRATKY 

ST – stavbyvedoucí 

M – mistr 

TDI – technický dozor investora 

S – statik 

PD – projektová dokumentace 

SD – stavební deník 

DL – dodací list 

 

10. 1. 2. SEZNAM NOREM 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, listopad 2006 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, červen 1998 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb- kreslení výkresů stavební části, červenec 2004 

ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí, leden 1988 

ČSN EN 206-1- Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 

ČSN EN 12 350-1- Zkoušení čerstvého betonu. Část 1: Odběr vzorků, říjen 2009 

ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, březen 2010 - 

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, duben 2010 

ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 

ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění., prosinec 1992 - 

Část 1: Přesnost osazení, prosinec 1992 

ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,  

březen 1995 

ČSN EN 12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost, leden 2012 

ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

ČSN EN 12 390-3- Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, ¨ 

září 2001 

 

10. 1. 3. POPIS PROVÁDĚNÝCH KONTROL 

10. 1. 3. 1. Vstupní kontrola 

1. Kontrola PD 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se před zahájením prací. 

Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace.  
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PD musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). 

Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 

Obsah projektové dokumentace: 

Technická zpráva 

- Popis systému a materiálové řešení 

- Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 

- Popis řešení specifických detailů 

Výkaz výměr 

- Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 

- Výkres výztuže: půdorysy, řezy 

- Řešení otvorů ve stěnách atd. 

 

2. Kontrola materiálu 

Kontrola oceli 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při dodání materiálu. 

Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN 13670-1- Provádění betonových konstrukcí, 

ČSN 73 1201- Navrhování betonových konstrukcí a ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových 

konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních 

dílců. 

- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh materiálu, jeho cena, certifikát a 

shoda s PD. 

- Kontrola atestu dodávané oceli. Pokud atest odpovídá, nemusíme provádět žádné zkoušky. 

- Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2, t. 

- Dodaný materiál bude řádně a viditelně označen štítkem s popisem množství a váhou. 

- Vizuální kontrola neporušenosti a případné znečištění prutů výztuže a kari sítí. 

- Všechny dodací listy musí být archivovány. 

Kontrola betonu 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, zkouška, kontroluje se každý dovezený mix. 

Dle ČSN EN 12350-1– Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton, Část 1: 

Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
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- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: označení obsahující specifikaci betonové 

směsi (stupeň prostředí, konzistence, přísady, rychlost nárůstu pevnosti), čas výroby betonové 

směsi, čas dodání betonové směsi, množství, konzistence, stejnorodost. 

- Atest betonárny. 

- Kontrola množství dovezeného materiálu v m3 

- Všechny dodací listy musí být archivovány. 

- Zkouška konzistence - sednutí kužele: Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 

odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní deska se 

navlhčí a položí na rovnou plochu. Forma se plní ve 3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele 

po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton 

odstraní. Forma kužele se potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. 

Měříme výšku sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku. 

Zkoušku provádíme u každého dovezeného mixu. 

Bednění 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede při dodání materiálu. 

Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami ČSN EN 16 370 – Provádění 

betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton. 

- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh a množství materiálu. 

- Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2 

- Vizuální kontrola rovinnosti, hladkosti a neporušenosti jednotlivých prvků bednění. 

- Všechny dodací listy musí být archivovány. 

 

3. Kontrola materiálu - skladování 

Kontrolu provádí: ST, M 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při ukládání na skládku. 

Dle ČSN EN 206-1 Beton, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 

- Výztuž pro provádění sloupů a stěn dodávána ve svazcích. Skladová plocha odvodněná, 

suchá a zpevněná. 
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4. Kontrola připravenosti podkladu 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI, S 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zahájením provádění svislých 

monolitických konstrukcí. 

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

Část 1: Přesnost osazení. 

- Kontrola rovinnosti železobetonové stropní desky (± 5 mm na třímetrové lati). 

- Kontrola polohy ocelových prutů výztuže vycházející z konstrukcí k navázání 

výztuží sloupů a stěn. 

 

10. 1. 3. 2. Mezioperační kontrola 

5. Kontrola materiálu těsně před zabudováním 

Kontrolu provádí: ST, M 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zabudováním do konstrukce. 

Dle ČSN EN- 206-1- Beton, ČSN EN 12 350-1- Zkoušení čerstvého betonu. 

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

konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 

- Materiál těsně před zabudování bude znovu zkontrolován, zda není poškozen, přeměřen. 

- Výztuž bude očištěna před zabudováním do konstrukce od nadměrné rzi pro lepší soudržnost 

s betonem. 

 

6. Kontrola vyvazování výztuže sloupů a stěn 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI, S 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během vyvazování výztuže. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 0210-1- Geometrická 

přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 

konstrukcí. 

- Kontrola polohy a tvaru dle PD, počtu a druhu profilů. 

- Kontrola osazení výztuže, polohu a tvar jednotlivých profilů. 

- Kontrola krytí vložek výztuže betonovou směsí. 

- Kontrola zajištění proti pohybu - pevnost a způsob vázání prutů. 
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Odchylky: 

- Poloha jednotlivých prutů výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, mezi třmínky, mezi výztuží 

v jednom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v PD o více 

jak ± 20%, nejvíce však o 30 mm. 

- Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 30 mm. 

- Výztuž se smí ohýbat při maximálně -5°C, při nižších teplotách musí být stanovena 

speciální doplňující opatření. 

 

7. Kontrola montáže bednění sloupů a stěn 

Kontrolu provádí: ST, M 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před betonáží a pak v průběhu 

betonování. 

Dle ČSN EN 206-1- Beton, ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí. 

ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: 

Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

- Kontrolujeme polohu a tvar bednění (přeměřením pásmem nebo vizuálně, případně dle bodů 

daných geodetem). 

- Kontrola stability bednění a jeho částí. 

- Kontrola rovinnosti pomocí vodováhy. 

- Kontrola nanášení odbedňovacího nátěru. 

- Těsnost provedení bednění. 

 

8. Kontrola při betonování sloupů a stěn 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během betonování. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 0210-1- Geometrická 

přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 

konstrukcí, ČSN EN 206-1- Beton, 

ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, ČSN EN 12649+ A1- Zhutňovače betonu a 

uhlazovací stroje-Bezpečnost, ČSN EN 12 390-3-Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost 

v tlaku zkušebních těles. 

- Kontrolujeme konzistenci, zkouška- sednutí kužele. 

- Kontrola dodacího listu s objednacím: množství betonové směsi v m3. 
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- Kontrola způsobu ukládání betonové směsi - nesmí se ukládat z větší výšky jak 

1,5m nad rovinou betonování, sloupy se betonují pozvolným naplňováním bednění 

za postupného zhutňování. 

- Kontrola způsobu hutnění - ponornými vibrátory (návod použití dle výrobce). 

- Kontrola uložení betonové směsi dle PD - výšková poloha. 

- Kontrola rovinnosti a polohy bednění během betonování, aby nedošlo k vybočení stěn nebo 

posunutí. 

 

9. Ošetřování betonu 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během tvrdnutí betonu. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 

- V době, kdy je beton v bednění není potřeba jej kropit. 

- Po odbednění je beton třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu hydratačního tepla, tj. 

min. 12 h, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 5 h a teplota povrchu betonu se 

rovná nebo je větší než 5 °C. 

- Při snížení teplot je nutno udržovat beton při minimální teplotě 5 °C. 

- Větší plocha vystavená slunečnímu záření musí být překrývána vlhkou geotextílií. 

 

10. 1. 3. 3. Výstupní kontrola 

10. Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se jednorázově před předáním 

ucelené části konstrukce. 

Dle ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205- Geometrická 

přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

- Kontrola rozměrů provedené konstrukce - přeměřením. 

- Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukce, povolené vychýlení sloupů a stěn v některé 

rovině je do 15 mm, zakřivení nesmí být větší než 15 mm  

- Kontrola shodnosti provedené konstrukce s PD. 

- Kontrola finální podoby konstrukce - vzhled. 
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10. 2. VODOROVNÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE  
  č. Předmět 

kontroly Popis kontroly Zdroj Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výsledek 
kontroly 

Vyhovuje/ 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

V
ST

U
PN

Í 

1. Kontrola PD Kompletnost PD 
Vyhláška 499/2006 Sb. 
Vyhláška 137/1998 Sb. 

ČSN 01 3420 

ST, M, 
TDI vizuální 

jednorázově, 
před 

zahájením 
prací 

SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      

2. Kontrola 
materiálu 

a) kontrola oceli - 
kontrola dodacího listu, 

kontrola výztuže, 
označení množství, 

znečištění 

ČSN EN 13 670         
ČSN 73 0210           

ČSN EN 1090-1 

ST, M, 
TDI vizuální  jednorázově 

při dodání SD, DL   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      

b) beton - kontrola 
dodacího listu, 

označení, čas výroby, 
čas příjezdu, množství, 

konzistence, 
stejnorodost 

ČSN EN 206-1            
ČSN 12 350-1  

ST, M, 
TDI 

vizuální, 
měření, 
zkouška 

každý mix SD, DL   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      

c) bednění - kontrola 
množství, 

nepoškozenost 

ČSN EN 13 670            
ČSN 206-1 

ST, M, 
TDI vizuální při dodání SD, DL   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
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  č. Předmět 
kontroly Popis kontroly Zdroj Kontrolu 

provede 
Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výsledek 
kontroly 

Vyhovuje/ 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

 V
ST

U
PN

Í 

3.  
Kontrola 

materiálu - 
skladování 

umístění na skládce a 
vhodné podmínky 

skladování 

ČSN EN 1090-1            
ČSN 206-1 ST, M vizuální jednorázově SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      

4. 
Kontrola 

připravenosti 
podkladu 

stabilita, tuhost, 
rovinnost a svislost ČSN 73 0210-1 ST, M, 

TDI, S 
měření, 
vizuální 

jednorázově, 
před zakrytím 

konstrukce 
SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      

M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í 5. 

Kontrola 
materiálu 
těsně před 

zabudováním 

kontrola materiálu, jeho 
nepoškozenost, vady 

způsobené 
skladováním, čistota, 

rez 

ČSN EN 206-1             
ČSN EN 12 350-1              
ČSN EN 1090-1 

ST, M měření, 
vizuální 

jednorázově, 
před 

zabudováním 
do konstrukce 

SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      

6. 

Kontrola 
montáže 

bednění ŽB 
desky 

výšková poloha 
bednění, stabilita, 

geometrie, rovinatost, 
tloušťka, těsnost, 

hladkost 

ČSN EN 13 670            
ČSN EN 206-1 

ST, M, 
TDI, 

S 

měření, 
vizuální 

průběžná, 
před 

betonováním 
a během 
betonáže 

SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
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  č. Předmět 
kontroly Popis kontroly Zdroj Kontrolu 

provede 
Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výsledek 
kontroly 

Vyhovuje/ 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í  

7. 

Kontrola 
uložení 

výztuže ve 
stropní desce 

kontrola prostorového 
uložení, krytí, svázání 
dle PD, zajištění proti 

pohybu, osazení 
podložek, druhu oceli, 

kontrola profilů 

ČSN EN 73 0210-1            
ČSN EN 13670 

ST, M, 
TDI, 

S 

měření, 
vizuální 

 
průběžná 

 
SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      

8. 
Kontrola při 
betonování 

stropní desky 

konzistence, teplota 
při betonování, 

zkoušky (zhotovení 
zkušebních těles), 

kontrola vibrování, 
stejnorodost, 

stabilita bednění 

ČSN EN 73 0210-1 
ČSN EN 13670 
ČSN EN 206-1 

ČSN EN 12649+A1 
ČSN 73 1332 

ČSN EN 12 390-3 

ST, M, 
TDI 

měření, 
vizuální průběžná SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      

9. Ošetřování 
betonu 

vlhčení, opatření proti 
povětrnostním 

podmínkám a vysokým 
teplotám, zateplení v 

místě betonáže v 
zimním období 

ČSN EN 13670   ST, M, 
TDI 

měření, 
vizuální průběžná SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      

V
Ý

ST
U

PN
Í 

10. 

Kontrola 
rozměrů a 

tvarů hotové 
konstrukce 

zaměření konstrukce, 
rozměry, ověření 

povolených tolerancí, 
shodnost s projektovou 
dokumentací, vzhled 

ČSN EN 73 0210-1          
ČSN 73 0205                 

PD 

ST, M, 
TDI 

měření, 
vizuální 

jednorázově, 
ucelená část 
konstrukce 

SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
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10. 2. 1. POUŽITÉ ZKRATKY 

ST – hlavní stavbyvedoucí 

M – pomocný stavbyvedoucí 

TDI – technický dozor investora 

S – statik 

PD – projektová dokumentace 

SD – stavební deník 

DL – dodací list 

 

10. 2. 2. SEZNAM NOREM 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, listopad 2006 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, červen 1998 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb- kreslení výkresů stavební části, červenec 2004 

ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí, leden 1988 

ČSN EN 206-1- Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 

ČSN EN 12 350-1- Zkoušení čerstvého betonu. Část 1: Odběr vzorků, říjen 2009 

ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, březen 2010 - 

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, duben 2010 

ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 

ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.,prosinec 1992 - 

Část 1: Přesnost osazení, prosinec 1992 

ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,  

březen 1995 

ČSN EN 12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost, leden 2012 

ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

ČSN EN 12 390-3- Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, ¨ 

září 2001 

 

10. 2. 3. POPIS PROVÁDĚNÝCH KONTROL 

10. 2. 3. 1. Vstupní kontrola 

1. Kontrola PD 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se před zahájením prací. 

Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace.  
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PD musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). 

Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 

Obsah projektové dokumentace: 

Technická zpráva 

- Popis systému a materiálové řešení 

- Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 

- Popis řešení specifických detailů 

Výkaz výměr 

- Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 

- Výkres výztuže: půdorysy, řezy 

- Řešení otvorů ve stěnách atd. 

 

2. Kontrola materiálu 

Kontrola oceli 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při dodání materiálu. 

Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN 13670-1- Provádění betonových 

konstrukcí, 

ČSN 73 1201- Navrhování betonových konstrukcí a ČSN EN 1090-1- Provádění 

ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody 

konstrukčních dílců. 

- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh materiálu, jeho cena, certifikát a 

shoda s PD. 

- Kontrola atestu dodávané oceli. Pokud atest odpovídá, nemusíme provádět žádné zkoušky. 

- Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2, t. 

- Dodaný materiál bude řádně a viditelně označen štítkem s popisem množství a váhou. 

- Vizuální kontrola neporušenosti a případné znečištění prutů výztuže a kari sítí. 

- Všechny dodací listy musí být archivovány. 

Kontrola betonu 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, zkouška, kontroluje se každý dovezený mix. 

Dle ČSN EN 12350-1– Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton, Část 1: 

Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
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- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: označení obsahující specifikaci betonové 

směsi (stupeň prostředí, konzistence, přísady, rychlost nárůstu pevnosti), čas výroby betonové 

směsi, čas dodání betonové směsi, množství, konzistence, stejnorodost. 

- Atest betonárny. 

- Kontrola množství dovezeného materiálu v m3 

- Všechny dodací listy musí být archivovány. 

- Zkouška konzistence- sednutí kužele: Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 

odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní deska se 

navlhčí a položí na rovnou plochu. Forma se plní ve 3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele 

po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton 

odstraní. Forma kužele se potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. 

Měříme výšku sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku. 

Zkoušku provádíme u každého dovezeného mixu. 

Bednění 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede při dodání materiálu. 

Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami ČSN EN 16 370 – Provádění 

betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton. 

- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh a množství materiálu. 

- Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2 

- Vizuální kontrola rovinnosti, hladkosti a neporušenosti jednotlivých prvků bednění. 

- Všechny dodací listy musí být archivovány. 

 

3. Kontrola materiálu - skladování 

Kontrolu provádí: ST, M 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při ukládání na skládku. 

Dle ČSN EN 206-1 Beton, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 

- Výztuž pro provádění stropů je dodávána ve svazcích. Skladová plocha odvodněná, suchá a 

zpevněná. 
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4. Kontrola připravenosti podkladu 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI, S 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zahájením provádění svislých 

monolitických konstrukcí. 

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

Část 1: Přesnost osazení. 

- Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukce, povolené vychýlení sloupů a stěn v některé 

rovině je do 15 mm, zakřivení nesmí být větší než 15 mm  

 

10. 2. 3. 2. Mezioperační kontrola 

5. Kontrola materiálu těsně před zabudováním 

Kontrolu provádí: ST, M 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zabudováním do konstrukce. 

Dle ČSN EN- 206-1- Beton, ČSN EN 12 350-1- Zkoušení čerstvého betonu. 

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

konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 

- Materiál těsně před zabudování bude znovu zkontrolován, zda není poškozen, přeměřen. 

- Výztuž bude očištěna od od rzi pro lepší soudržnost s betonem před zabudováním do 

konstrukce 

 

6. Kontrola montáže bednění ŽB desky 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI, S 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před betonováním a pak v průběhu 

betonování. 

Dle ČSN EN 206-1- Beton, ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí. 

ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: 

Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

- Kontrolujeme polohu a tvar. 

- Kontrola stability - kontrolujeme pomocí síly, zjišťujeme tak pevnost proti nárazům 

padajícího betonu. 

- Kontrola rovinnosti pomocí vodováhy. 

- Kontrola nanášení odbedňovacího nátěru. 

- Těsnost provedení bednění. 

 

154 
 



7. Kontrola uložení výztuže ve stropní desce 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI, S 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se jednorázově před betonováním. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 0210-1- 

Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí. 

- Kontrola polohy a tvaru dle PD, počtu a druhu profilů. 

- Kontrola osazení výztuže včetně distančních podložek dle PD, dodržení krytí. 

- Kontrola správnosti osazení. 

- Kontrola zajištění proti pohybu- pevnost a způsob vázání prutů. 

Odchylky: 

- Poloha jednotlivých prutů výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, mezi třmínky, 

mezi výztuží v jenom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 

předepsaných v PD o více jak ± 20%, nejvíce však o 30 mm. 

- Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí 

překročit ± 30 mm. 

- Výztuž se smí ohýbat při maximálně -5°C, při nižších teplotách musí být 

stanovena speciální doplňující opatření. 

 

8. Kontrola při betonování stropní desky 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během betonování. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 0210-1- Geometrická 

přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 

konstrukcí, ČSN EN 206-1- Beton, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, ČSN EN 

12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost, ČSN EN 12 390-3- 

Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

- Kontrolujeme konzistenci, zkouška- sednutí kužele. 

- Kontrola dodacího listu s objednacím: množství betonové směsi v m3. 

- Kontrola způsobu ukládání betonové směsi - nesmí se ukládat z větší výšky jak 1,5m nad 

rovinou betonáže. 

- Kontrola způsobu hutnění - ponornými vibrátory (návod použití dle výrobce). 

- Kontrola uložení betonové směsi dle PD - výšková poloha. 
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- Kontrola rovinnosti a polohy bednění během betonáže, aby nedošlo k vybočení stěn nebo 

posunutí. 

 

9. Ošetřování mladého betonu 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během tvrdnutí betonu. 

Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 

- V době, kdy je beton v bednění je potřeba při vystaveném slunečním záření, po zatuhnutí 

provést kropení.  

- Po odbednění je beton třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu hydratačního tepla, tj. 

min. 12 h, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 5 h a teplota povrchu betonu se 

rovná nebo je větší než 5 °C. 

- Při snížení teplot je nutno udržovat beton při minimální teplotě 5 °C. 

- Větší plocha (jako stropní deska) vystavená slunečnímu záření musí být překrývána vlhkou 

geotextilií. 

 

10. 2. 3. 3. Výstupní kontrola 

10. Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se jednorázově před předáním 

ucelené části konstrukce. 

Dle ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205- Geometrická 

přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

- Kontrola rozměrů provedené konstrukce - přeměření. 

- Kontrola povolených tolerancí. 

- Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukce, povolená odchylka ± 15 mm/2m lati. 

- Kontrola shodnosti provedené konstrukce s PD. 

- Kontrola finální podoby konstrukce - vzhled. 
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11. 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍ ČÁSTI 
Viz příloha – Položkový rozpočet stavební části 
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11. 2. PROPOČET DLE THU 
Viz příloha – Propočet dle THU 
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11. 3. REGISTR RIZIK A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
11. 3. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby:  Centrální objekt nemocnice v Uherském Hradišti 

Místo stavby:   Uherské Hradiště, katastrální území Uherské Hradiště 

Charakter stavby:  Novostavba  

Určení stavby:   Zdravotnická stavba, související dopravní a technická infrastruktura 

Termín zahájení: 2. 3. 2015 

Termín dokončení:  29. 8. 2015   

Investor:  Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365,  

686 68 Uherské Hradiště 

Generální projektant: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 

 

Řešená činnost:    Zařízení staveniště 

Betonářské práce a práce související 

 

11. 3. 2. OBECNÉ INFORMACE O REGISTRECH RIZIK A BEZPEČNOSTNÍCH 

OPATŘENÍCH 

Každá osoba při vstupu na staveniště musí být seznámena s plánem BOZP. Školení osob 

ohledně BOZP bude provádět stavbyvedoucí, o každém školení bude sepsán zápis do knihy 

BOZP, obsahem školení je seznámit osoby s aktuálními možnými riziky a opatřeními na 

staveništi, popř. na pracovišti dle platné legislativy. Zvláště s ohledem na Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. a Nařízením vlády 362/2005 Sb. 

Všechny osoby při vstupu na staveniště budou vybaveny osobními ochrannými pomůckami 

pro ochranu hlavy a oděvem se zvýšenou viditelností. 

Kniha BOZP bude vždy dostupná v kanceláři stavbyvedoucího, bude obsahovat 

záznamy o výše uvedených školeních a denní záznamy o kontrole staveniště a rovněž bude 

sloužit k připomínkám koordinátora BOZP, TDI, při kontrolách státní správy. 

 

11. 3. 3. RIZIKA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Riziko: 

Vniknutí cizích osob; 

Bezpečnostní opatření: 

Staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m se stínící sítí. 
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Zřízení vjezdové brány s vrátným; 

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 

všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou; 

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; 

Osvětlení staveniště; 

 

Riziko: 

Střet osob s dopravními prostředky, uklouznutí, prašnost; 

Bezpečnostní opatření: 

Vytvoření dopravního značení - vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny 

dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi; 

Vyznačení komunikací a zpevněných ploch pro chodce; 

Provádění údržby při deštivém a zimním počasí, úklid nebezpečných věcí, kropení;  

Zasypání, zakrytí či jiné patřičné zabezpečení otvorů větších než 250 mm;  

Osvětlení staveniště; 

 

Riziko: 

Zásah elektrickým proudem; 

Bezpečnostní opatření: 

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; 

Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány 

a viditelně označeny; 

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; 
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Riziko: 

Pád zavěšených břemen, přetržení vázacího prostředku (ocelového vázacího lana, řetězu, 

popruhu), pohyb jeřábu; 

Bezpečnostní opatření: 

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými prácemi pověřovat pouze 

kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací; 

Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k 

uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. 

Nezávadné vázací prostředky; 

Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene 

a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. 

pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);  

Použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo 

břemenem ohroženy; 

Umístění informační tabulky o pohybu jeřábu a manipulací s břemeny; 

Použití ochranných přileb a reflexních vest; 

 

11. 3. 4. RIZIKA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - BETONÁŘSKÉ PRÁCE A 

PRÁCE SOUVISEJÍCÍ 

11. 3. 4. 1. Bednění, odbedňování a podpěrné konstrukce  

Riziko: 

Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a při odbedňování 

z volných nezajištěných okrajů míst betonářských prací (bednění); 

Pád části bednění a odbedňovaných dílců na pracovníka; 

Pád bednění vlivem přetížení soustředným uložení výztuže; 

Bezpečnostní opatření: 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé; 

Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a 

částí; 

Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 

únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině; 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování  

postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí; 

163 
 



Volné okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu  

(např. dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy) vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a 

pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky, konstrukce ochrany proti pádu může být 

přerušena pouze v místech žebříkových přístupů; 

Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení (úvazu); 

Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a 

stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr; 

Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 

zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci; 

Použití ochranných přileb a reflexních vest; 

 

Riziko: 

Pořezání ruky rotujícím nástrojem; zranění očí, obličeje odletujícími částmi; 

Bezpečnostní opatření: 

Při dořezání materiálu, při odstraňování odpadu, odřezků, pilin apod., kdy se ruce obsluhy 

mohou dostat do blízkosti rotujících zubů pilového kotouče, používat posouvací pomůcky s 

držadly, dotlačovací pomůcky, přípravky, laťky se zářezem apod. a to zejména při řezání 

krátkého materiálu (cca do 30 až 40 cm); 

Používání vodícího pravítka k lepšímu vedení materiálu do řezu; 

Používání ochranných pomůcek (brýle, štít); 

 

11. 3. 4. 2. Železářské práce 

Riziko:  

Popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a 

strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím odstraňování; 

Ohrožení očí odlétnutými částicemi při oklepávání okují a výronků v místě řezu, odlétnutými 

okujemi při řezání; 

Zasažení svářeče el. proudem při obloukovém svařování; 

Bezpečnostní opatření: 

Důsledné používání ochranných pomůcek k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla 

(rukavice, kukla); 
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Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích 

svorek, spojek vodičů apod.; 

Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo 

svazky s vyloučením náhodného uvolnění; 

Nemanipulovat na svorkách, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářečky, za 

chodu; 

Odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými 

předměty v okolí svařování; 

Při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, ani vlhké); 

Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan; 

Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými 

ohyby, jinými předměty a účinky svařování; odstranění ostrých hran; 

 

Riziko: 

Zranění rukou (ustřihnutí prstů), traumatologická amputace, zhmoždění, sevření při přiblížení 

ruky do nebezpečného pracovního střižného prostoru nástroje při ručním vkládání prutů mezi 

nože, při odstraňování odpadu za chodu nůžek a při jejich nežádoucím uvedení do chodu; 

Píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo i jiné části těla pracovníka koncem prutu, ostrou 

hranou, vyčnívající částí armatury; 

Pořezání prstů, dlaně ruky o ostré části betonářské oceli, pruty, vyrobené výztuže apod. při 

ruční manipulaci; 

Zhmoždění, zachycení, sevření a přimáčknutí prstů při přiblížení ruky obsluhy k 

nebezpečným tlačným a svěrným místům zejména při zasouvání kolíků, při přidržování 

krátkých ohýbaných prutů, při ohýbání více prutů současně; 

Bezpečnostní opatření: 

Stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá konstrukci nůžek;  

Nestříhat pruty kratší než 0,3 m, není-li instalováno zařízení, které bezpečně chrání 

pracovníka před úrazem;  

Ruce obsluhy nepřibližovat místu střihu blíže než 0,15 m;  

Při střihu a v době chodu stroje odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí 

vhodné pomůcky; 

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených 

profilech;  
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Podle potřeby fixace materiálu;  

Ohýbání provádět jen jedním pracovníkem; 

Používaná ochranných pomůcek (rukavice, dlaňovnice); 

 

11. 3. 4. 3. Doprava a ukládání betonové směsi 

Riziko: 

Převrácení čerpadla, zaboření čerpadla; 

Bezpečnostní opatření: 

Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 

přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 

ztěžující tuto manipulaci; 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 

lešení a jiných překážek; 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje; 

Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen; 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 

prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 

(stabilizátory) v souladu s návodem k používání; 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze; 

 

Riziko: 

Zasažení tlakovou směsí, zasažení tlakovým potrubím a zalití betonovou směsí; 

Bezpečnostní opatření: 

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; 

Zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 

obsluhou čerpadla; 

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; 
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Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 

používání, například odvzdušňovacím ventilem; 

Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem; 

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; 

 

Riziko: 

Poškození vibrátoru, úraz el. proudem, působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování 

betonové směsi; 

Bezpečnostní opatření: 

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; 

Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v 

návodu k používání; 

Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě; 

Udržování vodotěsnosti krytů části obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice 

vibrátoru a pružných částí; 

Udržování nepoškozené izolace obvodů napájejících motorů a ostatních komponentů uvnitř 

částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce; 

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli;  

El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a 

ponorným vibrátorem; 
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11. 4. SMLOUVA O DÍLO 
Číslo objednatele: 

Číslo zhotovitele: 

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb. (obchodní 

zákoník) ve znění pozdějších předpisů. 

 

                 Článek I  

Smluvní strany  

 

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 

IČ: , 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném, 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále jen objednavatel 

 

Zhotovitel: 

Název:  

Sídlo:       

IČ: 

DIČ: 

Jednající:     

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  

Bankovní spojení: 

číslo účtu:     

dále také jen zhotovitel 

 

                   Článek II. 

 Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení stavby „Centrální objekt nemocnice v Uherském 

Hradišti“ a to dle rozsahu a specifikace uvedené: 
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- v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, vypracované společností GG ARCHICO 

a.s., IČ 46994432, se sídlem Uherské Hradiště, Zelené náměstí 1294, PSČ 686 01,  

pod zakázkovým číslem 113145, datum 11/2010, která je členěna na následující stavební 

objekty a provozní soubory: SO 17 Centrální objekt, 

a jež se skládá: 

- z textové části, 

- z výkresové části, 

- z výkazu výměr, 

- z knihy standardů, 

- v oceněném výkazu výměr v členění: SO 17 Centrální objekt, 

 

2. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr má 

přednost při určení rozsahu díla projektová dokumentace. 

 

3. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle článku 

VII. této smlouvy o dílo je, mimo jiné, také i: 

- provedení a vypracování geodetického zaměření všech částí díla před zahájením jeho 

provádění, 

- provedení všech nezbytných průzkumných prací včetně geologického a hydrologického 

průzkumu potřebné k řádnému provedení díla, 

- vytyčení stávajících inženýrských sítí a zajištění nutných ochranných opatření těchto sítí, 

- provedení všech nezbytných zkoušek a obstarání veškerých revizí, revizních zpráv, 

certifikátů, prokázání shody a obstarání prohlášení o shodě dle příslušných platných právních 

předpisů, 

- provedení, zkušební provoz a komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu všech systémů, a 

to jak v jejich samostatných částech, tak všech systémů současně, včetně jejich součinnosti, 

jak budou souběžně užívány v díle při jeho provozu, 

- provedení zaškolení personálu objednatele ohledně užívání a obsluhy technologických 

zařízení a předání návodů k užívání v českém jazyce všech technologických zařízení, 

- koordinace, spolupráce a spolupůsobení s dodavateli vestavěné i nevestavěné zdravotnické   

technologie, 

- vypracování dílenské a výrobní dokumentace, 

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, 

- provedení geometrického zaměření pilotových základů, 
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- vypracování geometrického plánu stavby a všech jejich částí nebo objektů po jejím 

dokončení, 

- aktivní účast a spolupráce při získání kolaudačního souhlasu včetně závěrečné kontrolní 

prohlídky a uvedení díla do užívání v souladu s předmětem činnosti a podnikání objednatele, 

obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla a odstranění vad a nedodělků 

z tohoto procesu vzešlých včetně těch uvedených v případném rozhodnutí o zákazu užívání 

díla. 

 

            Článek III. 

Uzlové body provádění díla 

 

1. Uzlové body provádění díla jsou významné milníky při provádění díla rozhodné pro řádný 

a plynulý průběh provádění díla, kdy průběh provádění díla je rozdělen do následujících 

uzlových bodů: 

a) uzlový bod č. 1, dále jen UB 1, jež je splněn provedením: 

- základových konstrukcí podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, jež 

je její nedílnou součástí, dále také jen příloha č. 3. 

b) uzlový bod č. 2, dále jen UB 2, jež je splněn provedením: 

- železobetonového skeletu včetně zdiva 1. PP – 1. NP podle specifikace uvedené v příloze 

č. 1 této smlouvy o dílo. 

c) uzlový bod č. 3, dále jen UB 3, jež je splněn provedením: 

- železobetonového skeletu včetně zdiva 2. NP – 3. NP podle specifikace uvedené v příloze 

č. 1 této smlouvy o dílo. 

d) uzlový bod č. 4, dále jen UB 4, jež je splněn provedením: 

- železobetonového skeletu včetně zdiva 4. NP – 5. NP podle specifikace uvedené v příloze 

č. 1 této smlouvy o dílo. 

e) uzlový bod č. 5, dále jen UB 5, jež je splněn provedením: 

- opláštění objektu včetně střechy podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o 

dílo. 

f) uzlový bod č. 6, dále jen UB 6, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů zdravotechniky podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o 

dílo. 
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g) uzlový bod č. 7, dále jen UB 7, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů vytápění, chladu, plynu a zdroje hygienické páry podle specifikace 

uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. 

h) uzlový bod č. 8, dále jen UB 8, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů vzduchotechniky podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 

o dílo. 

i) uzlový bod č. 9, dále jen UB 9, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů silnoproudu a MaR podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 

smlouvy o dílo. 

j) uzlový bod č. 10, dále jen UB 10, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů slaboproudu podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o 

dílo. 

k) uzlový bod č. 11, dále jen UB 11, jež je splněn provedením: 

- konstrukcí podlah podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. 

l) uzlový bod č. 12, dále jen UB 12, jež je splněn provedením: 

- sádrokartonových příček, vnitřních omítek a instalace výtahů podle specifikace uvedené 

v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. 

m) uzlový bod č. 13, dále jen UB 13, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů medicinálních plynů podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 

smlouvy o dílo. 

n) uzlový bod č. 14, dále jen UB 14, jež je splněn provedením: 

- dělících vnitřních stěn a finálních konstrukcí podlah podle specifikace uvedené v příloze 

č. 1 této smlouvy o dílo. 

o) uzlový bod č. 15, dále jen UB 15, jež je splněn provedením: 

- podhledů podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. 

p) uzlový bod č. 16, dále jen UB 16, jež je splněn provedením: 

- kompletací stavební části podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. 

q) uzlový bod č. 17, dále jen UB 17, jež je splněn provedením: 

- kompletací TZB, podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, 

- všech zbývajících částí díla a předáním řádně provedeného díla. 
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 Článek IV. 

     Prohlášení zhotovitele 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a s vynaložením 

odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil projektovou dokumentaci a že neshledal nic, co 

by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo včetně dob 

splnění uzlových bodů provést dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na dílo 

kladené touto smlouvou o dílo.  

 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a 

s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil výkaz výměr i jeho jednotlivé 

položky a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto 

smlouvou o dílo včetně dob splnění uzlových bodů provést dílo tak, aby splňovalo všechny 

požadavky na něj i na dílo kladené touto smlouvou o dílo. 

  

3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborně péče seznámil 

s rozsahem a povahou díla i místem provádění díla a že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými personálními, 

strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani 

skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla.   

 

                                                            Článek V. 

                            Zahájení provádění díla a doba provedení díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů ode dne předání 

staveniště objednatelem a předat řádně provedené dílo nejpozději do 140 týdnů ode dne  

předání staveniště objednatelem zhotoviteli, dále také jen konečný den předání díla. 

 

2. Harmonogram časového průběhu provádění díla, zpracovaný projektantem díla, tvoří 

přílohu této smlouvy o dílo, jež je její nedílnou součástí a je pro zhotovitele závazný. 
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                                                            Článek VI. 

                                                  Splnění uzlových bodů 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby provedl dílo do fáze: 

- uzlového bodu UB 1 nejpozději do 8 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 1, 

- uzlového bodu UB 2 nejpozději do 20 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 2, 

- uzlového bodu UB 3 nejpozději do 28 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 3, 

- uzlového bodu UB 4 nejpozději do 37 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 4, 

- uzlového bodu UB 5 nejpozději do 54 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 5, 

- uzlového bodu UB 6 nejpozději do 69 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 6, 

- uzlového bodu UB 7 nejpozději do 74 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 7, 

- uzlového bodu UB 8 nejpozději do 80 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 8, 

- uzlového bodu UB 9 nejpozději do 83 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 9, 

- uzlového bodu UB 10 nejpozději do 87 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 10, 

- uzlového bodu UB 11 nejpozději do 72 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 11, 

- uzlového bodu UB 12 nejpozději do 74 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 12, 

- uzlového bodu UB 13 nejpozději do 81 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 13, 

- uzlového bodu UB 14 nejpozději do 87 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 14, 

- uzlového bodu UB 15 nejpozději do 93 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 15, 
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- uzlového bodu UB 16 nejpozději do 99 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 16, 

- uzlového bodu UB 17 nejpozději do 100 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 17, což je současně 

den předání díla. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o předpokládaném termínu splnění uzlového 

bodu písemně minimálně tři pracovní dny předem. O splnění každého uzlového bodu bude 

objednatelem a zhotovitelem vypracován protokol o splnění uzlového bodu, který musí být 

podepsán objednatelem a zhotovitelem. 

 

3. V případě existence vad a nedodělků na části díla provedeného do fáze uzlového bodu či 

jakéhokoliv předchozího uzlového bodu, jež nebyly zjištěny dříve či se nově na příslušné části 

díla objevily, nejde o splnění uzlového bodu. 

 

 

                                                            Článek VII. 

                                          Celková cena za dílo a její splatnost 

 

1. Celková cena za dílo činí 136 348 337,- Kč  

(slovy: stotřicetšestmilionůtřistačtyřicetosmtisíctřistatřicetsedm korun českých), dále také jen 

celková cena za dílo bez DPH, plus příslušná DPH ve výši 27 269 667,-Kč (slovy: 

dvacetsedmmilionůdvěstěšedesátdevěttisícšestsetšedesátsedm korun českých), celkem tedy 

částka 163 618 004,-Kč (slovy:stošedesáttřimilionůšestsetosmnácttisícčtyři korun českých), 

dále také jen celková cena za dílo. 

 

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za díla včetně DPH. 

 

3. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit jen na základě změny rozsahu 

díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele na provedení díla, a to včetně nákladů na veškerá nezbytná zimní opatření. Na 

celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu 

provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, 

kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.  
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4. Celková cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po následujících částech: 

- část celkové ceny za dílo ve výši 4,8% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 1 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 1; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 5,1% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 2 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 2; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 5,7% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 3 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 3; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 5,7% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 4 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 4; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 10,0% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 5 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 5; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 3,0% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 6 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 6; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 4,1% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 7 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 7; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 8,4% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 8 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 8; 
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- část celkové ceny za dílo ve výši 5,7% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 9 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 9; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 2,6% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 10 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 10; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 1,7% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 11 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 11; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 6,2% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 12 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 12; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 4,4% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 13 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 13; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 5,8% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 14 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 14; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 1,7% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 15 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 15; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 2,6% celkové ceny za dílo bez DPH bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 16 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 16; 

 

176 
 



- část celkové ceny za dílo ve výši 22,5% celkové ceny za dílo bez DPH snížená o pozastávku 

ve výši 7% celkové ceny za dílo bez DPH bude-li dílo vykazovat vady a nedodělky nebránící 

užívání při předání díla zhotoviteli, respektive o pozastávku ve výši 5% celkové ceny za dílo 

bez DPH nebude-li dílo vykazovat při předání díla zhotoviteli žádné vady a nedodělky, bude 

objednatelem zaplacena zhotoviteli, a to na základě daňového dokladu vystaveného 

zhotovitelem s náležitostmi dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a se splatností do 30 dnů ode dne doručení 

objednateli, kdy přílohou daňového dokladu musí být kopie protokolu o předání díla 

podepsaný zhotovitelem i objednatelem. 

 

5. Nebude-li obsahovat daňový doklad veškeré obsahové náležitosti dle příslušných platných 

právních předpisů či sjednané v této smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn daňový doklad ve 

lhůtě jeho splatnosti bez zaplacení vrátit zpět zhotoviteli s vytknutím vad daňového dokladu. 

Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vystavit daňový doklad nový, přičemž 

vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti 

začíná běžet znovu ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vystaveného 

daňového dokladu.  

 

6. V případě prodlení se zaplacením celkové ceny za dílo či jakékoliv její části má zhotovitel 

právo na úroky z prodlení určené předpisy práva občanského. 

 

                                                        Článek VIII. 

                                         Staveniště a místo provádění díla 

 

1. Staveništěm se rozumí prostor na pozemcích určený projektovou dokumentací pro 

provádění díla a pro zařízení staveniště, kdy tento prostor je i současně místem provádění díla. 

 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v rozsahu předpokládaném projektovou 

dokumentací a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. Řádné a včasné předání staveniště je 

nezbytnou podmínkou včasného provedení díla. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán 

písemný předávací protokol staveniště, v němž budou vyznačeny přístupové a příjezdové 

cesty na staveniště, vyznačena napojovací a odběrná místa kanalizace, elektrické energie, 

vody, plynu a případně ostatních médií a bude zanesen i jejich stav odběru. 
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3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytýčení, zařízení (např. kanceláře, 

šatny, toalety, sklady, jeřábové dráhy) a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady 

veškeré rozvody médií po staveništi včetně měření jejich odběru, jakož i zaplatit včas a řádně 

a na své náklady veškeré úhrady za jejich odběr. 

 

4. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi napojovacími a odběrnými body kanalizace, 

elektrické energie, vody, plynu a ostatních médií. Zhotovitel je rovněž povinen seznámit se po 

převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto 

buď vhodným způsobem  přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

jakémukoliv poškození, jakož i po celou dobu provádění díla dodržovat podmínky stanovené 

správci a vlastníky těchto podzemních vedení. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli 

předpokládané množství odběru elektrické energie, vody, plynu a ostatních médií rozdělené 

na období dle celkového odebíraného množství potřebného k provádění díla. 

 

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 

na vlastní náklady provádět i úklid veřejných ploch a nese i veškerou odpovědnost za škody 

způsobené svou činností spojenou se záborem veřejných ploch. Veškeré případné poplatky a 

úhrady se záborem veřejných ploch spojené s prováděním díla nese zhotovitel na své náklady 

a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

  

6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 

staveništní oplocení nebo dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, 

obstará tyto práce na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, 

přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

Všechny náklady s tím spojené hradí zhotovitel a objednatel se zavazuje poskytnout 

zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen na 

své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty ze 

staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. 

 

8. Nejpozději do 10 - ti dnů po předání a převzetí řádně provedeného díla či po odstranění 

všech vad a nedodělků z předání díla případně vzešlých je zhotovitel povinen vyklidit 
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staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Stejně tak je povinen 

postupovat i při odstoupení od této smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je 

objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn provést vyklizení staveniště na náklady 

zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady 

zhotovitele. 

 

9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 

s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, provoz, údržbu, 

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště nese zhotovitel ze svého.   

 

                                                           Článek IX. 

                                                        Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, 

s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo v souladu s 

touto smlouvou o dílo, s projektovou dokumentací, s oceněným výkazem výměr, územním 

rozhodnutím, stavebním povolením, s příslušnými technickými a technologickými normami 

včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními a jinými předpisy.  

 

2. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne zahájení provádění díla vypracovat a objednateli 

předat kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a 

zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat 

kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního 

plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních 

dnů, informovat objednatele. 

 

3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými 

normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy, prováděcí 

vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a nebo odbornými znalostmi 

zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy 

nebo znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí včetně 

náležitého zdůvodnění a požádá objednatele o jejich přehodnocení. 
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4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy 

související s realizací díla tak, aby místo provádění díla a jeho okolí nebylo rušeno hlukem, 

prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní 

řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění díla, za dodržení 

podmínek stavebního povolení a požární ochrany na staveništi i na díle. Zhotovitel je rovněž 

povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením provádění díla (stavbyvedoucího), a to po 

celou pracovní dobu a celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen řídit provádění díla i 

v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož 

i orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je 

rovněž povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu 

zhotovitele, včetně fyzických osob subdodavatelů budou označeni logem zhotovitele. 

Neoznačené fyzické osoby jsou povinny na vyzvání objednatele staveniště okamžitě opustit.     

 

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré technické a technologické 

normy včetně ČSN a jejich informativních částí a bezpečnostní předpisy, jakož i veškeré 

zákony a jejich prováděcí předpisy a i další právní a jiné předpisy, které se týkají díla i jeho  

činnosti. Dále je zhotovitel povinen udržovat na předmětu díla čistotu a pořádek a průběžně 

odstraňovat na své náklady z díla i staveniště odpady a nečistoty vznikající při zhotovování 

díla a zajistit neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním díla od 

nečistot a odpadů vzniklých prováděním díla, přičemž v době provádění zemních prací a/nebo 

kdykoliv to bude stav znečištění přilehlých komunikací vyžadovat, je zhotovitel povinen 

zajistit úklid těchto komunikací ručně nebo čistícím či kropícím vozem. V případě, že 

zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění 

odstranit na náklady zhotovitele a za pomoci třetích osob objednatel. Zhotovitel je rovněž po 

celou dobu provádění díla povinen dodržovat ochranná pásma a jejich podmínky od okolních 

objektů vymezená příslušnými předpisy. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat 

zejména ustanovení: 

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

- zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  
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- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

- zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

- zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, 

- zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 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), 

- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

- zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících 

zákonů, 

jakož i ustanovení jejich veškerých prováděcích předpisů, včetně 

- vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu 

prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 

nezbytnou k řádnému provedení díla. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla doložit na vyzvání objednatele, nejpozději 

však do 5 dnů po takovémto vyzvání soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k 

provedení díla. 

 

9. Jestliže zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat neprodleně objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout o 

dalším postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které zhotoviteli vznikly v důsledku 

ukončení této smlouvy o dílo nebo v důsledku přerušení provádění díla z důvodu 

archeologických nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění díla 

zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká zhotoviteli nárok na příslušné 

prodloužení doby provádění díla či jeho dotčené části. 
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10. Zhotovitel provede sám nebo za pomoci subdodavatelů technologickou část díla, 

odzkoušení a uvedení do provozu této části díla tak, jak je stanoveno projektovou 

dokumentací. Zhotovitel oznámí písemně objednateli alespoň tři pracovní dny předem termín 

provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledkem. Objednatel má právo 

účastnit se na zkouškách a právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 

jejich průkaznosti požadovat jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nese 

zhotovitel v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě 

nese náklady na opakované zkoušky objednatel.  

 

11. Před zakrytím vodovodu, kanalizace dešťové, kanalizace splaškové či jakýchkoliv jiných 

inženýrských sítí a při provádění zkoušek všech těchto sítí je zhotovitel vždy povinen 

písemně vyzvat k účasti nejméně 5 dnů předem objednatele a budoucí správce dotčených sítí. 

 

12. Všechny inženýrské sítě musí být před zakrytím geodeticky zaměřeny a zaměření v tištěné 

podobě a digitálně na DVD ve formátu dwg a pdf  předáno objednateli. 

 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, že disponuje všemi právními a 

technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí příslušných 

norem a všech právních a jiných předpisů, které jsou nutné k provedení díla.  

 

14. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění díla svých 

zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo subdodavatelů na základě návrhu objednatele. 

Za oprávněný důvod v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména: 

 

- nedostatečná kvalita subdodávky, 

- nedodržování projektové dokumentace bez souhlasu objednatele, 

- opakované porušení povinností zhotovitele, 

- opakované porušení stanovených technických podmínek, 

- neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné,   

    pro plnění práv objednatele vyplývající z této smlouvy o dílo. 
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15. Klimatické a povětrností podmínky se nepovažují za okolnosti vylučující odpovědnost 

zhotovitele a nejedná se tak tedy o případ tzv. vyšší moci. V případě, že v průběhu provádění 

díla nastanou takové klimatické a povětrností podmínky, které by znemožňovaly provedení 

díla do fáze uzlového bodu nebo provedení celého díla v požadované kvalitě nebo včas, je 

zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit taková technologická opatření (zimní opatření), 

aby v provádění díla mohl pokračovat při zajištění požadované kvality. 

 

16. Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, 

dopravních, vodohospodářských či jiných, je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady 

požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je zhotovitel 

povinen přizvat v dostatečném časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny, i 

objednatele, který se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je 

povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.  

 

17. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umisťovat na 

díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění díla jakákoliv reklamní 

zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod.   

 

18. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje žádným způsobem neohrožovat ani neomezovat 

stávající provoz zdravotnického zařízení objednatele a je povinen řídit se pokyny objednatele 

a průběžně spolupracovat na co nejmenší míře zásahů do stávajících provozů objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti personálu, pacientů či návštěvníků stávajících provozů objednatele. 

 

                                                      Článek X. 

                                  Kontrola provádění díla objednatelem 

 

1. Objednatel případně jím pověřený zástupce, dále také jen (TDI), je oprávněn průběžně 

kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, je objednatel či (TDI) oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 

by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 

této smlouvy o dílo. U vad vytknutých objednatelem či (TDI) v průběhu provádění díla, se 
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zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze 

písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů 

a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. Zhotovitel rovněž nesmí 

provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily 

odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna. 

 

2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDI) v každou 

dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce přístup na staveniště, za účelem kontroly 

postupu prací a provádění díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně 

nebo e-mailem nejméně 3 pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně 

zhotovitel s objednatelem nebo (TDI) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je 

povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i 

následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, 

nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově 

zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 

4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho 

zástupce (TDI) na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou 

konat nejméně jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. 

Objednatel i (TDI) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů. 

 

                                                        Článek XI. 

                                    Změny díla navrhované objednatelem 

 

1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či 

zmenšit rozsah předmětu díla, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto upřesnění, 

změny, doplňky a zvětšení rozsahu díla za úhradu zajistit a provést nebo z rozsahu předmětu 
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díla vypustit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto upřesnění, změn, 

doplnění, zvětšení či zmenšení předmětu díla a ocenit je, a to podle: 

 

- jednotkových cen použitých v oceněném výkazu výměr a pokud to nebude možné, tak 

zhotovitel použije pro stanovení jednotkových cen Sborníku cen  stavebních prací vydaného 

společností RTS, a.s., IČ : 255 33 843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, platného ke dni  

odsouhlasení víceprací objednatelem, 

 

a následně se zavazuje předložit takto oceněný soupis objednateli k odsouhlasení formou 

číslovaného Změnového listu. Po odsouhlasení oceněného soupisu objednatelem a podpisu 

číslovaného Změnového listu se zhotovitel zavazuje k provedení těchto změn. 

 

2. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 

Požadavek na záměnu materiálů musí být ze strany objednatele písemný.  

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo u změn díla, 

které mají dopad do zvýšení celkové ceny za dílo je objednatel povinen postupovat v souladu 

s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a 

doplnění. 

 

                                                            Článek XII. 

                                         Změny díla navrhované zhotovitelem 

 

1. Žádná změna díla navržená zhotovitelem včetně změn způsobujících zvýšení celkové ceny 

za dílo nebo prodloužení doby provedení díla nebo okamžiku splnění uzlových bodů nesmí 

být uskutečněna bez předchozího odsouhlasení změny Objednatelem, a to formou písemného 

dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem.  

 

2. Změny díla mající vliv na změnu celkové ceny za dílo je navrhovatel povinen nejprve 

ocenit postupem podle článku XI. odst. 1 této smlouvy o dílo. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhovat i úpravy technických řešení, změny 

technologických postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto nebudou mít 
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jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou hodnotu výsledného díla. Tyto navrhované úpravy a změny 

musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy a rovněž 

objednatel s nimi musí vyslovit předchozí písemný souhlas. Takto projednané úpravy a 

změny nebudou mít dopad na celkovou cenu díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu 

víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou o dílo, aniž by byly 

předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 

zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl. 

 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo u změn díla, 

které mají dopad do zvýšení celkové ceny za dílo je objednatel povinen postupovat v souladu 

s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a 

doplnění. 

 

                                                             Článek XIII. 

                                                        Evidence změn díla 

 

1. Evidence veškerých změn díla bude prováděna vedením deníku změn, víceprací a 

méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými požadavkovými 

listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku na změnu, kdo 

požadavek vznesl, podrobné technické a technologické řešení změny, výkaz výměr, ocenění 

změny zhotovitelem, navrhovaný vliv změny na dobu provedení díla či okamžik splnění 

uzlového bodu, vyjádření projektanta, vyjádření (TDI) a vyjádření zhotovitele a objednatele. 

Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku. Deník změn je 

veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být během pracovní doby trvale 

přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit odděleně od 

originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

 

                                                         Článek XIV. 

                             Subdodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace 

 

1. Při provádění části díla jinou osobou – subdodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako 

by dílo prováděl sám.  
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2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - subdodavatele k dodržování obdobných 

povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel 

zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k subdodavatelům k nimž se zavázal, a to včetně 

povinností a podmínek platebních. 

 

                                                             Článek XV. 

                                                    Přerušení provádění díla 

 

1. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení 

delším než 90 dnů s placením části celkové ceny za dílo, přičemž při prodlení delším než 120 

dnů je oprávněn zhotovitel od této smlouvy o dílo odstoupit. Prodlení s placením části 

celkové ceny za dílo kratší než 90 dnů tak není důvodem, pro který zhotovitel může přerušit 

provádění díla. 

 

2. Objednatel či (TDI) jsou oprávněni přerušit provádění díla, pokud toto bude v rozporu 

s touto smlouvou o dílo, územním rozhodnutím, stavebním povolením, projektovou 

dokumentací, oceněným výkazem výměr, technickými či technologickými normami včetně 

ČSN i jejich informativních částí či v rozporu s právními či jinými předpisy. 

 

                                                           Článek XVI. 

                                                          Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o provádění díla stavební deník, do 

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy o dílo. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 

končí předáním a převzetím díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně odstranění těchto 

vad a nedodělků. 

 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- přehled všech provedených revizí, zkoušek jakosti a kvality, 

- zjištěné vady a nedodělky, 
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- seznam všech úředních opatření a dokladů týkajících se stavby, 

- odpovědné osoby zhotovitele (stavbyvedoucí, mistr), 

- pověřený zástupce objednatele (TDI), 

- všechny obsahové náležitosti kladené na stavební deník vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. 

 

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány, a to nepřetržitou vzestupnou řadou. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí či jiná odpovědná 

osoba zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 

jsou předmětem zápisu do stavebního deníku. Mezi jednotlivými zápisy a záznamy nesmí být 

vynechána volná místa. Pokud by taková místa zůstávala, budou objednatelem nebo jím 

pověřeným zástupcem (TDI) proškrtnuta. Mimo stavbyvedoucího a jiné pověřené osoby 

zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy a záznamy pouze objednatel, 

případně jím pověřený zástupce (TDI), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné 

orgány státní správy. Stavební deník je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Stavební 

deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen 

jednu kopii stavebního deníku uložit odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě 

ztráty nebo zničení originálu. 

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo odpovědná osoba zhotovitele se zápisem, který učinil 

objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI), případně zpracovatel projektové dokumentace 

do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 

pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 

4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI) je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve 

stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 

se o těchto zápisech dozvěděl. 

  

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy o dílo, ale mohou sloužit 

jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy o dílo. 
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                                                         Článek XVII. 

                                                   Splnění uzlových bodů 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem 

termín, kdy bude provedeno dílo do fáze příslušného uzlového bodu. Objednatel je povinen 

nejpozději v oznámený termín zahájit kontrolu splnění uzlového bodu a v této kontrole řádně 

pokračovat. O kontrole splnění uzlového bodu bude objednatelem a zhotovitel sepsán 

protokol o splnění uzlového bodu. Uzlový bod se považuje za splněný až okamžikem podpisu 

protokolu o splnění uzlového bodu ze strany objednatele. Objednatel není povinen podepsat 

protokol o splnění uzlového bodu pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, a to včetně vad a 

nedodělků v částech na které se vztahovaly předchozí uzlové body, a jež nebyly odhaleny 

dříve či vznikly nebo se projevily až po kontrole splnění kteréhokoliv předchozího uzlového 

bodu. V případě existence vad a nedodělků budou tyto uvedeny do vytýkacího protokolu 

s tím, že kontrola splnění uzlového bodu bude opětovně zahájena k oznámení objednatele po 

jejich odstranění. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje veškeré vytknuté vady a nedodělky vzešlé z kontroly splnění 

uzlového bodu odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou 

dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po 

zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů.   

 

                                                        Článek XVIII. 

                                                          Předání díla 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů předem, 

kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dílo je považováno za provedené jeho 

řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Objednatel má povinnost převzít 

provedené dílo i před sjednaným konečným termínem ukončení díla – konečným dnem 

předání díla dle této smlouvy o dílo. Objednatel je povinen převzít dílo jen pokud nevykazuje 

žádné vady a nedodělky nebo jen takové vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. O tom, 

zda se jedná o vady a nedodělky díla, které nebrání užívání díla, rozhoduje při předání díla 

výlučně objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než budou prokazatelně 
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provedena všechna potřebná proškolení pověřených zaměstnanců objednatele na provozování 

technologických a strojních částí zařízení díla. 

  

2. Dílo je převzato objednatelem umístěním jeho podpisu na zápise o předání a převzetí díla 

(předávacím protokolu).  

 

3. Zhotovitel je povinen připravit a předat u předání a převzetí díla zejména tyto doklady: 

- zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a 

měřeních, 

- certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla a jejich návody k obsluze, údržbě a 

provozování v českém jazyce,  

- podrobnou technickou dokumentaci veškerých strojů a zařízení včetně kontaktů na výrobce 

a servis těchto strojů a zařízení, 

- zápisy o provedeném zkušebním provozu a komplexním vyzkoušení všech systémů a 

zařízení, a to jak jednotlivě, tak v součinnosti s ostatními systémy v režimu provozu díla, 

- originál stavebního deníku a deníku změn, 

- doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů vzniklého prováděním díla, 

- dokumentaci skutečného provedení díla - 3x v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě 

(ve formátu PDF a formátu vyhotovené projektové dokumentace (DWG., DGN., DOC., 

EXE.) zpracovanou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a přílohou č. 3 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace 

zakreslovat všechny změny, k nímž došlo v průběhu provádění díla. Každý výkres bude 

opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně podpisu a razítka 

zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a pověřeným zástupcem 

objednatele (TDI) a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo 

k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného 

provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení 

v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto 

upravenou a zhotovitelem podepsanou dokumentaci skutečného provedení díla předá 

zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla,    
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- geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do 

katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD.  

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů 

a vzájemné uspořádání všech částí stavby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- protokoly o zaškolení obsluhy k provozu dodaných technologických zařízení, 

-zápisy o provedení a kontrole zakrývaných částí díla, 

a jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, které budou nezbytné k získání 

kolaudačního souhlasu a užívání díla k předmětu činnosti a podnikání objednatele. 

Bez předání těchto dokladů nelze považovat dílo za provedené a dokončené. 

 

4. V předávacím protokolu se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo 

obsahuje. Pokud odmítá objednatel dílo převzít je povinen uvést do předávacího protokolu 

důvody nepřevzetí díla.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, nejpozději však vždy do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze 

písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů 

a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů.  

 

6. Vadou se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí i odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, oceněným 

výkazem výměr, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich 

informativních částí či obecně závaznými či jinými předpisy. Vadou se rozumí také snížení 

účinnosti strojního nebo technologického zařízení. Nedodělkem se pro účely celé této 

smlouvy o dílo rozumí zejména nedokončená práce na díle oproti této smlouvě o dílo, 

projektové dokumentaci či oceněnému výkazu výměr.  

 

                                                         Článek XIX. 

                                              Kvalita díla a jeho provádění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti ISO 9000 

a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen 

dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich 
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informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho 

části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Mezní doporučené odchylky geometrických 

tvarů konstrukcí uváděných v normách jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximální. 

Pro účely této smlouvy o dílo se uplatní vždy podle uvedeného pořadí 1. české technické 

normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské 

normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 

s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku 

Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy, 

vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická 

osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění 

staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

Dílo musí být provedeno, pokud jde o kvalitu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

předpisy s ním souvisejícími, jakož i ostatními právními a jinými předpisy, touto smlouvou o 

dílo, územním rozhodnutím, stavebním povolením, projektovou dokumentací, oceněným 

výkazem výměr, knihou standardů a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDI) 

tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.  

  

2. Pokud není stanoveno touto smlouvou o dílo jinak, pak pro kvalitu dodávek stavebních 

prací platí i všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a 

směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 

způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice kde jsou uvedeny základní ČSN 

týkající se předmětných stavebních prací.  

 

3. Objednatele má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či 

jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost 

pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel.  

 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, 

které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě 

zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, 

hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání, jakož i 

ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. 
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5. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími 

příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o 

kvalifikaci těchto osob, včetně osob subdodavatelů. 

 

6. Pokud bude v průběhu provádění díla objednatel požadovat předání dokumentace pro 

upřesnění některých částí díla, zavazuje se zhotovitel bezodkladně zajistit zpracování této 

dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, 

dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy 

zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.) na své náklady a 

odsouhlasenou pověřeným zástupcem (TDI) a autorským dohledem ji předat objednateli 

v digitální i tištěné podobě. 

 

7. Pokud bude v průběhu provádění díla objednatel požadovat předání vzorků zhotovitelem 

opatřovaných materiálů nebo zařízení, zavazuje se zhotovitel na své náklady bezodkladně 

zajistit a předat objednateli před jejich jakýmkoliv použitím určený počet nebo množství 

těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení objednatelem. Materiály a zařízení, 

kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto 

předchozího posouzení a písemného odsouhlasení ze strany objednatele. Každý vzorek bude 

doplněn štítkem, na kterém budou vyznačeny identifikační údaje zhotovitele, identifikační 

údaje subdodavatele, název díla, místo původu, název a číslo položky, identifikační údaje 

výrobce, tovární název, odkaz na číslo příslušného výkresu projektové dokumentace a datum 

předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudovaná do díla 

musí být shodné s objednatelem odsouhlasenými vzorky. 

 

                                                              Článek XX. 

                                                                 Záruky 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla i prací a dodávek třetích osob - svých 

subdodavatelů, a to v délce 60 měsíců, s výjimkou střešního krytu, kde délka záruční doby 

činí 15 let. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, respektive ode dne 

odstranění všech vad a nedodělků vzešlých z předání díla. Splnění jakéhokoliv uzlového bodu 

a odstranění vytýkaných vad v průběhu provádění díla nemá na počátek běhu záruční doby 

žádný vliv. 
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2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. 

Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O 

tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

 

                                                            Článek XXI. 

                                  Vlastnické právo a přechod nebezpeční škod na díle 

 

1. K prováděnému dílu a všem jeho částem má vlastnické právo od počátku a po celou dobu 

provádění díla objednatel. 

 

2. Vlastnické právo ke stavebním a montážním prostředkům používaným zhotovitelem a 

třetími osobami - jeho subdodavateli ve spojitosti s prováděním díla, zůstává po celou dobu 

provádění díla zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům. 

 

3. Nebezpeční škody na prováděném díle a všech jeho částech, péče o nezabudované 

materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, zůstávají po celou dobu 

provádění díla až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků z předání a 

převzetí díla vzešlých na zhotoviteli či třetích osobách - jeho subdodavatelích. 

 

4. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení 

předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla zhotovitelem. 

 

                                                           Článek XXII. 

                                    Vady díla při předání díla a v záruční době 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu 

této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným užíváním díla. 

 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na 

jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 

pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost  ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 

3. Vady, jež má dílo v době jeho předání a vady na které se vztahuje záruka či odpovědnost 

zhotovitele za vady, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy 

vzniklé vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. 

Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze 

z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však 

více než o 10 dnů.   

 

4. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou 

tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel povinen 

nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad 

nejpozději do 12 hod. po obdržení reklamace (oznámení) vad. Pokud tak neučiní, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu, a to na náklady zhotovitele.  

 

5. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 - ti dnů poté, co měla být odstraněna je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se 

zavazuje uhradit objednateli zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na 

náhradu vzniklé škody.  

 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

svítidel apod.) 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- slevu z celkové ceny díla, 

- slevu z celkové ceny díla nebo odstoupit od smlouvy, je-li vada neodstranitelná. 

 

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob odstranění vady dle vlastní úvahy. 
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7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává) a musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín 

nesmí být delší než 15 dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín odstranění 

vad, pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou 

dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na 

základě odůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů.    

 

8. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

9. Povinnost odstranit vady má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované 

vady, kdy zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy 

zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, a to až do 

pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady.  

 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn., že 

za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka 

zhotovitele, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

 

                                                         Článek XXIII. 

                                                   Odpovědnost za škody 

 

1. Zhotovitel nese, od doby předání staveniště objednatelem a po celou dobu provádění díla až 

do převzetí díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých 

z předání díla, respektive až do předání staveniště objednateli a následně při odstraňování vad, 

odpovědnost za škody způsobené svojí činností, činností svých zaměstnanců, subdodavatelů 

či dalších osob, které použije k provádění díla či k odstraňování vad, a to zejména:  

 

a) na majetku objednatele, 

b) na díle a všech jeho částech, součástech a příslušenství, 

c) na materiálech, strojích a zařízeních, která jsou na staveništi uskladněny, 

d) na plochách staveniště včetně inženýrských sítí, 
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e) na majetku, zdraví a právech třetích osob, jež jsou ve smluvním vztahu k objednateli a 

provádějí práce navazující na dílo, 

a stejně tak nese odpovědnost za škody způsobené i třetím na provádění díla či odstraňování 

vad nezúčastněným osobám, a to včetně budov, vjezdů, komunikací, pozemků a zdraví a 

právech těchto třetích osob.  

 

2. Zhotovitel nese též od doby předání staveniště objednatelem po celou dobu provádění díla 

do převzetí díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých 

z předání díla a do předání staveniště a následně při odstraňování vad objednateli odpovědnost 

za škody způsobené či vyvolané věcmi zhotovitelem, jeho zaměstnanci, subdodavateli či 

třetími osobami opatřovanými k provedení díla, které se z důvodů svojí povahy nestávají 

součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla, jimiž jsou zejména: 

 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (např. lešení, podpěrné 

konstrukce apod.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty, 

d) dopravní a stavební prostředky a zařízení, které jsou využívány k realizaci díla, 

 

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám, a to i těm na provádění díla nijak 

nezúčastněným. 

 

3. Zhotovitel nese též odpovědnost za škodu objednateli způsobenou z důvodu nemožnosti 

užívání díla k účelu dle předmětu činnosti a podnikání objednatele, a to zejména při vydání 

rozhodnutí o zákazu užívání stavby z důvodů za něž nese odpovědnost zhotovitel či z důvodu 

prodlení s provedením díla. Škodou se v takovém případě rozumí i ušlý zisk z nemožnosti 

užívat dílo k předmětnému účelu či placené úroky z úvěrů objednatele čerpaných na krytí 

celkové ceny za dílo. 

 

4. Zhotovitel je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady či 

nahradit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku, nebude-li v tom kterém 

případě dohodnuto jinak. 
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5. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození díla, 

materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo 

jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo 

nedostatku zkušeností apod. 

 

6. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu 

způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, 

vyplývajícím z této smlouvy o dílo.  

 

7. Právo na náhradu škody vzniklé objednateli při odstoupení od této smlouvy o dílo 

objednatelem z důvodů na straně zhotovitele zůstává zachováno. 

 

                                                            Článek XXIV. 

                                                              Pozastávka 

 

1. Bude-li dílo vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání při předání díla zhotoviteli, 

bude uvolněna objednatelem část pozastávky stanovené v článku VII. odst. 4 této smlouvy o 

dílo zhotoviteli ve výši 2% celkové ceny za dílo bez DPH do 10 dnů ode dne odstranění 

všech vad a nedodělků vzešlých z předání díla. 

 

2. Část pozastávky ve výši 1% celkové ceny za dílo bez DPH bude uvolněna objednatelem 

zhotoviteli po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění všech vad a nedodělků vzešlých 

z procesu vydání kolaudačního souhlasu. 

 

3.  Část pozastávky ve výši 1% celkové ceny za dílo bez DPH bude uvolněna objednatelem 

zhotoviteli po uplynutí 12 měsíců ode dne počátku běhu záruční lhůty na dílo a po odstranění 

všech vad vyskytnuvších se a oznámených objednatelem zhotoviteli v této lhůtě.  

 

4. Po uplynutí každých 8 měsíců ode dne uplynutí 12 měsíců ode dne počátku běhu záruční 

lhůty na dílo a odstranění všech případných vad vyskytnuvších se a oznámených 

objednatelem zhotoviteli v té které jednotlivé 8 měsíční lhůtě, bude objednatelem uvolněna 

zhotoviteli vždy část pozastávky ve výši 0,5% celkové ceny za dílo bez DPH.  
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Tato část pozastávky v celkovém rozsahu nejvýše 3% celkové ceny za dílo bez DPH může 

být s předchozím písemným souhlasem objednatele nahrazena bankovní zárukou o stejném 

obsahovém i zajišťovacím významu.   

 

5. Pokud před uvolněním pozastávky či jakékoliv její části bude zjištěn úpadek zhotovitele, 

zaniká právo zhotovitele na pozastávku či její zbývající část, přičemž se sjednává, že částka 

dosud nevyplacené pozastávky ke dni rozhodnutí o úpadku představuje slevu z ceny díla, 

kterou zhotovitel poskytuje objednateli.  

 

                                                        Článek XXV. 

                                                      Smluvní pokuty 

 

1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů 

ode dne předání staveniště stanovenou v článku V. odst. 1 této smlouvy o dílo, sjednávají 

smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicet tisíc 

korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se 

nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

 

2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo v době 

uvedené v článku V. odst. 1 této smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany této smlouvy o 

dílo smluvní pokutu ve výši 150.000,-Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) za každý i 

započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na 

náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

  

3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést dílo do fáze jednotlivého 

uzlového bodu UB1 až UB17 nejpozději ve lhůtách uvedených v článku VI. odst. 1 této 

smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 

50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž 

takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti 

způsobené. 

 

4. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 1 nebo 

v článku XVII. odst. 2 nebo v článku XIII odst. 5 nebo v článku XXII. odst. 3 této smlouvy o 

dílo, tedy povinnost odstranit vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o 
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jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní 

pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody 

porušením povinnosti způsobené. 

 

5. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku XXII. odst. 4 této 

smlouvy o dílo, tedy povinnost nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a 

bezodkladném odstranění vad nejpozději do 12 hod. po obdržení reklamace vad způsobující 

havarijní stav, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč (slovy: tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení, přičemž takto 

sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti 

způsobené. 

 

6. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku XIII. odst. 8 této 

smlouvy o dílo, tj. vyklidit staveniště a vyklizené ho předat objednateli nejpozději do 10 

kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla objednateli, sjednávají smluvní 

strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun 

českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak 

netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

 

7. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou o 

dílo a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od upozornění objednatelem či 

poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této 

smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká 

práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

 

8. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění 

smluvní pokuty. 
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                                                           Článek XXVI. 

                                                      Odstoupení od smlouvy 

  

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvních povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení této smlouvy o dílo se 

zejména považuje porušení povinností stanovených článkem V. odst. 1, článkem XIII. odst. 2, 

3, 4, 5, 7, 8, článkem IX. odst. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,19, článkem X. 

odst. 2, 3, 4, článkem XII. odst. 1, 2, článkem XIV. odst. 3, 4, článkem XVII. odst. 1, 2, 

článkem XIX. odst. 1, 4, 5, článkem XXII. odst. 3, 4, 7, článkem XXX. odst. 1 této smlouvy o 

dílo, a to vždy za podmínky, že objednatel zhotovitele na porušení příslušného smluvního 

ustanovení písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy a 

zhotovitel tak ani přesto neučinil nebo zhotovitel porušil povinnost znovu po písemném 

upozornění objednatelem.  

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo pokud se zhotovitel ocitne 

v prodlení s provedením díla do fáze uzlového bodu nebo s provedením celého díla o více než 

15 dní. 

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pokud zhotovitel přeruší, bez udání 

důvodu, práce na provádění díla, a to na dobu delší než 10 dnů, nebo v případě, že 

zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití. 

 

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne 

v likvidaci, bude proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo bude proti němu nařízena 

exekuce. 

 

5. Odstoupením objednatele od této smlouvy o dílo vzniká objednateli nárok a náhradu 

vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla se třetí osobou či třetími osobami a na 

náhradu škod vzniklých prodloužením doby provedení díla.  

 

6. Odstoupením od této smlouvy o dílo není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani 

práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka, 

pozastávka apod.). 
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7. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny provést finanční 

vypořádání. Vypořádání bude provedeno v jednotkových cenách dle oceněného výkazu 

výměr, přičemž do doby vyčíslených oprávněných nároků smluvních stran a do okamžiku 

uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků včetně případné škody objednatele, 

není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli splatné části celkové ceny za dílo. 

 

                                                           Článek XXVII. 

                        Doručování smluvním stranám a označování dokumentů 

 

1. Veškerá oznámení či úkony dle této smlouvy o dílo musí být učiněny v písemné formě a 

musí být doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí nebo  

na adresy smluvních stran uvedené u identifikace smluvních stran na prvé straně této smlouvy 

o dílo, pokud druhá smluvní strana neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle 

výslovné dohody smluvních stran této smlouvy se zasílaná zásilka považuje za doručenou 

pátým dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát zásilku nevyzvedl či se o ní 

nedozvěděl. 

 

2. Informace a oznámení sdělená prostřednictvím e-mailu jsou považována za doručená 

okamžikem zpětného potvrzení adresáta o doručení formou adresátem napsaného a 

odeslaného e-mailu. Automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se 

za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné 

měnit či doplňovat tuto smlouvu o dílo.   

 

3. Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny písemně, jinak se 

k nim nepřihlíží.   

 

                                                         Článek XXVIII. 

                                                        Oprávněné osoby 

 

1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo jsou oprávnění 

jednat: 
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Na straně objednatele: 

a) ve věcech smluvních včetně uzavírání dodatků a podepisování změnových listů, protokolů 

o předávní a převzetí díla a protokolů o splnění uzlových bodů: 

b) ve věcech stavebně technických včetně zapisování do stavebního deníku a změnového 

deníku:  

(TDI)  

 

Na straně zhotovitele: 

a) ve věcech smluvních včetně uzavírání dodatků a podepisování změnových listů, protokolů 

o předávní a převzetí díla a protokolů o splnění uzlových bodů: 

b) ve věcech stavebně technických včetně zapisování do stavebního deníku a změnového 

deníku:  

 

2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob, zavazují se zhotovitel a objednatel 

navzájem neprodleně o této skutečnosti písemně informovat. 

 

                                                        Článek XXIX. 

                                  Právní nástupnictví, postoupení a započtení 

 

1. Práva a povinnosti z této smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 

jakoukoliv pohledávku z této smlouvy o dílo. 

 

3. Zhotovitel není ani oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést dílo, 

jakoukoliv jeho část či jakoukoliv povinnost z této smlouvy o dílo na třetí osobu.  

 

4. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za dílo či 

jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce 

zhotovitele vůči objednateli započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli, 

a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této 

smlouvy o dílo či náhrady škody.  
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5. Zhotovitel může proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany 

objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané.  

 

6. Zhotovitel je oprávněn použít případné pohledávky vyplývající z této smlouvy o dílo vůči 

objednateli jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím 

písemném souhlasu objednatele. 

 

                                                              XXX. 

                                                            Pojištění 

 

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištění: 

- díla (stavby i technologických částí), jakož i staveniště (včetně strojů a materiálů) proti všem 

rizikům, a to na novou cenu díla; 

- odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku na částku 

nejméně 100.000.000,-Kč (slovy: sto milionů korun českých) pojistného plnění; 

a tato pojištění po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku 

možnosti dílo užívat objednatelem k jeho předmětu činnosti a podnikání. 

 

2. Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 

5 dnů ode dne požádání ze strany objednatele. 

 

3. Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činit veškeré úkony vůči pojistiteli na 

své náklady zhotovitel a objednatel se zavazuje mu poskytnout součinnost. Zhotovitel je 

současně povinen neprodleně písemně informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

spojených s pojistnou událostí. 

 

4. Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistných smlouvách veškerá pojistná plnění ve 

prospěch objednatele. 

 

                                                               XXXI. 

                                                  Závěrečná ustanovení 

 

1. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě o dílo a očíslovaným podle pořadových čísel 

204 
 



vzestupnou číselnou řadou, nestanoví-li tato smlouva jinak. Jiné zápisy, a to včetně zápisů do 

stavebního deníku nebo deníku změn, protokoly apod. se za změnu této smlouvy o dílo 

nepovažují, nestanoví-li tato smlouva jinak.  

 

2. Všechny právní úkony v souvislosti se změnou této smlouvy o dílo mohou činit pouze 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou 

mocí.  

 

3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve  dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 

uzavření obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení. 

 

4. Právní vztah založený touto smlouvou o dílo se na základě dohody objednatele a 

zhotovitele řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění 

pozdějších změn a doplnění, přičemž tímto zákonem se tak řídí i práva a povinnosti 

smluvních stran této smlouvy o dílo, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou o dílo. 

  

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému právnímu či 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly předány 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této 

smlouvy o dílo. Objednatel je však oprávněn užít projektové dokumentace, výkazu výměr a 

známých skutečností k tomu, aby dílo dokončil i prostřednictvím jiné třetí osoby (zejména 

pokud by došlo k ukončení této smlouvy o dílo). 

 

7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří 

odstranit vzájemným jednáním stran, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle 

jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 
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8. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto smlouvou o 

dílo, že je jim obsah této smlouvy o dílo dobře znám v celém jejím rozsahu, že si tuto 

smlouvu o dílo řádně přečetly a že tato smlouva o dílo je projevem jejich pravé a svobodné 

vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi 

uzavíranou smlouvu o dílo jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či 

vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel. 

 

 

V...................................dne......................  V.................................dne....................... 

 

 

 

 

Objednavatel       Zhotovitel 
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Příloha – Specifikace uzlových bodů 
Uzlový bod Popis 
UB 1 (SO 17) Základové konstrukce – veškeré práce od pilot až po dokončenou základovou desku včetně hydroizolace 

spodní stavby, izolace prostupů základů, a navazujících potrubních nebo kabelových rozvodů. 
UB 2 Železobetonový skelet včetně zdiva 1. PP a 1. NP – veškeré práce až po dokončenou stropní desku nad 

1.NP. 
UB 3 Železobetonový skelet včetně zdiva 2. NP a 3. NP - veškeré práce až po dokončenou stropní desku nad 

3.NP 
UB 4 Železobetonový skelet včetně zdiva 4. NP a 5. NP - veškeré práce po dokončenou stropní desku nad 

5.NP 
UB 5 Opláštění objektu včetně střechy – veškeré práce až po dokončení finálních povrchových úprav včetně 

sendvičových panelů, tepelných izolací, střešních povlakových krytin, klempířských oplechování, 
osazení vnějších oken, dveří, prosklených stěn, přístřešků, markýz a instalaci hromosvodu. Zdivo a 
veškeré příčky 1. PP - 5. NP. 

UB 6 
 
 

Hrubé rozvody zdravotechniky – veškeré práce až po dokončení svislých i vodorovných páteřních 
rozvodů včetně připojovacích potrubí pro napojení jednotlivých koncových elementů, a utěsnění potrubí.  

UB 7 Hrubé rozvody vytápění, chladu, plynu, zdroj hygienické páry - veškeré práce až po dokončení svislých 
i vodorovných páteřních rozvodů včetně připojovacích potrubí a arrnatur pro napojení jednotlivých 
koncových elementů, dodávka a montáž zdroje hygienické páry. 

UB 8 Hrubé rozvody vzduchotechniky - veškeré práce až po dokončení svislých i vodorovných páteřních 
rozvodů včetně připojovacích potrubí pro napojení jednotlivých výustných koncových elementů a 
utěsnění potrubí, dodávka a montáž kompletního technologického zařízení všech strojoven 
vzduchotechniky. 

UB 9 Hrubé rozvody silnoproudu a MaR - veškeré práce až po dokončení kompletních rozvodů, včetně, 
jednotlivých koncových elementů, dodávka a kompletní montáž všech rozvodných skříní. 

UB 10 Hrubé rozvody slaboproudu - veškeré práce až po dokončení kompletních rozvodů, včetně, jednotlivých 
koncových elementů, dodávka a kompletní montáž všech rozvodných skříní. 

UB 11 Podlahy – veškeré práce až po dokončení všech konstrukcí podlah, zatím bez finálních nášlapných 
vrstev. 

UB 12 Příčky SDK – veškeré práce až po dokončení všech konstrukcí sádrokartonových dělících stěn včetně 
podkladní konstrukce, výměn, kotevních prvků pro zařizovací předměty a skříňky a opláštění. Příčky 
musí být zastěrkovány a zabroušeny. 
Omítky vnitřní – veškeré práce až po provedení finálních vrstev vnitřních omítek. 
Výtahy – veškeré práce až po dokončení instalace výtahů. 

UB 13 Hrubé rozvody medicinálních plynů - veškeré práce až po dokončení svislých i vodorovných páteřních 
rozvodů včetně připojovacích potrubí a armatur pro napojení jednotlivých koncových elementů,, a 
dodávky a montáže rozvodných skříní a kotevních prvků stativů. Všechny případné drážky pro potrubní 
rozvody musí být dozděny a omítnuty 

UB 14 Finální konstrukce podlah – veškeré práce až po provedení finálních nášlapných vrstev včetně soklů. 
UB 15 Podhledy – veškeré práce až po dokončení, montáže plných a rastrových podhledů, včetně nosných a 

podkladních konstrukcí, izolace, a namontovaných vyústek VZT, světel, pokud v podhledech jsou. 
UB 16 Kompletace stavební části – jedná se o finalizaci stavebních prací, tzn. dokončení jednotlivých částí 

dodávky stavby. (finální povrchové úpravy stěn, stropů a nátěrů, osazení zbývajících výplní otvorů a 
ochranných prvků, kompletace elektro - silno a slaboproudu, MaR, prvků PBŘ). K datu začátku 
finalizace bude provedena připravenost pro zahájení montáže operačních sálů. 

UB 17 
 
 

- Kompletace TZB – jedná se o finalizaci prací TZB, tzn. dokonč. jednotlivých částí dodávky TZB  
(D+M jednotl. koncových elementů, zařiz. předmětů a ukončovacích prvků ve všech profesích ), 
- Provedení a ukončení všech zbývajících částí díla, 
- Předání díla, 
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ZÁVĚR: 
V diplomové práci jsem na základě technologického normálu vytvořil časový harmonogram a 

dále časová a finanční plán průběhu výstavby. Dále jsem vytvořil studii realizace hlavních 

technologických etap. Pro lokalitu staveniště jsem zvolil vhodné dodavatele stavebního 

materiálu, pro které jsem zvolil příjezdové trasy na staveniště. Důležitým prvkem bylo 

vhodné navržení zařízení staveniště s ohledem na umístnění ve středu areálu nemocnice, tak 

aby vlastní realizace centrálního objektu co nejméně zatěžovala její chod. Pro vedení stavby a 

pracovníky je dále navrženo vhodné sociální zázemí a bezpečnostní řešení výstavby, které 

splňuje veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Taktéž byly navrženy 

hlavní stavební stroje a mechanismy pro práci i přesun hmot. 

Zpracováním stavebně technologického projektu byly vyřešeny nebo částečně omezeny 

nejdůležitější možné rizika a problémy, která mohou při realizaci staveb tohoto druhu vznikat. 

Tudíž i veškeré stanovené cíle a požadavky se mě podařilo optimálně a efektivně vyřešit v 

závislosti na daných podmínkách. 
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− SO  stavební objekt 

− ZS  zařízení staveniště 

− VZT  vzduchotechnika 

− NP  nadzemní podlaží 

− PP  podzemní podlaží 

− PTH  porotherm 

− ŽB  železobeton 

− KZP  kontrolní a zkušební plán 

− MŽP  ministerstvo životního prostředí 

− MěÚ  městský úřad 
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− BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
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− atd.  a tak dále 

− např.  například 

− apod.  a podobně 

− tzn.  to znamená 

− viz  podívej se na, hleď 

− NV  Nařízení vlády 

− TDI  technický dozor investora 
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