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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 

Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt výstavby bytového domu po 

technologické stránce. Cílem je vyřešení stavby z hlediska časových, finančních a věcných 

požadavků na základě technických podkladů předaných projektantem a na základě požadavků 

zadavatele. 

Stavebně technologický projekt diplomové práce obsahuje zejména zařízení staveniště, 

technologické předpisy, časový plán, finanční rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a 

zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví, ZOV, odpadové hospodářství, apod. 

 

In my masters thesis I deal with constructive technological project to build a residential 

building site technology. The aim is to solve the structure in terms of time, financial and 

material requirements based on technical data submitted by the designer and client 

requirements. 

Architectural and technological project of the thesis contains, in particular building 

equipment, technological regulations, schedule, financial budget, design mechanical 

assembly, inspection and test plan, health and safety, ZOV, waste management, etc.  

 

 

 

Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
 

Bytový dům, technologie, stavba, technologický předpis, zařízení staveniště, časový plán, 

rozpočet, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví, zásady 

organizace výstavby, odpadové hospodářství  

 

Residential building, technology, construction, technological regulations, building equipment, 

schedule, budget, mechanical assembly, inspection and test plan, health and safety, principles 

of organization of construction, waste management  
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Úvod 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala realizací výstavby bytového domu M6 v Brně - 

Slatině. Jedná se především o detailnější zaměření na realizaci hlavního stavebního objektu 

SO01 bytový dům. Ve stavebně technologickém projektu diplomové práce jsem zpracovávala 

zejména zařízení staveniště – vhodné umístění jeřábu, umístění staveništních buňek, 

rozvedení přípojek inženýrských sítí, velikost a umístění skladů a skládek, plochu pro 

omývání strojů a znečištěných automobilů, dále technologické předpisy provedení 

zateplovacího systému a technologický předpis pro provedení litých podlah, časový plán 

hlavního stavebního objektu, finanční rozpočet stavby, propočet dle stavebních objektů,  

návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti, kde jsem jako podklad použila Nařízení vlády 591/2006 Sb. a Nařízení vlády 

362/2005 Sb., přičemž body, které se mé stavby netýkaly jsem smazala a body týkající se 

stavby jsem ponechala a tučně kurzívou doplnila o podrobnější informace, dále ekologie, 

zásady organizace výstavby, zpracování grafu zvedacího mechanismu, porovnání a 

vyhodnocení provedení monolitického stropu a skládaného panelového stropu. 
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1,  Základní informace o stavbě:  

 
Název stavby: Bytový dům M6 

 

Místo stavby: Brno – Slatina 

 

Ůčel stavby: Bytový dům 

 

Druh stavby: Novostavba 

 

Cena díla s DPH: 51 036 846Kč 

 

Termín zahájení a dokončení díla: 1.3.2011 – 8.5.2012 

 

Doba realizace: 14 měsíců 

 

 

 

2,  Hlavní účastníci výstavby: 

 
Objednatel : Sdruţení investorů STAVOS Brno – Bouwfonds 

 
Zhotovitel : STAVOS Brno, a.s. 

 

Projektant: Ateliér Ko&Sa 

 

 

 

3,  Rozdělení na stavební objekty:  

 

 SO 01 Bytový dům M6 

 

 SO 02 Plynová přípojka 

 

 SO 03 Kanalizační přípojka 

 

 SO 04 Vodovodní přípojka 

 

 SO 05 Přípojka elektřiny 

 

 SO 06 Oplocení 

 

 SO 07 Komunikace a zpevněné plochy 

 

 SO 08 Venkovní a sadové úpravy 
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4,  Stavebně architektonické řešení stavby: 

 
SO 01 BYTOVÝ DŮM M6 

 

Objekt je dle JKSO zařazen do skupiny 803.59. 

Jedná se o stavební objekt bytového domu o 3 schodišťových sekcích, 4 nadzemních 

podlaţích.V domě je kromě bytů o velikosti 1+kk aţ 4+kk, celkem 31 bytů. 

Kvádr domu tvoří tři na sebe navazující řadové schodišťové sekce. Je orientován podél ulice 

Šmahové. V části severní je dům třípodlaţní, v části blíţe ul. Řipské čtyřpodlaţní. 

Vstupy k jednotlivým schodišťovým sekcím se zvonkovými tably či přístup k veškerému 

domovnímu vybavení a do přízemních bytů jsou řešeny jako bezbariérové. Kolem domu jsou 

oplocené zahrádky navazující na přízemní byty.  

Typická sekce zahrnuje otevřené schodiště, na které na kaţdém patře navazuje zateplená 

společná chodba - standardně se třemi byty - dva větší příčně provětrané a jedna garsoniéra 

orientovaná do ulice. Větší byty mají ze společné chodby přístupnou komoru pro sezónní 

potřeby. Minimálně jedna třetina obytných ploch kaţdého bytu je orientována na slunečnou  

stranu, kaţdý byt je více neţ dostatečně prosluněn a osvětlen ve smyslu platných předpisů. 

Konstrukční systém je příčný, stěnový. 

Konstrukce základů jsou navrţeny z betonu C25/30 XC2 a oceli 10505(R). Objekty budou 

zaloţeny na pilotách. 

Svislé nosné konstrukce jsou v navrţeném objektu zděné z cihelných bloků HELUZ. 

Obvodové i vnitřní nosné zdivo je tl. 250 mm.  

Stropy jsou navrţeny ţelezobetonové monolitické tloušťky 230 mm, nad posledním podlaţím 

(střecha) tl. 200mm. V místech vykonzolování stropních desek přes obvodový plášť bude 

v úrovni zateplení pouţito systému SCHOCK (ISOKORB). Překlady nad otvory jsou 

navrţeny HELUZ JISTROP 238. 

Schodiště je navrţené celé jako ţelezobetonové prefabrikované s panely z pohledového 

betonu. Všechny hlavní podesty jsou uloţeny vţdy přes SHOCK do stropní konstrukce a 

mezipodesta vţdy na stěnové ŢB prefabrikované panely. 

Nástupní rameno z 1NP (resp. z terénu) bude na jedné straně uloţeno na základ a na druhé 

straně na hlavní podestu ve 2NP. Další ramena v ostatních podlaţích jsou uloţena vţdy na 

hlavní podestu a mezipodestu.  

Zastřešení objektu je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s parotěsnou izolací 

s asfaltového pásu, tepelnou izolací EPS se spádovými klíny a hydroizolací z PVC folie, 

která je mechanicky kotvena do stropní konstrukce. Tepelná izolace střešní konstrukce bude 

navazovat na zateplení obvodu – atika bude celá obalená. 
[1] 

 

 

 

SO 02  PŘÍPOJKA PLYNU 

 

Přípojka plynu je dle JKSO zařazena do skupiny 827.59.A3 a je o celkové délce 62,2m. 

Přípojka plynu bude provedena z hlavního řádu, který je STL PE 110x10,0, potrubím HD-PE 

50x4,6 (STL) do skříně v průchodu, kde bude umístěn hlavní domovní uzávěr, plynoměr 

s regulátorem tlaku plynu, manometrem a filtrem.  

Do dalších dvou vchodů bude proveden nízkotlaký rozvod pomocí PE 90x5,4mm a 

PE 63x5,8mm. 
[1] 
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SO 03  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

 

Kanalizační přípojka je dle JKSO zařazena do skupiny 827.21.A2 a je o celkové délce 

102,6m. Přípojka dešťové kanalizace tvoří 66m, přípojka splaškové kanalizace 36,6m. 

Pro odvedení splaškových odpadních vod z nově navrţeného bytového domu je navrţena 

přípojka kanalizace splaškové, která bude provedena z KT 200, sběrná šachta bude usazena na 

jiţní straně objektu. Přípojky dešťové kanalizace jsou navrţeny z KT 200. Šachty budou 

umístěny na východní straně objektu. Přípojky budou napojeny do profilu stávající stoky 

kanalizace pro veřejnou potřebu z trub kameninových DN 300. Napojení bude provedeno 

jádrovým vývrtem. Navrţená plastová revizní šachta je opatřená litinovým poklopem. 
[1] 

   

 

 

SO 04  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

 

Vodovodní přípojka je dle JKSO zařazena do skupiny 827.11.A1 a je o celkové délce 50,2m. 

Pro zajištění pitné a uţitkové vody je navrţena přípojka vody, která bude provedena z PE 

63x5,8, hlavní domovní uzávěr a vodoměrnou sestavou bude umístěn v šachtě před objektem. 

Přípojka bude napojena na vodovodní řad pro veřejnou potřebu z trub litinových hrdlových 

DN 100. Napojení na veřejný vodovodní řad bude provedeno navrtávacím pasem na litinová 

potrubí s kulovým kohoutem. Na tuto přípojku se napojí dočasné vedení vody do buněk přes 

vodoměrnou šachtu. 
[1] 

 

 

 

SO 05  PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 

 

Přípojka elektřiny je dle JKSO zařazena do skupiny 828.73 a je o celkové délce 35m. 

Nápojným bodem pro silnoproud je přípojková skříň osazená na severní straně. Odtud bude 

vedeno v chráničkách do rozvaděčů v jednotlivých vchodech. 

Optické kabely budou zavedeny do místnosti technického vybavení v průchodu, kde se budou 

nacházet překladače na metalické rozvody. Bude provedeno zatrubkování do jednotlivých 

vchodů, které prochází v průchodu v zemi a následně vede v podlaze přes jednotlivé byty.  
[1] 

 

 

 

SO 06  OPLOCENÍ 

 

Oplocení je dle JKSO zařazeno do skupiny 815.29 a je o celkové délce 345m. 

Staveniště před instalací zařízení staveniště oplotíme pomocí přenosného plotu HERAS M200 

o výšce 1,8 m, délky 345m opatřeného ochranou folii tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

šíření prachu a nečistot do okolního prostředí. Plot bude opatřen uzamykatelnou bránou. 
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SO 07  KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

Komunikace a zpevněné plochy jsou dle JKSO zařazeny do skupiny 822.59 a jsou o celkové 

ploše 2200m
2
. S1 – pojezdová plocha pro zásobování, odstavné plochy a parkoviště o ploše 

2000 m
2 

 a S2 – chodník pro pěší o ploše 200 m
2
. 

 

 

 

SO 08  VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

 

Venkovní a sadové úpravy jsou dle JKSO zařazeny do skupiny 823.29 a jsou o celkové ploše 

3300m
2
. Jedná se o srovnání okolního terénu, osetí trávou, příp. roslin a keřů. 

 

 

 

5, Popis staveniště 

 
Staveniště je mírně svaţité směrem od komunikace – ulice Šmahové. Zaujímá celkovou 

plochu 6300 m2 a je ve tvaru obráceného písmene L. V současné době je staveniště 

zatravněno a bez větších porostů.  

Před zahájením výstavby bude provedeno odstranění veškerých křovin, sejmutí ornice a 

převoz na deponii s částečným uskladněním na mezideponii pro pozdější pouţití na rozhrnutí 

okolo budovy a ozelenění. 

Podrobné řešení dopravního značení a dopravních tras je řešeno v koordinační situaci s širšími 

dopravními vztahy. 

Na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní komunikace šířky 3m, délky 75 m z 

prefabrikovaných ŢB panelů tvaru obráceného písmene L, která bude uloţena na vrstvě 

zhutněného štěrkopísku tl. 100mm a bude napojena na místní komunikaci. Poloměr zatáčky 

pro příjezd na staveniště je 15 m. Poloměr vyhovuje všem navrţeným vozidlům. 

Vertikální doprava bude zajištěna pomocí vertikálního věţového jeřábu Cranservice MB 

1043. Zaloţen bude na patkách o rozpětí základny 6 x 6 m. Další zvedací mechanizmus bude 

slouţit pro hrubou stavbu a dokončovací práce a je jím sloupový stavební výtah GEDA 500 Z, 

k dispozici bude také stavební vrátek IBER-UNO. 

Materiál bude uskladněn na dřevěném podkladu na skládkách z hutněné štěrkodrtě 

v tl.100mm nebo v lehké ocelové hale uloţené na panelech. Celková plocha skladů a skládek 

je 704m
2 

. Pokud bude ukládáno více prvků na sebe, je potřeba jednotlivé vrstvy proloţit 

dřevěným podkladem, aby nedošlo k poškození materiálu a aby bylo moţné lépe manipulovat 

s jednotlivými prvky např. paletizačním vozíkem. 

Staveniště před instalací zařízení staveniště oplotíme pomocí přenosného plotu HERAS M200 

o výšce 1,8 m, délky 345m opatřeného ochranou folii tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

šíření prachu a nečistot do okolního prostředí. Plot bude opatřen uzamykatelnou bránou. 

Stavba je napojena na běţné inţenýrské sítě, tj. plynovodní, elektrickou, vodovodní přípojku, 

na vedení ústředního vytápění a kanalizační oddílná síť. Provizorní rozvody IS budou 

napojeny do přípojek, které budou vyuţity pro stávající objekt. 

Na vnitrostaveništní komunikaci bude napojena rozšířená plocha z panelů pro omývání 

znečištěných strojů a automobilů. Plocha je ve spádu 3℅ a je napojena na přípojku kanalizace 

a opatřená odlučovačem ropných látek. 

Ornice bude před zahájením prací shrnuta v celém rozsahu coţ činí celkem 1575 m
3
 z čehoţ 

750m
3 

bude odvezeno dle poţadavků na skládku, část ornice coţ je 825 m
3
 bude uloţena na 

staveništi na mezideponii ornice v jiţní části staveniště a bude pouţito na
 
 sadové úpravy. 
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Výkopek zeminy bude uloţen na mezideponii výkopku v severní části staveniště. 

Mezideponie se nacházejí v blízkosti stavby. Výkopek bude pouţit na obsyp základových 

pasů spolu s recyklátem a také na zásyp kolem objektu. Mnoţství výkopku je 261,05m
3
, 

mnoţství potřebné k obsypu a zásypu kolem objektu je 576,45m
3 

. Zbylé potřebné mnoţství 

tedy 315,4m
3 

bude přivezeno ze skládky.  

 

6, Realizace hlavních technologických etap 

 
Zemní práce 

Samotné zemní práce začnou vyčištěním staveniště od porostů, keřů, apod. a následně začne 

sejmutí ornice po celé ploše staveniště v tloušťce 25cm. Část sejmuté ornice bude odvezena a 

část uloţena na staveništní mezideponii, kde bude později vyuţita k rozhrnutí okolo budovy a 

ozelenění v rámci sadových úprav. Následně se provede polohové vytyčení stavebního 

objektu dle projektové dokumentace a polohové vytyčení 61ks vrtů Ø630mm v délkách: 3ks – 

3,5m, 12ks – 4,5m, 1ks – 5m, 1ks – 5,5m, 4ks – 6,5m, 8ks – 7m, 1ks – 7,5m, 4ks – 8m, 5ks – 

8,5m, 3ks – 9m, 8ks – 9,5m, 8ks – 10m, 1ks – 11m. Celkem 440m pilot. Pouţitý beton 

C25/30, XA1, ocel 10 505. Vrty budou provedeny soupravou Bauer BG 28 H. Piloty budou 

provázány se základovými pasy. Následuje uloţení leţaté kanalizace, podsyp a obsyp pískem, 

zkouška těsnosti při které bude účasten technický dozor investora z důvodu, ţe se jedná o 

zakrytou konstrukci, následné zasypání a zhutnění. Poté provedeme definitivní začištění 

základové spáry. 

 

 

 

Základy 

ŢB základové pasy budou provedeny aţ po odbourání hlav pilot. Před betonáţí základových 

pasů budou přímo vytvořeny dráţky pro budoucí instalace. Dále budou osazeny chráničky pro 

rozvody elektro – silnoproud i slaboproud. Provede se bednění základových pasů 

z vodovzdorné překliţky, osazení výztuţe a betonáţ. V první fázi bude provedena betonáţ 

pasů do úrovně 100mm pod budoucí horní hranu pasu, zbylých 100mm se nadbetonuje 

současně s betonáţí desky. Betonáţ desky se provede aţ po vyplnění prostoru mezi pasy. Po 

provedení betonáţe musí být betonová směs dostatečně provibrována. Po vybetonování pasů i 

desky a technologické pauze min 2dny můţeme odbednit. Uzemňovací soustava bude uloţena 

pod izolační vrstvy a bude vyvedena min 500 mm nad budoucí terén.  Nezapomínáme na 

kropení betonu z důvodu vysychání. 

 

 

 

Hrubá vrchní stavba 

Dva dny po betonáţi základové desky je moţné provést polohové vytyčení nosného 

obvodového zdiva dle projektové dokumentace, následně provedeme vodorovný nátěr 

penetrace a natavíme parozábranu - asfaltové pásy a můţe se začít se zděním. Po dozdění 

nosného zdiva je moţné provádět bednění stropní konstrukce, armování a betonáţ. Bednící 

desky budou opatřeny odbedňovacím olejem. Krytí výztuţe bude zajištěno distančními prvky. 

Betonáţ monolitického stropu bude provedena pomocí čerpadla na beton Putzmeister BSF 38-

16. Stropní deska bude betonována v ucelených celcích. Betonová směs musí být dostatečně 

provibrována. Nezapomínáme na kropení betonu z důvodu vysychání. Stropní deska bude i po 

odbednění nadále podepřena stojkami po dobu minimálně 28 dní od betonáţe konstrukce. Po 

technologické pauze minimálně 2dny, nutné pro tuhnutí a tvrdnutí můţeme polohově vytyčit 
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svislé nosné zdivo 2.NP dle projektové dokumentace a začít se zděním. Postup provádění 

monolitické stropní konstrukce i zdění provádíme opakovaně při 2.,3. i 4.NP stejně jako při 

1.NP. Při vyzdívání průběţně provádíme osazení monolitického schodiště a schodišťových 

stěnových panelů. Provádí se vyzdívání příček, montáţ plastových oken a hliníkových 

vstupních dveří, osazení ocelových zárubní, zahájení montáţe vnitřních instalací jako rozvody 

vody, kanalizace, plynu, ústřední vytápění a elektroinstalace, vylití anhydritových podlah. 

 

 

 

Provedení jednoplášťové ploché střechy 
Plochá jednoplášťová střecha novostavby je řešená jako nepochází. Nejprve se na betonové 
stropní konstrukci provede penetrační nátěr, po zaschnutí se následně nataví parozábrana - 
asfaltový pás pomocí hořáku. Na atiku uloţíme polystyren a na něj ve spádu přikotvíme OSB 
desky, které opatříme oplechováním – okapový nos. Poté na parozábranu poloţíme dvě vrstvy 
tepelné izolace, vrstvu geotextilie a nakonec se rozvine hydroizolace z měkčeného PVC, která 
se z důvodů sání mechanicky přikotví pomocí zatloukacích talířových kotevních prvků 
průměru 8 mm do stropní konstrukce. Kotevní prvky jsou kotveny po 30 cm. Přesah musí 
překrývat kotvení a přesahovat za líc hmoţdinek minimálně o 50 mm. Přesahy se pro zajištění 
úplné vodotěsnosti aktivují v šířce 30 mm horkým vzduchem. Tepelná izolace střešní 
konstrukce bude navazovat na zateplení obvodu – atika bude celá obalená. Stejně tak 
hydroizolační folie navazuje na atiku. 
 

 

 

Dokončovací práce 

Provedou se vnitřní omítky. V místnostech s dokončenou povrchovou úpravou můţe dojít ke 

kompletaci a dokončení rozvodů elektrické energie, vody, kanalizace, dopojení plynu do 

kotlů. Dále se provede osazení vnitřních plastových parapetů, sádrokartonové podhledy, 

pokládka dlaţby a podlahových krytin, dřevěné vnitřní zárubně, provedení fasády, nátěry 

ocelových prvků, montáţ dveří do zárubní a montáţ jejich kování, rozprostření ornice a 

sadové úpravy. 

 

 

7, Popis textových částí stavebně technologického projektu 

 

7.1. Technická zpráva – zásady organizace výstavby 

 

Technická zpráva zařízení staveniště je zaměřena na technické řešení zařízení staveniště a 

věci s ním související. Zpráva je zpracována z důvodu, aby nedošlo k problémům jako např. 

málo místa na uskladnění materiálu, nezajištěna energie, nevhodné umístění strojů, apod. 

Zpráva popisuje umístění a charakter staveniště, jeho jednotlivé části ve vztahu k postupu 

výstavby bytového domu M6. Součástí technické zprávy zařízení staveniště je kromě 

podrobných informací také navrţení mobilních buněk – zázemí pracovníků a skladů, 

oplocení, vnitrostaveništní komunikaci, zpevněné plochy, seznam produkovaného odpadu a 

nakládání s ním. 
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7.2. Návrh hlavních stavebních strojů 

 

Zde jsou navrţeny jednotlivé stroje a mechanismy potřebné pro výstavbu bytového domu. 

Jedná se o stroje pro zemní práce, dopravní prostředky, stroje pro zpracování a dopravu 

betonové směsi, stavební výtah, vrátek, jeřáb, apod. 

 

 

7.3. Technologický předpis pro provedení zateplovacího systému 

 

Technologický předpis detailně popisuje provádění zateplovacího systému bytového domu.V 

předpisu jsem zpracovávala obecné informace, vlastnosti a mnoţství materiálů, pracovní 

podmínky, převzetí stavby a staveniště, obecné pracovní podmínky, personální obsazení, 

stroje, nářadí a pracovní pomůcky, pracovní postupy, kontrolu kvality, jakosti, ochranné 

pomůcky a BOZP. 

 

 

7.4. Technologický předpis pro provedení anhydritových podlah 

 

Technologický předpis detailně popisuje provádění anhydritových podlah bytového domu.V 

předpisu jsem zpracovávala obecné informace, vlastnosti a mnoţství materiálů, pracovní 

podmínky, převzetí stavby a staveniště, obecné pracovní podmínky, personální obsazení, 

stroje, nářadí a pracovní pomůcky, pracovní postupy, kontrolu kvality, jakosti, ochranné 

pomůcky a BOZP. 

 

 

7.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zpracována podle Nařízení vlády 591/2006 Sb. O 

bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost zdraví při práci na staveništích a Nařízení 

vlády 362/2005 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost zdraví při práci na 

staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

U kaţdého pracovníka jsou vyţadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 

7.6. Ekologická opatření 

 

Ekologické opatření na stavbu se vyhotovuje z důvodu sníţení negativních ekologických 

vlivů na okolí stavby. Zde je upozorněno na činnosti, při kterých můţe dojít k poškození 

ţivotního prostředí. U kaţdé z těchto činností je uvedeno, jak těmto negativním vlivům účinně 

předcházet či je sníţit na minimum. Jedná se zejména o opatření proti hluku a vibracím, 

znečišťování ovzduší, omezování prašnosti a emisí bláta na komunikacích a ochrana zeleně. 
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7.7. Staveništní nároky energií 

 

Spotřeba vody a elektrické energie je navrţena na maximální nejnepříznivější spotřebu tak, 

aby nedocházelo k výpadkům elektrické energie z důvodu přetíţení elektrické sítě a 

nedostatečnému průtoku vody z důvodu malé dimenze vodovodního potrubí. Potřeba 

elektrické energie je vypočítána pro období největšího odběru, kdy se bude na staveništi 

současně pouţívat věţový jeřáb, stavební výtah, ponorný vibrátor, kompresor sila, okruţní 

pila, vrtačka a tlaková myčka. Výsledkem je nutný výkon elektrického proudu. Nutný přítok 

vody je vypočten pro potřebu vody na hygienické účely, výrobu a ošetřování betonové směsi, 

výroba malty a očištění strojů. Výsledkem je minimální dimenze staveništní přípojky vody. 

 

 

8, Popis grafických a výpočetních částí stavebně technologického projektu 

 

8.1. Širší vztahy dopravních tras a koordinační situace stavby 

 

Ve výkresu koordinační situace je zaznačeno umístění stavby a okolí stavby. Širší vztahy 

dopravních tras hodnotí moţné příjezdy dopravních prostředků s materiálem do místa 

staveniště. 

 

 

8.2. Zařízení staveniště 

 

Výkres zařízení staveniště je grafické znázornění jiţ zmíněné technické zprávy – zásady 

organizace výstavby, která je zaměřena na technické řešení zařízení staveniště a věci s ním 

související. Výkres je zpracován z důvodu, aby bylo graficky znázorněno umístění buněk, 

stavby, skladů, oplocení, vnitrostaveništní komunikace, zpevněné plochy, sila a kontejnery a 

přenosné dopravní značky, které omezují provoz v místě staveniště. Po zpracování výkresu 

zařízení staveniště bude zřejmé, kam vhodně umístit stroje po ukončení pracovní doby nebo 

např. umístění mezideponie apod.  

 

 

8.3. Průkaz zvedacího mechanismu 

 

Výkres zvedacího mechanismu obsahuje zejména diagram nosnosti, kde jsou vyznačeny 

křivky maximálního zatíţení (t) na konkrétní vzdálenost (m). Při stanovení nejtěţšího a 

nejvzdálenějšího břemene musíme prokázat, ţe na danou vzdálenost, ve které se břemena 

nacházejí, nedojde k přetíţení jeřábu. 

 

 

8.4. Detail 

 

V tomto případě jsem se zaměřila na provedení detailu terasy, který mi byl poskytnut 

projektantem. Zvolení ukotvení zábradlí shora do betonových tvarovek a tím vytvoření 

,,vany“ na terase mi nepřipadá příliš vhodné z důvodu odvodnění a zmenšení prostoru terasy, 
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a proto jsem navrhla řešení s kotvením zábradlí z čela. Dále jsem zaměnila polystyren XPS 

pod venkovním parapetem za termoplastickou pěnu compacfoam z důvodu vyšší pevnosti a 

eliminaci rizika prošlápnutí parapetu. 

 

 

8.5. Propočet stavby 

 

Jednotlivé stavební objekty jsem zatřídila dle třídníku JKSO a ocenila. Jedná se o orientační 

cenu stavby dle technicko hospodářského ukazatele. Vše je vytvořeno v program Build 

Power. 

 

 

8.6. Časový a finanční plán stavby – objektový a časový plán hlavního stavebního 

objektu 

 

Časový plán stavebních prací se řeší z důvodu časové návaznosti jednotlivých etap a prací při 

výstavbě objektu. Harmonogram zajišťuje, aby nedocházelo ke zbytečným časovým 

prodlevám či neschopnosti dokončit stavbu do poţadované doby. Časový a finanční plán 

stavby – objektový je vyhotoven převodem vypracovaného propočtu v programu Build Power  

do program excel, kde je upraven a časový plán hlavního stavebního objektu je z poloţkového 

rozpočtu převeden do program microsoft project. Ceny jednotlivých stavebních objektů jsou 

stanoveny dle technicko hospodářského ukazatele. 

 

 

8.7. Limitky strojů, materialů a pracovníků 

 

Z poloţkového rozpočtu je převzato mnoţství a typ materiálů potřebných pro výstavbu 

bytového domu. Dále bude určen potřebný počet normohodin a strojhodin a potřebný počet 

pracovníků a strojů. 

 

8.8. Položkový rozpočet SO01 Bytový dům 

 

Rozpočet byl zpracován v programu Build Power. Výkaz výměr jsem počítala z projektové 

dokumentace. Rozpočet je zpracován z důvodu přehledu o finančních nákladech na stavbu. 

Dále jsem do rozpočtu přidala poloţku vedlejší rozpočtové náklady na zařízení staveniště ve 

výši 3,0%. Vedlejší rozpočtové náklady jsou podrobně vyčísleny v technické zprávě ke 

stavebně technologickému projektu. 

 

 

8.9. Kontrolní a zkušební plán 

 

V kontrolním a zkušebním plánu jsou uvedeny jednotlivé činnosti, které budou při výstavbě 

bytového domu probíhat. Jsou zpracovány do přehledné tabulky, ze které je zřejmý způsob 

kontroly, dle jakého předpisu nebo normy bude probíhat a kdo kontrolu provede.  
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9. Maximální potřeba vody 
 

Výpočet maximálního potřebného mnoţství vody na jeden den je proveden pro výstavbu 

bytového domu M6 v Brně - Slatině, kdy se počítá s vodou potřebnou pro výrobu a ošetřování 

betonu , výrobě malty pro zdění, omítky, mytí znečištěného nářadí a vodou slouţící pro 

hygienické účely pracovníků.   

 

A) Voda pro provozní účely 

Potřeba vody pro: 
Měrná 

jednotka 

Mnoţství 

m.j. 

Norma 

spotřeby [l] 

Potřebné 

mnoţství 

vody 

Výroba betonové směsi m
3
 2 175 350 

Ošetřování betonu m
2
 683 15 10245 

Výroba malty pro zdění m
3
 35 150 5250 

Očištění strojů a 

automobilů a omytí 

znečištěného nářadí 

   

250 

     

Mezisoučet A 16095 

 

 

sl
t

A

t

kP
Q nn

n /89,0
36008

6,116095

3600

6,1

3600
 

 

 

B) Voda pro hygienické účely 

Potřeba vody pro: Měrná jednotka Mnoţství  m.j. 
Norma 

spotřeby [l] 

Potřebné 

mnoţství 

vody 

Hygienické účely 1 pracovník 22 pracovníků 40 880 

Sprchování 1 pracovník 12 pracovníků 45 540 

    

Mezisoučet B 1420 

 

 

sl
t

B

t

kP
Q nn

n /13,0
36008

7,21420

3600

7,2

3600  

Qn = 0,89 + 0,13= 1,02 l/s 

 

Q = Qn + 0,2x Qn = 1,02 + 0,2 x 1,02 = 1,2 l/s …..DN 32 
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Výpočet potřeby vody: 

Qn – spotřeba vody v l/s 

Pn – spotřeba vody v l/den (směnu, hodin) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

 Poţární voda bude zajištěna z podzemního poţárního hydrantu umístěného v komunikaci na  

vodovodním řadu ve vzdálenosti do 150m od posuzovaného objektu.       

 Mnoţství vody pro poţární účely se stanovuje po dohodě s útvarem poţární ochrany. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzování potrubí         

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 

Jmenovitá světlost v " 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 

Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 
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10. Maximální příkon elektrické energie 
 

Příkon elektrické energie je počítán pro celou výstavbu bytového domu, kdy se počítá 

s pouţíváním elektra potřebného pro tuto výstavbu 

 

 

Příkon elektromotorů P1 
Stavební stroj Příkon strojů  [kW] 

Ponorný vibrátor 3,6 

Stavební výtah 5,5 

Věţový jeřáb 35,3 

Kompresor sila 5,5 

Pila okruţní 5,2 

Vrtačka 1,5 

Tlaková myčka na očištění strojů 1,5 

Elektrický přímotop 3x2 KW 6 

  

P1 příkon 63,2 

 

 

 

Příkon vnitřního osvětlení  P2 

 

 

Osvětlení 
Příkon světla      

[kW] 
Počet 

Příkon osvětlení celkem 

[kW] 

Vnitřní osvětlení 

objektu 
0,5 6 3 

Šatna, kancelář, 

jídelna 
0,036 18 0,65 

Hygienické 

zařízení 

0,036 4 0,14 

0,009 5 0,05 

Uzamykatelný 

sklad 
0,036 6 0,22 

  

P2  příkon osvětlení 4,06 

 

 

 

Příkon vnějšího osvětlení  P3 

 

Osvětlení 
Příkon světla      

[kW] 
Počet 

Příkon osvětlení celkem 

[kW] 

Venkovní 

osvětlení 
1 2 2 

  

P3  příkon osvětlení 2 
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2

1

2

321 )7,0()8,05,0(1,1 PPPPxS  

 

 

1,1 koeficient ztráty ve vedení  

0,5 koeficient současnosti elektromotorů 

0,7 

0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 

 

Výpočet nutného příkonu elektrické energie 

 

kWxS

x

PPPPxS

3,632,448,361,1

)2,637,0()206,48,02,635,0(1,1

)7,0()8,05,0(1,1

22

22

2

1

2

321

 

Nutný příkon staveništní přípojky elektrického proudu během jednoho dne provádění stavby 

je 63,3 kW. 
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11. Vedlejší rozpočtové náklady na zařízení staveniště 

 
1, Pronájem jeřábu 

 
40 000Kč/měsíc 

5 měsíců pronájmu 

 

40 000x5 = 200 000Kč 
 

 

 

2, Pronájem mobilního oplocení 

 
Oplocení 3,5x1,8m – 11Kč/den 

Nutný počet kusů – 100Ks……..350m 

11Kč x 100Ks = 1100Kč 

Branka – 38Kč/den 

1100 + 38 = 1138Kč/den za celé oplocení s brankou 

1138x30 = 34 709/měsíc 

 

34 709x14měsíců = 485 926Kč 
 

 

 

3, Pronájem buněk 

 
Buňka CS 12 – 6500Kč/měsíc………………….1x 

Buňka CS 01 – 3000Kč/měsíc………………….2x 

Buňka CL 01 – 2800Kč/měsíc………………….7x 

Buňka DUO CL 07 + CL 04 – 5200Kč/měsíc….1x 

 

6500+6000+19600+5200 = 37 300Kč 

 

37 300x14měsíců = 522 200Kč 
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4, Přípojky vody, kanalizace  a elektrické energie 

 
Přípojka vody pro provoz zařízení staveniště……………29 140 Kč 

Přípojka kanalizace pro provoz zařízení staveniště………45 650 Kč 

Přípojka elektrické energie..……………………………...37 240 Kč 

29 140+45 650+37 240 = 112 030 Kč 

 

 

 

5, Spotřeba vody a elektrické energie 

 
Maximální nejnepříznivější spotřeba vody...17 515  l/den x220dní = 3 878 250 l = 3 878,3 m

3
 

x 60 Kč = 232 698 Kč 

Maximální nejnepříznivější spotřeba el.energie… 63,3KW/den x150dní = 9495KW x 4,50 Kč 

= 42 728 Kč 

 

232 698 + 42 728 = 275 426 Kč 

 

 

200 000 + 485 926 + 522 200 + 112 030 + 275 426 = 1 595 582 Kč                   

......................... 3 % z celkových nákladů.................... 
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Zásady organizace výstavby 
 

 

Rozdělení na stavební objekty:  

 

 SO 01 Bytový dům M6 

 SO 02 Plynová přípojka 

 SO 03 Kanalizační přípojka 

 SO 04 Vodovodní přípojka 

 SO 05 Přípojka elektřiny 

 SO 06 Oplocení 

 SO 07 Komunikace a zpevněné plochy 

 SO 08 Venkovní a sadové úpravy 

 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Staveniště je mírně svaţité směrem od komunikace – ulice Šmahové. Zaujímá celkovou 

plochu 6300 m2 a je ve tvaru obráceného písmene L. V současné době je staveniště 

zatravněno a bez větších porostů.  

Před zahájením výstavby bude provedeno odstranění veškerých křovin, sejmutí ornice a 

převoz na deponii s částečným uskladněním na mezideponii pro pozdější pouţití na rozhrnutí 

okolo budovy a ozelenění. 

Podrobné řešení dopravního značení a dopravních tras je řešeno v koordinační situaci s širšími 

dopravními vztahy. 

Na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní komunikace šířky 3m, délky 75 m z 

prefabrikovaných ŢB panelů tvaru obráceného písmene L, která bude uloţena na vrstvě 

zhutněného štěrkopísku tl. 100mm a bude napojena na místní komunikaci. Poloměr zatáčky 

pro příjezd na staveniště je 15 m. Poloměr vyhovuje všem navrţeným vozidlům. 

Vertikální doprava bude zajištěna pomocí vertikálního věţového jeřábu Cranservice MB 

1043. Zaloţen bude na patkách o rozpětí základny 6 x 6 m. Další zvedací mechanizmus bude 

slouţit pro hrubou stavbu a dokončovací práce a je jím sloupový stavební výtah GEDA 500 Z, 

k dispozici bude také stavební vrátek IBER-UNO. 

Materiál bude uskladněn na dřevěném podkladu na skládkách z hutněné štěrkodrtě 

v tl.100mm nebo v lehké ocelové hale uloţené na panelech. Celková plocha skladů a skládek 

je 704m
2 

. Pokud bude ukládáno více prvků na sebe, je potřeba jednotlivé vrstvy proloţit 

dřevěným podkladem, aby nedošlo k poškození materiálu a aby bylo moţné lépe manipulovat 

s jednotlivými prvky např. paletizačním vozíkem. 

Staveniště před instalací zařízení staveniště oplotíme pomocí přenosného plotu HERAS M200 

o výšce 1,8 m, délky 345m opatřeného ochranou folii tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

šíření prachu a nečistot do okolního prostředí. Plot bude opatřen uzamykatelnou bránou. 

Stavba je napojena na běţné inţenýrské sítě, tj. plynovodní, elektrickou, vodovodní přípojku, 

na vedení ústředního vytápění a kanalizační oddílná síť. Provizorní rozvody IS budou 

napojeny do přípojek, které budou vyuţity pro stávající objekt. 
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Na vnitrostaveništní komunikaci bude napojena rozšířená plocha z panelů pro omývání 

znečištěných strojů a automobilů. Plocha je ve spádu 3℅ a je napojena na přípojku kanalizace 

a opatřená odlučovačem ropných látek. 

Ornice bude před zahájením prací shrnuta v celém rozsahu coţ činí celkem 1575 m
3
 z čehoţ 

750m
3 

bude odvezeno dle poţadavků na skládku, část ornice coţ je 825 m
3
 bude uloţena na 

staveništi na mezideponii ornice v jiţní části staveniště a bude pouţito na
 
 sadové úpravy. 

Výkopek zeminy bude uloţen na mezideponii výkopku v severní části staveniště. 

Mezideponie se nacházejí v blízkosti stavby. Výkopek bude pouţit na obsyp základových 

pasů spolu s recyklátem a také na zásyp kolem objektu. Mnoţství výkopku je 261,05m
3
, 

mnoţství potřebné k obsypu a zásypu kolem objektu je 576,45m
3 

. Zbylé potřebné mnoţství 

tedy 315,4m
3 

bude přivezeno ze skládky.  

 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Přes staveniště a také v okolí vedou sítě technické infrastruktury. Pro zajištění pitné a 

uţitkové vody je navrţena přípojka vody, která bude provedena z PE 63x5,8, hlavní domovní 

uzávěr a vodoměrnou sestavou bude umístěn v šachtě před objektem. Přípojka bude napojena 

na vodovodní řad pro veřejnou potřebu z trub litinových hrdlových DN 100. Napojení na 

veřejný vodovodní řad bude provedeno navrtávacím pasem na litinová potrubí s kulovým 

kohoutem. Na tuto přípojku se napojí dočasné vedení vody do buněk přes vodoměrnou šachtu. 

Nápojným bodem pro silnoproud je přípojková skříň osazená na severní straně. Odtud bude 

vedeno v chráničkách do rozvaděčů v jednotlivých vchodech. 

Optické kabely budou zavedeny do místnosti technického vybavení v průchodu, kde se budou 

nacházet překladače na metalické rozvody. Bude provedeno zatrubkování do jednotlivých 

vchodů, které prochází v průchodu v zemi a následně vede v podlaze přes jednotlivé byty.  

Pro odvedení splaškových odpadních vod z nově navrţeného bytového domu je navrţena 

přípojka kanalizace splaškové, která bude provedena z KT 200, sběrná šachta bude usazena na 

jiţní straně objektu. Přípojky dešťové kanalizace jsou navrţeny z KT 200. Šachty budou 

umístěny na východní straně objektu. Přípojky budou napojeny do profilu stávající stoky 

kanalizace pro veřejnou potřebu z trub kameninových DN 300. Napojení bude provedeno 

jádrovým vývrtem. Navrţená plastová revizní šachta je opatřená litinovým poklopem. 

Teplovod je s teplotním spádem 75/55°C celoročně. 

Přípojka plynu bude provedena z hlavního řádu, který je STL PE 110x10,0, potrubím HD-PE 

50x4,6 (STL) do skříně v průchodu, kde bude umístěn hlavní domovní uzávěr, plynoměr 

s regulátorem tlaku plynu, manometrem a filtrem.  

Do dalších dvou vchodů bude proveden nízkotlaký rozvod pomocí PE 90x5,4mm a 

PE 63x5,8mm. 
[1] 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

Při výstavbě bytového domu budou pro buňky a provoz staveniště zřízeny přípojky vody s 

vodoměrem, splaškové kanalizace a elektřiny. Staveniště bude zásobováno pitnou vodou, 

která bude pouţívána především pro hygienické a sociální účely, ošetřování betonové směsi, 

výrobu malt na zdění, omítek a mytí znečištěného nářadí. Staveništní kanalizace bude 

zbudována za účelem odvodu splašků ze sociální buňky. Elektrickou energií je zapotřebí 

zásobovat veškeré stavební  buňky, jeřáb, míchací zařízení, ruční stroje, silo, ostatní zařízení a 
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osvětlení staveniště. Osvětlení staveniště je řešeno dvěma halogenovými světly o příkonu 

1kW napojený na staveništní rozvaděč. 

 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Staveniště oplotíme pomocí přenosného plotu HERAS M200 o výšce 1,8 m, délky 345m 

opatřeného ochranou folii tak, aby nedocházelo k nadměrnému šíření prachu a nečistot do 

okolního prostředí. Plot bude opatřen uzamykatelnou bránou z důvodu úmyslného vniknutí 

nepatřičných osob. Staveniště bude za hranicí pozemku označeno příslušnými cedulemi s 

uvedením zákazu vjezdu nepovolaným vozidlům a zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

Provoz na staveništi se řídí platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vlády. 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.  

Nařízení vlády 362/2005 Sb. poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 

Veškeré činnosti v rámci výstavby musí být prováděny v souladu s ustanovením zákona č. 

262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce), dále vyhl. 137/1998 Sb. 

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

Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Zaměstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou povinni při činnostech pouţívat OOPP, 

čistící a mycí prostředky v souladu s ustanovením NV č.495/2001 Sb. Na veškerý materiál, 

konstrukční prvky, instalované technologie jsou dodavatelské firmy povinny předloţit 

dokumentaci v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (71/2000 Sb., 

102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb., 186/2006 Sb., 

481/2008 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb.) a vládních nařízení na zákon navazujících jakoţ i 

oprávnění a odbornou způsobilost pro výkon daných činností dle zvláštních předpisů. 

Budou dodrţeny poţadavky stanovené vyhl. 369/2001 Sb. (se změnou 492/2006 Sb.). Dle §6 

se jedná především o: 

 

 Bezbariérový musí být u vícepodlaţních objektů zajištěn nejméně do jednoho podlaţí  

 Zvonky a schránky do 1,2m výšky 

 Součinitelé smykového tření společných prostor min 0,6 [-] 

 Prosklené dveře na chodby budou ve výšce 1100 – 1600mm opatřeny výraznou páskou š. 

50mm nebo pruhem ze značek 50x50mm vzdálenými max. 150mm od sebe, jasně 

viditelnými proti pozadí. 

 Stupnice nástupního a výstupního schodu schodiště musí být výrazně kontrastně 

rozeznatelná  

 

 

 

 

   

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=362/2005&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=362/2005&PC_8411_ps=10#10821
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

 

Staveniště svým uspořádáním nijak neomezuje provoz pěších po chodníku nebo provoz na 

silnici. Doprava materiálu bude prováděna po frekventované komunikaci. Dále je nutné 

zajistit, aby okolí nebylo obtěţováno případným blátem z kol dopravních mechanizmů. 

Přilehlá veřejná komunikace bude pravidelně čištěna. Pracovní doba bude probíhat s ohledem 

na noční klid v době od 7:00 do 17:00, v případě potřeby do 21:00 hod. Bezpečný rozsah 

práce věţovým jeřábem vyplývá z výkresu zařízení staveniště. Ostatní práce nijak neomezují 

bezpečnost okolí. 

 

 

Ochrana zeleně a půdy 

Ornice bude před zahájením prací shrnuta v celém rozsahu a odvezena dle poţadavků na 

skládku, část ornice bude uloţena na staveništi 

 

Zamezení znečišťování veřejných komunikací 

Výjezd ze stavby bude kontrolován povolanou osobou. Na staveništi bude zhotovena 

staveništní zpevněná komunikace pro očištění vozidel s bočním ţlabem, zaústěn do ORL 

s napojením na kanalizaci, přes kterou musí kaţdý mechanizmus opouštějící staveniště projet.  

 

 

Recyklace stavebního odpadu 

 

Stavební odpad, který vznikne při výstavbě bytového domu bude odvezen, uloţen a 

recyklován firmou SITA CZ, a.s. 

 

 

Vzniklý odpadový materiál bude skladován ve dvou kontejnerech o objemu 10m
3 

umístěných 

na staveništi. Po naplnění budou odvezeny firmou SITA CZ, a.s. do logistického centra 

v Brně na ulici Holzova 14. Firma SITA CZ, a.s. vyuţívá technologie: 

 

 

 Spalovny a spalování 

 Skládky a skládkování 

 Recyklace 

 Kompostárny 

 

Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. Ministerstva ţivotního 

prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů  

 

http://www.sita.cz/page/1828.spalovny/
http://www.sita.cz/page/1824.skladkovani/
http://www.sita.cz/page/1822.recyklace/
http://www.sita.cz/page/1826.kompostovani/
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Legenda kategorie odpadu:               Legenda likvidace odpadu 

 

O….ostatní odpad                        A…..bude uloţeno na skládku určenou pro  příslušnou kategorii odpadu 

 

N….nebezpečný odpad                      B…..bude odevzdáno do sběrných surovin 

 

                                                            C…..bude předáno k recyklaci 

 

 

 

V případě výskytu nebezpečných odpadů nebo odpadů obsahující nebezpečné látky je nutný 

souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být pouţita firma, která tento souhlas vlastní 

 

Kod 

odpadu 
Název odpadu 

Kateg. 

odpadu 

Likvid. 

odpadu 

17 02 01 odpad ze zpracování dřeva a výroby desek    O    A 

03 02 01 nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva    O    A 

08 04 09 odpadní lepidla a těsnící mater.obsahující org. rozpoušt.    N    A 

12 01 13 odpady ze svařování    N    B    

13 02 06 syntetické motorové, převodové a mazací oleje    N    A 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly    O    C 

15 01 02 

15 01 03 

plastové obaly PVC 

dřevěné obaly 

   O 

   O 

   C 

   C 

17 01 01 beton    O    A 

17 01 02 

17 02 01 

17 02 02 

17 02 03 

tvarovky 

dřevo 

sklo 

plast 

   O 

   O 

   O 

   O 

   A 

   A 

   A 

   A 

17 04 05 ţelezo a ocel    O     B  

17 04 11 kabely    O     B 

17 06 04 extrudovaný polystyren    O     A 

17 06 04 PVC folie    O     A 

17 06 04 

17 05 04 

17 09 04 

izolační materiály 

zemina a kamenivo bez nebezpečných látek 

směsný stavební odpad 

   O 

   O 

   O 

    A 

    A 

 

 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Šatny pro pracovníky 

 

Na jednoho pracovníka předpokládám 2 m
2 

podlahové plochy 

22 pracovníků x  = 44 m
2 

Navrhuji 4x obytný kontejner firmy KOMA CL 01 (rozměry 6058x2438) 
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Obytný kontejner typ CL 01  
 

                      

okno 1x1765/1335mm plastové OS, sklo ditherm;k=1,1 

roleta 1x plastová integrovaná s bezp. zaráţkami 

sv. výška 2.500mm  

podlaha PVC 

dveře venkovní 875/2000mm oboustranně lakované  

elektro 2x380V - vstup, výstup, 2x osvětlení 1x36W 

elektro 2 3x220V zásuvka, rozvaděč s jističi 

stohovatelnost 3x stohovatelný  

požární odolnost za příplatek II.stupeň, III.a vyšší stupeň  

 

 

 

 

Kanceláře 

 

Kanceláře jsou určeny pro stavbyvedoucího, mistra, technický dozor investora. Dále budou 

slouţit pro kontrolní dny či kolaudaci. Bude zde uloţena veškerá projektová dokumentace a 

veškeré ostatní potřebné dokumenty. V případě potřeby bude kancelář slouţit jako 

ošetřovna. Bude zde lékárnička a hasící práškový přístroj. Na nástěnce nebudou chybět 

důleţitá telefonní čísla na policii, hasiče, záchranou sluţbu, plynárny, vodárny a kanalizace a 

rozvodnu energie. 

 

Navrhuji 3x obytný kontejner firmy KOMA CL 01 (rozměry 6058x2438) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koma-rent.cz/katalog-kontejneru/obytne-kontejnery/obytny-kontejner-typ-cl-01
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Obytný kontejner typ CL 01  
 

 

 

 

                      

okno 1x1765/1335mm plastové OS, sklo ditherm;k=1,1 

roleta 1x plastová integrovaná s bezp. zaráţkami 

sv. výška 2.500mm  

podlaha PVC 

dveře venkovní 875/2000mm oboustranně lakované  

elektro 2x380V - vstup, výstup, 2x osvětlení 1x36W 

elektro 2 3x220V zásuvka, rozvaděč s jističi 

stohovatelnost 3x stohovatelný  

požární odolnost za příplatek II.stupeň, III.a vyšší stupeň  

 

 

 

 

 

Umývárny 

 

Sprchové kabiny :  1 ks pro 10-15 osob 

Umyvadla :  1 ks pro 5-8 osob 

Záchody:  1ks pro 20 osob 

Navrhuji 2x sanitární kontejner firmy KOMA  CS 01(rozměry 2990x2438) 

Navrhuji 1x sanitární kontejner firmy KOMA  CS 12(rozměry 6058x2438) 

 

 

 

 

 

http://www.koma-rent.cz/katalog-kontejneru/obytne-kontejnery/obytny-kontejner-typ-cl-01
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                        Sanitární kontejner typ CS 01  
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

                        Sanitární kontejner typ CS 12 
 

okno 2x600/450mm plastové sklopné, sklo ditherm; k=1,1  

roleta - 

sv. výška 2.500mm  

podlaha PVC 

dveře venkovní 2x875/2000mm oboustranně lakované  

elektro 2x380V - vstup, výstup, 2x osvětlení 9W  

elektro 2 2x220V zásuvka, rozvaděč s jističi  

stohovatelnost 3x stohovatelný  

požární odolnost za příplatek II.stupeň, III.a vyšší stupeň  

sanitární vybavení 2x WC, 2x umývátko SV, 1x pisoár, 1x ostydová desk 

http://www.koma-rent.cz/katalog-kontejneru/sanitarni-kontejnery/sanitarni-kontejner-typ-cs-01
http://www.koma-rent.cz/katalog-kontejneru/sanitarni-kontejnery/typ-cs-10
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okno 
1x600/450mm sklopné,sklo ditherm;k=1,1  

roleta - 

sv. výška 2.500mm  

podlaha GFK vana s podl. vpustí 

dveře venkovní 875/2000mm oboustranně lakované  

elektro 2x380V - vstup, výstup, 2x osvětlení 2x36W, 1x9W 

elektro 2 3x220V zásuvka, rozvaděč s jističi 

stohovatelnost 3x stohovatelný  

požární odolnost za příplatek II.stupeň, III.a vyšší stupeň  

sanitární vybavení 5x umývadlo TUV/SV, 4x sprcha, 2x boiler  

 

 

 

 

Sklady a skládky 

 

Na staveništi budou umístěny 3 skladovací kontejnery. Jeden bude slouţit pro uskladnění 

pracovního nářadí a malé mechanizace, druhý pro uskladnění stavebního materiálu, 

pytlovaných směsí apod, třetí pro skladování zbylých obkladů pro klienty bytů, 

nespotřebovaná lepidla, nátěry, apod. 

Kontejner bude opatřen bezpečnostním zámkem. Klíč bude mít na starosti skladník, který 

bude dbát zároveň na to, aby se pracovní pomůcky a mechanizace vracely v pořádku a 

očištěny po zkončení pracovní doby. 

Sklady a skládky budou umístěny převáţně v jiţní části staveniště. Podloţí skládek bude 

tvořeno zhutněnou vrstvou štěrku v tl. 100mm. Prostor skládek bude ve sklonu 2℅ z důvodu 

odvodnění.  

Doprava a montáţ buněk bude pomocí valníku a jeřábu. Pro zařízení staveniště budou 

zřízeny buňky KOMA, celkem 11 KS, které budou slouţit jako kanceláře, sociální zařízení a 

šatny.  

 

 

Na staveništi bude k dispozici silo na suché směsi, k němuţ náleţí i kompresor, kterým 

dopravíme suchou směs do místa zpracování. Silo bude umístěno v západní části staveniště, 

vedle jeřábu. 

Čištění vozidel bude probíhat na odstavné ploše slouţící také pro zacouvání vozidel pro 

snadnější výjezd. Odstavná plocha kolmo navazuje na vnitrostaveništní panelovou 

komunikaci. Spádovaná je směrem do kanalizační vpusti opatřené odlučovačem ropných 

látek. Na odstavné ploše se nachází vysokotlaké čistící zařízení. 

Po celou dobu výstavby je nutné udrţovat komunikace v čistém stavu a snaţit se zabránit 

jejímu znečištění a nadměrnému prášení. V případě znečištění je nutné zabezpečit 

mechanické čištění. 

Poloměry oblouků staveništní komunikace jsou 15m, coţ vyhovuje osobním i nákladním 

automobilům. 

Pro dopravení jeřábu na místo bude vyuţito podloţí tvořeno zhutněnou vrstvou štěrku v tl. 

100mm 
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  Likvidace zařízení staveniště 

Dodavatel stavby je povinen staveniště vyklidit do 30 dnů od ukončení své dodávky dle 

předmětu díla. Po uplynutí této doby lze ponechat jen ta zařízení a materiály, které jsou 

nutné pro provedení odstranění případných vad a nedodělků. Po jejich odstranění je nutno 

zbývající zařízení vyklidit do 30 dnů. Vnitrostaveništní komunikace z betonových panelů 

bude rozebrána a odvezena, veškerý prostor staveniště bude vyklizen a zbaven odpadu, bude 

demontováno oplocení a odvezeny buňky. 

 

 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

Dle zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §104 

odst. 2 vyţadují ohlášení buňky zařízení staveniště, věţový jeřáb a oplocení staveniště 

sousedící s veřejnou komunikací v případě, ţe jeho výška přesahuje 1,8m. 

 

 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany   zdraví 

 

Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který musí být 

po dobu výstavby k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit poţadavky na 

provádění stavební i technologické práce při dodrţení zásad bezpečnosti práce.  

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu staveniště se vychází z platných norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době uţívání staveniště dodrţovány. 

Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště budou proškoleni o bezpečnosti práce 

a prevenci rizik. Jedná se o tyto předpisy:  

Nařízení vlády 591/2006 Sb. poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 

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

Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Zákon 133/1985Sb.(ve znění pozdějších předpisů) a Vyhl. 37/1986Sb.O poţární ochraně 

 

 

Dodavatel stavebních prací je povinen: 

 Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce aţ po opuštění pracoviště a vybavit 

všechny pracovníky osobními ochrannými prostředky a pomůckami 

 Vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti 

pracovníků 

 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=362/2005&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=362/2005&PC_8411_ps=10#10821
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Pracovníci na stavbě jsou povinni: 

 Respektovat pracovní řád, dodrţovat pracovní dobu a plnit příkazy nadřízených 

 Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP , dodrţovat technologické předpisy 

 Dodrţovat bezpečnostní opatření, výstraţné signály 

 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 

 

Při výstavbě se bude řídit dle zákonů, vyhlášek a nařízení vlády  

Zákon č.17/1999 Sb. o ţivotním prostředí 

Zákonu č.185/2001 Sb. o odpadech 

Vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Zákonu č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

Zákonu č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Provoz zařízení staveniště nebude zatěţovat okolí ţádným nadměrným hlukem ani prašností.  

 

 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby                                                          1.3. 2011 

Předpokládaný termín ukončení výstavby                                                         8.5.2012 
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1) POPIS OBJEKTU 

 

Jedná se o stavební objekt bytového domu o 3 schodišťových sekcích, 4 nadzemních 

podlaţích.V domě je kromě bytů o velikosti 1+kk aţ 4+kk, celkem 31 bytů. 

Kvádr domu tvoří tři na sebe navazující řadové schodišťové sekce. Je orientován podél ulice 

Šmahové. V části severní je dům třípodlaţní, v části blíţe ul. Řipské čtyřpodlaţní. 

Vstupy k jednotlivým schodišťovým sekcím se zvonkovými tably či přístup k veškerému 

domovnímu vybavení a do přízemních bytů jsou řešeny jako bezbariérové. Kolem domu jsou 

oplocené zahrádky navazující na přízemní byty.  

Typická sekce zahrnuje otevřené schodiště, na které na kaţdém patře navazuje zateplená 

společná chodba - standardně se třemi byty - dva větší příčně provětrané a jedna garsoniéra 

orientovaná do ulice. Větší byty mají ze společné chodby přístupnou komoru pro sezónní 

potřeby. Minimálně jedna třetina obytných ploch kaţdého bytu je orientována na slunečnou  

stranu, kaţdý byt je více neţ dostatečně prosluněn a osvětlen ve smyslu platných předpisů. 

Konstrukční systém je příčný, stěnový. 

Konstrukce základů jsou navrţeny z betonu C25/30 XC2 a oceli 10505(R). Objekty budou 

zaloţeny na pilotách. 

Svislé nosné konstrukce jsou v navrţeném objektu zděné z cihelných bloků HELUZ. 

Obvodové i vnitřní nosné zdivo je tl. 250 mm.  

Stropy jsou navrţeny ţelezobetonové monolitické tloušťky 230 mm, nad posledním podlaţím 

(střecha) tl. 200mm. V místech vykonzolování stropních desek přes obvodový plášť bude 

v úrovni zateplení pouţito systému SCHOCK (ISOKORB). Překlady nad otvory jsou 

navrţeny HELUZ JISTROP 238. 

Schodiště je navrţené celé jako ţelezobetonové prefabrikované s panely z pohledového 

betonu. Všechny hlavní podesty jsou uloţeny vţdy přes SHOCK do stropní konstrukce a 

mezipodesta vţdy na stěnové ŢB prefabrikované panely. 

Nástupní rameno z 1NP (resp. z terénu) bude na jedné straně uloţeno na základ a na druhé 

straně na hlavní podestu ve 2NP. Další ramena v ostatních podlaţích jsou uloţena vţdy na 

hlavní podestu a mezipodestu.  

Zastřešení objektu je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s parotěsnou izolací 

s asfaltového pásu, tepelnou izolací EPS se spádovými klíny a hydroizolací z PVC folie, 

která je mechanicky kotvena do stropní konstrukce. Tepelná izolace střešní konstrukce bude 

navazovat na zateplení obvodu – atika bude celá obalená. 
[1] 
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2) STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE A ZAKLÁDÁNÍ 

Rypadlo nakladač         CAT 953D 
                                   
Celkový výkon: 239 kW  

 

Provozní hmotnost: 15,5t 

 

Maximální rychlost pojezdu: 10Km/h 

 

Objem lopaty: 1,85 m
3 
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Pásové rypadlo CAT 953D je určeno pro účely sejmutí ornice, hloubení rýh, rozhrnutí štěrku, 

zásyp a rozhrnutí ornice. Na staveniště bude dopraveno na valníku. Mimo pracovní dobu bude 

umístěn v severní části staveniště. 

 

 

 

Stroje pro pilotáž a zakládání  Vrtná souprava Bauer BG 28H 

 

 

 

Vrtná souprava vyvrtává otvory          

pro piloty. 

 

 

Zhutňovací stroj                               Vibrační deska Enar PEN 16 D 

 
 

Rozměr hutnící desky: 333x280mm 

 

Frekvence úderu: 85 Hz 

 

Odstředivá síla: 16 Kn 

 

Hmotnost: 86 Kg 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

maximální průměr piloty 1200 mm 

maximální hloubka vrtání 32 – 40 m 

výška pilotovací věţe od terénu 15 m 

maximální jmenovitý točivý moment 100 kNm 

maximální vrtací rychlost 43 rpm 

rychlost při vysípání (odhození vývrtu) 147 rpm 

zvedací síla hlavního navijáku 103 kN 

zvedací síla pomocného navijáku 41 kN 

výkon vznětového motoru 115 kW 

provozní hmotnost 27 t 

transportní hmotnost 26 t 

rozměry při transportu  

-délka 

-šířka 

-výška 

12,4 m 

2,55 m 

3,10 m 
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Zhutňování je technologický proces, při kterém umělým způsobem zvyšujeme objemovou 

hmotnost zeminy, působením statického nebo dynamického zatíţení. Cílem zhutňování je 

dosaţení takových změn ve zhutňovaném materiálu, aby budovaný násyp nebo provedený 

zásyp nepodléhal po zhutnění dalšímu sedání. 

 

Vibrační deska je poháněná benzínovým dvoudobým motorem. Pracovní deska je 

rozkmitávána k ní připojeným budičem. Vibrující deska pak rozkmitává hutněný materiál. 

Pouţívají se pro zhutňování malých kubatur nesoudrţných materiálů. Zhutňovací účinek je do 

hloubky 250 aţ 700 mm. 

 

 

 

Vibrační válec AR 65 
 

 

  

        Motor:  Hatz 1B 40 vzduchem chlazený 

 

        Výkon motoru: 8.6 kW 

 

        Pracovní šíře:  650 mm 

 

        Hutnící síla18 kN 

 

        Frekvence hutnění66/55 Hz 

 

        Hmotnost700 kg 

 

 

 

 

 

 

 

3) STROJE PRO VÝROBU, DOPRAVU A  ZPRACOVÁNÍ 

STAVEBNÍCH SMĚSÍ 

 
 

Zařízení pro zhutňování bet. směsí         Vibrátor ponorný AV 364 

 
                                          Vibrační rádius: 30cm 

                                          Výkon: 12 m
3
/h 

           Průměr hlavice: 36mm 

                                           Hmotnost: 9kg 
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Ponorné vibrátory jsou nejrozšířenějším zdrojem vnitřní vibrace. Vibrační energie je 

předávána přímým ponořením vibrační hlavice do betonové směsi. 

 

 

 

 

Plovoucí vibrační lišta            Hervisa Perles 

 
         Palivo: benzín 

 

         Délka profilu: 3m 

 

         Motor: Honda GX25 

          

         Hmotnost: 20kg 

 

         Umoţňuje vytvoření výjimečně hladkého  povrchu a 

         eliminuje potřebu hrubých úprav 

 

 

 

 

 

Silo pro suché maltové a omítkové směsi 
 

 

 

Silo 22,5 m
3
 

Šířka: 2,5 m 

Výška: 7,2 m 

 
Zastavěná plocha jednoho sila je 3x3m 

 

 
Při zdění a omítání budou zapotřebí zásobníky suché maltové a 

omítkové směsi, které budou dle potřeby průběţně doplňovány. 

Dováţeny jsou na nákladních automobilech a příjezdová 

komunikace musí být sjízdná pro těţká nákladní auta. 
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Pneumatické dopravní zařízení k silu 

 

 
 Výrobce: Profi 

 Kompresor: 5,5 Kw, 380 V, 50 Hz 

 El. Přípojka: jistič v rozvaděči 20 A, pracovní odběr 14 A 

 Rozměry: 1100x800x570mm 

 Hmotnost 180kg 

 

Ze zásobníku bude pomocí pneumatického dopravního zařízení 

naháněna maltová či omítková směs k omítačce nebo 

kontinuální míchačce 
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Omítací stroj Profi 

 
Rozměry: 1350x640x1450mm 

 

Výška pro plnění pytlovaného materiálu: 1000mm 

 

Celková hmotnost: 250 kg 

 

Mnoţství dodávaného materiálu: 22 l/min 

  

Dopravní vzdálenost: do 40 m 

 

Dopravní výška: do 30 m 

 

Pracovní tlak: do 30 bar 

 

Pro omítání vnitřních prostor pomocí omítačky, do které bude naháněna omítková směs ze 

zásobníku pomocí pneumatického dopravního zařízení 

 

 

 

4) Energetická zařízení 

Topný automat REMKO PGM 60 

 
 Max tepelné zatíţení: 2,2 KW 

 

Palivo: kapalný plyn 

 

Hmotnost: 20 kg 

 

 

 

Při vysoušení stavby a temperování částí ohroţených mrazem 

 

 

 

 

5)  STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI S OCELOVOU VÝZTUŽÍ 

 

Stroje a zařízení na zpracování betonářské oceli     
           

Rovnačky – stroje určené na vyrovnání betonářské oceli do průměru 12mm, která je do 

výroben dodávána v kotoučích, nebo na vyrovnání deformovaných prutů. Rovnaná ocel 

prochází mezi trojicí pevných válečků a dvojicí válečků posuvných. Trojice pevných válečků 

posouvá rovnanou ocel, která se mezi válečky narovná.  
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Stříhačky – jsou určeny k dělení betonářské oceli na poţadovanou délku. Jsou bud ruční nebo 

motorové, ve stacionárním nebo přenosném provedení. 

 

Ohýbačky – na nich lze ohýbat ocelové pruty v libovolném místě jejich délky 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 
 

Okružní pila DTW 700                             Výrobce: GŰDE s.r.o. 

 

 
Technické parametry 

 

Napětí: 400 V  

 

Výkon motoru: 5,2 kW  

 

Otáčky motoru: 1380 ot./min.  

 

 Rozměry pilového kotouče: 700 mm  

 

Otvor 30 mm  

 

 Tloušťka řezu: 230 mm 

 

 

 

 

Trafosvářečka Nordika 

1850 
 

Svářečka slouţí k bodovému svařování prutů výztuţe a kari sítí během ukládání výztuţe. 

Přivařování I nosníků přístřešku nad schodištěm a schodišťových kcích 
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Výrobce: Telwin 

 

Technické parametry 

 

Hmotnost: 14,5 Kg  

 

Napětí: 400V/50 Hz   

 

Napětí na prázdno: 48 V  

 

Průměr elektrody: 1,6 - 3,2 mm  

 

Příkon: 2,5 kW  

 

Rozměr: 380x260x315 mm  

 

Rozsah regulace: 40 - 140 A 

 

 

 

6) STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI S PVC FOLII 

 

Horkovzdušná pistole LEISER TRIAC S   

 
Napětí 230V 

 

Výkon 1600W 

 

 Mnoţství vzduchu 230 l/min 

  

Teplota regulovatelná 20-700 °C                                                                            

Rozměry 340x90mm 

 

 Průměr tělesa pro trysky : 31,5mm 

 

Hmotnost 1,3Kg  
 

 

Osvědčený standardní přístroj s vysokým svařovacím 

výkonem. Plynulá elektronická regulace přístroje zajišťuje široké spektrum pouţití a 

schopnost pistole pracovat s velkým mnoţstvím různých materiálů (PVC-P, PVC-U, PE-HD, 

PE-LD, PP, PPS, PC, PMMA, PS, ABS, PVDF atd. )svařování termoplastických umělých 

hmot a elastoplastů, svařování trubek, profilů, izolačních pásů, vrstvených tkanin, fólií …. 
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7) PROSTŘEDKY PRO DOPRAVU A MANIPULACI  S MATERIÁLEM 

 

Nákladní automobil         TATRA T 815 – 6x6.2 – 325kW – 26 tun 

 

 maximální rychlost 85km/h 
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Nákladní automobily a jejich vlečná vozidla jsou nejvíce rozšířené dopravní prostředky 

nekolejové dopravy. Třístranný sklápěč pro převoz sypkých hmot, zeminy, stavebních sutí a 

jiných materiálů. Svým výkonem umoţňuje pouţití i v obtíţných podmínkách. 

 

Celková hmotnost: 26 tun 

Délka: 7,7 m 

Šířka: 2,55 m 

Výška: 3,15 m 

 Šířka loţné plochy     2,42 m 
 

 

 

 

 

Kamion Scania R420 
 

 

 
 

 

 

Maximální rychlost     90km/h 

Výkon motoru:           3090 kW 

Celková hmotnost: 26 tun 

Délka návěsu: 16,5 m 

Šířka návěsu: 2,5 m 

Výška návěsu: 4 m 

 Šířka loţné plochy     2,42 m 
 

Kamion Scania je určen k dopravě stavebního materiálu 
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Hydraulická doprava         Čerpadlo na beton Putzmeister BSF 

38-16 

 
Objem bubnu: 7m

3 

 

Max. rychlost: 85 km/h 
 

Pro transport betonu z autodomíchávače na místo určení bude vyuţito čerpadlo na beton 

Putzmeister BSF 38-16 
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Technické parametry čerpací jednotky: 

Maximální teoretický výkon      165 m
3
/h 

Maximální tlak na beton      85 bar 

Maximální počet zdvihů za minutu     31 1/min 

Rozměr válce (průměr x zdvih)     230 x 2 100 mm 

 

Technické parametry ramene: 

Průměr potrubí       125 mm 

Max. vertikální dosah       37,1 m 

Max. horizontální dosah      33,1 m 

Min. rozkládací výšk       8,6 m 

Délka koncové hadie       3 m 

 
 

Autodomíchávač  SCANIA  
 

Pro přepravu betonové směsi na staveniště z certifikované betonárny je navrţen 

autodomíchávač SCANIA 114 380 8x4 o objemu 7 m
3
. 

 

 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sauto.cz/detail-vozu/nakladni/scania/ostatni/7160018
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Uţitečné zatíţení   18,75 t 

Max.celk.hmotnost vozidla  32,0 t 

Pohon     8 x 4 

Výkon motoru    279 kW 

Objem     7 m
3 

 

 
Autodomíchávače jsou vozidla s míchacím bubnem určená pro dopravu namíchaných 

betonových směsí, které během jízdy promíchávají. Výloţníky bývají montovány na 

automobilních podvozcích spolu s čerpadlem. Rameny výloţníku prochází potrubí, které je ve 

spodní části napojeno na výtlačné potrubí a na konci ukončeno gumovou koncovkou délky 2 

aţ 3m, která umoţňuje snadnou manipulaci s potrubím i do málo přístupných prostorů. 

 

 

 

Valník Goldhofer STN-L 4 
 

Valník taţený nákladním automobilem Tatra T815 je určen především k přepravě strojních 

zařízení a buněk na staveniště po veřejných komunikacích. 

 

 

Délka:      13,5 m 

 

Šířka:      3,0 m 

 

Nosnost:   52,0 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry: 

 
 

 

 

 



 

- 57 - 

 

Kontejner  
 

Tento kontejner bude pouţit pro uskladnění vzniklého odpadu. Kontejner bude přenášen 

jeřábem Craneservice MB 1043  

 

 

     Objem 10 m
3
 

     Nosnost  8,0 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ZDVIHACÍ A MONTÁŽNÍ PROSTŘEDKY 

 

Stavební výtah GEDA 500 Z 

 
 

Nosnost:  500kg osoby 

                 850kg náklad 

       

            Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby) 

                                         24 m/min (náklad) 

 

            Max. výška 100 m 

 

            Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 

 

            Rozměr klece 160/140/110 cm (d/š/v) 

 

            Zastavěná plocha 2x2,5 m 
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Stavební vrátek IBER – UNO  

 
 

         Výkon motoru: 240W 

       

         Hmotnost: 12Kg 

 

         Rozměry: 420 x 200 x 150mm 

 

         Nosnost: 100Kg 

 

         Rychlost zdvihu: 11,5m/min 

 

         Délka lana: 25m 

 

                                                                                Průměr lana: 3mm 

 

                                                                                Napětí motoru: 230V 

 

 

 

Jeřáb věžový  s pevnou věží a otočným výložníkem    

MB 1043 

 
Věţový jeřáb je vhodný pro svislou dopravu, zdvíhání a přemisťování břemen. Stavební 

věţový jeřáb MB 1043 je jeřáb s pevnou věţí a otočným výloţníkem po kterém pojíţdí vozík 

(kočka). Klopný moment jeřábu je vyrovnáván protizávaţím, které je uloţeno na 

protivýloţníku. Provozovat ho lze jako pevně usazený na kříţi nebo na patkách o rozpětí 

základny 6 x 6 m. Výška zdvihu je variabilní dle počtu namontovaných dílů věţe o výšce 3 m. 

Délky výloţníku mají varianty od 32 do 50 m. Jeřáb se na stavbu přepravuje návěsy a montuje 

autojeřáby. Věţ jeřábu se zvyšuje vlastním hydraulickým šplhadlem. Příkon jeřábu vyţaduje 

zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze jištěného 

jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D". Montáţní prostor je nutno individuálně 

konzultovat dle podmínek stavby, verze jeřábu a pouţitých autojeřábů. 
[2] 

 

Dopravení jeřábu na zvolené místo 

Jeřáb bude na staveniště přepraven po silniční komunikaci návěsy a namontován autojeřáby. 

Vzhledem k vysoké hmotnosti jeřábu je zajištěno dodatečně zpevněné a únosné podloţí. 

Poloměr zatáček je  r ≥ 15m. 

 

Úprava plochy pro montáž jeřábu 

Plocha pro montáţ jeřábu bude tvořena zhutněnou vrstvou štěrkopísku v tl. 100mm na které 

budou uloţeny patky o rozpětí základny 6 x 6 m.  

V místě ustavení jeřábu a jeho těsné blízkosti se nenachází ţádné inţenýrské sítě. V místě 

ustavení jeřábu nejsou výkopy, svahy nebo jiné podobné terénní úpravy.  
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Před zahájením montáţe bude zajištěn bezpečný elektrický přípoj, včetně výchozí revize 

elektroinstalace pro staveništní rozvod. V místě ustavení jeřábu bude zajištěno uzemnění 

zařízení.  

 

 

Montáž a demontáž jeřábu 

Montáţ a demontáţ jeřábu budou provádět odborně způsobilí pracovníci firmy, která zařízení 

pronajímá.. Zátěţ jeřábu je přepravována nákladními auty. 

Montáţ začíná uloţením centrálního dílu, na který se umístí stabilizační závaţí a poté dochází 

ke smontování vlastní věţe jeřábu. Následuje montáţ vrchního dílu s otočí, na který se nasadí 

špice jeřábu, protivýloţník se strojovnou a hlavní výloţník. Následně se uloţí na 

protivýloţník závaţí a případně dojde k prodlouţení hlavního výloţníku. Poté opět dochází k 

napnutí lan a kontrole bezpečnostních prvků. V případě, ţe je budovaný objekt vysoký, je na 

věţ jeřábu namontován tzv. stoupací rám, který umoţňuje růst jeřábu, současně se stavbou. 

To funguje tak, ţe se díl s otočí a výloţníkem odmontuje od věţe a připevní se ke stoupacímu 

rámu. Tento rám se poté pomocí hydraulických motorů zvedne po věţi jeřábu, čímţ mezi 

posledním dílem věţe a výloţníkem vytvoří prostor pro nový kus věţe. Ta se zvedne a umístí 

samotným jeřábem a poté se přišroubuje k věţi. Při zvedání jeřábu je jeřáb rozpojený, je tedy 

nutné dodrţovat postup stanovený výrobcem a jeřáb musí být při této operaci dokonale 

vyváţen. [3] 

Montáţ je ukončena po přezkoušení celého zařízení šéfmontérem, provedení revizní zkoušky 

oprávněným revizním technikem zdvihacího zařízení. Poté se předá protokolárně zařízení a 

příslušné doklady stavbyvedoucímu. Ten písemně potvrdí převzetí zařízení. V této chvíli 

můţe probíhat provoz zařízení. 

Před zahájením demontáţe šéfmontér vizuálně zkontroluje a funkčně přezkouší technický stav 

a odpovědný pracovník sepíše zápis o daném technickém stavu, případně sepíše zjištěné 

závady. Poté následuje vlastní demontáţ a odvoz. 

 

 

Obsluha zařízení a proškolení pracovníků 

Zařízení mohou obsluhovat pouze osoby vlastnící platný jeřábnický průkaz. Tyto osoby musí 

být na obsluhu zařízení zaškoleny oprávněným revizním technikem, který vlastní pro danou 

činnost oprávnění. Nájemce je povinen dodrţovat bezpečnostní předpisy, zejména vázat či 

zavěšovat břemena známé hmotnosti na vhodné, nepoškozené a schválené prostředky dle 

ČSN EN 13414-1. Vázat mohou pouze oprávněné osoby ve smyslu ČSN ISO 12480-1 tj. 

vazač s platným vazačským průkazem, popř. příleţitostní vazači, kteří jsou náleţitě o dané 

manipulaci poučeni. 
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9) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU STAVEBNÍCH 

STROJŮ 

 

Při stavebních pracích lze pouţívat jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, 

provedením a technickým stavem odpovídají předpisům  bezpečné práce. Stroje se mohou 

pouţívat jen k těm účelům, pro které byly technicky způsobilé v souladu s technickými 

podmínkami stanovenými výrobcem a technickými předpisy. Dodavatel stavebních prací je 

povinen vydat pokyny pro obsluhu a údrţbu stroje a jejich proškolení. Stroj můţe samostatně 

obsluhovat jen  osoba, která má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost a je 

proškolena. 

Obsluha je povinna: 

- prohlédnout stroj a příslušenství před uvedením stroje do provozu 

- překontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 
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Stroje musí být před prvním uvedením do provozu vybaveny: 

- provozními doklady, 

- označením s evidenčním číslem, 

- označením s názvem provozovatele stroje, 

- bezpečnostními značkami, sděleními a tabulkami s nápisy v českém jazyce, 

- bezpečnostními nátěry, 

- předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu.  

 

 

Provozními doklady jsou: 

- provozní deník, 

- revizní kniha stroje, 

- technická dokumentace. 

 

 

Údržba a opravy strojů 

Údrţba, opravy a čištění strojů se musí provádět v souladu s dokumentací strojů a 

technickými normami se kterými musí být pracovník seznámen a proškolen. 

 

 

 

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU STROJŮ 

 

Nutné dodrţet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Při provozu strojů a strojních zařízení je zakázáno: 

- uvádět do chodu a pouţívat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpečném 

dosahu další pracovníci, 

- uvádět stroj do chodu, je-li demontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení, 

- dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo nářadím drţeným v rukou, 

- pracovat se strojem za sníţené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor dostatečně 

osvětlen, 

- přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji, pokud to není výrobcem povoleno, 

- ovládat stroj nebezpečným způsobem, 

- opustit stroj nebo zařízení, je-li v chodu, 

- vyřazovat z provozu bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení stroje, 

- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při čerpání pohonných hmot. 

   

Je stanovena dle zákonů: 

591/2006 Sb.: O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

práci na staveništích. 

 

362/2005 Sb.: O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

309/2006 Sb.: zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

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

nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy  
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1.   ÚVOD 
 

1.1.  Obecně 

 

Jedná se o stavební objekt bytového domu o 3 schodišťových sekcích, 4 nadzemních 

podlaţích.V domě je kromě bytů o velikosti 1+kk aţ 4+kk, celkem 31 bytů. 

Kvádr domu tvoří tři na sebe navazující řadové schodišťové sekce. Je orientován podél ulice 

Šmahové. V části severní je dům třípodlaţní, v části blíţe ul. Řipské čtyřpodlaţní. 

Vstupy k jednotlivým schodišťovým sekcím se zvonkovými tably či přístup k veškerému 

domovnímu vybavení a do přízemních bytů jsou řešeny jako bezbariérové. Kolem domu jsou 

oplocené zahrádky navazující na přízemní byty.  

Typická sekce zahrnuje otevřené schodiště, na které na kaţdém patře navazuje zateplená 

společná chodba - standardně se třemi byty - dva větší příčně provětrané a jedna garsoniéra 

orientovaná do ulice. Větší byty mají ze společné chodby přístupnou komoru pro sezónní 

potřeby. Minimálně jedna třetina obytných ploch kaţdého bytu je orientována na slunečnou  

stranu, kaţdý byt je více neţ dostatečně prosluněn a osvětlen ve smyslu platných předpisů. 

Konstrukční systém je příčný, stěnový. 

Konstrukce základů jsou navrţeny z betonu C25/30 XC2 a oceli 10505(R). Objekty budou 

zaloţeny na pilotách. 

Svislé nosné konstrukce jsou v navrţeném objektu zděné z cihelných bloků HELUZ. 

Obvodové i vnitřní nosné zdivo je tl. 250 mm.  

Stropy jsou navrţeny ţelezobetonové monolitické tloušťky 230 mm, nad posledním podlaţím 

(střecha) tl. 200mm. V místech vykonzolování stropních desek přes obvodový plášť bude 

v úrovni zateplení pouţito systému SCHOCK (ISOKORB). Překlady nad otvory jsou 

navrţeny HELUZ JISTROP 238. 

Schodiště je navrţené celé jako ţelezobetonové prefabrikované s panely z pohledového 

betonu. Všechny hlavní podesty jsou uloţeny vţdy přes SHOCK do stropní konstrukce a 

mezipodesta vţdy na stěnové ŢB prefabrikované panely. 

Nástupní rameno z 1NP (resp. z terénu) bude na jedné straně uloţeno na základ a na druhé 

straně na hlavní podestu ve 2NP. Další ramena v ostatních podlaţích jsou uloţena vţdy na 

hlavní podestu a mezipodestu.  

Zastřešení objektu je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s parotěsnou izolací 

s asfaltového pásu, tepelnou izolací EPS se spádovými klíny a hydroizolací z PVC folie, 

která je mechanicky kotvena do stropní konstrukce. Tepelná izolace střešní konstrukce bude 

navazovat na zateplení obvodu – atika bude celá obalená. 
[1] 

 

 

 

1.2.  Identifikace stavby 

 

Název stavby: Bytový dům M6 

 

Místo stavby: Brno – Slatina 
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2.   Technologický předpis pro provedení zateplení obvodového 

pláště polystyrenem 
  

2.1.  Obecné informace: 

 

V rámci vyřešení veškerých tepelných mostů svislého obvodového pláště budovy i jejího 

sjednocení je navrţen kontaktní zateplovací systém v tloušťce 120 mm s izolantem 

z polystyrenu a systémových tmelů s minerální probarvenou omítkou. Na soklu bude tloušťka 

izolantu také 120 mm. Soklová část bude řešena povrchově upraveným XPS na hydroizolaci 

spodní stavby vyvedenou nad terén. Pod terénem je moţné tloušťku tepelné izolace XPS 

sníţit na 80 mm. Pouze u podchodu ze spodní strany a vykonzolované části ze spodní strany 

bude tloušťka izolantu zvýšená na 180 mm. Špalety okolo oken budou zatepleny izolací  tl. 30 

mm, pro styk s okenními prvky budou pouţity systémové APU lišty. Součástí skladby bude 

výztuţná vrstva armovaná systémovou skelnou síťkou, penetrace pod mozaikovou stěrkou a 

vrchní minerální probarvená omítka, barevnost v odstínech světle šedá, tmavě šedá, červená, 

ţlutá a oranţová. Sokl bude omítnut tenkovrstvou mozaikovou stěrkou tmavě šedé barvy. 

Tepelně izolační desky se budou k podkladu lepit a mechanicky kotvit talířovými 

hmoţdinkami. Budou pouţity systémové zakládací a rohové profily.  

 

 

2.2.  Materiál, doprava a skladování: 

 

a, materiál:  lepící materiál 

     penetrační nátěry 

                         desky tepelné izolace 

                         sklovláknitá síťovina 

                         hmoţdinky a profily 

                         fasádní barvy  

 

b, doprava: 

                        1. primární – kamion Scania + návěs 

2. sekundární – stavební výtah GEDA 500 Z, vrátek nebo ručně 

 

 

c, skladování: 

Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být dodrţena 

lhůta skladovatelnosti. 

 



- 66 - 

 

 Lepící hmoty, penetrační nátěry, fasádní barvy skladujeme v původních obalech v suchém 

prostředí, na dřevěném roštu, chráníme před mrazem a přímým slunečním zářením 

 

 Desky tepelné izolace skladujeme v suchém prostředí a chráníme před mechanickým 

poškozením a působením organických rozpouštědel a UV zářením 

 

 Sklovláknitou síťovinu skladujeme v rolích, v suchém prostředí a chráníme před tlakovým 

namáháním způsobující trvelé deformace a UV zářením 

 

 Hmoţdinky chráníme před mrazem a UV zářením 

 

 Profily musí být uloţeny a skladovány podélně na rovné podloţce a v suchu 

 

 

 

2.3.  Převzetí pracoviště: 

 

K převzetí pracoviště dojde mezi investorem a zhotovitelem. K převzetí pracoviště dojde ve 

smluveném termínu, který je předběţně stanoven. O převzetí pracoviště sepíší obě strany 

zápis do stavebního deníku, který podepíší pověření zástupci obou smluvních stran. Po 

předání přebírá veškerou zodpovědnost na staveništi zhotovitel.  

 

Teplota vzduchu i teplota povrchu při provádění zateplování se musí pohybovat od +5°C do 

+30°C.  

 

 

2.4.  Připravenost a pracovní podmínky: 

Pracoviště: 

 

Projektová příprava 

 

Před návrhem a realizací zateplovacích systémů je potřebné provést odborný průzkum 

objektu.Výsledky průzkumu je třeba zohlednit při vlastním návrhu a provádění zateplovacích 

systémů (např. rovnost plochy apod.). 

 

Projekt musí obsahovat: 

1) tepelně technické posouzení objektu – potřebná tloušťka tepelné izolace, posouzení vlivu 

zvýšení difúzního odporu konstrukce 

2) statické posouzení – únosnost podkladu, způsob ukotvení kontaktního zateplovacího 

systému – druh, počet a poloha hmoţdinek 

3) poţárně technické řešení - návrh a pouţití tepelně izolačních systémů z hlediska poţární 

odolnosti 
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Přípravné práce 

 

Před zahájením prací je potřebné věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a úpravě 

klempířských prvků a detailů. Práce budou vykonávány z lešení. 

 

 

1) Lešení je potřebné odsadit od budovy pro umoţnění manipulace s tepelně izolačními 

fasádními deskami v úrovni podláţek. Je třeba vzít také v úvahu vlastní tloušťku 

zateplovacího systému a technologii provádění konečných povrchových úprav. 

2) Okna i dveře musí být osazeny ještě před zahájením provádění tepelně izolačních prací 

3) Při výrobě nových klempířských prvků je nutno uvaţovat s tím, ţe konečná rovina fasády 

bude předsazená před původní o tloušťku zateplovacího systému. Proto je potřeba rozšířit 

parapetní plechy, oplechování atiky a říms, odsadit od budovy střešní svody, 

hromosvody, větráky a ostatní konstrukce na povrchu fasády. Tyto úpravy je třeba 

dokončit před vlastní montáţí zateplovacího systému. 

4) Před zahájením montáţe zateplovacího sytému by měly být téţ dokončeny veškeré mokré 

procesy v interiéru objektu (vnitřní omítky, potěry apod.). 
 
[4] 

 

 

Staveniště: 

 

Staveniště oplotíme pomocí přenosného plotu HERAS M200 o výšce 1,8 m, délky 345m 

opatřeného ochranou folií tak, aby nedocházelo k nadměrnému šíření prachu a nečistot do 

okolního prostředí. Plot bude opatřen uzamykatelnou bránou. Před prováděním vlastních prací 

obsaţených v řádkovém harmonogramu je nutné zajistit materiálově stavbu. Zásobování bude 

provedeno po stávajících komunikacích. Na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní 

komunikace šířky 3m, délky 75 m z prefabrikovaných ŢB panelů tvaru obráceného písmene 

L, která bude uloţena na vrstvě zhutněného štěrkopísku tl. 100mm a bude napojena na místní 

komunikaci. Poloměr zatáčky pro příjezd na staveniště je 15 m. Poloměr vyhovuje všem 

navrţeným vozidlům. Stavba je napojena na běţné inţenýrské sítě, tj. plynovodní, 

elektrickou, vodovodní přípojku, na vedení ústředního vytápění a kanalizační oddílnou síť. 

Provizorní rozvody IS budou napojeny do přípojek, které budou vyuţity pro stávající objekt. 

Prostor staveniště bude osvětlen pomocí 2 halogenů 1000W pro osvětlení prostoru staveniště. 

 

 

 

2.5.  Složení pracovní čety: 

 

Na provedení zateplení bude osobně dohlíţet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten 

bude také kontrolovat správné zaloţení, zateplení detailů, počet hmoţdinek apod. 

Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na pracovišti a o 

ochraně ţivotního prostředí. Pracovníci mají poţadovanou kvalifikaci pro daný pracovní 

úkon.  
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Pracovní četa se skládá: 

- 4 odborní pracovníci 

- 6 pomocných pracovníků   

 

2.6.  Stroje, nářadí, pomůcky: 

 

 ruční el.mísidlo Festo   RW1000 

 rohová lţíce vnější                                                                  

1 ks 

1 ks  

 špachtle 10 cm 2 ks 

 pilka (nůţ) na polystyren 2 ks 

 hoblík na polystyren 2 ks 

 náhradní brusný papír 2 ks 

 rohová lţíce vnitřní 

 srovnávací trapézová lať 

1 ks 

1 ks 

 malé hladítko 

 švýcarské hladítko 

2 ks 
2 ks 

 zednická lţíce 4 ks 

 srovnávací lať 1 ks 

 příklepová vrtačka 1 ks 

 vrtáky prům. 8 mm 5 ks 

 ozubené hladítko 

 hladítko z umělé hmoty 

2 ks 

2 ks 

 
 

Ochranné pomůcky pracovníků: 

 

 Pracovní oděv                                          

 Pracovní obuv 

 Přilba 

 Ochranné brýle 

 

 

2.7.  Technologický postup pro provedení zateplování: 

Klimatické podmínky pro provádění zateplovacích systémů: 

 

Klimatické podmínky pro provádění technologických operací nesmí být niţší neţ  +5°C a 

vyšší neţ +30°C. Stejně tak teplota podkladu a všech součástí nesmí klesnout pod +5°C. 

Fasádu je potřeba chránit před deštěm, přímým slunečním zářením a silným větrem. 

Doporučuje se zakrytí lešení ochrannými sítěmi. Do jednotlivých výrobků není přípustné 

přidávat jakékoliv jiné materiály, chemické přísady (např. proti zamrznutí) či je mezi sebou 

mísit. 
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Požadavky na podklad 

Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných 

částic. U novostaveb je moţné systém lepit přímo na nosné neomítnuté zdivo. Je však nutné 

odstranit ze spár vyteklou maltu. 

 

Založení obvodového pláště na soklový profil 

 

Na předem připravený podklad  připevníme do maltového loţe z  lepící hmoty, soklový 

hliníkový profil (příp. mechanicky připevníme pomocnou hoblovanou lať) speciální plastovou 

soklovou hmoţdinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Je třeba pečlivě dodrţovat 

vodorovnou rovinu montáţe. 

 Na zadní stranu soklového hliníkového profilu se nanese lepicí hmota a do takto 

připraveného profilu ukládáme přímo fasádní desky EPS opatřené lepicí hmotou na patě a na 

zadní straně. Zásadou je, ţe izolační desky musí být těsně přitisknuty k přední hraně 

soklového profilu. 

Pokud tepelně izolační systém přiléhá aţ k terénu nebo zasahuje pod úroveň terénu je nutno 

pouţít jako tepelný izolant cca 30-50 cm nad terénem extrudovaný polystyren 

AUSTROTHERM XPS-R (růţová barva), obě plochy dostatečně zdrsněné. 

 

Lepení tepelně izolačních desek 

 

Po zaloţení spodní řady obvodového pláště na soklový profil pokračujeme v lepení desek ve 

směru zdola nahoru, na vazbu. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím soklovým 

profilem, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Desky lepíme vţdy těsně na sraz. 

Při lepení dbáme, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly spáry. Ve výjimečném případě 

je moţné větší nepravidelnou spáru (větší neţ 2mm) utěsnit PUR pěnou. Při dostatečně 

rovném podkladu je moţné nanést lepicí hmotu  rovnoměrně po celé rubové ploše desky 

hřebenovým hladítkem o velikosti zubů 8-10mm. Lepící hmota nesmí při jejím nanášení 

zůstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena.  

Pokud to charakter konstrukce umoţňuje, lepí se vţdy celé desky tepelné izolace. Pouţití 

zbytků desek je moţné jen v případě, ţe jejich šířka je nejméně 150 mm. Takovéto zbytky 

desek se neosazují na nároţích, koutech, v ukončení na stěně nebo podhledu a v místech 

navazujících na ostění otvorů. 

U výplní otvorů se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby kříţení jejich spár bylo 

nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů. U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým 

přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní 

otvorů. Na nároţích musí být desky  tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Doporučuje 

se lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároţí. Následně po zatvrdnutí lepící hmoty se 

přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, 

aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo 

trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevující se na povrchu podkladu nebo 

změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru. 

U kladení desek na nároţí budovy, u okenních parapetů, na atiku apod. je potřeba dodrţet 

předepsané konstrukční detaily. Uloţení desek se kontroluje při provádění vodováhou a 

rovinnost v ploše měřickou latí. 
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              Detail nároží                                                                Detail ostění 

 

 

 

Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepící hmoty: 

1 aţ 2 dny 

 

 

Příslušenství pro ostění oken a dveří 

Pro přenesení pohybů mezi zateplovacím systémem a konstrukcí výplně otvoru se doporučuje 

pouţívat okenní a dveřní připojovací systémy se síťovinou. Čela profilů v místě styku by na 

sebe měla těsně navazovat. 

 

Zásady pro kotvení hmoždinkami 

Hmoţdinky se osazují nejdříve 24hodin po lepení desek tepelné izolace. Počet a druh závisí 

na jakosti podkladu a musí být stanovený statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné 

únosnosti hmoţdinek. Hmoţdinky musí být kotveny aţ do nosné konstrukce obvodového 

pláště. Vrt pro osazení hmoţdinky musí být proveden kolmo k podkladu. Do porézních 

materiálů se otvor pro hmoţdinky vrtá bez příklepu. Průměr vrtáku je zpravidla 8mm. 

Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší neţ je předepsaná kotevní délka pouţité 

hmoţdinky. Hmoţdinka musí být zakotvena minimálně 40 mm v nosné konstrukci. Nejmenší 

vzdálenost osazení hmoţdinky od krajů stěny, podhledu nebo dilatační spáry je 100mm. Talíř 

osazené hmoţdinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. V ploše se zpravidla pouţijí 3 

ks hmoţdinek na 1 desku, ¼ hmoţdinky v kaţdém rohu, ½ hmoţdiny shora a zespodu a jedna 

celá v ploše. 

Pro osazování zatloukacích hmoţdinek se pouţije gumová palice a při zatloukání trnu 

hmoţdinky je nutno postupovat tak, aby se trn nepoškodil. Špatně osazená, deformovaná nebo 

jinak poškozená hmoţdinka se musí nahradit poblíţ novou hmoţdinkou, špatně osazená 

hmoţdinka se pokud moţno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní 

pouţívaným tepelně izolačním materiálem. Případný zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní 

stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoţdinku odstranit, upraví se 

tak, aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy a celistvost tepelně  izolační vrstvy. Špatně 

osazenou hmoţdinkou se rozumí například hmoţdinka nepevně zakotvená nebo vyčnívající 

nad vnější líc vrstvy tepelně izolačního materiálu bez moţnosti jejího osazení do poţadované 

polohy, apod. 
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Montáţ hmoţdinek lze provádět pouze při teplotách nad 0 ºC. Hmoţdinky se nesmí osazovat 

do zmrzlé konstrukce. Z důvodu zamezení tepelných mostů provedeme zatření hmoţdinek 

nebo jejich zavíčkování. 

 

 

 

Tepelná izolace 1000x500mm 
 

 
                      6KS/m

2                                                                               
8KS/m

2 

 

 

 

Oblast nároží 
 

 
                

                  6KS/m
2                                                                               

8KS/m
2
 

 

 

Broušení polystyrenových fasádních desek EPS-F 

 

Po dokonalém zatuhnutí lepicí stěrky (1-2dny) se přistoupí k přebroušení polystyrénových 

desek tak, aby se odstranily drobné výstupky a nerovnosti. Účelem broušení je dosáhnout 

dokonale rovnou plochu fasády, protoţe ostatními úkony se dosaţená rovinnost uţ jen 

kopíruje. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Obecně pro 

rovinnost a tolerance platí tabulka. 

 

 



- 72 - 

 

Tolerance pro rovinnost podkladu  
 

Nejvyšší přípustná hodnota při délce měřičské latě:     100cm       250cm       400cm 

Stěny a stropy                                                                 2 mm       3 mm         5mm  

 

Provedení základní vrstvy se sklovláknitou síťovinou: 

 

Kvalitní provedení této vrstvy významně spolurozhoduje o ţivotnosti systému. Před 

zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých 

konstrukcí. Před vlastním prováděním výztuţné vrstvy je nutné na tepelně  izolační desky 

připevnit všechny určené ukončovací, nároţní profily a zesilující vyztuţení (např. Rohový 

profil APU lišta se síťovinou, parapetní připojovací profil apod.). 

Na polystyrénové fasádní desky se nanese v tloušťce 2-6mm, optimálně 3-4mm  nerezovým 

ozubeným hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm lepicí stěrka do které se vtlačí vertikálně 

shora dolů sklovláknitá síťovina, předem nastřihnutá z důvodu lehčí manipulace na pásy 

potřebné, resp. snadno zpracovatelné délky. Jednotlivé kusy sklovláknité síťoviny se 

překládají s přesahem min. 10 cm. Pomocí nerezového hladítka se sklovláknitá síťovina vtlačí 

do lepicí hmoty a pečlivě zahladí. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka 

výztuţné vrstvy silná cca 3-4 mm, min. 2 mm. Na rozích se ukládá síťovina dvojmo, přesah 

za roh musí být min. 20 cm, popř. je moţné pouţít rohovou lištu s integrovanou síťovinou 

apod. Sklovláknitá síťovina jako výztuţ základní vrstvy musí být uloţena bez záhybů a z 

obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1mm, v místech přesahů síťoviny 

nejméně 0,5 mm. Stěrkování s armováním se provádí vţdy shora dolů. V rozích otvorů se 

před celoplošným armováním ukládá navíc sklovláknitá síťovina, velikosti přířezů 50 x 25 

cm. 

Výztuţnou (armovací) vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení 

polystyrénových fasádních desek. Pokud by byl tento interval překročen, musí se 

polystyrénové desky před provedením výztuţné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchová 

narušení nebo znehodnocení UV zářením. 

 

 

 

Technologická přestávka pro vyzrání  základní vrstvy: 

Základní vrstva zraje min.7 dní 
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Dodatečné vyztuţení rohů oken a dveří: 

 

 

 
 

 

1– přídavná výztuţ z Baumit sklotextilní síťoviny –250 x 500 mm 

2– sklotextilní síťovina – např. Rohový profil ETICS Alu se síťovinou 

3– tepelně izolační desky 

 

 

 Poţadavky pro rovinnost základní vrstvy před prováděním konečné povrchové úpravy 

 

Zrnitost navržené povrchové úpravy 

(omítky) 

Mezní odchylka rovinnosti  

(délka příměrné latě 1 m) 

   ≤ 1,5 mm max. 2,0 mm 

2,0 mm max. 2,5 mm 

≥ 3,0 mm max. 3,5 mm 

 

 

Přebroušení povrchu: 

Před nanášením penetrace je vhodné základní vrstvu jemně přebrousit. Tímto přebroušením se 

odstraní v základní vrstvě malé nerovnosti a výčnělky lepící hmoty. Broušení se provádí 

hoblíkem na polystyren nebo skelným papírem. 

 

Při provádění minerální omítky není nutné penetraci univerzálním základem provádět. Tato 

úleva neplatí pokud je přestávka mezi základní vrstvou a minerální omítkou delší neţ 30 dní 

anebo v případě znečištění základní vrstvy. 

 

 

Technologická přestávka pro vyzrání základního nátěru: 

min. 24 hodin 
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Nanesení tenkovrstvé probarvené omítky: 

Před nanesením omítek se provede kontrola barevných odstínů, zrnitostí a šarţí . Nanášení 

tenkovrstvé omítky se provádí po důkladném zaschnutí základního nátěru. Obsah nádoby s 

omítkou se dokonale promíchá pomaluběţným mísidlem. Omítka se nanáší ručně nerezovým 

hladítkem v tloušťce  zrna směrem shory dolů a ihned po nataţení, resp. po krátkém 

zavadnutí, se strukturuje přímočarým nebo kruhovým pohybem. Pohledově ucelené plochy je 

nutné provádět v jednom pracovním záběru (mokré do mokrého). Přerušení práce se připouští 

na hranici stejnobarevné plochy, na nároţí a na jiných vodorovných a svislých hranách. 

Napojení dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky. 

Tenkovrstvé probarvené omítky jsou dodávané v kbelících, jsou jiţ určeny k přímému 

zpracování a není nutno do nich cokoli přidávat. 

 

 

Upozornění: 

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí být niţší neţ + 5°C. 

Nanesenou omítku je třeba chránit před deštěm a sluncem. Nářadí je třeba také (i při 

přestávkách) omýt. Pro fasádní plochy je potřebné pouţít materiál stejné výrobní šarţe. 

Dlouhá přerušení práce nejsou přípustná. Opticky ucelené plochy (ohraničené části fasády) se 

doporučuje provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení, za účelem dosaţení esteticky 

bezchybného provedení. V případě výskytu materiálu jednoho barevného odstínu, avšak 

jiných čísel šarţí, je třeba potřebný materiál smísit společně ve větší nádobě s cílem dosaţení 

rovnoměrného barevného tónu na fasádě.  

 

 

2.8.  Jakost a kvalita: 

 

Systém kontroly provádění se dokumentuje a obsahuje zejména vstupní, mezioperační 

výstupní kontrolu. 

1) Povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní a provádění včetně 

vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření 

zabraňujícím výskytu nehod a provádějící identifikaci a vedení záznamů o sníţené 

jakosti, 

2) postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu, 

3) postupy a podmínky přejímky , skladování součástí a manipulace se součástmi, 

4) postupy při realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění 

nebo neshody vlastností a preventivních opatření vedoucích k omezení neshod 

5) postupy pro vedení záznamů poskytujících důkazy o plnění poţadavků podle projektové 

dokumentace nebo stavební dokumentace. 

 

 

Součástí  systému kontroly provádění je Kontrolní a zkušební plán. 

Před zahájením provádění musí být zejména provedena kontrola: 

1) zda součásti a příslušenství odpovídají specifikaci výrobce a stavební dokumentaci, 

2) jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti, 

3) kontrola jejich mnoţství a stavu, můţe  být nahrazena systémem dílčích kontrol 

potřebných součástí a příslušenství před zahájením kaţdé technologické operace. 
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Technologická 

operace 

Provádění kontroly Předmět kontroly 

Příprava podkladu Po technologické operaci Splnění poţadavků stavební 

dokumentace, především dostatečná 

únosnost, rovinnost, dokonalé umytí. 

Lepení desek tepelné 

izolace  

Před technolog. Operací 

 

 

V průběhu tech. Operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po technologické operaci 

Přítomnost určeného příslušenství 

včetně přítomnosti určeného 

oplechování, 

plocha a rozmístění lepící hmoty, 

dodrţování správné konzistence lep. 

hm., 

tloušťka desek tepelné izolace,  

velikost spár mezi deskami a jejich 

případná úprava, vazba desek 

v ploše, na nároţí a v oblasti výplní 

otvorů, provedení v oblasti ostění 

výplní otvorů, 

dodrţení původních dilatačních spár, 

přítomnost určeného příslušenství, 

rovinnost vrstvy tepelné izolace, 

celistvost vrstvy tepelné izolace, 

Kotvení 

hmoţdinkami 

Před technolog. operací 

 

V průběhu tech. operace 

Po technologické operaci 

Druh vrtáku, 

druh hmoţdinek, 

způsob vrtání a osazování, 

počet hmoţdinek, 

rozmístění hmoţdinek, 

osazení hmoţdinek, 

pevnost uchycení hmoţdinek, 

Provádění základní 

vrstvy 

Před technolog. operací 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu tech. operace 

 

 

 

 

 

 

 

Po technologické operaci 

Čistota a vlhkost desek tepelné 

izolace, 

přítomnost diagonálního zesilujícího 

vyztuţení, 

přítomnost určeného příslušenství 

včetně oplechování, 

přítomnost určeného zesilujícího 

vyztuţení pro zvýšení odolnosti proti 

mechanickému poškození, 

přesahy pásů sklovláknité síťoviny, 

uloţení sklovláknité síťoviny bez 

záhybů, 

dodrţování správné konzistence 

lepící hmoty, 

dodrţování technologických 

přestávek, 

rovinnost, 

krytí sklovláknité síťoviny stěrkovou 

hmotou, 

celková tloušťka základní vrstvy, 

Provádění konečné 

povrchové úpravy 

Před technolog. Operací 

 

 

Čistotu pracovní plochy-lešení, 

čistota a vlhkost základní vrstvy, 

dodrţení technologické přestávky 
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Po technologické operaci 

 

 

před nanášením penetračního 

základního nátěru, 

přítomnost určeného penetračního 

nátěru, 

dodrţení technologické přestávky po 

aplikaci penetračního základního 

nátěru před prováděním vlastní 

konečné povrchové úpravy, 

zakrytí okenních otvorů, parapetů 

apod., a jejich náleţité očištění od 

maltovin, 

poţadovaný barevný odstín, 

struktura, zrnitost a druh omítky, 

výsledná struktura a barevnost, 

očištění okenních otvorů parapetů 

apod. 

 
 
 
 
 

Průběžně se při montáži sleduje : 

 shoda součástí a příslušenství se specifikacemi výrobce a se stavební dokumentací, 

 zda teplota ovzduší, podkladu a všech součástí je v celém průběhu realizace a zrání 

v rozmezí +5°c aţ 30°c, není li určeno dokumentací jinak, 

 důsledné dodrţování určených řešení konstrukčních detailů 
 

[4] 

 

 

2.9.  Bezpečnost a ochrana zdraví: 

 

Nutné dodrţet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon 

jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů 

upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Za uspořádání pracoviště, 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto pracoviště předáno a který je převzal. V zápise o 

předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jeţ jsou významné z hlediska 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdrţujících se na pracovišti. Za 

dodrţování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví, jakoţ i za údrţbu a revize pracovních 

pomůcek a strojů zodpovídá provádějící. Před započetím prací musí být připraveny všechny 

pracovní a ochranné pomůcky pro zateplování. Dále je nutno dodrţovat pořádek na skládce 

materiálu a jejím okolí, dodrţovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci, 

zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů. Při práci s elektrickými přístroji 

je třeba dodrţet zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Pracovní čety musí být zaškoleny 

odborným pracovníkem BOZP. Při práci musí být dodrţena ustanovení aktuálně platných 

předpisů a vyhlášek ČÚBP. 
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2.10.    Ekologie: 

 

Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č. 185/2001 a č. 381/2001 Sb. Na 

staveniště je nutné umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu výstavby vznikne. 

Dále je nutné dodrţet, aby v průběhu výstavby nebylo negativně ovlivněno ţivotní prostředí. 

Veškerý odpad bude odváţen firmou SITA CZ,a.s. do logistického centra v Brně na ulici 

Holzova 14, 628 00. Firma SITA CZ odváţí, třídí a likviduje odpad. 

Musí být stále udrţovaná čistá komunikace a automobily odjíţdějící ze stavby musí být také 

očištěny. Přípustná pracovní doba je od 7:00 – 17:00, v případě potřeby do 21:00h 

 

Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. Ministerstva ţivotního 

prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů  

 

 

 

Legenda kategorie odpadu:               Legenda likvidace odpadu 

 

O….ostatní odpad                        A…..bude uloţeno na skládku určenou pro   příslušnou kategorii odpadu 

 

N….nebezpečný odpad                      B…..bude odevzdáno do sběrných surovin 

 

                                                            C…..bude předáno k recyklaci 

V případě výskytu nebezpečných odpadů nebo odpadů obsahující nebezpečné látky je nutný 

souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být pouţita firma, která tento souhlas vlastní 

Nakládání s odpady 

 

Kod 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

Likvidace 

odpadu 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O C 

15 01 02 plastové obaly PVC O C 

17 02 03 plast O A 

17 06 04 extrudovaný polystyren O A 

17 06 04 PVC folie O A 

17 06 04 izolační materiály O A 
 

 

 

2.11.    Literatura a předpisy: 

www.baumit.cz 
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1.   Úvod 
 

1.1.  Obecně 

 

Jedná se o stavební objekt bytového domu o 3 schodišťových sekcích, 4 nadzemních 

podlaţích.V domě je kromě bytů o velikosti 1+kk aţ 4+kk, celkem 31 bytů. 

Kvádr domu tvoří tři na sebe navazující řadové schodišťové sekce. Je orientován podél ulice 

Šmahové. V části severní je dům třípodlaţní, v části blíţe ul. Řipské čtyřpodlaţní. 

Vstupy k jednotlivým schodišťovým sekcím se zvonkovými tably či přístup k veškerému 

domovnímu vybavení a do přízemních bytů jsou řešeny jako bezbariérové. Kolem domu jsou 

oplocené zahrádky navazující na přízemní byty.  

Typická sekce zahrnuje otevřené schodiště, na které na kaţdém patře navazuje zateplená 

společná chodba - standardně se třemi byty - dva větší příčně provětrané a jedna garsoniéra 

orientovaná do ulice. Větší byty mají ze společné chodby přístupnou komoru pro sezónní 

potřeby. Minimálně jedna třetina obytných ploch kaţdého bytu je orientována na slunečnou  

stranu, kaţdý byt je více neţ dostatečně prosluněn a osvětlen ve smyslu platných předpisů. 

Konstrukční systém je příčný, stěnový. 

Konstrukce základů jsou navrţeny z betonu C25/30 XC2 a oceli 10505(R). Objekty budou 

zaloţeny na pilotách. 

Svislé nosné konstrukce jsou v navrţeném objektu zděné z cihelných bloků HELUZ. 

Obvodové i vnitřní nosné zdivo je tl. 250 mm.  

Stropy jsou navrţeny ţelezobetonové monolitické tloušťky 230 mm, nad posledním podlaţím 

(střecha) tl. 200mm. V místech vykonzolování stropních desek přes obvodový plášť bude 

v úrovni zateplení pouţito systému SCHOCK (ISOKORB). Překlady nad otvory jsou 

navrţeny HELUZ JISTROP 238. 

Schodiště je navrţené celé jako ţelezobetonové prefabrikované s panely z pohledového 

betonu. Všechny hlavní podesty jsou uloţeny vţdy přes SHOCK do stropní konstrukce a 

mezipodesta vţdy na stěnové ŢB prefabrikované panely. 

Nástupní rameno z 1NP (resp. z terénu) bude na jedné straně uloţeno na základ a na druhé 

straně na hlavní podestu ve 2NP. Další ramena v ostatních podlaţích jsou uloţena vţdy na 

hlavní podestu a mezipodestu.  

Zastřešení objektu je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s parotěsnou izolací 

s asfaltového pásu, tepelnou izolací EPS se spádovými klíny a hydroizolací z PVC folie, 

která je mechanicky kotvena do stropní konstrukce. Tepelná izolace střešní konstrukce bude 

navazovat na zateplení obvodu – atika bude celá obalená. 
[1] 

 

 

 

1.2.  Identifikace stavby 

 

Název stavby: Bytový dům M6 

 

Místo stavby: Brno - Slatina 
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2.   Technologický předpis pro provedení litých anhydritových    

podlah 
  

2.1.  Obecné informace: 

 

V celém objektu budou provedeny lité podlahy na bázi anhydritu. Jedná se o plovoucí potěr v 

celé ploše zcela oddělený od podkladu pomocí izolační vrstvy (tepelně izolační nebo 

akustické) a od ohraničujících a prostupujících konstrukcí oddělený pomocí okrajových 

dilatačních pásků. Pevná a tvarově stálá deska potěru tvoří s izolační vrstvou kmitající 

mechanismus tlumící vibrace a zlepšující kročejovou neprůzvučnost podlahy. V podlaze 

budou provedeny pohybové spáry, které umoţňují volné a nezávislé pohyby jednotlivých 

desek potěru a současně téţ sniţují přenos kročejového hluku vrstvou potěru. Provádějí se na 

celou výšku průřezu potěru pomocí pruţného materiálu o nejmenší tloušťce 10 mm a 

stlačitelnosti min. 5 mm, a pomocí speciálních profilů přilepených k podkladu v celé své 

ploše tak, aby se zabránilo vtečení mokré potěrové směsi do spáry. Aby se zajistila stejná 

úroveň hladin potěrů v jedné místnosti, oddělených pohybovou spárou, lze v dělícím profilu 

vyřezat otvory pro sjednocení přilehlých hladin. Podmínkou této úpravy je lití celé místnosti 

najednou. Po zatuhnutí je nutno takto vytvořené můstky proškrábnout, aby se jednotlivé desky 

oddělily. 

 

 

 

Plochy s dveřními prostupy 

Aby bylo moţné určit, zda dilatace je nutná nebo ne, je třeba nejprve zjistit největší 

půdorysnou délku potěru. 

Provedení pohybových spár v oblasti dveřních prostupů se doporučuje, jestliţe: 

 u potěrů pod tuhé podlahoviny je tato půdorysná délka větší neţ 5 m 

 u potěrů pod pruţné podlahoviny je tato půdorysná délka větší neţ 7 m 

 navazující místnosti budou nezávisle vytápěny (např. koupelna /loţnice) 

 

 

 
 
           Sjednocení hladin potěrů 
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2.2.  Materiál, doprava a skladování: 

 

a, materiál:  

 

Okrajová dilatační páska – polyetylénový pásek s integrovanou folií š. 15cm 

 

Impregnovaná papírová folie 

 

Zesílená polyetylenová barevná folie 
 

Desky z elestifikovaného pěnového polystyrenu pro sníţení kročejového hluku 
 

b, doprava: 

                        1. primární – kamion Scania + návěs  

2. sekundární – stavební výtah GEDA 500 Z, vrátek  nebo  ručně 

 

c, skladování: 

Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být dodrţena 

lhůta skladovatelnosti. 

 

Okrajová dilatační páska – polyetylénový pásek s integrovanou folií š. 15cm 

skladujeme v rolích, v suchém prostředí a chráníme před tlakovým namáháním 

způsobující trvelé deformace 

 

Impregnovaná papírová folie - skladujeme v rolích, v suchém prostředí a chráníme 

před tlakovým namáháním způsobující trvelé deformace 

 

Zesílená polyetylenová barevná folie - skladujeme v rolích, v suchém prostředí a 

chráníme před tlakovým namáháním způsobující trvelé deformace 
 

Desky z elestifikovaného pěnového polystyrenu pro sníţení kročejového hluku 

skladujeme v suchém prostředí a chráníme před mechanickým poškozením a 

působením organických rozpouštědel 

 

 

2.3.  Převzetí pracoviště: 

 

K převzetí pracoviště dojde mezi investorem a zhotovitelem. K převzetí pracoviště dojde ve 

smluveném termínu, který je předběţně stanoven. O převzetí pracoviště sepíší obě strany 

zápis do stavebního deníku, který podepíší pověření zástupci obou smluvních stran. Po 

předání přebírá veškerou zodpovědnost na staveništi zhotovitel.  

 

Zpracovávat lze směs o teplotě do +25°C  
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2.4.  Připravenost a pracovní podmínky: 

Pracoviště: 

 

Požadavky na podklad 

 

Únosnost podkladu - Podklad pod potěry musí být dostatečně pevný, únosný, tvarově a 

rozměrově stálý 

 

Rovinnost podkladu - Podklad pod lité potěry smí vykazovat nerovnosti 

 

Vzdálenost bodů měření Přípustné odchylky od roviny 

0,1 m 5 mm 

1,0 m 8 mm 

4,0 m 12 mm 

10,0 m 15 mm 

15,0 m 20 mm 

 

 

Podklad pod kontaktní potěr musí být: 

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

prostředků a solných výkvětů 

 dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý 

 ve vodorovné ploše opatřený penetračním nátěrem, v místech dilatačních spár musí být 

osazeny dilatační pásky 

 

Staveniště: 

Staveniště oplotíme pomocí přenosného plotu HERAS M200 o výšce 1,8 m, délky 345m 

opatřeného ochranou folii tak, aby nedocházelo k nadměrnému šíření prachu a nečistot do 

okolního prostředí. Plot bude opatřen uzamykatelnou bránou. Před prováděním vlastních prací 

obsaţených v řádkovém harmonogramu je nutné zajistit materiálově stavbu. Zásobování bude 

provedeno po stávajících komunikacích. Na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní 

komunikace šířky 3m, délky 75 m z prefabrikovaných ŢB panelů tvaru obráceného písmene 

L, která bude uloţena na vrstvě zhutněného štěrkopísku tl. 100mm a bude napojena na místní 

komunikaci. Poloměr zatáčky pro příjezd na staveniště je 15 m. Poloměr vyhovuje všem 

navrţeným vozidlům. Stavba je napojena na běţné inţenýrské sítě, tj. plynovodní, 

elektrickou, vodovodní přípojku, na vedení ústředního vytápění a kanalizační oddílnou síť. 

Provizorní rozvody IS budou napojeny do přípojek, které budou vyuţity pro stávající objekt. 

Prostor staveniště bude osvětlen pomocí 2 halogenů 1000W pro osvětlení prostoru staveniště. 
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2.5.  Složení pracovní čety: 

 

Při provádění lití podlah bude osobně dohlíţet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten 

bude také kontrolovat správné provádění všech vrstev, správnou výšku lití, dopočítat doměr 

apod. 

Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na pracovišti a o 

ochraně ţivotního prostředí. Pracovníci mají poţadovanou kvalifikaci pro daný pracovní 

úkon.  

 

Pracovní četa se skládá: 

- 4 odborní pracovníci 

- 2 pomocní pracovníci  

 

 

2.6.  Stroje, nářadí, pomůcky: 

 

 Okrajová dilatační páska – polyetylénový pásek s integrovanou folií š. 15cm 

 Impregnovaná papírová folie 

 Zesílená polyetylenová barevná folie 

 Desky z elestifikovaného pěnového polystyrenu pro sníţení kročejového hluku 

 Nivelační přístroj 

 Měřičská lať 

 Vyměřovací trojnoţky 

 Nivelační tyč 

 Odvzdušňovací válec 

 Hadicová vodováha 

 
 

Ochranné pomůcky pracovníků: 
 

 Pracovní oděv                                          

 Pracovní obuv - gumáky, holínky 

 

 

 

2.7.  Technologický postup pro provedení anhydritových podlah 

 

Izolace prostupujících konstrukcí a instalací 

Prostupy a okrajové konstrukce se opatří okrajovou páskou, kterou připevníme ke konstrukci 

např. pomocí spon, vţdy však mimo tloušťku litého potěru. Pokud se pod potěr klade 

separační fólie, doporučuje se pouţívat okrajovou dilatační pásku s integrovanou fólií. 
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Okrajová dilatační páska s integrovanou folií 

 

 

Orientační hodnoty tloušťky potěru 

Tloušťka plovoucího potěru závisí na druhu materiálu litého potěru, vlastnostech izolační 

vrstvy a velikosti zatíţení. 

Minimální tloušťka plovoucího litého potěru při rovnoměrném provozním zatíţení do 1,5 

kN/m2 (obytné budovy), tloušťce izolace max. 100 mm a stlačitelnosti izolační vrstvy max. 

dL/dB < 5 mm je 35 mm. 

  Při tloušťce izolace od 100 do 200 mm a při zachování výše uvedených podmínek se 

poţadavek na minimální tloušťku litého potěru zvyšuje na 40 mm. 

  Při stlačitelnosti izolační vrstvy 5–10 mm se tloušťka potěru zvyšuje o dalších 10 mm. 

  Při uţitném zatíţení vyšším neţ 1,5 kN /m2 je nutné navrhnout adekvátní vyšší tloušťku 

potěru. 

  Větší tloušťka potěru vyţaduje delší dobu vysychání. 

 

 

 

Příprava podkladu pro oddělený potěr 

Jedná-li se o oddělený potěr, je nezbytné oddělit podklad od následné vrstvy potěru. K 

oddělení doporučujeme pouţít separační fólii PE. Fólie se pokládají se vzájemným přesahem 

minimálně 50 mm. 

 

         
     

            Montáž okrajové dilatační pásky              Pokládání tepelně izolačních desek       
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                       Pokládání separační folie na  integrovanou folii okrajové 

                                                         dilatační pásky                                        

 

 

 

Vyměření vodorovné roviny 

Rovina, k níţ se vztahuje hladina při lití potěru, se vymezí pomocí nivelačního přístroje, 

měřičské lati a úrovňových měrek (cca 3 ks na běţnou místnost) nebo pomocí hadicové 

vodováhy. 

 

                                      
 

 

 

 

Nastavení konzistence lité směsi 

Konzistenci směsi lze upravovat postupným přidáváním odloučené záměsové vody tak, aby 

směs byla jiţ dostatečně tekutá, aby se její hladina sama nivelovala, ale aby po jejím uloţení 

ještě nevznikaly vrstvy vodnatých kalů z pojiva a jemného kameniva, které po vytvrdnutí 

potěru vytvářejí měkký povrch. Základním kritériem je tzv. rozlivová zkouška. Z ústí hadice 

se do rozlivové nádoby odebere daný objem dopravované hotové směsi a uzavřená nádobka 

se směsí se poloţí na čistou hladkou vodorovnou plochu. Po uvolnění dna se plynule zvedne a 

po ustálení se změří průměr koláče, který dané mnoţství rozlité směsi vytvořilo. Naměřená 

hodnota se porovná s hodnotou z technických listů jednotlivých potěrů, výsledek zkoušky se 

musí zaznamenat do stavebního deníku. 
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              Vylití z měrné nádoby                        Měření průměru rozlitého potěru 

 

 

 

 

Lití potěru 

Směs je třeba rozlévat z hadice na podkladní plochu postupně, místo vedle místa a to tak, aby 

se omezilo její přílišné roztékání a tím i oddělování jemných částic od vody a přísad. Na 

separační vrstvu, tvořenou vzájemně nespojenými pásy, je třeba rozlévat potěr ve směru 

opačném neţ byly kladeny pásy fólie, tj. tak, aby směs stékala z horního pásu na spodní a aby 

se omezilo zatékání malty pod fólii. Setrvalým umístěním hadice doprostřed místnosti se sice 

vytvoří vodorovná vrstva, ale s místně odlišnými vlastnostmi. Celá plocha by měla být vylita 

do dvaceti minut po zahájení lití, kdy začíná docházet k tuhnutí materiálu. 

 

 
 

 

Bezprostředně po rozlití směsi do je třeba vrstvu zhomogenizovat a odvzdušnit. Tím se 

odstraní případné bublinky vzduchu, které mohou být zdrojem niţší pevnosti potěru. Pouţívá 

se k tomu hliníková vibrační lať, kterou se potěr hutní nejprve v celé tloušťce v jednom směru 

a ihned poté v horní polovině v kolmém směru. Velikost plochy, odlévané najednou, je 

závislá na době zpracovatelnosti potěrové směsi, výkonu stroje a tloušťce potěru. 
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Podmínky pro aplikaci nášlapných vrstev 

 
Rovinnost podkladu 

Povrch potěru smí vykazovat nerovnosti 

 

Podlahovina max. odchylka od roviny 

dřevěné podlahoviny (např. vlysy) 4 mm / 2m 

polymerbetony 4 mm / 2m 

keramická dlaţba 2 mm / 2m 

mozaikové parkety 2 mm / 2m 

lité podlahoviny 2 mm / 2m 

textilní podlahoviny, PVC 2 mm / 2m 

 

 

 

Nejvyšší dovolená vlhkost vrstev 

Litý potěr smí před nanesením dalších podlahových vrstev obsahovat maximální vlhkost 

 

 maximální vlhkost v hmotnostních % 

Podlahovina bez podlahového s podlahovým 

    vytápění vytápěním 

paropropustná (textil apod.) 1,0 % 0,5% 

paronepropustná (dlaţba PVC apod.)* 0,5 % 0,3% 

parkety, vlysy, laminát 0,3 % 0,3% 

 

* u paronepropustných krytin je všeobecně třeba uloţit ještě před kladením potěru 

parozábranu 

 

Rychlost vysychání potěru závisí na jeho tloušťce a na větrání interiéru. Při tloušťce vrstvy 

40-50 mm a standardních podmínkách vysoušení lze počítat s dosaţením předepsaných 

hodnot vlhkosti cca po 28 dnech. 
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Zbroušení povrchu 
V závislosti na docílené kvalitě povrchu potěru můţe vzniknout potřeba před pokládkou 

nášlapné vrstvy povrch potěru zbrousit. Zbroušení urychlí vysychání potěru a také zlepší 

přilnavost nášlapné vrstvy, pokud se nejedná o plovoucí kladení podlahové krytiny. 

Obroušený prach a případné další nečistoty se před kladením další vrstvy odstraní z povrchu 

potěru. 

 

 

Hlavní zásady a dodatečné ošetřování: 

Prvních 48 hodin po zhotovení je třeba litý potěr zásadně ochránit před průvanem. Od 3. dne 

je třeba začít místnosti a prostory s litým potěrem intenzivně větrat. Nedostatečné větrání v 

době vysychání litého potěru můţe způsobit aktivizaci sporů plísní zanesených na jeho povrch 

z okolního prostředí. Pro stanovení zbytkové vlhkosti CM měřícím přístrojem se na kaţdých 

200 m2  nebo pro kaţdý byt určí a označí 3 místa měření tak, aby je později před pokládkou 

podlahových nášlapných vrstev bylo moţné snadno lokalizovat a identifikovat a zamezit tím 

moţnému poškození topných trubek při odběru vzorků potěru. Zkušební vzorek musí být 

odebraný z celého průřezu potěru a nesmí mít hmotnost menší neţ 50 g. Vysychání potěru 

před nanesením dalších podlahových vrstev pravidelně kontroluje příslušný stavbyvedoucí 

nebo pracovník stavebního dozoru a zjištěné údaje zapisuje do stavebního deníku (místa 

měření, měřidlo, čas, naměřená teplota, vlhkost vzduchu, vlhkost potěru), přičemţ 

vypovídající hodnotu mají řady měření prováděné ve stejnou denní dobu na stejném místě 

stejným přístrojem.  

 

 

 

Potěr s podlahovým topením 

 
Hlavní konstrukční zásady 

Potěry s podlahovým topením jsou prováděny výhradně jako plovoucí. 

  Celková stlačitelnost podkladních tepelně izolačních vrstev musí být menší neţ 5 mm. 

  Okrajová dilatační páska musí být nejméně 8 mm silná a musí umoţňovat vodorovné 

pohyby nejméně 5 mm. Pohybům vznikajícím v důsledku kolísání teplot nesmí být bráněno. 

  Minimální tloušťka litého potěru nad povrchem otopného systému je 35 mm při  běţném 

uţitném zatíţení do 1,5 kN/m2. 

  Při předpokládaném větším uţitném zatíţení je třeba zvýšit odpovídajícím způsobem  

tloušťku roznášecí potěrové vrstvy. 

 

 

Přípravné práce 

 Tepelná izolace a topný had musí být uloţeny vodorovně, aby se dosáhlo rovnoměrné 

tloušťky potěru nad nimi. 

 Topný systém musí být před zalitím prověřen zejména z hlediska těsnosti a funkčnosti. 

 

 

Zpracování 

   V průběhu zhotovování potěru musí být topný systém stále napuštěn vodou o příslušném 

tlaku, aby nedošlo k deformaci topných trubek. 

   Topné trubky musí být přichyceny proti vyplavání. 

   Pokud nejsou ukotveny a mohlo by dojít k vyplavání topného systému na hladinu potěru, je 

nutné provádět lití ve dvou krocích. Nejprve se zhotoví vrstva potěru dosahující zhruba do ¾ 
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výšky průřezu topných trubek a po jejím zatvrdnutí se provede horní vrstva, přičemţ horní 

vrstvu je třeba z hlediska zatíţení pokládat za roznášecí, a tudíţ musí mít sama o sobě 

tloušťku min. 35 mm. Mezi těmito dvěma vrstvami je nutné zajistit dostatečné přilnutí horní 

vrstvy ke spodní, např. jejím zvlhčením povrchu spodní vrstvy vodou aţ do plného nasycení. 

   Podlahu je třeba klást na potěr o běţné teplotě – tj. na potěr nikoliv právě vytápěný, ale ani 

ne na potěr v zimě prochladlý, nýbrţ na potěr mírně temperovaný. 

   Tuhé podlahoviny je třeba lepit pruţnými lepicími hmotami vhodnými pro vytápěné 

podlahy. 

 

 

Náběh podlahového topení a vysoušení potěru topením 

   U litých potěrů na bázi anhydritu lze začít spouštět podlahové topení 7 dní po vylití potěru. 

   Nestanoví-li výrobce topného systému jinak, zahájí se zkouška funkčnosti podlahového 

topení teplotou média 25°C, která se nechá beze změny první 3 dny. Poté se přejde na 

maximální provozní teplotu a ta se udrţuje beze změny další 4 dny. Teplota topného média 

v podlaze nesmí v ţádném okamţiku překročit 55°C. nebudou-li zjištěny ţádné závady, je 

moţné topení vypnout při současné ochraně potěru před průvanem a rychlým ochlazením. 

Doporučuje se však teplotu sniţovat postupně aţ na 18 °C. 

   Po zkouškách topného systému se doporučuje nepřestat topit, ale zmírnit vytápění na 

konstantní teplotu 25°C (bez automatické regulace a bez nočního poklesu), aţ do 

stabilizovaného vyschnutí potěru, coţ vede k uvolnění vnitřních napětí v potěru. 

 

 

 

2.8.  Jakost a kvalita: 

 

Systém kontroly provádění se dokumentuje  a obsahuje zejména vstupní, mezioperační a 

výstupní kontroly 

1) Povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně 

vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření 

zabraňujícím výskytu nehod a provádějící identifikaci a vedení záznamů o sníţené 

jakosti, 

2) postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu, 

3) postupy a podmínky přejímky , skladování součástí a manipulace se součástmi, 

4) postupy při realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění 

nebo neshody vlastností a preventivních opatření vedoucích k omezení neshod 

5) postupy pro vedení záznamů poskytujících důkazy o plnění poţadavků podle projektové 

dokumentace nebo stavební dokumentace. 

 

Součástí  systému kontroly provádění je Kontrolní a zkušební plán. 

Před zahájením provádění musí být zejména provedena kontrola: 

1) zda součásti a příslušenství odpovídají specifikaci výrobce a stavební dokumentaci, 

2) jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti 

3) kontrola jejich mnoţství a stavu, můţe  být nahrazena systémem dílčích kontrol 

potřebných součástí a příslušenství před zahájením kaţdé technologické operace. 
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Kontrola kvality suché směsi pro potěry 

Kvalita suché maltové směsi pro potěry se posoudí porovnáním hodnot parametrů 

deklarovaných výrobcem v ES prohlášení o shodě s hodnotami těchto parametrů stanovenými 

na zkušebních tělesech zhotovených z odebrané suché směsi postupy definovanými v ČSN 

EN 13813 z roku 2003. 

 
 

Kontrola kvality v průběhu realizace prací 

Kontrola kvality v průběhu realizace prací je zaměřená zejména na tyto činnosti: 

  kvalita podkladu (dostatečná únosnost, rovinnost, rovnoměrná tuhost, čistota, max. 

přípustná vlhkost) 

  teplota ovzduší (nesmí klesnout pod +5°C) 

  dodrţování správné konzistence záměsi 

  dosaţení potřebné rovinnosti zhotovované vrstvy 

  důsledné dodrţování předepsaných řešení konstrukčních detailů 

 
 

Kontrola kvality vylité vrstvy potěru 

Kvalita vylité a zatuhlé vrstvy potěru se posoudí v závislosti na 

    druhu a velikosti zatíţení potěrové vrstvy 

    výrobcem deklarované klasifikaci potěrové směsi 

    druhu a konstrukčním řešením potěru 

 
 

Průběžně se sleduje : 

 shoda součástí a příslušenství se specifikacemi výrobce a se stavební dokumentací, 

 důsledné dodrţování určených řešení konstrukčních detailů 

 
[4] 

 

 

2.9.  Bezpečnost a ochrana zdraví: 

 

Nutné dodrţet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon 

jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů 

upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Za uspořádání pracoviště, 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto pracoviště předáno a který je převzal. V zápise o 

předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jeţ jsou významné z hlediska 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdrţujících se na pracovišti. Za 

dodrţování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví, jakoţ i za údrţbu a revize pracovních 

pomůcek a strojů zodpovídá provádějící. Před započetím prací musí být připraveny všechny 

pracovní a ochranné pomůcky pro lití podlah. Dále je nutno dodrţovat pořádek na skládce 

materiálu a jejím okolí, dodrţovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci. Při práci 

s elektrickými přístroji je třeba dodrţet zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Pracovní 

čety musí být zaškoleny odborným pracovníkem BOZP. Při práci musí být dodrţena 

ustanovení aktuálně platných předpisů a vyhlášek ČÚBP. 
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2.10.    Ekologie: 

 

Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č. 185/2001 a č. 381/2001 Sb. Na 

staveniště je nutné umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu výstavby vznikne. 

Dále je nutné dodrţet, aby v průběhu výstavby nebylo negativně ovlivněno ţivotní prostředí. 

Veškerý odpad bude odváţen firmou SITA CZ,a.s. do logistického centra v Brně na ulici 

Holzova 14, 628 00. Firma SITA CZ odváţí, třídí a likviduje odpad. 

Musí být stále udrţovaná čistá komunikace a automobily odjíţdějící ze stavby musí být také 

očištěny. Přípustná pracovní doba je od 7:00 – 17:00, v případě potřeby do 21:00h. 

                                

Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. Ministerstva ţivotního 

prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů  

 

 

Legenda kategorie odpadu:               Legenda likvidace odpadu 

 

O….ostatní odpad                        A…..bude uloţeno na skládku určenou pro   příslušnou kategorii odpadu 

 

N….nebezpečný odpad                      B…..bude odevzdáno do sběrných surovin 

 

                                                            C…..bude předáno k recyklaci 

 

 

V případě výskytu nebezpečných odpadů nebo odpadů obsahující nebezpečné látky je nutný 

souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být pouţita firma, která tento souhlas vlastní 

 

 

Nakládání s odpady je vypracováno v následující tab. 

 

Kod 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

Likvidace 

odpadu 

15 01 01 

15 01 02 

papírové a lepenkové obaly 

plastové obaly PVC 

O 

O 

C 

C 

17 06 04 izolační materiály O A 

17 06 04 extrudovaný polystyren O A 

17 06 04 PVC folie O A 

 

 

 

2.11.    Literatura a předpisy: 

www.baumit.cz 
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1. Identifikace stavby 

Název stavby: Bytový dům M6, Brno – Slatina, ulice Šmahova 

Zhotovitel: STAVOS  Brno a.s., Bouwfonds ČR 

                   U Svitavy 2, 618 00 Brno 

                   

 

 

2. Popis stavby 

 

Jedná se o stavební objekt bytového domu o 3 schodišťových sekcích, 4 nadzemních 

podlaţích.V domě je kromě bytů o velikosti 1+kk aţ 4+kk, celkem 31 bytů. 

Kvádr domu tvoří tři na sebe navazující řadové schodišťové sekce. Je orientován podél ulice 

Šmahové. V části severní je dům třípodlaţní, v části blíţe ul. Řipské čtyřpodlaţní. 

Vstupy k jednotlivým schodišťovým sekcím se zvonkovými tably či přístup k veškerému 

domovnímu vybavení a do přízemních bytů jsou řešeny jako bezbariérové. Kolem domu jsou 

oplocené zahrádky navazující na přízemní byty.  

Typická sekce zahrnuje otevřené schodiště, na které na kaţdém patře navazuje zateplená 

společná chodba - standardně se třemi byty - dva větší příčně provětrané a jedna garsoniéra 

orientovaná do ulice. Větší byty mají ze společné chodby přístupnou komoru pro sezónní 

potřeby. Minimálně jedna třetina obytných ploch kaţdého bytu je orientována na slunečnou  

stranu, kaţdý byt je více neţ dostatečně prosluněn a osvětlen ve smyslu platných předpisů. 

Konstrukční systém je příčný, stěnový. 

Konstrukce základů jsou navrţeny z betonu C25/30 XC2 a oceli 10505(R). Objekty budou 

zaloţeny na pilotách. 

Svislé nosné konstrukce jsou v navrţeném objektu zděné z cihelných bloků HELUZ. 

Obvodové i vnitřní nosné zdivo je tl. 250 mm.  

Stropy jsou navrţeny ţelezobetonové monolitické tloušťky 230 mm, nad posledním podlaţím 

(střecha) tl. 200mm. V místech vykonzolování stropních desek přes obvodový plášť bude 

v úrovni zateplení pouţito systému SCHOCK (ISOKORB). Překlady nad otvory jsou 

navrţeny HELUZ JISTROP 238. 

Schodiště je navrţené celé jako ţelezobetonové prefabrikované s panely z pohledového 

betonu. Všechny hlavní podesty jsou uloţeny vţdy přes SHOCK do stropní konstrukce a 

mezipodesta vţdy na stěnové ŢB prefabrikované panely. 

Nástupní rameno z 1NP (resp. z terénu) bude na jedné straně uloţeno na základ a na druhé 

straně na hlavní podestu ve 2NP. Další ramena v ostatních podlaţích jsou uloţena vţdy na 

hlavní podestu a mezipodestu.  

Zastřešení objektu je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s parotěsnou izolací 

s asfaltového pásu, tepelnou izolací EPS se spádovými klíny a hydroizolací z PVC folie, 

která je mechanicky kotvena do stropní konstrukce. Tepelná izolace střešní konstrukce bude 

navazovat na zateplení obvodu – atika bude celá obalená. 
[1] 
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3.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

3.1. Všeobecná ustanovení 

 nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrţeny poţadavky na pracoviště stanovené 

zvláštním právním předpisem
 
a aby staveniště vyhovovalo obecným  poţadavkům  na  výstavbu 

podle zvláštního právního předpisu a dalším poţadavkům na staveniště k tomuto nařízení; je-li 

pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádá 

zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 

 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 

podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá 

zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 

zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jeţ jsou významné z hlediska 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdrţujících se na staveništi, popřípadě 

pracovišti. 

 

 

3.1.1.  Povinnosti zhotovitele       

Zhotovitel zajistí, aby 

a) při provozu a pouţívání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 

staveništi byly kromě poţadavků zvláštních právních předpisů dodrţovány bliţší minimální 

poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 

b) byly splněny poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy, jestliţe se na staveništi plánují 

nebo provádějí 

 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 

zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny 

při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury 

 

2. práce spojené s prováděním a demontáţí bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 

přepravou a ukládáním ocelové výztuţe a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 

 

3. práce  spojené  se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, 

tvárnice, bloky,   tvarovky  nebo  kámen, včetně osazování  prefabrikátů   ve   zděných 

konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlaţeb, 

úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním 

 

4. svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu 

  

5. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 
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3.1.2. Povinnosti koordinátora                 

Koordinátor během přípravy stavby 

 

a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 

hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí a podmínek 

výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 

současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v 

souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené 

 

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se poţadavků na zajištění bezpečné a 

zdraví neohroţující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 

nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 

procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby 

 

c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohroţující práce, a aby byl odsouhlasen a 

podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi 

 

d) zajistí zpracování poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udrţovacích 

pracích 

 

Koordinátor během realizace stavby 

 

a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 

zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 

předcházet vzniku nemocí z povolání 

 

b) dává podněty a na vyţádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 

věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat 

 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 

nebo činností 

 

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodrţovány 

poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 

poţaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy 

 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 
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f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 

dozor stavebníka 

 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níţ byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního právního předpisu 

 

 

 

Koordinátor během realizace stavby 

 

a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodrţování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

pověřených a organizuje jejich konání 

 

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrţují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 

nápravě zjištěných nedostatků 

 

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něţ prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 

jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 

 

 

3.2. Obecné požadavky 

3.2.1.  Požadavky na zajištění staveniště 

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

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodrţení následujících zásad: 

 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 

pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit 

 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 

upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem 

na místní a provozní podmínky můţe toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
 

c) nepouţívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

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

viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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3. Nejsou-li poţadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postiţené 

obsaţeny v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 

oplocení  popřípadě  ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích a veřejně 

přístupných komunikacích umoţňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 

postiţením  jakoţ i se zrakovým postiţením. 
 

 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek  stanovených 

provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodrţuje. 
 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav  

pracovišť a dopravních komunikací; poţadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní  

předpis. 
 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud  je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné  

provedení práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této ploše.  
 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdrţujících  se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 

Staveniště bude oploceno pomocí přenosného plotu HERAS M200 o výšce 1,8 m, délky 

345m opatřeného ochranou folii tak, aby nedocházelo k nadměrnému šíření prachu a 

nečistot do okolního prostředí. Plot bude opatřen uzamykatelnou bránou na které bude 

cedule se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám a automobilům. U vstupní 

brány budou dále umístěny přenosné dopravní značky ,,Zákaz stání“ s dodatkovou cedulí 

s nápisem ,,Pozor výjezd ze staveniště“ a cedule ,,Stůj, dej přednost v jízdě“.  

 

 

3.2.2. Zařízení pro rozvod energie 

 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navrţena, provedena a 
pouţívána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku poţáru nebo  
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu  
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod  
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie,  
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k 
součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být  
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
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2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové poţadavky 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 zdrţující 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.  

 

Nápojným bodem pro silnoproud je přípojková skříň osazená na severní straně. Odtud 

bude vedeno v chráničkách do rozvaděčů v jednotlivých vchodech, které budou 

uzamykatelné. Klíč od rozvodné skříně bude mít stavbyvedoucí a bude k dispozici 

v kanceláři stavbyvedoucího. Hlavní vypínač elektrické energie bude umístěn vně 

rozvodných skříní. 

 

 

3.2.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 

stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdrţují, 

b) maximální zatíţení, které se můţe vyskytnout, a jeho rozloţení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil neţádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vţdy však po změně polohy  a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle pokynů výrobce a v souladu 
s poţadavky zvláštních právních předpisů a poţadavky na organizaci práce a 
pracovních postupů tak, aby nevzniklo nebezpečí ohroţení fyzických osob, majetku 
nebo ţiv. prostředí. 
 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohroţení ţivotů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohroţení majetku 
nebo ţivotního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, ţivelné události, popřípadě vlivem jiných  
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce  
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit  
bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
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zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických  
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  
 

Většina prací při provádění hrubé spodní a vrchní stavby bude prováděna na venkovním 

pracovišti. Při zdění obvodových i vnitřních nosných stěn bude použito lehké pomocné 

lešení s maximální výškou podlahy 1,5m, kde není nutné řešit ochranu proti pádu z výšky. 

Pracoviště ve výšce budou prováděna ze systémového lešení, které, bude řádně 

stabilizováno, popř. kotveno k stabilní únosné konstrukci.  

 

 

 

3.3. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

 

3.3.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před pouţitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiţ jsou zejména únosnost 

půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uloţení podzemních vedení 

technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překáţek,  umístění nadzemních 

vedení a překáţek. 
 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k pouţívání a zajištěny proti zaboření, posunutí 

nebo uvolnění. 

 
3. Stroje, při jejichţ činnosti vznikají vibrace, lze pouţívat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 

stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

 

Na stavbě budou využívány stroje uvedené v příloze ,,Návrh strojní sestavy“. Příjezd na 

staveniště je možný po místní komunikaci v ulici Řipská, Tuřanka a nebo sjezdem z dálnice 

D1, které svými rozměry umožňují bezproblémové projetí stavebních strojů a dopravních 

prostředků s materiálem. Všechny osoby vykonávající práci s příslušnými strojními 

zařízeními budou dostatečně odborně způsobilé a budou prokazatelně k této činnosti 

proškolené, včetně školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se stroji. Veškeré práce 

a činnosti se budou řídit plným zněním zákona 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů. 

 

 

3.3.2. Stroje pro zemní práce 

 

1. Stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 

výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není 

stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před 

zahájením prací. 
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2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 

aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

 

3. Při pouţití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 

nedošlo ke vzájemnému ohroţení provozu strojů. 

 

4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje pouţívá bezpečnou techniku jízdy tak, 

aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těţiště stroje a ztrátě jeho stability. 

 

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad loţnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráţelo. Nelze-li se 

při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 

prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdrţovaly ţádné fyzické osoby. 

Loţnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

 

6. Při jízdě stroje s naloţeným materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 

přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 

obsluhy. 

 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniţ by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 

popřípadě na podloţku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 

souladu s návodem k pouţívání. 

 

8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 

výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

 

9.  Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

 

10.  Není-li v návodu k pouţívání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

 

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

zeminy. 

 

12. Při pouţití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 

podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 

zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

 

 

Zemní práce budou prováděny rypadlo – nakladačem CAT 953D, výkopek bude odvezen 

nákladními automobily Tatra T815, pro pilotáž a zakládání bude použita vrtná souprava 

Bauer BG 28H. Stroj může samostatně obsluhovat jen osoba, která má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost a je proškolena. Při přerušení práce musí obsluha zajistit 

stroj tak, aby s ním nemohlo být manipulováno. Zajistit ho do bezpečné polohy, zabrzdit a 

vypnout. 
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3.3.3. Míchačky 

 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 

poloze. 

 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

 

3. Při ručním vhazování sloţek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 

rotujícího bubnu. 

 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drţenými v ruce. 

Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroţeného pohybem násypného koše. Při opravách, 

údrţbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 

tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo 

jiným ochranným prostředkem. 

 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 

elektrické energie. 

 

Na přípravu zdící malty bude sloužit silo na suché maltové směsi 

 

 

 

 

3.3.4. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 

přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k pouţívání zajistí. 

 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překáţek ztěţujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

 

Čerstvý beton bude na stavbu dovážen v autodomíchávačích z centrální betonárny SCANIA 

114 380 8x4 

 

 

 

 

3.3.5.   Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 

1. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyţadující sloţité  

a opakované couvání vozidel. 

2. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

http://www.sauto.cz/detail-vozu/nakladni/scania/ostatni/7160018
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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. 
 

3. Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obsluţné místo bylo přehledné a v 

prostoru manipulace s výloţníkem a potrubím se nenacházely překáţky ztěţující tuto 

manipulaci. 

4. Při pouţití děleného výloţníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně přemísťovat a aby byla dodrţena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 

lešení a jiných překáţek. 

5. V pracovním prostoru výloţníku autočerpadla se nikdo nezdrţuje. 

6. Výloţník autočerpadla nelze pouţívat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

7. Manipulace s rozvinutým výloţníkem (výloţníková ramena s potrubím a hadicemi) smí  

být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami  

(stabilizátory) v souladu s návodem k pouţívání. 

8. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výloţníkem sloţeným v přepravní poloze. 

 

 

K dopravě čerstvého betonu do bednění bude použito mobilní čerpadlo betonové směsi 

Putzmeister BSF 38 – 16, dosah výložníku je dostatečný pro betonáž celé plochy z jednoho 

místa. Čerpadlo bude umístěno na zpevněné ploše v prostoru staveniště. Po dokončení práce 

musí čerpadlo vycouvat na plochu vytvořenou pro očištění vozů a poté odjet. 

K omítání bude použit omítací stroj Profi. 

 

 

 

3.3.6.  Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

 
1.  Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové zásobníky, 

jako volně loţeného cementu a podobných sypkých hmot se obsluha přesvědčí, zda řad 

není pod tlakem. 

2.  Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loţeného cementu 

prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno pouţívat. 

3.  Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými a k 

tomu určenými spojkami a koncovkami. 

4.  V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho 

přeplnění. 

5.  Při provozu a údrţbě přepravníků volně loţeného cementu se postupuje podle návodu k 

pouţívání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně se 

přitom uplatní poţadavky zvláštního právního předpisu
 
vztahující se na stabilní skladovací 

zařízení sypkých hmot. 

 

Na stavbě bude umístěno silo na suchou maltovou směs o objemu 22,5m
3
 s pneumatickým 

dopravním zařízením. 
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3.3.7. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
drţena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéţ platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliţe motorová  
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drţenou v ruce.  
 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, neţ je stanoveno v návodu k pouţívání.  

 

Ke zhutňování čerstvého betonu slouží ponorný vibrátor AV 364 a plovoucí vibrační 
lišta Hervisa Perles 

 

 

3.3.8. Stavební elektrické vrátky 

1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroţeno břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není -li 
vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě 
vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 

 

2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné  vzdálenosti  od  svislé  dráhy  
přepravovaného břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništ i a řádně 
ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k pouţívání jinak, nesmí 
být hmotnost zátěţe pouţité pro stabilizaci vrátku menší neţ dvojnásobek jeho nosnosti.  

 

 

3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše 
do takové polohy, aby při nejniţší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 
závity lana. 

 

4. Vrátek nelze pouţívat, není-li zajištěno, ţe se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se 
závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíţí na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné 
překáţce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato 
bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 

 

 

5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických 
osob proti   pádu   z výšky.   Pokud   by   střední   tyč   zábradlí   nebo   zaráţka   u   podlahy 
znemoţňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v  nezbytném 
rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím 
není dotčen 

 

6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáţe, včetně 
závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto 
předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 

7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdrţuje 
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v prostoru ohroţeném pádem břemene. 

8. Při provozu vrátku není dovoleno 

 

a) zatěţovat vrátek nad jeho nosnost, 

b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohroţují okolí, pokud nejsou provedena  
náleţitá bezpečnostní opatření, 

c) zdvihat břemena šikmým tahem, 

d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 

e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 

f) zdrţovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti,  

g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku,  

h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li 
k vysmeknutí lana z dráţky kladky, 

i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostředků, 

j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene,  

k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 

l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob,  

m) pouţívat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splněny technické poţadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do 
provozu. 

 

9. Vrátek smí být pouţit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je  

a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 

b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 

c) ovládání vrátku zařízeno tak, ţe při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do 
 chodu se chod vrátku zastaví. 

 

10.Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená 
zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k pouţívání nebo pokynů pro 
obsluhu. 

 

Stavební vrátek IBER – UNO bude použit k dopravě materiálu na lešení při provádění zateplené 
fasády. Vrátek bude upevněn na konzole na stojce lešení. Umístění vrátku se bude operativně měnit 
s postupem prací na fasádě. Připevnění vrátku na lešení se musí řídit pokyny výrobce. 

 

 

3.3.9.  Stavební výtahy 

 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 

kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

 

Na stavbě bude využíván během hrubé stavby a dokončovacích prací stavební výtah GEDA 

500 Z. Používat jej mohou pouze řádně vyškolené osoby. 
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3.3.10. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo pouţívání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k pouţívání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejniţšího rychlostního stupně a zabrţděním parkovací brzdy. 
Rovněţ při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrţděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.  
 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k pouţívání. 
 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, ţe nemůţe v případě potřeby okamţitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k pouţívání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému uţití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 
kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohroţena stabilita stroje a kde stroj není ohroţen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 

Stroje budou na staveništi mimo dobu provozu odstaveny na zpevněnou plochu ze 

štěrkopísku, zabezpečeny proti pohybu a proti manipulaci neoprávněnými osobami. 

 

 

 

3.3.11. Přeprava strojů 

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

 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku, jakoţ i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od taţného vozidla, musí být dodrţeny 
poţadavky zvláštního právního předpisu

 
a dále uvedené bliţší poţadavky. 

 

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

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

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

6. Při najíţdění stroje na loţnou plochu dopravního prostředku a sjíţdění z ní se všechny 

fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němţ by mohly být  

ohroţeny při pádu nebo převrţení stroje, přetrţení taţného lana nebo jiné nehodě. 
 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vţdy mimo stroj i mimo  

dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíţdění a sjíţdění  

stroje. 
 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná  

pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k pouţívání. 
 

 

Všechny stroje, které budou vykonávat práci na stavbě budou na místo určení dopraveny a 

odvezeny buď na valníku, což se týká zejména pásových stavebních strojů např. rypadlo – 

nakladač nebo těžké stavební techniky jako je vrtná souprava nebo přijedou i odjedou po 

vlastní ose. V obou případech musí být pracovní stroj v přepravní poloze. K dopravě jeřábu 

je zapotřebí tažné nákladní vozidlo.  

 

 

 

3.4. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

3.4.1. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 

musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 

které bude zabudován do stavby. 
 

2. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí  

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých strojů. 
 

3. Materiál musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podloţkami, zaráţkami, opěrami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly  

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 

4. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné  

uchopení například oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně proloţeny podklady. 

Jako podkladů není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 

více prvky volně poloţenými na sebe. 
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5. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se  
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.  Fyzické osoby, které zabezpečují  
provádění odběru, se nesmějí zdrţovat v ohroţeném prostoru místa odběru. 

 

6. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném  
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloţeny v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

 

7. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění  
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrţe musí být zajištěny proti pádu  
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naleţato, 
musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé  
 

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

Pro skladování materiálu jsou určeny plochy zpevněné štěrkopískem. Část materiálu jako 

například zdivo bude uloženo na základové desce a později stropní konstrukci. 

Přemisťování materiálu z dopravního prostředku na určené místo bude provedeno pomocí 

jeřábu nebo hydraulické ruky. Palety nebudou ukládány na sebe, ale pouze vedle sebe, 

z důvodu snadné manipulace s paletizačním vozíkem. Pro uskladnění pracovního nářadí, 

malé mechanizace, pytlovaných směsí, nespotřebovaná lepidla, nátěry, apod. budou sloužit 

skladové kontejnery. 

 

 

 

3.4.2. Příprava před zahájením zemních prací 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a  
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní  
překáţky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává,  
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních  
překáţek jiným vhodným způsobem. 
 

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 
a jejich rozměry a určeny způsoby těţení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí,  
zejména druh paţení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohroţených  
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech  a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.  
 

3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
téţ výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překáţek. 
 

4. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uloţení v 
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obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací  v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.  
 

5. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická  
osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce.  
 

Přímo v prostoru staveniště se nenachází žádné inženýrské sítě. Všechny vedou mimo 

dotčený pozemek pod komunikací v ulici Řipská a Šmahova. Zemní práce budou prováděny 

pomocí rypadlo – nakladače CAT 953D. 

 

 

 

3.4.3. Zajištění výkopových prací 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohroţené výkopem.  

 

2. Okraje výkopu nesmí být zatěţovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy aţ po hranici smykového klínu 

stanovenou v projektové dokumentaci, ohroţený usmýknutím, nesmí být zatěţován 

zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s 

výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v 

projektové dokumentaci. 
 

Při provádění přípojek inženýrských sítí v prostoru veřejné komunikace budou výkopy 

překryty lávkami pro pěší v šířce 0,75m a komunikace bude pomocí přenosných značek 

stažena dočasně do jednoho jízdního pruhu. Stavební jáma bude ohrazena zábradlím. Pro 

přístup povolaných osob do stavební jámy budou sloužit žebříky. 

 

 

 

3.4.4. Provádění výkopových prací 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohroţena stabilita jiných staveb a jejich částí.  
Jestliţe při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohroţení stability okolních  
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata  
opatření k zajištění jejich stability. 
 

2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším neţ 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, paţení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
 

3. Pouţití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 
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4. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdrţovat v ohroţeném prostoru, 
zejména při souběţném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 
v průvodní dokumentaci  stroje  stanoveno jinak, je  prostor ohroţený  činností  stroje  
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 

5. Nemá-li obsluha stroje při souběţném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroţeného 
prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
 

6. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 
aby se vzájemně neohroţovaly. 
 

7. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pechů nebo jiných zhutňovacích prostředků 

musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohroţení stability stěn  výkopů ani sousedních 

staveb. 
 

8. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od  

hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

 

 

Výkopové práce budou prováděny strojně. Při souběžném strojním a ručním (dočištění) 

prováděním výkopových prací se přizve kompetentní osoba pro komunikaci mezi strojníkem 

a pracovníkem.      

 

 

 

3.4.5. Zajištění stability stěn výkopů 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

 

2. Do strojem vyhloubených nezapaţených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 

nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 

nebo jinou technickou konstrukcí.  Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 

nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 

vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapaţené po dobu stanovenou technologickým  

postupem. 
 

3. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 

činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umoţňovaly bezpečné provedení  

všech návazných montáţních prací spojených zejména s uloţením potrubí, osazením  

tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

 

Hloubka stavební jámy nepřekročí výšku 1,3m. Při svahování v poměru 1:1 a při daných 

geologických podmínkách není nutné řešit zajištění stability stěn. 
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3.4.6. Pilotáž 

Pro pilotáţ musí být zpracován technologický postup, který musí obsahovat zejména vlastní 

technologii práce, bezpečnostní, protipoţární, hygienická a další potřebná opatření. Při výběru 

místa je nutno dbát, aby nebyla narušena povrchová a podpovrchová zařízení, jakoţ i 

podzemní prostory a rozvody. Ochrana veřejných zájmů musí být řešena uţ v projektu stavby. 

Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s technologickým postupem, který musí 

být na pracovišti. Ustavení soupravy a jejího příslušenství musí být provedeno tak, aby 

zajišťovalo bezpečný provoz. Při provádění musí dodavatel stavebních prací určit 

bezpečnostní okruh z hlediska pádu věţe nebo materiálu. Musí být vyloučen kontakt 

pracovníků s pohybujícími se nebezpečnými částmi zařízení. 

 

 

Pilotáž pro tuto stavbu bude řešena subdodávkou firmou TOPGEO s.r.o.. Bude se jednat o 

vrtané piloty. Subdodavatel bude informovat dodavatele o možných bezpečnostních rizicích 

a pohybu jeho pracovníků.  

 

 

3.5. Betonářské práce a práce související 

3.5.1. Bednění 

 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v kaţdém stadiu  
montáţe i demontáţe zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáţi, demontáţi a 
pouţívání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na  bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění,  jako jsou stojky 
a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně  ztuţeny v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrţeny a montovány tak, aby je bylo moţno při  
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doloţena statickým výpočtem  
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména  
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
 

Při bednění základů budou použity bednící dílce z vodovzdorné překližky. Bednění stropů 

bude pomocí systémového bednění PERI. Množství a vzdálenost stojek a nosníků bude 

navrženo podle statických tabulek daných výrobcem. Povrch musí být čistý a relativně 

rovný. Před započetím ukládání betonové směsi do konstrukce bude provedena kontrola 

bednění – tj. jeho stabilita a těsnost. Toto provede mistr se stavbyvedoucím. Převzetí 

bednění musí být zapsáno do stavebního deníku. 
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3.5.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 

 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti  
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou  
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
 

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

Přeprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači SCANIA z betonárny přímo na 

staveniště. Betonová směs bude dopravována pomocí čerpadla Putzmeister BSF 38-16. 

Popřípadě bádií na beton. Při betonáži se budou pohybovat pracovníci po pochůzím 

bednění. Beton bude ukládán do bednění s maximální výškou shozu 1,5m. Hutnění bude 

provedeno pomocí ponorného vibrátoru a příložné vibrační lišty. Pro zajištění proti pádu 

budou sloužit samonavíjecí tlumiče pádu přikotvené k ocelové výztuži stropu. 

 

 

 

3.5.3. Odbedňování 

 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichţ při předčasném  
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn 
fyzické osoby určené zhotovitelem. 
 

2. Ohroţený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 
 

3. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěţovaly konstrukci. 

Odbedňování stropů bude probíhat od nejnižšího podlaží. V prostoru celého staveniště je 

zakázán vstup nepovolaným osobám a proto ani při odbedňování se bezpečnost 

nepovolaných osob nemusí řešit. Odbedňovat smí jen osoby jen řádně proškolené a v čase 

určeném stavbyvedoucím. Po odbednění se jednotlivé dílce očistí od zbytků betonu a než se 

znovu použijí, uskladní se v příslušném podlaží, tak aby neohrožovaly průběh ostatních 

prací. 

 

 

 

3.5.4. Práce železářské 

 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroţeny pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
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2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 
 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěţován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob. 

 

Potřebná výztuž bude na stavbu dovezena již nastříhaná v požadovaných délkách. Potřebné 

ohyby se provedou pomocí ohýbačky, která je k dispozici na stavbě. Spoje budou provedeny 

vázáním a prostorové uspořádání bude vycházet z projektové dokumentace. Výztuž bude 

uložena na zpevněné ploše na skládce a z větší části bude uložena přímo v prostoru stavby. 

 

 

 

3.5.5. Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při  

provozu nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob. 

 

2. Materiál připravený pro zdění musí být uloţen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní  
prostor široký nejméně 0,6 m. 
 

3. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěţovat, a to ani při  

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 

4. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, 
které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo 
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
 

5. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

Zednické práce mohou vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací a podle zvláštního 

předpisu - ČSN EN 1996-2 Provádění zděných konstrukcí. Malta bude vyráběna ze suché 

směsi v sile, které je umístěno v blízkosti stavby. Při omítání dbáme na to, aby odstřikující malta 

nezasáhla oči. Zdící materiál bude na místo určení dopraven pomocí jeřábu a budou ukládány 

s ohledem na pevnost stropu. Palety budou rozmístěny tak, aby manipulační prostor mezi nimi 

byl minimálně 0,6m.  Zdění stěn bude prováděno přímo z pevné podlahy a při vyšší výšce se 

použije lehké pomocné lešení s maximální výškou podlážky 1,5m, kde není nutné řešit ochranu 

proti pádu z výšky. 

 

 

3.5.6. Montážní práce 

1. Montáţní práce smí být zahájeny pouze po náleţitém převzetí montáţního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montáţních prací a  odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montáţního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montáţních prací 
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zajistí, aby montáţní pracoviště umoţňovalo bezpečné provádění montáţních prací bez 
ohroţení fyzických osob a konstrukcí  

 

2. Fyzické osoby provádějící montáţ při ní pouţívají montáţní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

 

3. Montáţní a bezpečnostní přípravky, slouţící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáţi, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdviţením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáţe. 
 

 

4. Zvolené vázací prostředky musí umoţnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 

 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.  

 

6. Pro přístup na montáţní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se vyuţívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáţe do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáţe.  
 

 

7. Svislá doprava osob na pracoviště leţící výše neţ 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevyluču je. 

 

8. Dopravovat fyzické  osoby pomocí závěsného koše  lze pouze podle  zpracovaného 
technologického   postupu   a   v souladu   s bliţšími   poţadavky   zvláštního   právního 
předpisu, jestliţe k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců  

 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných  
zařízení se provádí v souladu s bliţšími poţadavky zvláštního právního předpis. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo  
jiným způsobem znemoţňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není  
zajištěno, ţe nebude překročena nosnost pouţitého zařízení.  

 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdrţují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáţe mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 

 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montáţními stolicemi,  
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob  
uvolňování   vázacích   prostředků   z osazovaných   dílců,   zejména   svislých,   stanoví  
technologický postup montáţe tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou  
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohroţena. 

 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, aţ je předcházející dílec bezpečně uloţen  
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a upevněn podle technologického postupu. 

 

14. Montáţní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány aţ po upevnění  
dílců a prostorovém ztuţení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

 

15. Technologický  postup  stanoví způsob vyztuţení těch dílců,  při jejichţ  osazení je  
bezpečnost fyzických osob ohroţena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru.  

 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáţe trvale uzemněny.  

 
Montáž dřevěných, ocelových a ostatních prvků střešní konstrukce bude prováděna pomocí 

jeřábu. Přístup pracovníků na pracoviště je umožněno po otevřeném schodišti nebo 

stavebním výtahem. Montáž a demontáž stacionárního jeřábu bude zajišťovat autojeřáb. 

Obsluhu jeřábu smí vykonávat osoby s odbornou způsobilostí a vázání břemen mohou 

provádět pouze osoby k této činnosti vyškolené. Před manipulací s břemenem pomocí 

zvedacího mechanismu je nutné úvaz důkladně zkontrolovat, aby nedošlo k případnému 

pádu břemene a tím ohrožení života a zdraví osob na staveništi. 

 

3.5.7. Osobní zajištění 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí pouţít v 

případech, kdy nelze pouţít kolektivního zajištění. Prostředky osobního zajištění  proti pádu 

jsou zejména 

 a) bezpečnostní lano 

 b) bezpečnostní pás 

 c) bezpečnostní postroj 

 d) zkracovač lana 

 e) samonavíjecí kladka 

 f) bezpečnostní brzda 

 g) přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství. 

 

Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat poţadavkům zvláštních 

předpisů, případně musí být k pouţívání schváleny státní zkušebnou. Prostředky osobního 

zajištění musí být pravidelně prohlíţeny a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud 

zvláštní předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku osobního zajištění je nutno vykonat po 

kaţdé mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). Pracovník 

je povinen se vizuálně přesvědčit před pouţitím prostředků osobního zajištění o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při pouţití prostředků osobního 

zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umoţňovala jejich bezpečné 

zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohroţení. Délka pádu při pouţití 

bezpečnostního pásu můţe být nejvíce 0,6 m. Při pouţití bezpečnostního postroje bez tlumiče 

pádové energie můţe být délka pádu nejvíce 1,5 m, s pouţitím tlumiče pádové energie nejvíce 

4,0 m. Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen 

osobním zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) 

je povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o 

jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup nebo o situace, které 

nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění 

případně vhodný prostředek osobního zajištění pracovník, který práce ve výškách řídí. Místo 

upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN. K osobnímu 
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zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí pouţívat 

lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o pouţití horolezecké 

(speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezectví a k tomu účelu vyrobených a 

pouţívaných pomůcek, přípravků a prostředku. Horolezeckou (speleologickou) techniku 

mohou pouţívat pouze pracovníci, kteří vyhovují zvláštním podmínkám a mají horolezeckou 

(speleologickou) kvalifikaci. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s 

návodem na pouţití prostředků osobního zajištění. 

 

 

3.5.8. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání ţivic v  tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodrţení podmínek poţární bezpečnosti stanovených zvláštním 
právním předpisem. 
 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném 
pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření 
oblouku. 
 

3. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němţ fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl pouţit ve vzdálenosti menší neţ 1,5 m 
od volného okraje pracoviště ve výšce 

4. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce neprováděly fyzické osoby, které 

nejsou seznámeny s technologickým postupem  a s návodem na pouţívání příslušného 

zařízení. 

 

Budou prováděny svářečské práce živičných pásů jako izolace proti zemní vlhkosti – svislá 

a vodorovná izolace železobetonové základové desky a izolace plochých střech. Je nutné 

dodržovat protipožární opatření a na stavbě se musí nacházet minimálně 3 hasicí přístroje. 

Natavovat izolační materiál budou pouze osoby k tomu určené, odborně způsobilé a 

znající postup a návod k používání zařízení. Zařízení pro svařování živičných izolací – tj. 

ruční hořáky na propan-butan mohou používat pouze osoby k tomu odborně způsobilé. Při 

manipulaci s lahvemi propan-butanu nesmí docházet k nárazům a přehřátí. Obsluze není 

dovoleno provádět opravy na tlakových lahvích, urychlování vypařování a vypouštění 

zbytku plynu do ovzduší. Poškozené nebo netěsné propan-butanové láhve se nesmějí 

používat. Nepoužívané propan-butanové láhve musí být umístěny v uzamykatelné 

konstrukci. 

 

3.5.9. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

Za splnění poţadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryţových, 
korkových a obdobných materiálů se povaţuje: 

1. dodrţování stanoveného technologického postupu a návodů k pouţívání 
lepidel,vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího pouţitého materiálu  
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2. při   lepení   v uzavřených   prostorách   zajištění   účinného   větrání,   které   zabrání 
překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší  
 
3. v případě  pouţití  lepidel,  které  uvolňují  hořlavé  páry,   zajištění  ochrany  před  
výbuchem podle zvláštního právního předpisu, zejména 
 

a) vymezení    pracoviště    včetně    ohroţeného    prostoru    a   jejich    označení 
bezpečnostními značkami 

 
b) zamezení  vstupu  nepovolaných  fyzických  osob  do  takto  vymezeného  a 
označeného prostoru; ohroţený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla  
podlaţí, kde se lepení provádí, podlaţí pod ním a nad ním, popřípadě další  
přilehlé prostory, do nichţ by mohly hořlavé páry pronikat, 

 
c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné  
atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení  
 
d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo 
topení lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení 
elektrického zařízení po celou tuto dobu, 

 

4. seznámení všech fyzických osob, které se zdrţují ve stavbách, kde se budou tyto  
práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování  během 
nich 

 
5. bezpečné shromaţďování zbytků hořlavin a pouţitých materiálů a zajištění jejich 
odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních  
právních předpisů. 

 

Budou lepeny krytiny na stěny a podlahy zejména v sociálních částech objektu jako jsou 

obklady a dlažba. K lepení povrchů smějí být užity pouze materiály k tomu určené. Tyto 

činnosti smějí vykonávat pouze k tomuto odborně způsobilé. 
 
 
 
 

3.5.10. Malířské a natěračské práce 

Za splnění poţadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se 

povaţuje: 

1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem  
dodrţení    stanovených    technologických    postupů    s přihlédnutím    k  návodům k 
pouţívání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při 
provádění těchto prací 

 
2. pouţívání ţebříků v souladu s poţadavky zvláštního právního předpisu 
 
3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze  
ţebříků k tomu upravených. 
 
 
Malířské i natěračské práce budou prováděny formou subdodávky. Subdodavatel bude 
informovat dodavatele o možných bezpečnostních rizicích a pohybu jeho pracovníků. 
Venkovní fasáda bude prováděna z lešení. Ve schodišťovém prostoru bude použito lehké 
pomocné lešení. 
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3.5.11.  Sklenářské práce 

 

Za splnění poţadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích 
se povaţuje: 

1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a  
zpevněná 

 
2. při odebírání  skla z  přepravníků je  zajištěno,  ţe nedojde k  jejich převrţení a 
neţádoucímu pohybu 
 
3. dodrţení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichţ  
plocha je větší neţ 1 m

2
, při silném větru a při teplotě během směny niţší neţ -5 °C 

 
4. zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných a 
bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin  
 
5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m

2
 nejméně třemi 

fyzickými osobami 
 
6. přenášení tabulí skla delších neţ 2 m pomocí přípravků  
 
7. dodrţení poţadavků na skladování podle části I. této přílohy 
 
8. shromaţďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených  
 
[5] 

 

4. NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 SB. 

 
ze dne 17. srpna 2005 

 

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Vláda nařizuje podle § 134a odst. 2 a podle § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 

 

 

4.1.  Zajištění proti pádu z výšky nebo do hloubky a obecné informace 

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 

výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a 

zajistí jejich provádění  

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 

poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení 

nebo pracovní plošiny.  

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

pouţijí v případě, kdy povaha práce vylučuje pouţití prostředků kolektivní ochrany nebo 

není-li pouţití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 
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dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 

zaměstnance dostatečné.  

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliţe nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 

pouţitou ochranu proti pádu, můţe ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.  

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 

být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 

pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve 

větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůţe pokračovat 

bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 

zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.  

 

 

4.1.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umoţňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 

pouţití, poţadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umoţňovat 

evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 

ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet ţádná další rizika pádu.  

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 

ke sníţení rizik spojených s jejím pouţíváním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 

konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 

nebo zachycení pádu z výšky. Při pouţití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 

úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu můţe být přerušena 

pouze v místech ţebříkových nebo schodišťových přístupů.  

3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zaráţky u podlahy (ochranné lišty) o 

výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší neţ 2 m, musí být 

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zaráţkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 

osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 

provozní podmínky. Za dostatečnou se povaţuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 

podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.  

4. Jestliţe provedení určité pracovní operace vyţaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 

proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 

opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 

opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 

operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.  

 

 

4.1.2. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloţeny, případně skladovány ve výškách tak, aby byly 

po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po 

jejím ukončení. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není 

upraven nebo pracovník nepouţije vhodné výstroje (pás s upínkami apod.). Konstrukce pro 

práce ve výškách se nesmí přetěţovat. Hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně 

počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatíţení konstrukce. 

  
Pro zajištění proti pádů předmětů a materiálu bude na lešení provedena zarážka výšky 150 

mm. Maximální zatížení je uvažováno 150kg/m
2
. 
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4.1.3. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umoţňovaly bezpečný 

pohyb a aby byly pravidelně prohlíţeny a zkoušeny v souladu s poţadavky průvodní 

dokumentace; přitom smí být pouţity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 

splňují poţadavky stanovené zvláštními právními předpisy.  

2. Podle účelu a způsobu pouţití se rozlišují  

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z 

výšky (pracovní polohovací systémy),  

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).  

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

součástí systémů a v souladu s návody k pouţívání dodanými výrobcem tak, ţe je  

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němţ hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného 

okraje),  

b) zaměstnanec udrţován v pracovní poloze tak, ţe pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo  

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 

popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce na 

překáţkou (terénem,podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance.  

4. Zaměstnanec se musí před pouţitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit 

o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.  

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 

systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 

práce, které zpracování technologického postupu nevyţadují, určí vhodný způsob zajištění 

proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý 

zaměstnanec pověřený  

zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí 

být ve směru pádu dostatečně odolné.  

6. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by pouţití druhého lana 

mohlo způsobit, ţe provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit pouţití jediného lana, 

pokud byla učiněna náleţitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou 

výrobcem k takovému způsobu pouţití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené 

ţivotnosti.  

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při pouţití osobních ochranných 

pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 

vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.  

 

 

 

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

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichţ vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 

nebo předmětů (dále jen "ohroţený prostor"), je nutné vţdy bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohroţených prostorů se pouţije zejména  

a) vyloučení provozu,  

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 

místem práce ve výšce,  

c) ohrazení ohroţených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 

jedné pracovní směny postačí vymezit ohroţený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 

zábranou o výšce nejméně 1,1 m nebo  

d) dozor ohroţených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohroţení.  
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3. Ohroţený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  

Šířka ohroţeného prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 

okraje pracoviště ve výšce.  

4. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 

stoţárech, věţích, je ohroţeným prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 

obvodu paty objektu.  

5. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 

Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níţe 

poloţeném pracovišti.  

 

 

4.1.5. Práce na střeše  

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti  

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,  

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,  

c) propadnutí střešní konstrukcí.  

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 

otvorů, zaměstnavatel zajistí pouţitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo pouţitím 

osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.  

3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí pouţitím ţebříků upevněných v místě práce 

a potřebných komunikací, případně pouţitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 

pracovních prostředků proti pádu.  

 

 

4.1.6. Dočasné stavební konstrukce  

1. Dočasné stavební konstrukce lze pouţít jen v provedení, které odpovídá průvodní 

dokumentaci a návodům na montáţ a pouţívání těchto konstrukcí. Návod na montáţ, včetně 

potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 

konstrukci montují, pouţívají a demontují.  

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 

dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 

osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 

montována ve shodě s uspořádáním obsaţeným v české technické normě.  

3. V návaznosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 

konkrétní postup montáţe, pouţívání a demontáţe.  

4. Dočasné stavební konstrukce lze povaţovat za bezpečné tehdy, pokud  

a) jsou zaloţeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíţ únosnost je staticky 

prokázána,  

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo 

jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 

zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,  

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,  
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d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 

přenést předpokládané zatíţení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 

dokumentem,  

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umoţňují 

bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běţném pouţití 

neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu 

nejsou nebezpečné mezery,  

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (ţebříky, schody, 

rampy nebo výtahy).  

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k pouţívání, například během 

montáţe, demontáţe nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních 

konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami 

5. Dočasné stavební konstrukce lze uţívat pouze po jejich náleţitém předání odborně 

způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáţ a převzetí do uţívání osobou odpovědnou za 

jejich uţívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis 

potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a 

převzetí se nevyţaduje u  

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do1,5m,  

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 

demontovány jejich nosné části, přičemţ za demontáţ se nepovaţuje úprava nosných částí do 

přepravní polohy.  

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 

způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 

okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 

povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně.  

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 

návodem na montáţ a demontáţ obsaţeným v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 

která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, 

kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si 

znalostí a dovedností zejména pokud jde o  

a) pochopení návodu na montáţ, demontáţ nebo přestavbu pouţitého lešení,  

b) bezpečnost práce během montáţe, demontáţe nebo přestavby příslušného lešení,  

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  

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

bezpečnost pouţitého lešení,  

e) přípustná zatíţení,  

f) další rizika, která mohou být spojena s montáţí, demontáţí nebo přestavbou.  

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 

znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 

zaměstnavatel.  

8. Ţebříky nelze pouţívat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou ţebříků, 

které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.  

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze pouţít i dřevěné sbíjené ţebříky o největší 

délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doloţené 

výpočtem.  
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4.1.7. Shazování předmětů a materiálu  

1. Shazovat předměty a materiál na níţe poloţená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 

ţe  

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střeţením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 

předmětu nebo materiálu,  

b) materiál je shazován uzavřeným shozem aţ do místa uloţení,  

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 

neţádoucích účinků.  

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není moţné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakoţ ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.  

 

 

4.1.8. Přerušení práce ve výškách  

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 

při pracích ve výškách povaţuje:  

a) bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy,  

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při pouţití závěsu na laně u pracovních 

polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1,  

c) dohlednost v místě práce menší neţ 30 m,  

d) teplota prostředí během provádění prací niţší neţ - 10 stupňů C.  

 

 

4.1.9. Krátkodobé práce ve výškách  

Při krátkodobých montáţních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 

prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 

jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztuţujících příhradovou konstrukci nebo 

podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce pouţije osobní 

ochranné pracovní prostředky proti pádu.  

 

 

4.1.10. Školení zaměstnanců  

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na ţebřících ve výšce nad 5 m a o 
pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáţi a demontáţi lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
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5. Závěr 

 
Tato zpráva BOZP byla vypracována na základě uvedených platných právních předpisů v 

rámci řešení stavebně technologického projektu výstavba bytového domu. Zhotovitel stavby a 

stavebních prací je povinen seznámit pracovníky a osoby pohybující se na stavbě se zněním 

tohoto dokumentu a vyškolit je z pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví dle platných právních 

předpisů. Toto bude prokazatelně zajištěno školením s prezenční listinou. Pracovníci jsou 

povinni výše uvedené ustanovení dodrţovat. Tyto výše popsané poţadavky platí také pro 

subdodavatele stavebních a montáţních prací. 

 
[6] 

 

6. Seznam zdrojů 

 

[5]  www.bozpkoo.cz/dokumenty/591_2006.pdf 

 

[6]   http://koordinator-bozp.net/zakony.html 

 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony 
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1,  Základní informace o stavbě:  

 
Název stavby: Bytový dům M6 

 

Místo stavby: Brno – Slatina 

 

Ůčel stavby: Bytový dům 

 

Druh stavby: Novostavba 

 

Cena díla s DPH: 51 036 846Kč 

 

Termín zahájení a dokončení díla: 1.3.2011 – 8.5.2012 

 

Doba realizace: 14 měsíců 

 

 

 

2,  Hlavní účastníci výstavby: 

 
Objednatel : Sdruţení investorů STAVOS Brno – Bouwfonds 

 
Zhotovitel : STAVOS Brno, a.s. 

 

Projektant: Ateliér Ko&Sa 

 

 

 

3,  Rozdělení na stavební objekty:  

 

 SO 01 Bytový dům M6 

 

 SO 02 Plynová přípojka 

 

 SO 03 Kanalizační přípojka 

 

 SO 04 Vodovodní přípojka 

 

 SO 05 Přípojka elektřiny 

 

 SO 06 Oplocení 

 

 SO 07 Komunikace a zpevněné plochy 

 

 SO 08 Venkovní a sadové úpravy 
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4, Stručný popis stavby 

 

Jedná se o stavební objekt bytového domu o 3 schodišťových sekcích, 4 nadzemních 

podlaţích.V domě je kromě bytů o velikosti 1+kk aţ 4+kk, celkem 31 bytů. 

Kvádr domu tvoří tři na sebe navazující řadové schodišťové sekce. Je orientován podél ulice 

Šmahové. V části severní je dům třípodlaţní, v části blíţe ul. Řipské čtyřpodlaţní. 

Vstupy k jednotlivým schodišťovým sekcím se zvonkovými tably či přístup k veškerému 

domovnímu vybavení a do přízemních bytů jsou řešeny jako bezbariérové. Kolem domu jsou 

oplocené zahrádky navazující na přízemní byty.  

Typická sekce zahrnuje otevřené schodiště, na které na kaţdém patře navazuje zateplená 

společná chodba - standardně se třemi byty - dva větší příčně provětrané a jedna garsoniéra 

orientovaná do ulice. Větší byty mají ze společné chodby přístupnou komoru pro sezónní 

potřeby. Minimálně jedna třetina obytných ploch kaţdého bytu je orientována na slunečnou  

stranu, kaţdý byt je více neţ dostatečně prosluněn a osvětlen ve smyslu platných předpisů. 

Konstrukční systém je příčný, stěnový. 

Konstrukce základů jsou navrţeny z betonu C25/30 XC2 a oceli 10505(R). Objekty budou 

zaloţeny na pilotách. 

Svislé nosné konstrukce jsou v navrţeném objektu zděné z cihelných bloků HELUZ. 

Obvodové i vnitřní nosné zdivo je tl. 250 mm.  

Stropy jsou navrţeny ţelezobetonové monolitické tloušťky 230 mm, nad posledním podlaţím 

(střecha) tl. 200mm. V místech vykonzolování stropních desek přes obvodový plášť bude 

v úrovni zateplení pouţito systému SCHOCK (ISOKORB). Překlady nad otvory jsou 

navrţeny HELUZ JISTROP 238. 

Schodiště je navrţené celé jako ţelezobetonové prefabrikované s panely z pohledového 

betonu. Všechny hlavní podesty jsou uloţeny vţdy přes SHOCK do stropní konstrukce a 

mezipodesta vţdy na stěnové ŢB prefabrikované panely. 

Nástupní rameno z 1NP (resp. z terénu) bude na jedné straně uloţeno na základ a na druhé 

straně na hlavní podestu ve 2NP. Další ramena v ostatních podlaţích jsou uloţena vţdy na 

hlavní podestu a mezipodestu.  

Zastřešení objektu je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s parotěsnou izolací 

s asfaltového pásu, tepelnou izolací EPS se spádovými klíny a hydroizolací z PVC folie, 

která je mechanicky kotvena do stropní konstrukce. Tepelná izolace střešní konstrukce bude 

navazovat na zateplení obvodu – atika bude celá obalená. 
[1] 

 

5, Ochrana životního prostředí po dobu výstavby 
 

Při realizaci výstavby bytového domu M6 nedojde ke zhoršení nebo poškození ţivotního 

prostředí ulice Šmahova ani ulice Řipská a ani v jejich bezprostředním okolí. 

 

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen se zabývat následujícími předpisy 

 

 zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí 

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

 zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

 zákon č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí 

 nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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S odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno ve smyslu: 

 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 zákon č. 356/2005 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

 

Odpady budou zatřiďovány do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky č. 

381/2001Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Rozlišujeme ostatní odpady O a nebezpečné 

odpady N. Při výstavbě bytového domu budou vznikat následující druhy odpadů: 

 

Kod 

odpadu 
Název odpadu 

Kateg. 

odpadu 

Likvid. 

odpadu 

17 02 01 odpad ze zpracování dřeva a výroby desek    O    A 

03 02 01 nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva    O    A 

08 04 09 odpadní lepidla a těsnící mater.obsahující org. rozpoušt.    N    A 

12 01 13 odpady ze svařování    N    B    

13 02 06 syntetické motorové, převodové a mazací oleje    N    A 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly    O    C 

15 01 02 

15 01 03 

plastové obaly PVC 

dřevěné obaly 

   O 

   O 

   C 

   C 

17 01 01 beton    O    A 

17 01 02 

17 02 01 

17 02 02 

17 02 03 

tvarovky 

dřevo 

sklo 

plast 

   O 

   O 

   O 

   O 

   A 

   A 

   A 

   A 

17 04 05 ţelezo a ocel    O     B  

17 04 11 kabely    O     B 

17 06 04 extrudovaný polystyren    O     A 

17 06 04 PVC folie    O     A 

17 06 04 

17 05 04 

17 09 04 

izolační materiály 

zemina a kamenivo bez nebezpečných látek 

směsný stavební odpad 

   O 

   O 

   O 

    A 

    A 

 

5.1. Hluk a vibrace 

 

Hlučnost a vibrace patří k závaţným škodlivinám provázejícím stavební práce. Organizace a 

řízení výstavby musí dodrţovat maximální hladiny hluku a vibrací platné pro dané území dle 

druhu zástavby. 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

stanoví hygienické limity hluku a vibrací. Expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a 

vibrací musí být omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty. Na stavbě budou 

pouţívány technologie a mechanizmy s nízkou hlučností. 

Mobilní oplocení Heras M200 výšky 1,8 m bude opatřeno reklamními plochami jako 

protihluková pasivní bariéra. 

Pracovní doba bude od 7:00 hod do 17:00 hod, v případě potřeby do 21:00 hod, aby 

nedocházelo k rušení klidu okolí  a  po 18:00hod nebudou na staveništi prováděny práce, při 

kterých by hluk překročil 60dB. 

Přípustný hygienický limit hluku na staveništi je stanoven pro osmihodinovou pracovní dobu.  
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Je vyjádřen ekvivalentní hladinou akustického tlaku  LAeq,8h = 85 dB. 

Pro venkovní prostory se limit hluku ze stavební činnosti sAeqL , vypočte přičtením korekce 

k hodnotě LAeq . Korekce pro pracovní dobu mezi 7:00 aţ 21:00 hod činí +15 dB.  

 

Výsledný přípustný limit hluku ze stavební činnosti sAeqL , = 85+15 = 100dB. 

 

                            Výpočet hluku při zemních pracích 

       

NÁZEV STROJE 

HLUČ -

NOST 

L1 (dB) 

POČET 

STROJŮ 

(ks) 

VÝSLEDNÁ 

HLADINA 

HLUKU - STROJE 

JEDNOHO 

DRUHU - Lv1 (dB) 

VÝSLEDNÁ 

HLADINA HLUKU 

- VÍCE STROJŮ 

NAJEDNOU - Lv2 

(dB) 

VÝSLEDNÍ 

HLADINA 

HLUKU - VÍCE 

STROJŮ 

NAJEDNOU - Lv3 

(dB) 

 
Jeřáb MB 1043 65 1 65,000 

82,64 86,33 

 
Vrtací souprava 

Bauer BG 28H 
85 1 85,000 

 
Rypadlo-nakladač 

CAT 953D 
82 1 82,000 

 
Autodomíchávač 

SCANIA 114 380 

8x4 o objemu 7 m3 

78 1 78,000 

 Čerpadlo na beton 

Putzmeister BSF 

38-16 

72 1 72,000 

 Hutnící válec AR 

65 
75 1 75,000 

 Nákladní 

automobil TATRA 

T 815 – 6x6.2 – 

325kW – 26 tun 

74 1 74,000 

 

       Lv1 = L1 + 10 x log (n)    
 

Lvi = 10 x log (Σ10
(Li/10)

)    

 

       Lv2 - sestava strojů při hloubení jámy (rypadlo + nákladní automobil) 

Lv3 - sestava strojů při zhotovování pilot (jeřáb + vrtací souprava + autodomíchávač + 

čerpadlo na beton + hutnící válec) 

 

Výsledná hladina hluku vice strojů najednou nepřekročí přípustnou hladinu hluku, proto není 

potřeba navrhovat akustickou clonu či jiné aktivní nebo pasivní bariéry. 
 

5.2. Znečišťování ovzduší 
 

Nejzávaţnějším zdrojem znečištění ovzduší při stavební činnosti je provoz staveništních 

mechanizmů, dopravních prostředků a některé technologické postupy. Proto bude provoz 

staveništních mechanismů organizován tak, aby se sníţilo mnoţství a koncentrace škodlivin – 
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tj. výběr vhodných strojních mechanizmů, způsob jejich provozování a kontrola emisí 

vozového parku. 

Při dálkové dopravě materiálů, hmot, dílců je nutné maximálně vytíţit nákladní automobil pro 

sníţení spotřeby pohonných hmot. 
 

 

5.3. Omezování prašnosti  při manipulaci  se sypkými materiály 
 

Všude tam, kde se pracuje se sypkými materiály dochází k prašnosti. Je potřeba jej co 

nejdříve odstranit aby se vlivem větru nerozvířil a nebo aby z něj při dešti nevzniklo bláto. 

Zamezit šíření prachu můţeme vlhčením prášících material, zakrytím material, kde prašnost 

vzniká a nebo ohrazením celého staveniště kde prašnost vzniká. Dále je nutné pouţívat pro 

svislou dopravu suti skluzy - dostatečně těsným potrubím opatřeným u vhozu a výpusti 

vlhčenou jutovou plachtou, která omezuje víření prachu. Další moţností je zabezpečení svislé 

dopravy stavebním výtahem.  
 

 

5.4. Omezování emisí bláta 
 

Pouţívané veřejné komunikace v blízkosti stavby stejně jako příjezdová cesta na staveniště 

musí být po celou dobu výstavby udrţována v čistém stavu. Toho částečně dosáhneme 

vybudováním vnitrostaveništní komunikace ze silničních panelů 3,0 x 1,5 x 0,15m ze kterých 

bude také vytvořena odstavný plocha ve spádu určená pro omývání strojů tlakovým čističem, 

kam musí zajet veškerá strojní zařízení, která opouští staveniště. 
 

 

5.5. Ochrana zeleně při stavební činnosti 
 

 v dokumentaci projektu je potřeba vyznačit zeleň určenou k likvidaci, při nutném kácení je 

potřebný souhlas příslušného úřadu 

 při realizace stavby je potřeba dodrţovat ochranná pásma pro jednotlivá podzemní vedení a 

minimální vzdálenosti jeřábových drah a podzemních sítí od jednotlivých stromů a keřů 

nebo jejich skupin  

 stromy a keře určené k zachování, musí být při nebezpečí ohroţení zajištěny ochranou – 

bedněním, oplocením nebo jinak 

 u pokládky podzemních vedení se musí vyuţívat plochy bez zeleně a v nezbytných 

případech vést trasu v předepsané vzdálenosti od vzrostlých stromů 

 skládky materiálu se musí umisťovat mimo dosah korun stromů 

 ke kořenům stromů nesmí být uskladňovány výkopové zeminy a materiály ohroţující 

kořenový systém 

 dopravní trasy se mají navrhnout a realizovat pokud lze mimo dosah stromovité zeleně 
[7] 

 

6. Závěr 

 
Tento environmentální plán byl vytvořen na základě výše uvedených platných právních 

předpisů v rámci řešení stavebně technologického projektu výstavby bytového domu. 

 

 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

 

 

 

 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER' S THESIS 

AUTOR  PRÁCE                   Bc. VLASTA KUCHAŘÍKOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ  PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 

SUPERVISOR 

 

 

 

 

BRNO 2012  

 



PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITKY MATERIÁLŮ, STROJŮ A PROFESÍ 

 

 

 

 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER' S THESIS 

AUTOR  PRÁCE                   Bc. VLASTA KUCHAŘÍKOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ  PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 

SUPERVISOR 

 

 

 

 

BRNO 2012  

 



Položka Název MJ Množství Cena Cena celkem Cena celkem[%]

721--01 D+M - Zdravotechnika bez leţaté kanalizace kpl 1 1958000 1958000 10,79882314

589-32930 B tř.C25/30 PC kam. fr. do 22mm zpracov nad 100 mm m3 754,03 2435 1836054,06 10,12626305

735--01 Ústřední vytápění kpl 1 1665000 1665000 9,182860331

767--01 Zábradlí balkonů, schodišť kpl 1 1350000 1350000 7,44556243

589-53480 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm T 40,74 24000 977640 5,391910855

767--03 Prosklená hliníková stěna s dveřmi ks 11 70000 770000 4,246728201

585-91585.A Potěr samonivelační jemný 25 Cemix 090 j bal 40 kg T 129,72 5605 727100,04 4,010125008

589-53485 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm T 31,82 16500 524947,5 2,895206951

31--01 Panel stěnový ŢB prefabrikovaný m3 36 13800 496800 2,739966974

596-13708.A HELUZ 11,5, P10 1M 14,84 33000 489668,85 2,700637032

M24--01 Vzduchotechnika - dodávka+montáţ kpl 1 333800 333800 1,840984251

283-75766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS m3 142,8 2300 328440 1,811422611

611-93645 Podlaha laminátová buk/dub m2 784,3 350 274505 1,513958604

583-37306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 2797,92 95 265802,4 1,465961751

592-45110 Dlaţba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní m2 1340 189 253260 1,396787512

611-81251.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm kus 83 3050 253150 1,396180836

628-52254 Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 special miner m2 2063,3 122 251722,6 1,388308395

585-56677.A Baumit GranoporTop omítka interier i exter 30 kg kg 6149,39 38,8 238596,51 1,315914952

611-81252.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm kus 75 3050 228750 1,26160919

597-813600 Obklad keramický m2 802,9 251,26 201736,65 1,112624335

585-92803 Směs suchá maltová zrnitost 0-1,2 mm MVS - 1  VL T 62,05 3140 194846,11 1,074621368

283-22010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm m2 888,7 209,9 186538,13 1,028800957

597-623141 Dlaţba keramická m2 530 335,29 177703,7 0,980077031

283-76409 Deska fasádní Baumit EPS-F polystyrén m3 206,42 850 175453,06 0,967664209

284-12245 Podlahovina PVC Novoflor Standard  1500x1,5 m2 780,9 210 163989 0,904437287

605-95010 Materiál lešeňový v pouţívání m3 16,11 9900 159476,97 0,879552392

589-32605 B tř.C16/20 CEM I kam. fr.do 22mm zprac 60-100mm m3 66,66 2325 154984,5 0,854775386

Bytový dům Šmahova - limitka materiálů



283-75607 Deska POLYFON EPS T 3500 N/m2 tl. 50 mm m2 1513,47 99,95 151271,33 0,834296374

533-01110.A Bednění ISD - NOE strop h 20 m2 2569,6 57,6 148008,96 0,816303668

283-75971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 54,5 2700 147150 0,811566305

583-44197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 537,66 240 129038,4 0,711676639

585-92813 Směs suchá maltová Vorspritzer MCS -1  Knauf T 32,82 3710 121750,51 0,671482259

611-62102 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70x197 cm kus 83 1195 99185 0,547028229

598-40016.A Plášť komína cihl strukt  KA1416Z100   v=100 cm kus 6 15887 95322 0,52572289

631-51515 Deska z minerální plsti ISOVER TF tl.100mm š=500mm m2 196,52 470 92363,6 0,509406635

312-10919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 14,7 6200 91119,06 0,502542684

553-48398 Lišta rohová 30/30 l = 1000 mm m 1638 54 88452 0,48783325

585-91506 Malta zdicí jemná 5 Cemix 011j/ 905  5 MPa  bal T 35 2450 85762,06 0,472997601

549-14620 Dveřní kování kus 181 455 82355 0,454206884

583-37370 Štěrkopísek frakce 0-63 C T 1169,73 70 81880,91 0,45159217

589-53489 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm T 4,95 16500 81675 0,450456527

585-56675.A Baumit DuoContact  po 25 kg číslo v. 26101 kg 12395 6,5 80567,76 0,444349842

316-87184.A Trubka pro lešení 1 1/2" délka 4 m DN 40 kus 180,48 385 69485,72 0,383229849

585-92880 Směs omítková štuková  0-0,6 mm MVJ - 1 T 18,8 3500 65782,87 0,362807738

611-65331 Dveře vnitřní protipoţární 70x197 cm fóliované kus 22 2990 65780 0,362791923

585-92804 Směs suchá maltová zrnitost 0-1,2 mm MVS - 1  bal. T 19,39 3320 64383,28 0,355088704

593-408555 Překlad nosný HELUZ 238 J 2250x238x70 mm kus 122,4 520 63648 0,35103345

589-32917 B tř.C20/25 PC kam. fr. do 22mm zpracov. nad 100mm m3 26,26 2355 61842,3 0,341074597

631-51521 Deska z minerální plsti ISOVER TF tl.180mm š=500mm m2 72,83 846 61612,49 0,33980713

533-01710.A Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava m2 591,85 102,6 60723,81 0,334905865

611-62112 Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm kus 31 1795 55645 0,306895053

611-62103 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm kus 44 1195 52580 0,289990869

585-94708 Lepidlo stavební Hasit 570 po 25 kg T 5,06 10380 52514,5 0,289629599

247-42409 Lepidlo Chemopren Univerzal á 4,5 l kg 305,87 169,37 51804,6 0,28571436

562-84043 Hmoţdinka IDK-T PVC terčová 8/60x175 mm Baumit kus 10118,4 5,1 51603,84 0,28460712

631-80001.A Síťovina sklotextilní Baumit oko 4 x 4 mm m2 2229,83 20,7 46157,51 0,254569361

235-21589.A Mapegum WPS stěrka hydroizolační 1sl. Mapei kg 511,5 89 45523,5 0,251072638

614-35620 Podláţka jednovrstvá z podélných přířezů m3 6,37 7077 45060,67 0,248520048



316-87261 Spojka upínací DN 40 příslušenství pro lešení kus 670,32 65 43570,8 0,240303046

583-37344 Štěrkopísek frakce 0-32 B T 268,54 155 41623,08 0,229560919

313-90009.A Síť svařovaná d 5,0 oka 100/100 KD35 m2 871,8 44 38359,28 0,211560328

605-96001 Řezivo - prkna m3 6,81 5100 34712,88 0,191449565

605-96002 Řezivo - fošny, hranoly m3 6,22 5330 33150,47 0,182832503

585-56671.A Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 3465,85 8,9 30846,09 0,170123341

767--05 Dvířka pro plynoměry 600x1100mm ks 11 2750 30250 0,166835751

589-12750 MC pro omítky obyčejná pojivo CEM II m3 12,12 2365 28660,02 0,158066621

583-41005.A Drť hraněná Z  fr.4 - 8 tř.B kamenolom Ţelešice T 93,93 305 28649,87 0,158010663

553-48116 Schránka listovní kus 31 905 28055 0,154729818

585-56580 Omítka jemnozrnná dekorativní weber.pas marmolit kg 333,2 82,9 27622,28 0,152343267

585-56676.A Baumit Granopor základ penetrač.nátěr bal po 25kg kg 585,14 45 26331,28 0,145223089

611-93651.A Lišta soklová 20 x 40 mm MDF - buk/dub m 715,4 36 25754,4 0,142041476

593-40811 Překlad plochý keramický HELUZ 1250x115x71 mm kus 187,68 131 24586,08 0,135597921

553-00120 Podloţka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m kus 904,35 27,16 24562,15 0,13546592

283-55125.A Mapeband modrý pás těsnicí š.100 mm Mapei m 358 65 23270 0,128339435

553-30336 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L kus 31 730 22630 0,124809687

693-66055 GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m m2 833,2 22,2 18497,04 0,102015456

156-96001 Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 515,07 34,5 17769,98 0,098005574

283-75310.A Mirelon pás B1 izolační tl. 3 mm šířka 1100 mm m 713 23,7 16898,1 0,093196932

316-87127 Lešení koza výsuvná š. 120 cm kus 6,72 2311 15529,92 0,085651103

283-23203 Fólie PE čirá tl. 0,10  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 2175,62 6,9 15011,75 0,082793278

581-24714 Primalex  Standard  po 15,0 kg  plastový kbelík T 0,94 15060 14177,09 0,078189946

562-81140 Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m kus 2053,1 6,9 14166,39 0,078130919

631-52701 Pásek podlahový ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm m 567,55 24 13621,25 0,075124335

553-30317 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 L kus 22 580 12760 0,070374353

111-63150 Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný T 0,47 26900 12643 0,069729071

283-42400 Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta m 1016,1 12,2 12396,42 0,068369125

052-13010 Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, jakost III.A m3 6,18 2002 12372,43 0,068236815

631-66780 Rohoţ Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm m2 209,77 56 11747,08 0,064787839

553-60021 CD profil  60/27/0,6 pozink pro mont podhledu m 496 23 11408 0,06291776



595-91038 Deska sádrokarton Knauf GKF 12,5x1250x2000 mm m2 162,75 66,7 10855,43 0,059870181

449-84124 Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC kus 11 949 10439 0,057573501

611-87141 Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 105 96,05 10085,25 0,055622488

592-13246 Podloţka distanční betonová Motyl kód 6921 kus 4242 2,3 9756,6 0,053809907

583-312004 Kamenivo těţené frakce  0/4  B Jihomor. kraj T 64,23 145 9313,99 0,051368799

589-32607 B tř.C16/20 CEM I kam. fr.do 22mm zprac nad 100mm m3 3,9 2385 9298,16 0,05128151

421-49092.A Kotouč brusný d200 š.25 vnitř.d 20mm zrnitost60 JK kus 71,04 130 9234,55 0,05093068

133-84435 Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli 11375 T 0,5 18030 9015 0,049719811

082-11320 Voda pitná - vodné m3 271,66 32,8 8910,37 0,049142743

283-75767 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z m3 4,05 2200 8910 0,049140712

283-75474 Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP30 tl 80mm m3 34 256 8704 0,048004574

231-70130 Ceresit PU  TS 61 trubičková pěna 750 ml kus 79 108 8532 0,047055955

593-408551 Překlad nosný HELUZ 238 J 1250x238x70 mm kus 37,74 224 8453,76 0,046624443

596-13529 Cihla Porotherm 11,5 Profi 11,5x49,7x24,9 P 10 kus 200,74 41,9 8410,84 0,04638772

611-87161 Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 76 106,05 8059,8 0,044451662

589-12602 MC - 25 styková, kamenivo frakce do 4 mm m3 2,83 2835 8027,59 0,044273995

108-54300 Propan-butan lahve 33 kg kus 9,44 798,4 7532,91 0,041545738

245-51823.A SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l l 316,14 22 6955,19 0,038359482

246-96906.A Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei kg 75,56 90 6800,4 0,03750578

253-42200 Tetrahydrofuran balený po 2,5 l ředidlo L-494 kg 26,19 230 6022,66 0,033216391

247-43140 UNILEP LA - lepidlo na plasty-pryţ-mramor po 10 l kg 38,13 153,33 5845,71 0,032240423

286-11156.A Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4 kus 36 141 5076 0,027995315

247-44456 Bona GluClic lepidlo pro plovoucí podlahy kg 31,37 145,38 4560,86 0,025154206

589-13205 MC pro cementový postřik SPC CEM II m3 2,27 1993 4528,49 0,024975696

311-86302 Ţebřík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 kus 2,12 1800 3810,24 0,021014355

562-84042.A Hmoţdinka IDK-T PVC terčová 8/60x155 mm Baumit kus 770,66 4,8 3699,17 0,020401768

553-92740.A Lišta rohová Al +integrovaná síťovina Baumit 27422 m 241,38 15,2 3668,93 0,020235025

562-84077.A Hmoţdinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x215 EJOT kus 285,6 12,1 3455,76 0,019059316

589-11400 Malta váp. MVJ pro omítky jemná z kaše vápenné m3 1,56 2175 3399,02 0,018746408

111-11310 Benzín technický čisticí 90/150  sudy kg 62,94 52,1 3279,3 0,018086122

589-11800 Malta MVC 2,5 pro  zdivo  z  kaše váp. a cementu m3 1,44 2265 3260,69 0,017983482



611-65332 Dveře vnitřní protipoţární 80x197 cm fóliované kus 1 3040 3040 0,016766304

314-96001 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 57,06 50 2852,86 0,015734163

605-15010 Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 400-600 cm m3 0,45 5780 2613,72 0,014415249

533-01750.A Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m m 376,62 6,9 2598,68 0,014332311

553-60102 Spojka kříţová CD profilu rovinná kus 356,5 6,95 2477,68 0,013664951

597-60110 Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 7 mm m 105 21,9 2299,5 0,012682275

605-15200 Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm m3 0,44 5194 2293,67 0,012650123

286-51664.A Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC kus 36 63 2268 0,012508545

316-87256 Spojka nastavovací DN 40 příslušenství pro lešení kus 34,22 65 2224,4 0,012268103

286-11151.A Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4 kus 24 92 2208 0,012177631

553-60041 UD profil  28/27/0,6 m 131,75 16,7 2200,22 0,01213475

231-52452.A Rokoplast tmel bal. po 20 kg kus 2,32 676,2 1572,16 0,008670854

585-56573 Podkladní nátěr weber.pas podklad UNI kg 17,14 89,9 1540,53 0,00849636

593-408558 Překlad nosný HELUZ 238 J 3000x238x70 mm kus 2,04 752 1534,08 0,008460806

553-60101 Závěs přímý pro CD profil kus 221,65 6,4 1418,56 0,007823687

595-90916.A Knauf nátěr základní GRUNDIERUNG   5 litrů l 18,6 74,8 1391,28 0,007673231

605-12946 Prkno SM/JD omít.III.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.8-16 m3 0,3 4530 1359 0,0074952

309-85050 Hřeb stropní DN 6 x 35 mm Knauf do bet stropů kus 201,5 6,27 1263,4 0,006967971

286-51694.A Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC kus 4,5 243 1093,5 0,006030906

286-51759.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/87° PVC kus 4,5 243 1093,5 0,006030906

553-60120 Drát s okem 500 mm kus 221,65 4,39 973,04 0,00536656

138-14185 Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,60 mm, povlak 275g/m2 T 0,02 37490 915,73 0,005050467

585-91600 Nátěr penetr pod šl omít Cemix ASN  15 l   bal l 19,99 45 899,64 0,004961723

286-51669.A Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC kus 6,75 130 877,5 0,004839616

553-92748.A Lišta zakládací pro fasád. desky tl.100 mm Baumit m 19,27 44,7 861,21 0,004749787

354-41996 Svorka SR 3a kus 24 33,1 794,4 0,0043813

585-91512.A Malta zdicí 10 Cemix 021/ 910         bal. T 0,28 2625 747,73 0,004123911

194-20830 Plech Al 99,5  0,80x1000x2000 mm kg 7,79 88 685,24 0,003779248

589-32307 B tř.C12/15 z CEM I kam. fr.do 22 mm zprac nad 100 m3 0,31 2105 652,55 0,003598964

553-30319 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 L kus 1 592 592 0,003265017

421-21720 Papír brusný z pazourku 230 x 280 zrnitost 50 1C 2,02 290 585 0,003226392



553-60100 Spojka CD 60/27 profilu /rovinná spojka  CD prof/ kus 99,2 5,6 555,52 0,003063821

231-53411.A Tmel akryl Den Braven kartuše 310 ml kus 12,4 43 533,2 0,002940721

533-01755.A Ucpávka těsnicí flexibilní d 22 mm gumová kus 254,6 2,08 529,57 0,00292069

581-24718 Primalex Plus  po 5,6 kg  plastový kbelík T 0,02 26250 488,25 0,002692812

309-85001 Šroub samořezný  pro sádrokarton TN 25 mm 1M 2,64 181 476,94 0,002630407

589-51160 Výztuţ do betonu ocel 10 216 d 12 mm povrch hladký T 0,02 17780 401,83 0,002216174

286-51823.A Hrdlo jednoduché kanalizační KGAM 200 PVC kus 4,5 89 400,5 0,00220885

553-92914 Lišta soklová pro tep izolaci U 18, tl. 0,9 mm m 7,14 52,29 373,35 0,002059115

286-51755.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/87° PVC kus 3 119 357 0,001968938

231-52463.A Romba tmel M 1257 univerzální bal. po 18 kg kus 1,03 340,2 351,72 0,001939794

245-51822.A Ekoforol prostředek odbedňovací kg 7,89 44 347,08 0,001914248

605-12540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 0,07 4630 340,77 0,001879414

589-32010 B tř.C8/10 z CEM I kam.fr. do 22mm, zprac. nad 100 m3 0,17 1953 336,89 0,00185804

309-01025 Šroub přesný 02 1101  M16 x 220 mm, 1M 0,01 29965 322,81 0,001780388

286-51754.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/87° PVC kus 3 104 312 0,001720752

562-84150.A Hmoţdinka  UC K  6/35 zatloukací do plných mater kus 248 1,23 305,04 0,001682366

589-12550 Malta cem. MC-15 pro zdění,  pojivo  CEM II m3 0,11 2560 289,28 0,001595446

316-87250 Nánoţka - příslušenství pro lešení kus 10,53 27 284,41 0,001568572

562-84127 Hmoţdinka 8 PA HM 8/1 8/1x40 mm 1M 0,4 700 278,74 0,001537316

592-13245 Podloţka distanční betonová Motyl kód 6920 kus 202,5 1,3 263,25 0,001451885

309-01035 Šroub přesný 02 1101 M16 x 320 mm, 1M 0 98829 254,39 0,001402997

286-51693.A Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 3 83 249 0,001373293

598-60010.A Hmota spárovací  Rotempo FMR 310 ml kus 0,66 296 195,36 0,001077456

596-12010.A Příčkovka dutinová Pk-CD29  29x14x6,5 cm  P 4 kus 31 5,8 179,8 0,000991639

553-92741.A Lišta omítková rohová tl.plech 0,45mm Baumit m 21,13 8,5 179,56 0,000990338

286-51822.A Hrdlo jednoduché kanalizační KGAM 160 PVC kus 3 47 141 0,000777648

286-97300.A Mazivo MGN tuba 250 g kus 2,45 50 122,55 0,000675892

246-27347 Remakol pasta tónovací vodová ţlutá V3502/0622 kg 1,39 75,8 105,74 0,000583186

553-48438.A Skoba plechová pozinkovaná 1C 0,41 239 98,95 0,00054571

548-72347.A Spona stěnová z korozivzdorné oceli kus 6 11,9 71,4 0,000393788

082-31320 Voda nečištěná - stočné m3 2,36 28,36 66,83 0,000368585



311-41926 Vrut zápustný 021814   3,5 x  60 mm 1M 0,4 167,8 66,82 0,000368517

628-11120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný m2 3,56 17,7 63,08 0,000347916

156-12555 Drát taţený matný 11343  D 1,60 mm kg 2,86 21,61 61,85 0,000341105

548-72850.A Svora lešení  (kramle) kus 3,38 17,5 59,22 0,000326614

598-60009.A Směs zdicí a zálivková tenkovrstvá   MRTLT - 10 kg kus 0,33 166 54,78 0,000302124

585-41233 Sádra stavební šedá G - 2 - BII    bal. 30 kg T 0,02 2883 53,19 0,000293363

253-48240 Bochemit QB bezbarvý bal. po 50 kg kg 0,41 121,28 49,12 0,000270899

181-65610 Pájka  Sn 40 Pb - tyčinka 183/238 kg 0,19 210 40,69 0,000224403

585-21133 Cement portlandský CEM I 42,5 R    bal. 25 kg T 0,01 2700 30,51 0,00016827

562-81160 Podloţka distanční pro svisl výzt kolečko kód 2130 kus 15 1,8 27 0,000148911

133-58402 Ocel pásová jakost 11373  20x2,0 mm T 0 20000 25,92 0,000142955

311-11306 Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M16 1M 0,01 1656 22,1 0,000121901

311-20922 Podloţka hrubá 021721 otvor 17,5 mm 1M 0,03 734 19,59 0,000108062

548-72393 Válec nanášecí pro broušené cihly tl. 25 cm kus 24,6 0,3 7,39 4,07E-05

311-67910 Nýt s plochou hlavou 022330 Al d 2x5 mm 1M 0,06 100 6,48 3,57E-05

562-84128 Hmoţdinka 10 PA HM 10 10x50 mm 1M 0,01 900 6,21 3,42E-05

548-72399 Vyrovnávací souprava pro broušené cihly kus 24,6 0,2 4,88 2,69E-05

311-41472 Vrut s půlkulovou hlavou 021812 d6 x 80 mm 1M 0,01 705 4,34 2,39E-05

311-62046 Nýt s plochou hlavou 022330 d 2,5 x 10 mm 1M 0,07 45 3,19 1,76E-05

311-42000 Vrut zápustný 021814   5   x  50 mm 1M 0,01 346 2,39 1,32E-05



Položka Název MJ Množství Cena Cena celkem Cena celkem[%]

1701 564605 00 Jeřáb stavební věžový  MB 10 43 Sh 892,57 927 827408,19 61,80064438

4304 650513 00 Omítací stroj Profi Sh 474,89 94,3 44782,39 3,344879292

0532 156201 00 Vrtná souprava pilot ADL1000 CAL Sh 41,4 3330 137862 7,717949666

0801 651914 00 Čerpadlo betonářské kolové Putzmeister BSF 38-16 Sh 14,63 2430 35557,19 2,655832368

1802 561901 00 Výtah stavební osob.- nákladní GEDA 500 Z Sh 368,52 76,9 28339,05 2,116696284

0461 510020 00 Vibrační deska Enar PEN 16 D Sh 146,93 119,5 17557,95 1,31143561

4304 670520 00 Šnekové čerpadlo maltové směsi Sh 104,05 78,2 8136,8 0,607752895

1711 566106 00 Jeřáb mobil. na autopodvozku  AD 28 (T815) Sh 4,63 1378 6373,8 0,476070975

0431 536101 00 Válec vibrační AR 65 Sh 6,09 985 5998,65 0,448050239

0481 752801 00 Ponorný vibrátor AV 364 Sh 62,94 49,8 3134,32 0,23410798

0103 312710 00 Rypadlo nakladač CAT 953 D Sh 1,07 1655 1771,37 0,132307075

5921 730024 00 Horkovzdušná pistole Leiser Triac S Sh 34,68 21,3 738,6 0,055167228

1805 560014 00 Vrátek stavební lanový  IBER - UNO Sh 0,32 20,1 6,38 0,00047648

Bytový dům Šmahova - limitka strojů



Položka Název MJ Množství Cena Cena celkem Cena celkem[%]

412 307 OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 4483,53 141 632177,63 17,55954116

419 004 STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 3825,43 96,3 368389,11 10,23247797

413 100 TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 2849,27 106,5 303446,92 8,42862567

411 406 ŽELEZÁŘ - třída 6 Nh 2014,03 120 241684,15 6,713085994

412 306 OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 1813,64 120 217637,36 6,045155746

422 206 IZOLATÉR - třída 6 Nh 1531,03 120 183724,2 5,103174169

419 000 STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 1603,12 106,5 170732,76 4,742320416

413 106 TESAŘ, LEŠENÁŘ - třída 6 Nh 1397,46 120 167695,2 4,657948356

412 106 ZEDNÍK - třída 6 Nh 1190,9 120 142907,68 3,969443212

441 006 ŘIDIČ-MAZAČ STROJŮ - třída 6 Nh 1017,34 120 122081,27 3,390963125

422 236 IZOLATÉR PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - třída 6 Nh 757,89 120 90946,74 2,526161858

422 200 IZOLATÉR Nh 783,23 106,5 83413,55 2,316917905

422 600 MALÍŘ-NATĚRAČ Nh 700,75 115,5 80936,98 2,248127853

431 006 DLAŽDIČ-SILNIČÁŘ - třída 6 Nh 670 120 80400 2,233212685

422 100 TRUHLÁŘ Nh 645,72 106,5 68769,18 1,910151805

422 406 PODLAHÁŘ - třída 6 Nh 563,27 120 67592,4 1,877465237

411 106 KOPÁČ - třída 6 Nh 587,63 114 66989,75 1,860725916

422 106 TRUHLÁŘ - třída 6 Nh 442,85 120 53141,4 1,476070256

441 000 ŘIDIČ-MAZAČ STROJŮ Nh 318,25 106,5 33893,53 0,941436062

411 506 BETONÁŘ - třída 6 Nh 261,38 120 31365,39 0,871213766

441 007 ŘIDIČ-MAZAČ STROJŮ - třída 7 Nh 215,64 141 30405,24 0,844544374

419 110 SAMOSTATNÝ STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 282,36 106,5 30071,1 0,835263219

422 400 PODLAHÁŘ Nh 203,89 106,5 21714,12 0,603137502

422 204 IZOLATÉR - třída 4 Nh 169,06 96,3 16280,04 0,452198765

422 216 IZOLATÉR - třída 6 Nh 124,36 120 14922,64 0,414495381

419 140 OBSLUHOVAČ MECHANIZAČ.PROSTŘ. Nh 123,28 106,5 13129,32 0,364683631

411 500 BETONÁŘ Nh 111,98 106,5 11926,17 0,331264684

Bytový dům Šmahova - limitka profesí



412 146 ZEDNÍK OSAZOVAČ - třída 6 Nh 87,23 120 10467,6 0,290750959

421 236 STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK - třída 6 Nh 81,53 120 9783,6 0,271751985

412 206 MONTÁŽNÍK PREFA,VAZAČ BŘEMEN - třída 6 Nh 79,23 120 9507,71 0,26408872

412 108 ZEDNÍK - třída 8 Nh 59,87 149,5 8950,43 0,248609741

422 306 OBKLADAČ - třída 6 Nh 72,66 120 8718,86 0,242177583

413 104 TESAŘ, LEŠENÁŘ - třída 4 Nh 90,12 96,3 8678,25 0,241049417

421 230 STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK MONTÁŽNÍK Nh 75,17 106,5 8006,14 0,222380694

419 003 STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 3 Nh 90,68 85,8 7780,37 0,216109708

412 100 ZEDNÍK Nh 64,58 106,5 6878,28 0,191053045

422 404 PODLAHÁŘ - třída 4 Nh 64,35 96,3 6197,34 0,172139041

411 400 ŽELEZÁŘ Nh 57,39 106,5 6112,03 0,16976943

421 306 INSTALATÉR - třída 6 Nh 47,92 120 5751 0,15974137

411 104 KOPÁČ - třída 4 Nh 24,02 92 2209,55 0,061373051

412 107 ZEDNÍK - třída 7 Nh 12,9 141 1818,9 0,050522271

422 316 OBKLADAČ VNITŘ.DLAŽEB - třída 6 Nh 12,35 120 1482 0,041164443

421 407 MONTÉR ELEKTRO - třída 7 Nh 10,24 141 1443,42 0,040092946

517 000 STROJNÍK Nh 8,98 106,5 956,84 0,026577563

412 200 MONTÁŽNÍK PREFA,VAZAČ BŘEMEN Nh 6,09 106,5 648,8 0,018021302

220 006 ŘIDIČ, MAZAČ RYPADEL - třída 6 Nh 4,44 120 532,55 0,014792182

413 116 TESAŘ - třída 6 Nh 3,84 120 461,2 0,012810508

421 000 KLEMPÍŘ Nh 4,17 106,5 444,49 0,012346233
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11. Závěr 
 

Dle zadání diplomové práce jsem zpracovávala stavebně technologický projekt, kde jsem se 

zaměřila především na stavebního objektu SO01 bytový dům. Řešila jsem zejména zařízení 

staveniště – vhodné umístění jeřábu, umístění staveništních buňek, rozvedení přípojek 

inženýrských sítí, velikost a umístění skladů a skládek, plochu pro omývání strojů a 

znečištěných automobilů, dále technologické předpisy provedení zateplovacího systému a 

technologický předpis pro provedení litých podlah, časový plán hlavního stavebního objektu 

z čehož mi vyplynulo, že se bude stavba provádět 14měsíců, finanční rozpočet stavby – dle 

položkového rozpočtu bude stavba stát 51 036 842Kč s DPH, propočet dle stavebních 

objektů,  návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti, kde jsem jako podklad použila Nařízení vlády 591/2006 Sb. a Nařízení 

vlády 362/2005 Sb., přičemž body, které se mé stavby netýkaly jsem smazala a body týkající 

se stavby jsem ponechala a tučně kurzívou doplnila o podrobnější informace, dále ekologie, 

zásady organizace výstavby, zpracování grafu zvedacího mechanismu, porovnání a 

vyhodnocení provedení monolitického stropu a skládaného panelového stropu. 
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13. Seznam použitých zkratek a symbolů 

ZS - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

SO - STAVEBNÍ OBJEKT 
 

TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
 

ZOV - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 

KZP – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 

STL - STŘEDOTLAKÝ (PLYNOVOD) 
 

HSV - HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 
 

PSV - PŘIDRUŢENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 
 

NP - NADZEMNÍ PODLAŢÍ 
 

PD - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

SD - STAVEBNÍ DENÍK 

P.Č. – POLOŢKA ČÍSLO 

Č. - ČÍSLO 

SB - SBÍRKA 

ŢB - ŢELEZOBETON 

VŠKP - VYSOKOŠKOLSKÁ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 
 

DP - DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

VZT – VZDUCHOTECHNIKA 
 

BOZP - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

DPH – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

ATD – A TAK DÁLE 

NAPŘ. - NAPŘÍKLAD 

M.J. – MĚRNÁ JEDNOTKA 

AKU - AKUSTICKÁ 

TL. - TLOUŠŤKA 

IS – INŢENÝRSKÉ SÍTĚ 

EL. - ELEKTRICKÁ 

ORL – ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK 

KCE - KONSTRUKCE 
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