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Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje řešení dvou hlavních technologických etap hrubé vrchní stavby bytového 

domu. Obsahem jsou svislé zděné konstrukce a monolitická konstrukce stropu. Dále je součástí 

položkový rozpočet, časový plán, návrh strojní sestavy, stavebně technologická studie a technická 

zpráva zařízení staveniště.  
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Abstract 

The bachelor`s thesis contains the solution of two main technological phases of gross upper structure 

of block of flats. The main concent are vertical brick structures and monolithic ceiling construction. It 

is part of the financial plan, time plan, mechanization plan, struktural and technological studies and 

technical report of cunstruction site. 

  

Keywords 

Construction and technological study, technical report of site equipment, technological phase for 
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during work, Machinery proposal reports, gross upper structure, residential building, new building  
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Úvod 

Cílem bakalářské práce je řešení hrubé vrchní stavby bytového domu ve Znojmě. 

 V bakalářské práci v textové části je zpracována stavebně-technologická studie, technická zpráva 

zařízení staveniště, řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby, návrh strojní sestavy a ochrana 

zdraví při práci.  

Výkresová část obsahuje výkres zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu, schéma možného 

uspořádání bednění DOKA, postup zdění rozdělený na řešení nosných obvodových stěn, nosných 

vnitřních stěn a příček.  

V příloze je pak obsažen časový a finanční plán, kontrolní a zkušební plán pro dvě řešené etapy a 

výkaz výměr. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby se zaměřuje převážně na zděné svislé 

konstrukce a řešení železobetonového monolitického stropu. Na tyto dvě technologické etapy je 

vyřešen jak finanční a časový plán, tak plán BOZP, návrh strojní sestavy a zařízení staveniště.  

  



 

 12 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELORS’S THESIS 

 

 

AUTOR PRÁCE Lukáš Náprava 
AUTHOR 

 

 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Václav Venkrbec 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2015 



 

 13 

1. Identifikační údaje......................................................................................................................... 15 

2. Členění na stavební objekty a jejich charakteristika ..................................................................... 16 

2.1. Hlavní stavební objekt ........................................................................................................... 16 

2.1.1. SO01 – Bytový dům ....................................................................................................... 16 

2.2. Přípojky ................................................................................................................................. 16 

2.2.1. SO02 – Plyn.................................................................................................................... 16 

2.2.2. SO03 – Voda .................................................................................................................. 16 

2.2.3. SO04 – Elektřina ............................................................................................................ 16 

2.2.4. SO05 – Kanalizace ......................................................................................................... 17 

3. Popis staveniště ............................................................................................................................. 17 

4. Popis hlavních stavebních objektů ................................................................................................ 19 

4.1. Urbanisticko-architektonické řešení ...................................................................................... 19 

4.2. Základní údaje stavby ............................................................................................................ 20 

4.3. Konstrukční řešení stavebního objektu SO01 ....................................................................... 21 

4.3.1. Výkopy ........................................................................................................................... 21 

4.3.2. Základy ........................................................................................................................... 21 

4.3.3. Hydroizolace .................................................................................................................. 22 

4.3.4. Svislé nosné konstrukce ................................................................................................. 22 

4.3.5. Vodorovné nosné konstrukce ......................................................................................... 23 

4.3.6. Střešní konstrukce .......................................................................................................... 23 

4.3.7. Tepelná izolace – zateplení ............................................................................................ 23 

4.3.8. Podlahy ........................................................................................................................... 24 

4.3.9. Omítky ............................................................................................................................ 25 

4.3.10. Schodiště ........................................................................................................................ 25 

5. Studie realizace hlavních technologických etap ........................................................................... 25 

5.1. Zemní práce ........................................................................................................................... 25 

5.1.1. Výkaz výměr .................................................................................................................. 25 

5.1.2. Technologický postup provádění ................................................................................... 25 

5.1.3. Personální obsazení ........................................................................................................ 27 

5.1.4. Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................................. 28 

5.1.5. BOZP .............................................................................................................................. 29 

5.2. Základové konstrukce ............................................................................................................ 29 

5.2.1. Výkaz výměr .................................................................................................................. 29 

5.2.2. Technologický postup provádění ................................................................................... 29 



 

 14 

5.2.3. Personální obsazení ........................................................................................................ 32 

5.2.4. Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................................. 32 

5.2.5. BOZP .............................................................................................................................. 33 

5.3. Hrubá vrchní stavba ............................................................................................................... 34 

5.3.1. Výkaz výměr .................................................................................................................. 34 

5.3.2. Technologický postup provádění ................................................................................... 34 

5.3.3. Personální obsazení ........................................................................................................ 34 

5.3.4. Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................................. 34 

5.3.5. BOZP .............................................................................................................................. 34 

5.4. Dokončovací práce hrubé vrchní stavby................................................................................ 34 

5.4.1. Výkaz výměr .................................................................................................................. 34 

5.4.2. Technologický postup provádění ................................................................................... 35 

5.4.3. Personální obsazení ........................................................................................................ 37 

5.4.4. Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................................. 37 

5.4.5. BOZP .............................................................................................................................. 38 

 

 

  



 

 15 

1. Identifikační údaje 

Název stavby: 

Bytový dům ve Znojmě 

Charakter stavby: 

Novostavba bytového domu 

Místo stavby: 

Ulice Holandská, Znojmo 669 02 

k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 

parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 

Stavebník: 

Profi-Gips s.r.o. 

Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  

IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 

Kontaktní osoby: 

  Petr Štancl, (personální záležitosti)+420 731 763 873 

  David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  

Projektant: 

Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 

Náměstí T.G. Masaryka 40 

67201 Moravský Krumlov 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 

Havličkova 966/11 

66902 Znojmo 

Náklady na výstavbu: 

20 845 537 kč 

Předpokládaná realizace: 

  22.5.2015 – 23.3.2016 

Plocha pozemku: 

9830m
2
 

Zastavěná plocha: 

  780m
2
 

Půdorysné rozměry objektu:  

  50,8x15,35m  

tel:+420731763873
tel:+420736281681
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2. Členění na stavební objekty a jejich charakteristika 

2.1.  Hlavní stavební objekt 

2.1.1. SO01 – Bytový dům 

Stavební objekt o čtyřech nadzemních podlažích, jedním podzemním 

podlažím pro sklepy a podzemní garáže. Objekt je osazen plochou střechou. 

Hlavní vstup do objektu je z jiho-západu. Objekt je v polovině délky 

zrcadlově rozdělen. Veškerá nadzemní patra jsou typická. Detailnější 

specifikace objektu v popisu hlavních stavebních objektů. 

 

2.2. Přípojky 

2.2.1. SO02 – Plyn 

Nově budovaná přípojka bude napojena na stávající řád NTL. Stávající řád 

vede podélně kolem delší strany staveniště z ulice Holandská. Plynová 

přípojka povede přímo a kolmo v rýze v předepsané hloubce. Vzhledem 

k tomu, že v rýze povede ještě vodovodní přípojka a přípojka elektrického 

vedení, budou dodrženy minimální odstupy. 1,5m před objektem bude 

přípojka vytažena a rozdělena na dvě části. Každá z obou polovin objektu 

bude mít vlastní uzávěr plynu. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr bude řešen 

nástěnnou variantou uzamykatelné skříňky ve štěrkovém provedení.  

2.2.2. SO03 – Voda  

Napojení vodovodní přípojky je řešeno z vodovodního řádu na ulici 

Holandská. Vodovodní přípojka povede přímo bez odboček a kolmo na řád. 

Vodoměrná šachta bude umístěna přibližně  0,5m za oplocením. Vodoměrná 

šachta je tvořena vyztuženou plastovou (polypropylenovou) jímkou 

s montážním vstupem o průměru 750mm. Není nutno zřizovat podkladní 

betonovou vrstvu. Šachta je vodotěsná s pochozím plastovým poklopem. 

2.2.3. SO04 – Elektřina 

Napojení elektrické přípojky na podzemní elektrické vedení NN z ulice 

Holandská. Před objektem bude zřízena nástěnná pojistková skříň 

s elektroměrem. Skříň bude uzamykatelná a ve štěrkovém provedení. 

Elektroměr zajistí provozovatel sítě.  
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2.2.4. SO05 – Kanalizace 

Podélně s kratší stranou staveniště vede oddílná kanalizace přímo do ČOV. 

Odvod dešťové vody ze střechy povede vnitřními svody a dále v nově 

budované rýze do dešťové kanalizace. Odpadní dešťová voda povede do 

ČOV a bude přímo vypouštěna do řeky Dyje. Z objektu povede jedna 

splašková přípojka. Odpadní potrubí je v 1. PP spojeno z obou částí objektu. 

Splašková kanalizace povede souběžně s kanalizací dešťovou. V místech 

spojů jak splaškové tak dešťové kanalizace budou zřízeny revizní šachty. 

Bude použito plastové potrubí z polyvinylchloridu. 

 

3. Popis staveniště 

Pozemek je určený investorem (město Znojmo) k výstavbě bytových domů a rozšíření 

stávajícího sídliště. Pozemek se nachází na území: okres Znojmo, katastrálním území: 

Znojmo – Louka 793574, na parcelách číslo: 529/1, 529/13, 529/11.  

Pozemek je dopravně napojen příjezdem z ulice Holandská, kde bude vést primární 

zásobovací trasa. Jako sekundární dopravní trasu lze využít polní cestu začínající v obci 

Dobšice, tato cesta bude smět být použita pouze v za období sucha, aby se vyloučila možnost 

uvíznutí. Provoz v okolí bude tedy mírně narušen zvýšenou stavební dopravou. V okolí 

objektu se nachází sídliště, fotbalové hřiště, dětské hřiště a bazének, proto se bude při dopravě 

na stavbu a ze stavby dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti.  

Stávající pozemek není oplocen a je tedy volně přístupný do doby započetí prací. Před 

započetím prací bude pozemek ohraničen mobilním plotem minimální výšky 1,8m po celém 

obvodu staveniště. V ohraničení parcely budou osazeny brány. Jedna vždy pro příjezd (u 

brány bude osazena buňka s vrátnicí a hlídačem), druhá brána sloužící pro výjezd. Min. 

rozměry brány budou 3m. Vjezdy budou označeny dopravními značkami. Pozemek dále bude 

řádně osvětlen dle N.v.178/2001 Sb.  §3. Pozemek bude dále opatřen kamerovým systémem 

pro kontrolu a bezpečnost. Napojení osvětlení a kamerového systému, stejně tak jako buněk a 

zařízení vyžadující elektrickou energii bude řešeno napojením na nově budovanou přípojku 

do hlavního elektrického rozdělovače. 

Pozemek má rovinatý charakter. Plocha pozemku je přibližně 9830m
2
. Na pozemku se 

nachází jeden vzrostlejší strom a jeden strom menšího vzrůstu. S dřevinami se před započetím 

prací na staveništi naloží podle vyhlášky 395/1992. Zbytek pozemku tvoří úrodná půda, dříve 

byl pozemek využíván k pěstování obilnin. Proto se před započetím prací provede sejmutí 

ornice v mocnosti 0,3m. Ornice poté bude uskladněna na skládce deponie oddělená od zeminy 
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vytěžené v průběhu stavebních prací. Skládka deponie se bude nacházet na severozápadní 

části pozemku. Ornice se bude skladovat do maximální výšky 1,5m dle vyhlášky 591/2006 

Sb., ostatní zeminy mohou být skladovány do výšky 2,5m. Po dokončení veškerých prací na 

pozemku se ornice využije k rekultivaci pozemku. Nevyužitá ornice se odveze na skládku 

určenou městem Znojmo k dalšímu použití. V okolí pozemku vede nadzemní vedení 

vysokého napětí, ochranné pásmo dle 458/2000 Sb. V této části pozemku se bude muset dbát 

zvýšené opatrnosti při průjezdu mechanizace. Před zahájením prací je nutno zažádat o 

povolení provádění prací v ochranném pásmu. 

 

Napětí [kV] Ochranné pásmo [m] 

Nad 1kV do 35kV 7 

Nad 35kV do 110 kV 12 

Nad 110 kV do 220 kV 15 

Nad 220 kV do 440 kV 20 

Nad 440 kV 30 

 

Pozemek se nachází v blízkosti řeky Dyje, nachází se tedy v záplavovém území. Objekt bude 

mít zvýšenou odolnost proti tlakové vodě. Hydroizolace bude provedena z natavitelných pásů 

Bitubitagit S35 na předem napenetrovaný podklad. V okolí sloupů bude hydroizolace 

vytažena na úroveň podlahy a sloupy budou vybetonovány z vodě-nepropustného betonu.  
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Pozemek se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v oblasti poddolovaného území. Okolí 

pozemku nebude dotčeno změnou odtokových poměrů ze stavby.  Minimální odstupy objektů 

od hranice pozemku budou dodrženy. Radonové riziko je podle měřených výsledků nižší než 

200Bq/m
3
. Stav vyhovuje požadavkům vyhlášky č.307/2002 Sb. Ve znění vyhlášky 499/2005 

Sb. Dle geologického průzkumu se objekt nachází na zemině s třídou těžitelnosti 2 (nakypření 

10-15%). Dle hydrogeologického průzkumu se hladina podzemní vody nachází v hloubce 8m.  

Kolem pozemku vede oddílná kanalizace dešťová a splašková, vedoucí přímo do ČOV. 

Napojení odpadních vod bude provedeno na tyto sítě.  Po ulici Holandská vede podzemní 

elektrické vedení NN. Na tuto elektrickou přípojku bude napojena nově budovaná přípojka. 

Rovnoběžně s elektrickou přípojkou vede nízkotlaké plynové potrubí a vodovodní řád. 

Napojení na vodovodní řád pomocí nově budované přípojky. Přípojka povede přímo a kolmo 

na vodovodní řád. Rýha pro nově budované přípojky bude hloubená pro společné vedení 

plynového potrubí NTL, vodovodní přípojky a elektrického vedení NN. Bude dodrženo 

minimální krytí jednotlivých sítí a jejich vzájemné rozestupy.  

 

 

4. Popis hlavních stavebních objektů 

4.1. Urbanisticko-architektonické řešení 

V této technologické studii je řešen čtyřpodlažní podsklepený bytový dům, který je 

složen ze dvou zrcadlově otočených částí, které nejsou navzájem komunikačně 

propojené. Objekt je podélnou stranou situován na severovýchod a jihozápad. 

V nadzemních podlažích se nachází jednotlivé byty. Podzemní část je řešena ŽB 

skeletem s obvodovými ŽB stěnami. V podzemním podlaží je umístěno 32 sklepních 

buněk o rozměrech 2,4x1,7m, 2 skladovací místnosti o rozměrech 3,4x4,4m a 26 

parkovací stání, z toho dvě stání pro invalidy a osoby se sníženou schopností pohybu a 

dvě stání s vlastním skladovacím prostorem. Dále se zde nachází prádelna a sušárna. 

Vjezd do podzemní garáže je řešen z jihovýchodu. Hlavní vstup do objektu je řešen 

z jihozápadu dvěma vstupy pro každou část zvlášť. Po vstupu do objektu se 

nacházíme v zádveří, kde bude umístěno 16 poštovních schránek a informační prostor 

pro nájemce. Ze zádveří pokračujeme na hlavní spojovací komunikaci jednotlivých 

bytů v podlaží a vertikální komunikaci, tedy tříramenné schodiště společně 

s výtahovou šachtou.  
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V podlaží se nacházejí 2 byty 3+kk, v bytě se nacházejí 2 ložnice, jedna situována na 

SV a druhá na JZ, šatna a obývací pokoj společně s kuchyňským koutem a jídelnou 

orientován na JZ. Z obou ložnic i obývacího pokoje je umožněn vstup na terasu. 

Celková rozloha bytu je: 92,25m2 . Dále jsou zde 4 bytové jednotky 2+kk s rozlohou: 

50,3m2. Veškeré obytné místnosti jsou situovány na SV. Z obyváku je umožněn vstup 

na terasu. Nakonec se na podlaží nachází 2 byty 2+kk se šatnou. Tento byt je podobný 

prvnímu popisovanému s větším obývacím pokojem ale s absencí jedné ložnice. 

Ložnice je orientována na SV, obývací pokoj s kuchyní a jídelnou na JZ. Plocha bytu 

je: 90,50m2. Jednotlivé byty jsou od sebe vždy odděleny nosnou stěnou tl.300mm. 

Sociální zařízení bytů je řešeno uvnitř dispozice, bez možnosti přímého větrání a 

přímého osvětlení. Všechna podlaží jsou osazeny balkóny. Balkóny budou řešeny 

vykonzolovanou stropní deskou. Komunikace, parkování, prostory před objektem, 

zelené plochy, lavičky a místo pro komunální odpady budou zhotoveny po dokončení 

prací dle požadavků investora. 

 

Objekt obdélníkového tvaru o rozměrech 50,8x16,85m společně s plochou 

jednoplášťovou střechou zapadá vizuálně do již zastavěné oblasti sídliště. Objekt bude 

kontaktně zateplen systémem ETICS v tloušťce 100mm. Fasáda objektu bude šedá se 

zelenými prvky, sokl bude řešen obkladem z přírodního kamene. Výplně otvorů budou 

plastové, barvy bílé. Jak nosná vnitřní, tak i obvodová konstrukce objektu bude 

vystavěna z keramických tvarovek HELUZ P15 30 na celoplošné lepidlo dodávané 

k tvarovkám. Vnitřní příčky budou z tvarovek HELUZ 14 též na celoplošné lepidlo a 

příčky pro posuvné dveře budou z příčky SDK jednoduše opláštěné. Podlaha na wc a 

v koupelnách bude keramická, podlaha obytných místností z laminátu a komunikační 

prostory řešeny betonovou mazaninou. Výplně dveřních otvorů budou řešeny 

obložkovou zárubní. Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako monolitický strop. 

Objekt stojí na základových patkách a po obvodě je položen na základových pásech.  

 

4.2. Základní údaje stavby 

SO01 -  Plocha pozemku: 9830 m
2
 

Zastavěná plocha celkem: 780 m
2 
 

Obestavěný prostor celkem: 9360 m
3 

SO02 - Zastavěné plocha: * 

Obestavěný prostor:* 
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SO03 - Zastavěné plocha: 30,42 m
2
 

Obestavěný prostor: 45,63 m
3
 

SO04 -  Zastavěné plocha:* 

Obestavěný prostor:* 

SO05 -  Zastavěné plocha:30,265 m
2
 

Obestavěný prostor: 45,4 m
3 

 

*Přípojky vedou v jedné rýze, proto je zastavěná plocha i obestavěný prostor společný pro 

přípojku vody, plynu a elektřiny. 

 

4.3. Konstrukční řešení stavebního objektu SO01 

4.3.1. Výkopy 

Bude vymezena min. plocha pro sejmutí ornice. Ornice bude odstraněna 

v mocnosti 300mm pomoci dozeru. Ornice bude skladována na staveništi 

v severozápadní části pozemku oddělena od zeminy vytěžené při hloubení 

jámy a základů. Ornice bude po dokončení stavby použita k rekultivaci 

pozemku. Přebytečná ornice se odveze na skládku určenou investorem. 

Hloubka stavební jámy bude 1,8m. Zajištění proti sesunutím bude provedeno 

svahováním v poměru 1:1. Odvodnění dešťové vody pomocí rýhy, která bude 

po obvodu stavební jámy odvádět vodu do sběrných míst v rozích. Sběrná 

místa budou odčerpávaná pomocí čerpadel do dešťové kanalizace. Po 

vyhloubení stavební jámy se budou hloubit základové pasy a patky. Patky o 

rozměrech 1,2x1,2m do hloubky 1,2m. Základové pásy o šířce 700mm budou 

hluboké 1,1m.  Zemina vytěžená při kopání rýh pro inženýrské sítě bude 

skladována vedle rýhy v minimální vzdálenosti 1,5m od hrany. Po provedení 

inženýrských sítí se zemina využije k zasypání. Při hloubení základů se nechá 

ochranná vrstva základové spáry v mocnosti 100mm, která se před betonáží 

ručně začistí.  

 

4.3.2. Základy 

Před betonáží se začistí základová spára a nasype se štěrk o velikosti zrn 16-

32mm v mocnosti 100mm. Pro základové patky bude dodatečně před vlastní 

betonáží zřízena ochranná betonová vrstva z betonu c12/15 v mocnosti 80mm 

pro ochranu výztuže. Po zatvrdnutí vkládáme předem svázanou výztuž do 
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výkopu. Dbáme na dostatečné krytí výztuže pomocí distančních podložek. 

Společně s betonáží patek provádíme betonáž základových pasů. Beton 

základových pasů c20/25 a beton železobetonových patek z betonu c20/25 

s výztuží 11375 necháme dostatečně zatvrdnout. U patek kontrolujeme 

přesahující výztuž pro následné spojení s deskou a sloupy. Před betonáží 

železobetonové desky v tloušťce 200mm zhutníme podkladní zeminu. 

Zřídíme po obvodu bednění do výšky dle požadované tloušťky desky a 

opatříme štěrkovým podsypem 16-32mm v mocnosti 100mm. Vkládáme 

výztuž z kari sítě o Ø6mm a oka 150x150mm. Kari síť převazujeme o 

150mm. Výztuž dostatečně podložíme, abychom docílili rovnoměrného 

rozlití a podlití betonu. Desku zhutníme a necháme dostatečně zatvrdnout. Po 

zatvrdnutí bednění odstraníme. 

 

4.3.3. Hydroizolace  

Připravená podkladní vrstva musí být suchá, bezprašná a bez nerovností které 

by mohli způsobit mechanické poškození izolace. Po vyčištění se podklad 

napenetruje asfaltovým penetračním lakem DenBit BR - ALP a po zaschnutí 

dále nanáší izolace Bitubitagit S35 v jedné vrstvě. Překrytí pásů je minimálně 

100mm. Pásy se k sobě navařují pomocí horkovzdušného svařovacího 

přístroje. Svařování musí být provedeno precizně. Na jednotlivých stranách 

podkladu se nechá přesah minimálně 300mm, který bude následně ohnut do 

svislého směru a jednotlivé přesahy budou také svařeny.  Jednotlivé rohy 

budou řešeny pomocí předpřipravených „rožků“. Rožky budou navařeny 

důkladně. Prostupy budou řešeny pomocí záplat a prostupových kuželů, které 

budou navařeny na již položenou izolaci. V místě sloupů bude izolace svisle 

vytažena na výšku podlahy, sloupy budou betonovány z voděnepropustného 

betonu. Po obvodě bude napojena hydroizolace zpětným spojem a odvedena 

do drenáže. Drenážní trouba bude opatřena geotextilii a zasypána štěrkem 

frakce 16mm. Svislá hydroizolace bude natavena na betonové zdivo a 

chráněna nopkovou folii Gutta Guttabeta N.  

 

4.3.4. Svislé nosné konstrukce 

Pře zděním očistíme a vyrovnáme povrch pomocí malty HELUZ o min. 

tloušťce 10mm. Nosné zdivo, jak obvodové tak vnitřní zdíme z keramických 
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tvarovek HELUZ P15 30 Broušené na celoplošné lepidlo dodávané 

k tvarovkám. Příčky budou z tvarovek HELUZ 140 též na celoplošné lepidlo. 

Výjimkou budou SDK příčky, které budou osazeny pouzdrem pro zásuvné 

dveře a zdi výtahové šachty betonované do bednění betonem c20/25 a výztuží 

11375. Napojení příček do nosného zdiva řešíme pomocí nerezových kotev, 

zazděných v nosném zdivu. Jako překlady nad nosnými zdmi budou použity 

překlady HELUZ 23,8 s pásem tepelné izolace v tloušťce 90mm. Nad příčky 

osadíme ploché překlady HELUZ 14,5/7,1. Při osazování dbáme na správnou 

polohu uložení překladu. Zdění druhé výšky provádíme z pojízdného lešení 

ProTec. 

 

4.3.5. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce budou řešeny jako jednosměrně pnutá deska o tloušťce 

200mm. Deska z betonu C25/30 a výztuže 10505. Součástí stropní konstrukce 

bude ztužující věnec z výztuže 10505. Balkónová konstrukce bude řešena 

vykonzolováním desky přes ISO nosníky pro přerušení tepelných mostů. Na 

připravené zarovnané zdivo bude položena asfaltová lepenka, na kterou se 

bude betonovat. Po celém obvodu bude zhotoveno dřevěné bednění. Jako 

podpůrné bednění pro monolitický strop je zvolen systém firmy DOKA. 

Výztuž osazujeme na distanční podložky dle projektové dokumentace. Po 

dokončení svázání výztuže se strop zabetonuje a následuje technologická 

přestávka.  

 

4.3.6. Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce řešena jako jednoplášťová plochá. Obdobně jako stropní 

deska, doplněná o spádovou vrstvu z keramzitbetonu v nejužším místě min. 

tl.80mm , opatřena separační folii, tepelnou izolací v tloušťce 2x60mm 

kotvenou mechanicky do spádové vrstvy. Skladba střechy je zakončena 

dvojitou hydroizolací z asfaltových pásů. První vrstva bude mechanicky 

kotvena do podkladu a druhá vrstva provedena natavením na první vrstvu. 

 

4.3.7. Tepelná izolace – zateplení 

Budou použity fasádní grafitové polystyrenové desky EPS GreyWall 

v tloušťce 100mm. Desky zakládáme na svislou konstrukci pomocí ocelových 
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okapniček, lepíme pomocí tmelu a dodatečně mechanicky kotvíme. Po 

osazení tepelné izolace povrch zbrousíme a nanášíme první vrstvu tmele, do 

které vkládáme výztužnou síť (v místě rohů otvorů se vkládá dodatečné 

diagonální zpevnění), kterou přesahujeme minimálně 100mm a následně 

přetřeme druhou vrstvou tmele. Podklad je připraven k provádění 

tenkovrstvých omítek 

 

4.3.8. Podlahy 

Keramická dlažba: 

Podkladní beton se očistí a zamete. Na podkladní betonovou mazaninu po 

celé ploše položíme izolaci RIGIFLOOR 4000, na kterou se dá separační 

folie DEKSEPAR (která se u keramické dlažby přetahuje až na stěnu min 200 

mm) a na ni se nanese roznášecí betonová mazanina. Na betonovou mazaninu 

v celé ploše provedeme penetrační vrstvu. Na tu se dále nanáší ochranná 

hydroizolační hmota ( BORNIT SB1 ) Na ochrannou hydroizolační vrstvu 

naneseme požadovanou tloušťku lepícího tmelu a klademe do něj dlažbu 

RAKO. 

Laminátová podlaha: 

Dostatečně zatvrdlý podkladní beton se očistí a zamete. Na podkladní 

mazaninu po celé ploše položíme izolaci RIGIFLOOR 4000, na kterou se dá 

separační folie DEKSEPAR a na ni se nanese roznášecí betonová mazanina. 

Na podkladní izolační vrstvu uložíme separační folii, dbáme na správné 

překrytí jednotlivých vrstev.  Podkladní betonová mazanina se vyleje, 

vyrovná a nechá zatvrdnout. Následuje další osazení separační folie. Na 

separační folii se uloží tlumící podložka z pěnového polyethylenu a na závěr 

se položí laminátová podlaha. Před položením lamina se musí lamino 

„aklimatizovat“ min 24 hodin.  

Betonová podlaha: 

Dostatečně zatvrdlý podkladní beton se očistí a zamete. Na podkladní 

mazaninu po celé ploše položíme izolaci RIGIFLOOR 4000, na kterou se dá 

separační folie DEKSEPAR a na ni se nanese roznášecí betonová mazanina. 

Betonová mazanina se vyleje, vyrovná a nechá zatvrdnout. 
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4.3.9. Omítky 

Po dostatečném sednutí a vyschnutí zdiva se provádí postřik cementovou 

maltou. Na dostatečně zatvrdlý povrch nanášíme jádrovou vrstvu v tloušťce 

10-15mm a strháváme pomocí předem osazených omítníků.  Štukovou maltu 

nanášíme na hotovou jádrovou vrstvu. V místnostech s obklady se vynechává 

štuková vrstva a místo ní se osazují obklady do lepidla. 

 

4.3.10. Schodiště 

Monolitické schodiště tříramenné železobetonové. Použitý beton c20/25 a 

výztuží 11375. Výztuž vyčnívající ze základové desky se monoliticky spojí se 

schodištěm. Připraví se bednění a na distanční podložky se uloží výztuž. 

Celek se poté zabetonuje. 

 

5. Studie realizace hlavních technologických etap 

5.1.  Zemní práce 

5.1.1. Výkaz výměr  

Ornice:    1787 m
3
 

Zemina z jámy:   3836 m
3
 

Zemina ze základů:   136 m
3
 

Zemina z přípojek:   212,4 m
3
 

Betonový recyklát:    197, 7 m
3
 

 

5.1.2. Technologický postup provádění 

1) Přípravné práce 

a. Odstranění stromů, křovin pomocí křovinořezů, ručních nebo motorových pil. 

b. Posekané keře a stromy se spálí. 

c. Odstranění odpadu. 

d. Ostatní stromy je nutné chránit proti poškození dřevěnými kryty do výšky 2 m. 

 

2) Zaměření pozemku a oplocení 

a. Pozemek bude zaměřen geodetem a vytyčen koliky. 

b. Oplocení pozemku mobilním oplocením do výšky 1,8m po obvodu staveniště. 

c. Uzamykatelné brány budou řešeny vynecháním betonového podkladu a osazením 

koleček. 



 

 26 

 

3)  Sejmutí ornice 

a. Ornice o tloušťce 300mm bude odstraněna v souladu s předpisy pomoci dozeru. 

b. Ornice uložená na staveništi bude uložena do max. výšky 1,5m. 

c. Přebytečná ornice se odveze ze staveniště na skládku určenou investorem. 

d. Shrnuta ornice se bude nakládat nakladačem na nákladní automobil a ihned bude 

odvážena na skládku na staveništi. 

 

4)  Vytyčení zemních prací 

a. Měřičské práce se zahajují ihned po skončení hrubých terénních úprav. 

b. Objekt stavby se vytyčuje z hlavních polohových čar. 

c. Nad body se postupně nastavuje teodolit a běžnými měřičskými způsoby se určí 

polohy všech bodů, kterými jsou dány půdorysné obrysy bytového domu, osy 

komunikací a rozvodů.  

d. Objekt se vytyčí ve směru vodorovném i svislém. 

e. Z důvodu kontroly polohy jednotlivých bodů během výstavby umístíme měřičské 

značky. Musí být umístěny do takové vzdálenosti od budoucího objektu, aby 

nehrozilo jejich zničení během výstavby. 

f. Vytýčení staveniště za pomocí dřevěných laviček v rozích stavby. Stavba se 

vytyčí a napnou se provázky. 

g. Pomocí olovnice a vápna se označí, kde bude proveden odkop.  

h. Zhotoví se dřevěné kříže, pomocí kterých se bude kontrolovat hloubka výkopu. 

i. Po provedení odkopu se opět pomocí vápna vytýčí přesná poloha základových 

pasů.  

 

5)  Vyhloubení stavební jámy 

a. Jáma je svahována ve sklonu 1:1. 

b. Stavební jáma bude provedena pomocí rypadlo-nakladače. 

c. Zemina bude uskladněna na pozemku a bude po dokončení stavby opětovně 

použita. 

d. Zemina bude naložena rypadlo-nakladačem na nákladní automobil a odvezen na 

skládku. 

e. Stavební jáma bude odvodněna od dešťové vody pomocí rýhy, která bude po 

obvodu stavební jámy a bude vodu odvádět mimo jámu k jejímu rohu do sběrných 
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míst. Odtud se odčerpá pomocí čerpadel. 

 

6) Vytyčení rýh a patek 

a. Na hřebíky na lavičkách se uváže drát, který se natáhne k protějšímu bodu. 

b. V křížení dvou drátu se spustí olovnice a vyznačí se rohový bod základů. 

c. Pomocí vápna se vyznačí šířka rýh. 

 

7)  Vyhloubení základových pásů 

a. Hloubení základových pásů bude prováděno strojově pomocí rypadlo-nakladače. 

b. Vytěžená zemina bude nakládaná na nákladní automobil a odvážená na skládku.  

c. Začištění dna rýhy bude provedeno ručně těsně před betonáží. 

 

5.1.3. Personální obsazení 

Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a bude 

provedeno školení o bezpečnosti práce. Za měřičské práce odpovídá hlavní geodet, který 

tyto výsledky měření předá stavbyvedoucímu, jenž je odpovědný za všechny ostatní práce. 

Příprava staveniště (odstranění vegetace)  

 2x Pomocný pracovník 

Sejmutí ornice 

 1x Řidič dozeru 

 1x Řidič nakladače  

 2x Řidič nákladního vozidla 

Zaměření staveniště 

 2x Geodet 

 3x Pomocník geodeta 

Vytyčení laviček 

 4x Pracovníci 

Výkopové práce (jáma)  

 3x Řidič rypadlo-nakladače 

 6x Řidič nákladního vozidla 

Výkopové práce (základy)  

 1x Řidič rypadlo-nakladače 

2x Řidič nákladního vozidla 

Začištění rýhy 
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 6x Pracovníci 

 

5.1.4. Stroje a pracovní pomůcky 

Pásový dozer:  Caterpillar D9T 

 Výkon motoru:   343 kW 

 Měrný tlak:    1,0 – 1,14 bar 

 Objem radlice:   13,5 – 16,4 m3 

 Provozní hmotnost:   47,8 t 

Nakladač:  Caterpillar 907H 

 Výkon motoru:   51 kW 

 Jmenovitá hmotnost:   2200kg 

Objem lopaty:    1 m3 

 Provozní hmotnost:   5,8 t 

Rypadlo-nakladač: Caterpillar M313D 

Výkon motoru:   95 kW 

 Max hloubka/max dosath:  5,75/9,03 m 

Objem lopaty:    0,18 – 0,92 m3 

 Provozní hmotnost:   13,8 – 16,2 t 

Nákladní automobil: Tatra T158 6x6  

 Výkon motoru:   300 kW 

 Užitné zatížení:   19 750 kg 

Max. přípustní hmotnost:   30 000kg 

Max. rychlost:    85 km/h 

 Objem korby:    10m3 

 Třístranná sklopná korba  

Motorová pila:    SOLO 681-50 

 Objem motoru:   80,7 cm3 

 Výkon motoru:   4,7 kW 

 Max. otáčky:    13200 ot/min 

 Délka lišty:    50 cm 

  

Ochranné pomůcky: Pracovní oděv, obuv, přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta 
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Ostatní pomůcky: Teodolit, nivelační přístroj, výtyčky, latě, kladivo, AKU vrtačka 

na zřízení laviček, fošny na zřízení laviček, vruty, stavební provázek, vápno či barevný 

sprej, lopaty, kolečka, rýč, krumpáč, laser, pásmo 

 

5.1.5. BOZP 

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

(Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

 

5.2. Základové konstrukce 

5.2.1. Výkaz výměr 

Podkladní beton pro patky:   2,3 m
3
 

Beton pásů:     110,15 m
3
 

Beton patek:     26,4 m
3
 

Betonová deska:    215 m
3
 

Štěrkový podsyp:    18,5 m
3
 

Výztuž do betonu:    36150 kg 

Podkladní štěrk:   72,08 m
3
 

 

5.2.2. Technologický postup provádění 

1) Přípravné práce 

a. Před započetím betonových prací se ručně sejme ochranná vrstva základové 

spáry.  

b. U výkopů patek bude zhotoven podkladní beton v tl.80mm z betonu C12/15.  

c. Beton bude vyroben na stavbě za pomoci stavební míchačky. Beton bude 

ihned po zalití zarovnán. 



 

 30 

 

2) Vyztužování patek 

a. Vyztužování patek probíhá bez zřízení bednění.  

b. Svázaná výztuž se rovnou pokládá na podkladní betonovou vrstvu.  

c. Při vsazování výztuže dbáme na minimální vzdálenost od okraje základu.  

d. Před zalití betonem bude zkontrolována poloha výztuže statikem. 

e. Dodržujeme minimální krytí. 

 

3) Betonování patek 

a. Po vložení výztuže probíhá betonování základových patek.  

b. Betonování probíhá za pomoci autočerpadla a mixu.  

c. Poloha strojů je řešena kolem obvodu objektu.  

 

4) Betonování základových pasů  

a. Betonování základových pasů probíhá bez podkladního betonu, pouze 

základová spára musí být řádně začištěna.  

b. Základové pasy začínáme betonovat dále od příjezdové cesty a postupujeme 

k výjezdu ze staveniště.  

 

5) Hutnění 

a. Jednotlivé patky jsou při betonáží řádně zhutněny ponornými vibrátory. 

 

6) Technologická pauza 

a. Po zalití veškerých základových konstrukcí následuje technologická pauza 

trvající minimálně 2 dny.  

b. Během této doby dosáhnou základy minimální pevnosti pro pokračování 

stavebních prací.  

 

7) Osazování ztraceného bednění 

a. V další fázi bude pokračovat osazování ztraceného bednění ve formě 

betonových bednících dílců ve dvou řadách a následné zalití betonovou 

směsí.  

b. Betonová směs bude míchána na stavbě ve stavební míchačce.  
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c. U příjezdu se vynechá místo ve vyzdívaných tvarovkách pro možný průjezd 

automobilů se štěrkem.  

 

8) Štěrkový podsyp 

a. Současně s vyzdíváním ztraceného bednění bude na stavbu dovážen štěrk a 

pomocí minirýpadla bude rozhrnován mezi základové pasy a patky.  

b. Po zasypání celé plochy se uzavře obvod bednícími dílci a vše se řádně 

zaleje betonem.  

 

9) Svazování a osazování výztuže desky 

a. Na podkladní štěrkovou vrstvu bude osazována výztuž desky ve formě kari 

sítí s oky 150/150mm.  

b. Přesahování výztuže min o 0,150m.  

c. Výztuž bude pokládána na distanční podložky, aby se betonová směs 

dostala i pod výztuž a vše bylo řádně zmonolitněno.  

d. Dbáme na bezpečnost v okolí vytažené výztuže ze základových patek.  

 

10) Zřízení bednění 

a. Společně s osazováním výztuže bude zřizováno bednění kolem obvodu.  

b. Bednění bude vytaženo na tloušťku betonové vrstvy.  

c. Zřízeno bude z OSB desek a přichyceno pomocí natloukacích vrutů.  

 

11) Betonování 

a. Betonování bude probíhat za pomoci autočerpadla.  

b. Čerpadlo bude vhánět směs i do hůře přístupných míst.  

c. Postup betonáže po pruzích kolem podélné strany objektu.  

d. Beton bude následně vibrován pomocí vibračních latí.  

 

12) Technologická pauza 

a. Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza v délce 5 dnů 

za příznivého počasí.  

b. V průběhu technologické pauzy bude beton řádně ošetřován. 
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13) Odstranění bednění 

a. Odstranění bednění bude probíhat po dostatečném zatvrdnutí betonové 

směsi.  

b. Desky budou očištěny a mohou být využity pro další betonáž. 

 

5.2.3. Personální obsazení 

Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a bude 

provedeno školení o bezpečnosti práce. 

Stavbyvedoucí   1 

Betonář    3 

Vazači výztuže   5 

Pomocný dělník   5 

Řidič autodomíchávače  2 

Řidič autočerpadla   1 

Řidič minirýpadla   1 

 

5.2.4. Stroje a pracovní pomůcky 

Nákladní vozidlo s hydraulickou rukou MAN TGA 26.460 

 Ložná plocha:    7,2x2,45 m 

 Max nosnost:    10 t 

 Hmotnost:    26 t 

Minirypadlo:  KUBOTA K008 – 2 

 Výkon motoru:   7,4 W 

 Šířka:     700-860 mm 

 Objem lopaty:    0,022 m
3
  

 Hmotnost    980 kg 

Autodomíchávač:  Sterrer AM 10 C 

 Objem:    10 m
3 

 Hmotnost:    4810 kg 

 Délka:     7580 mm 

Výška:     2532 mm 

Autočerpadlo:  Schwing S47 SX 

 Vertikální dosah:   46,4 m 

 Horizontální dosah:   42,6 m 
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 Rozměr zapatkování:   8,3 m 

Stavební míchačka: ATIKA comet 130 S 

 Objem bubnu:    130 l 

 Příkon:    600 W 

 Hmotnost:    53 kg 

Ponorný vibrátor:  PERLES TRONIC 42 

 Napětí:    230 V/ 50 Hz 

 Délka hadice:    7 m 

 Hmotnost:    14,5 kg  

Vibrační lať:   PERLES RVH200 

 Délka:     2 m 

Motor:     Honda GX25, 25 cm3 

Hmotnost:    18 kg 

 

Ochranné pomůcky: Pracovní oděv, obuv, přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta 

Ostatní pomůcky: Kolečka, lopaty, hřebíky, pila, kladiva, sekery, vrtačky, šrouby, provázky, 

vodováha,  

 

5.2.5. BOZP 

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

(Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  
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5.3. Hrubá vrchní stavba 

Řešení hrubé vrchní stavby, blíže pak zděných svislých konstrukcí a železobetonové 

monolitické vodorovné konstrukce je hlavním řešením bakalářské práce. Výkaz výměr, 

technologický postup, personální obsazení, stroje a pracovní pomůcky a BOZP je podrobněji 

rozepsáno v následujících částech. Součástí je i časový a finanční plán, výkres postupu zdění 

jak obvodových nosných konstrukcí, tak i vnitřních nosných konstrukcí a konstrukcí příček. 

Dále je doplněno i schématické možné řešení bednění DOKA.  

 

5.3.1. Výkaz výměr 

Výkaz výměr pro celý řešený objekt je podrobněji rozepsán v řešení jednotlivých 

technologických a výkaz výměr pro jednotlivá patra v příloze P7 – výkaz výměr. 

 

5.3.2. Technologický postup provádění 

Technologický postup provádění svislých zděných konstrukcí a vodorovných monolitických 

konstrukcí je rozepsán v jednotlivých technologických předpisech. 

 

5.3.3. Personální obsazení 

Personální obsazení v jednotlivých řešených etapách je vypsáno v jednotlivých 

technologických předpisech  

 

5.3.4. Stroje a pracovní pomůcky 

Výpis strojů pro danou etapu je řešen v jednotlivých technologických předpisech. Bližší 

specifikace jednotlivých strojů a nástrojů jsou řešeny v části 5. Návrh strojní sestavy. 

 

5.3.5. BOZP 

Hlavní body BOZP jsou vypsány v jednotlivých technologických předpisech. Výpis možných 

úrazů a jejich řešení je vypsáno v části 6. BOZP.  

 

5.4. Dokončovací práce hrubé vrchní stavby 

5.4.1. Výkaz výměr 

Keramzitbeton   55,53 m3 

Parotěsný folie  720,84 m2 

Tepelná izolace obložení 132,84 m2 

Tepelná izolace střechy 669,13 m2   
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Hydroizolace   742,96 m2 

Tepelná izolace GreyWall 132,84 m2 

OSB deska     73,83 m2 

Oplechování   136,4 m 

Výplně otvorů  

 Okno 60x125  8 ks 

 Okno 205x140 8 ks 

 Okno 215x140 8 ks 

 Okno 270x140 16 ks 

 Okno 300x140  48 ks 

Dveře balkónové  48 ks  

 

5.4.2. Technologický postup provádění 

14) Vyzdívání atiky 

a. Vyměření zdiva atiky. 

b. Založení zdiva pomocí zakládací malty tl.min 10mm. 

c. Položení rohových kusů do zakládací malty. 

d. Natažení stavebního provázku. 

e. Vyzdívání první řady tvarovek na spoj pero a drážka. 

f. Po vyzdění první řady bude naneseno celoplošné lepidlo. 

g. Při vyzdívání druhé řady dbáme na vazbu zdiva a rohů. 

 

15) Zhotovení věnce 

a. Bude zhotoveno bednění zakončující horní části atiky. 

b. Vložení svázané výztuže do bednění a osazení na distanční podložky. 

c. Betonování věnce. 

d. Technologická přestávka pro zatvrdnutí betonu. 

 

16) Obložení vnitřní a horní části atiky 

a. Zateplení pomocí tepelné izolace GreyWall tl.80mm z vnitřní a horní 

strany atiky. 

b. Tepelná izolace bude připevněna lepením  
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17) Osazení obložení 

a. Na horní hranu tepelné izolace bude osazena OSB deska tl.18mm. 

b. Deska bude připevnění pomocí vrutů do podkladní vrstvy. 

 

18) Oplechování atiky 

a. Oplechování atiky bude zhotoveno z měděného plechu 0,8mm. 

b. Kotvení mechanicky k podkladní OSB desce 

 

19) Zhotovení skladby střešního pláště 

a. Osazení separační folie na nosnou konstrukci. 

b. Vytažení separační folie min. 150mm na svislou část tepelné izolace. 

c. Betonování spádové vrstvy keramzitbetonem. V nejužším místě min. 

80mm. 

d. Na spádovou vrstvu bude osazena po technologické pauze parotěsná folie, 

která bude vytažena min. 150mm na tepelnou izolaci. 

e. Vodorovná tepelná izolace bude pokládána ve dvou vrstvách v tl. 2x60mm.  

f. Druhá vrstva bude pokládána kolmo na první vrstvu a řádně převázána. 

Připevnění k povrchu lepením. 

g. Na tepelnou izolaci přijde osadit hydroizolace. První vrstva bude 

k podkladu kotvena mechanicky, druhá vrstva bude natavena na první.  

h. Hydroizolace bude vytažena na svislou část tepelné izolace až po zakončení 

atiky oplechováním. 

 

20) Výplně otvorů 

a. Odstranění nečistot v otvoru a na výplních otvorů. 

b. Vyjmutí křídla z otvoru prvku. 

c. Osazení rámu do otvoru. 

d. Zajištění pomocí klínů z horní a spodní strany. 

e. Osazení do vodorovné polohy a zkontrolovat uložení. 

f. Ukotvení rámu pomocí kotev z pozinkovaného plechu. 

g. Osazení okenních křídel a uzavření konstrukce. 

h. Zpěňování nízko expanzní montážní pěnou. 

i. Po zatvrdnutí se montážní pěna seřízne. 

j. Ověření funkčnosti 
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5.4.3. Personální obsazení 

Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a bude provedeno 

školení o bezpečnosti práce. 

Střecha 

Vedoucí čety   1 

Železář   2 

Betonář   2 

Izolatér   2 

Klempíř   2 

Pomocný dělník  4 

Jeřábník   1 

   Montáž okna 

Vedoucí   1 

Montážník   3 

Pomocný dělník  3 

Jeřábník   1 

 

5.4.4. Stroje a pracovní pomůcky 

Nákladní vozidlo s hydraulickou rukou MAN TGA 26.460 

     Ložná plocha:    7,2x2,45 m 

Max nosnost:    10 t 

Hmotnost:    26 t 

Stavební míchačka: ATIKA comet 130 S 

     Objem bubnu:    130 l 

     Příkon:    600 W 

     Hmotnost:    53 kg 

   Badie typ 1028  

    Objem     500 tl. 

    Nosnost    1200 kg 

    Hmotnost    200 kg  

Elektrická vrtačka  NAREX EVP 13G-2H3 

    Hmotnost    2,4 kg 

    Příkon     760 W 

Vibrační lať:   PERLES RVH200 
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 Délka:     2 m 

Motor:     Honda GX25, 25 cm3 

Hmotnost:    18 kg 

 

Ochranné pomůcky: Pracovní oděv, obuv, přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta 

Ostatní pomůcky: Kolečka, lopaty, hřebíky, pila, kladiva, sekery, vrtačky, šrouby, provázky, 

vodováha, propanbutanová láhev, pila na dřevo, nůž, stavební hořák, odbedňovací olej, vázací 

drát, stavební provázek. 

 

5.4.5. BOZP 

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

(Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
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1. Identifikační údaje 

Název stavby: 

Bytový dům ve Znojmě 

Charakter stavby: 

Novostavba bytového domu 

Místo stavby: 

Ulice Holandská, Znojmo 669 02 

k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 

parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 

Stavebník: 

Profi-Gips s.r.o. 

Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  

IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 

Kontaktní osoby: 

 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 

 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  

Projektant: 

Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 

Náměstí T.G. Masaryka 40 

67201 Moravský Krumlov 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 

Havličkova 966/11 

66902 Znojmo 

Náklady na výstavbu: 

20 845 537 kč 

Předpokládaná realizace: 

22.5.2015 – 23.3.2016 

Plocha pozemku: 

 9830m
2
 

Zastavěná plocha: 

 780m
2
 

Půdorysné rozměry objektu:  

 50,8x15,35m 

tel:+420731763873
tel:+420736281681
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1.1. Popis staveniště 

Pozemek se nachází na území: okres Znojmo, katastrálním území: Znojmo – Louka 

793574, na parcelách číslo: 529/1, 529/13, 529/11. Pozemek je dopravně napojen příjezdem 

z ulice Holandská. V okolí objektu se nachází sídliště, fotbalové hřiště, dětské hřiště a 

bazének, proto se bude při dopravě na stavbu a ze stavby dbát zvýšené opatrnosti a 

bezpečnosti. Komunikace vedoucí ke staveništi ze sídliště je vysypaná štěrkem a 

dlouhodobým užíváním řádně zhutněná. Šířka komunikace je v nejužším místě rovna 

přibližně 5m. Stávající pozemek není oplocen a je tedy volně přístupný do doby započetí 

prací. Při započetí prací bude pozemek ohraničen mobilním plotem minimální výšky 1,8m po 

celém obvodu staveniště. V ohraničení parcely budou osazeny brány (poloha bran se bude 

v průběhu výstavby měnit). Brány budou použity pro výjezd a vjezd ze stavby. Rozměry 

brány budou závislé na délce jednoho pole. Pozemek má rovinatý charakter. Plocha pozemku 

je přibližně 9830m
2
. Na pozemku se nachází jeden vzrostlejší strom o výšce přibližně 10m a 

jeden strom menšího vzrůstu o výšce 5m. Na pozemku se nenachází žádná stavba. Zbytek 

pozemku tvoří úrodná půda, dříve byl pozemek využíván k pěstování obilnin. Proto se před 

započetím prací provede sejmutí ornice v mocnosti 0,3m. Skládka deponie se bude nacházet 

na severozápadní části pozemku. Pozemek se nachází v blízkosti řeky Dyje, nachází se tedy 

v záplavovém území. Okolí pozemku nebude dotčeno změnou odtokových poměrů ze stavby. 

Radonové riziko je podle měřených výsledků nižší než 200Bq/m
3
, stav vyhovuje 

požadavkům. Dle geologického průzkumu se objekt nachází na zemině s třídou těžitelnosti 2 

(nakypření 10-15%). Dle hydrogeologického průzkumu se hladina podzemní vody nachází 

v hloubce 8m. Napojení inženýrských sítí je řešeno z ulice Holandská. Odvod splaškových a 

dešťových vod vede směrem ze sídliště do ČOV. 

Rozčlenění stavby 

a) SO01 – Bytový dům 

b) SO02 – Plyn 

c) SO03 – Voda 

d) SO04 – Elektřina 

e) SO05 – Kanalizace splašková 

f) SO06 – Kanalizace dešťová 
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1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 

Na staveništi se nachází 2 vzrostlé stromy, ale vzhledem k tomu, že se nachází v části 

staveniště, kde neprobíhají stavební práce a ani není umístěno zařízení staveniště, bude s nimi 

naloženo podle požadavků ochrany dřevin. Před započetím prací a zařizování staveniště bude 

na staveništi sejmuta ornice v mocnosti 300mm. Ornice bude skladována přímo na pozemku 

v severozápadní části. Deponie bude oddělena od vytěžené základové zeminy. Skladování 

ornice do maximální výšky 1,5m, ostatní druhy zeminy mohou být skladovány až do výšky 

2,5m. Přístup ke skládce deponie je řešen po komunikaci kolem plotu v podélném směru nebo 

přímo ze staveniště pomocí brány. Současně s prováděním sejmutí ornice bude vystavěno 

mobilní oplocení o výšce min. 1,8m. Plot bude sloužit k zamezení vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám a zvířatům. V oplocení budou umístěny další 2 brány sloužící pro vjezd 

a výjezd. Vzhledem k zřizování  povrchové úpravy staveniště není potřeba zřizovat čistící 

plochu pro automobily. Rozměry brány budou závislé na délce jednoho pole. Brána je řešena 

výměnou podkladku dvou části oplocení za kolečko. K zabezpečení bude použit řetěz a visací 

zámek. Staveništní komunikace je řešena jako jednoproudová v šířce 4m a s poloměrem 15m. 

Veškeré zpevněné plochy a komunikace budou řešeny vysypáním betonového recyklátu 

v mocnosti min. 150mm. Zpevněné plochy budou použity pro parkování, položení buněk, 

zamykacího skladu, vrátnice, skládky komunálního odpadu, skládky materiálu, míchacího 

centra a pro věžový jeřáb. Buňka stavbyvedoucího, hygienické buňky, buňky pracovníků a 

sklad drobného nářadí, pomůcek a materiálu jsou sjednoceny v jedné části. Buňky jsou 

umístěny v blízkosti skládky a nacházejí se v zakázaném prostoru jeřábu, ale vzhledem 

k umístění buněk od stavby a skládky je vyloučena přeprava materiálu jeřábem nad těmito 

buňkami. Buňka vrátnice je umístěna u vjezdu na staveniště. Plocha pro umístění kontejnerů 

pro komunální odpad bude v blízkosti stavby a komunikace pro snadnou výměnu kontejneru. 

Skládka materiálu se nachází v blízkosti komunikace a jeřábu. Vedle skládky se nachází 

míchací centrum, kde bude postaveno silo s kontinuální míchačkou. V této části se nachází 

zakázána oblast jeřábu. V blízkosti míchacího centra je položena buňka skladu pro uložení 

drobnějšího materiálu, nářadí a pracovních pomůcek. Splašková a dešťová kanalizace je 

řešena oddílnou stokovou sítí. Dešťová kanalizace vede přímo do čistírny odpadních vod a 

voda je odpouštěna do řeky Dyje. V místech změny směru a ve spojích budou zřízeny revizní 

šachty. Těmito revizními šachtami prochází jak splašková tak i dešťová kanalizace. Napojení 

na vodovodní řád z ulice Holandská. Na hranici bude zřízena vodoměrná šachta. Jedna 

přípojka bude sloužit pro zásobení celého objektu. Přípojka nízkotlakého plynovodu je vedena 

v rýze společně s vodovodní přípojkou a elektrickým vedením v požadovaných odstupech a 
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s požadovaným krytím. Plynovod je rozdělen 1,5m před objektem na dvě přípojky pro každou 

polovinu zvlášť. Hlavní uzávěr plynu pro každou část je řešen na fasádě v polovině délky 

objektu. Elektroměrná skříň se nachází na hranici pozemku vedle vodoměrné šachty. Dočasné 

přípojky pro zařízení staveniště budou řešeny pro rozvod vody a elektrické energie. Napojení 

elektřiny z elektroměrné bedny povede ke skladu do hlavního elektrického rozvaděče pro 

zařízení staveniště. Elektřina je dále rozvedena pod buňkami. Z hlavního elektrického 

rozdělovače vede podzemní kabel k jeřábu do vedlejšího elektrického rozvaděče. Napojení 

míchacího centra pomocí prodlužovacího kabelu. Délka kabelu je přibližně 15m. Voda vede 

z napojení na vodoměrnou šachtu k hygienické buňce a dále je rozvedena k míchacímu 

centru. Za zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště nese v celém průběhu výstavby 

odpovědnost zhotovitel stavby. V dalších částech bude probrána změna staveniště z hlediska 

hrubé stavby.  

 

1.2.1. Hrubá spodní stavby 

Před započetím výkopových prací bude sejmuta v mocnosti 300mm ornice. Ornice bude 

skladována na pozemku v části vymezené pro skladování ornice. Společně se sejmutím ornice 

bude prováděno oplocení pozemku mobilním oplocením. Brány budou řešeny výměnou 

jednoho prokladu za 2 kolečka, která se vsadí na dvě pole mobilního oplocení. Uzamčení 

brány bude řešeno pomocí řetězu a visacího zámku. Brány budou otevírané směrem do 

staveniště. Výkopové práce budou začínat hloubením jámy. Odvoz zeminy z jámy bude řešen 

výjezdem, který po dokončení bude sloužit jako vjezd do podzemních garáží. Přesun zeminy 

povede ven pomocí brány a kolem pozemku až na skládku zeminy. Zemina z výkopu bude 

oddělena od ornice. Ornice bude skladována do max. výšky 1,5m, ostatní zemina může být 

skladována až do výšky 2,5m. Společně s výkopem jámy budou prováděny výkopy rýh pro 

inženýrské sítě. Vytěžený zemina bude skladována nejméně 1,5m od hrany rýhy a po 

provedení inženýrských sítí bude použita pro zasypání. Zemina z výkopu základů bude 

skladována na stejném místě jako zemina z jámy. Společně s výkopovými pracemi bude 

započato zřizování zařízení staveniště. Budou zřízeny parkovací místa a buňky a část 

staveništní komunikace. Míjení mixů při betonáži bude řešeno před staveništěm na rozšířené 

komunikaci 
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1.2.2. Hrubá vrchní stavba 

Po provedení základů, nosných svislých konstrukcí a vodorovné nosné konstrukce bude 

prováděno zasypání jámy dle PD. Postupně bude zřizováno stání kontejnerů pro komunální 

odpad, staveništní komunikace, sklad, míchací centrum a skládka. V těchto místech bude 

zemina zpevněna betonovým recyklátem. Dále budou přemístěny brány na místo dle ZS pro 

hrubou vrchní stavbu. U skládky bude komunikace rozšířena, aby byl umožněn průjezd 

dopravního prostředku, který nevykládá materiál. Komunikace je řešena jako polokruhová 

s poloměrem 15m. Dále bude zpevněna plocha pro jeřáb a část trasy pro přívoz jeřábu. 

Zemina má dostatečnou únosnost pro zapatkování jeřábu.  Jeřáb je samostavitelný, není 

potřeba spolupráce autojeřábu. U jeřábu bude zhotovena rozvodná skříň pro napojení na 

staveništní přípojku elektrické energie. Jeřáb bude postaven a používán pouze po čas hrubé 

vrchní stavby. Po skončení bude složen a odvezen po zpevněné komunikaci. Parkovací stání, 

se nachází mimo dosah jeřábu. Skladovací buňka, buňky, vrátnice a míchací centrum se však 

nachází v zakázané oblasti jeřábu. Komunikace v dosahu jeřábu, skládka a kontejnery se 

budou nacházet v oblasti se zvýšenou opatrností.  

 

2. Objekty zařízení staveniště 

Na staveništi budou umístěny stavební buňky dodané firmou ToiToi. Buňky budou umístěny 

na podkladním betonovém recyklátu o mocnosti 150mm. Buňky nesmí stát přímo na 

podkladu z lože, proto budou vypodloženy. Tímto uvolněné místo pod buňkami může být 

použito pro vedení sítí a instalací. Uvolněný prostor pod buňkami musí být opatřen zábranou 

proti hmyzu a hlodavcům, přičemž musí být zachován požadavek na odvětrání.  V buňkovišti 

bude umístěna 1x kancelář stavbyvedoucího, 1x jednací místnost složená ze dvou buněk 

kancelářského typu. Dále 2x buňky pro dělníky sloužící jako šatny. U vjezdu na staveniště 

bude osazena 1x vrátnice. Jako uzamykatelný sklad bude použita skladovací buňka. 

Hygienické zázemí je řešeno jednou WC buňkou. Ke všem buňkám je rozvedena elektrická 

energie a k hygienickým buňkám navíc přívod vody.  Přemístění buněk bude probíhat pomocí 

zavěšení na přivařená oka. Veškeré buňky a oplocení bude zapůjčeno od firmy ToiToi. O 

dopravu a uložení buněk se postará dodavatel, který následně po dokončení prací buňky 

odstraní a odveze. V průběhu stavby se o buňky stará zhotovitel stavby 
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2.1. Kanceláře a sociální zařízení 

2.1.1. Kancelář stavbyvedoucího 

Jako kancelář stavbyvedoucího bude použita stavební buňka BK1  od firmy ToiToi. Rozměry 

buňky jsou na délku 6058mm, šířku 2438mm a výšku 2800mm. Plocha buňky cca 15m
2
 

.V buňce je již zabudováno jedno elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka, okno s plastovou 

žaluzii a nábytek na přání. Buňka je vybavena el. přípojkou 380 V/ 32 A. Hmotnost buňky se 

pohybuje od 2500-3000kg.  

Konstrukce: Buňka je tvořena svařovaným ocelovým rámem z otevřených a válcovaných 

profilů o tloušťce materiálu 5mm. Ocelová konstrukce je opatřena dvoukomponentním zinko-

fosfátovým základním lakováním 

Skladba střechy: Střešní zakrytí z pozinkovaného profilovaného plechu 0,75mm, hloubka 

vlny 40mm. Plech je uložen na ocelové nosníky navařené do ocelové konstrukce. Odvodnění 

střechy pomocí čtyř vnitřně vedených obložených trubek o průměru 60mm. Možné zatížení 

střechy: 1000N/m
2
.  

Skladba podlahy: Na podlahové nosníky je uložen pozinkovaný profilovaný plech 

tl.0,55mm. Podlahová deska tl.22mm je přišroubovaná přes zespodu ležící parozábranu (PE 

folie 0,2mm). Možné zatížení podlahy: 2500N/m
2
. Nášlapná vrstva podlahy je řešena PVC 

podlahovinou LINO FATRA v tl.1,4mm 

Opláštění stěn venkovní: Pozinkovaný profilovaný plech tl. 0,55mm s hloubkou vlny 10mm 

přišroubovaný k spodní nosné kostře. Venkovní lakování dvoukomponentní barvou. 

Opláštění stěn a stropu vnitřní: Dřevotřísková oboustranně laminátová deska tloušťky 

10mm přinýtovaná na ocelové spodní konstrukci přes parozábranu. Rohy a spoje jsou 

ukončeny PVC lištami. 

Izolace: Třída požárního systému A. Je použita minerální vata WLG 036 v tl. 80mm do stěn a 

stropu a v tl.100mm do podlahy.  

Dveře: Ocelové vnější dveře typu ZK o rozměrech 875x2000mm. Dveře jsou pozinkované a 

izolované. Zámek je s cylindrickou vložkou se 3 klíči.  

Okna: Okna jsou plastová, bílé barvy s otočným sklopným kováním. Okno je opatřeno 

plastovými roletami. Rozměr okna (ŠxV) 1800x1200mm. U=1,3 W/m
2
K 

Elektroinstalace: 2 CEE-vnější přívod, 380V, 32Amp, 1x rozvodná skříň osazená jistícími 

automaty a proudovým chráničem. 2x zásuvky 220V, 1x zásuvka 2kW/220V jíštěná zvlášť 

v rozvaděči. 1x kombinace vypínač-zásuvka. 

Osvětlení: 3x přisazené svítidlo s prizmatickou vaničkou 1x36W  

Topení: 1x elektro nástěnný konvektor 2000W s otočným regulátorem teploty a termostatem 
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2.1.2. Jednací místnost  

Kontejnery jsou složeny ze samonosné ocelové konstrukce, tzn., že mohou být spojovány do 

větších celků. Stěny jsou provedeny jako samonosná ocelová konstrukce. Veškeré stěny jsou 

staticky nenosné, proto mohou být libovolně odstraněny. Jednací místnost je řešena podélným 

spojením dvou buněk BK1. Vlastnosti a popis buňky viz kancelář stavbyvedoucího.   

 

2.1.3. Šatny dělníků 

Pro šatny dělníku bude použita stejná stavební buňka jako pro kancelář vedoucího, vlastnosti 

a popis viz kancelář stavbyvedoucího.  

 

2.1.4. Vrátnice 

Jako vrátnice bude použita stavební buňka od firmy ToiToi speciálně vyrobená pro vrátnice či 

pokladny. Rozměry buňky jsou jak na šířku, tak na délku 1980mm, na výšku 2600mm. 

Komunikaci a přehled o dění zajišťuje výklopné okno. V buňce je již zabudováno jedno 

elektrické topidlo. Buňka je vybavena el. přípojkou 380 V/ 32 A. Hmotnost vrátnice je 

přibližně 1500kg. 
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2.2. Hygienická zařízení staveniště 

Vzhledem k složení čet pouze z mužů, budou navrženy hygienická zařízení výhradně pro 

muže. Bude použito kontejneru SK2 značky ToiToi.  Rozměry buňky na délku 6000mm, na 

šířku 2500mm a na výšku 2800mm. Buňka je vybavena čtyřmi toaletami, čtyřmi pisoáry, 

dvěma umyvadly a jedním elektrickým topidlem. Buňka je vybavena el. přípojkou 380 V/ 32 

A. Přívod vody pomocí ¾´´ a odvod vody potrubím o DN 100. Hmotnost buňky se pohybuje 

v rozmezí 3500-4000kg. Materiálové složení buňky je obdobné jaké u BK1 s rozdílem: 

Okna: plastová, barva bílá. S otočným-sklopným kováním a celoobvodovým těsněním. 

Rozměry okna: (ŠxV) 600x600mm jednokřídlové. U= 1,3W/M
2
K. 

Osvětlení: 2x přisazené svítidlo s prizmatickou vaničkou 1x36W 

Ventilátory: 1x elektro ventilátor MAICO typ ECA 120 o výkonu cca. 170m
3
/h. Spouštěný 

přes vypínač ke světlům. 1x zpožďovací vypínač pro ventilátory s možným nastavením 

hodnot na 3, 6, 12 nebo 24minut.  

Bojlery: 2x beztlakový zásobník teplé vody pro jedno odběrové místo. Objem 5l. Vhodný 

k montáži pod umyvadlo. Termostat s možným nastavením teploty od 35-85
0
C  

Sanitární vybavení: 4ks porcelánové Wc, standartní stojící, bílé barvy, 4ks wc kabin 

s dveřmi šířky 570mm, dělící příčka je z laminované dřevotřísky v ocelovém rámu. 2x 

porcelánová umyvadla (ŠxH) 550x430mm s jednopákovou baterii. 4x pisoárové porcelánové 

stání. Vývod na odpad je řešen přes stěnu průměru 100mm a přívod ¾.  

 

Hygienické zařízení navíc bude doplněno fekálním tankem o objemu 9m
3 

do kterého jsou 

svedeny odpady z buňky. Fekální tank bude uložen pod buňku. Výškové vyrovnání bude 

řešeno pomocí dodávaného schodiště. Půdorysné rozměry tanku jsou 2438x6000mm.  
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2.3. Přípojky zařízení staveniště 

O zřízení staveništních sítí a jejich odstranění zodpovídá zhotovitel stavby. Při předávání 

přípojek bude provedena kontrola funkčnosti a nezávadnosti. 

  

2.3.1. Elektřina: 

Napojení přípojky na elektrickou síť je řešeno z ulice Holandská. Přípojka elektrického 

vedení pro zařízení staveniště bude napojena na elektroměrnou bednu na hranici pozemku. Za 

napojením bude umístěn na buňce S1 hlavní uzemněný elektrický rozvaděč (HER). Z této 

buňky pak bude elektřina rozvedena do dalších buněk. Veškeré podzemí vedené kabely budou 

v ochranné plastové hadici v minimální hloubce 0,35m. Délka vedení podzemní přípojky 

přibližně 48m. Z hlavního elektrického rozvaděče povede podzemní síť k vedlejšímu 

elektrickému rozvaděči (VER), který elektřinou zásobuje věžový jeřáb. Napojení míchacího 

centra na HER bude řešeno pomocí prodlužovacích kabelů po zemině. Délka prodlužovacích 

kabelů min: 15m. Prodlužovací kabely budou každý den ráno nově zapojovány a při skončení 

pracovní doby zase vypojeny a uskladněny v uzamykatelném skladu. Napojení kamerového 

systému bude řešeno přes buňku stavbyvedoucího. Stejně tak bude napojeno i halogenové 

osvětlení. Osvětleno bude zařízení staveniště a objekt.  
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2.3.2. Vodovod: 

Vodovodní řád je veden v ulici Holandská, rovnoběžně s delší stranou staveniště. Přípojka 

vody pro zařízení staveniště bude napojena na nově budovanou přípojku. Napojení bude 

provedeno ve vodoměrné šachtě (VŠ) na hranici pozemku. Dále bude za napojením zřízen 

vodoměr pro zařízení staveniště.  Rozvod vody povede podzemním vedením k buňkám a 

k míchacímu centru. Podzemní vedení povede v minimální hloubce 1,5m. Materiál potrubí 

bude z plastu PPR PN16. U míchacího centra bude potrubí vyvedeno na terén a zřízena 

armatura pro odběr vody. Vodu bude možné odebírat do nádob nebo napojit prodlužovací 

hadici.  

 

2.3.3. Kanalizace: 

Nebude řešeno napojení zařízení staveniště na kanalizaci. Odvod splaškových vod je řešen do 

fekálního tanku o objemu 9m
3
. 

 

2.4. Skládky 

Na staveništi se nachází jedna skládka materiálu o rozměrech 12x12m a jedna skládka zeminy 

a ornice. Pro skládku zeminy je vyhrazena celá jedna část staveniště. Vjezd na skládku 

zeminy je veden kolem plotu přes ulici Holandská. Ornice bude skladována v horní části 

pozemku, zemina poté odděleně níže. V průběhu zemních prací bude příjezd na skládku 

možný přímo, bez nutnosti opouštět staveniště. Skládka pro materiál bude zhotovena ze 

zpevněného betonového recyklátu v mocnosti 150mm. Bude spádována do rigolu, který 

odvádí vodu mimo plochy zařízení staveniště a pomocí 5m dlouhého trativodu bude voda 

vsakována do zeminy. Trativod bude uložen do štěrkového lože. Skládka je umístěna vedle 

míchacího centra a věžového jeřábu. Na skládce budou skladovány na paletách zdící prvky, 

překlady, bednění a výztuž. Podmínky skladování jednotlivých materiálů jsou blíže uvedeny 

v technologickém předpise.  

 

2.5. Sklady 

Uzamykatelný sklad bude řešen pomocí skladového kontejneru LK1. Délka kontejneru je 

6058mm, šířka 2438mm a výška 2591mm. Vstup do kontejneru je řešen kratší stranou, 

vstupní dveře zaujímají celou šířku kontejneru. Sklad je řešený na uskladnění drobného 

stavebního materiálu, jako jsou kotvy, vruty a tepelné izolace do překladů , uskladnění nářadí, 
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ochranných pomůcek a drobných strojů. Hmotnost buňky je přibližně 2500kg. Skladová 

buňka je s absencí okna. Materiálové složení skladu je obdobné jako u buňky BK1 s rozdílem:  

Konstrukce podlahy: Podlahové příčné nosníky svařeny s rámem. Nášlapná vrstva je 

z překližkových protiskluzných desek 22mm.   

Dveře: 2křídlé z ocelového plechu tl. 1,5mm s profilovanými rámy. Úhel otevření je 270
o 

s gumovým dveřním těsněním. Pohyb je zajištěn 3 ocelovými dveřními panty s tyčovou 

závorou vestavěnou v dveřním rámu.  

 

 

2.6. Oplocení 

Oplocení pozemku bude řešeno současně s provádění hrnutí ornice. Bude zhotoveno 

z mobilního systému M96. Oplocení má zvýšenou odolnost a životnost díky pozinkování až 

po svaření. Výška oplocení je 2,0m a šířka pole 3,472m. Spojení jednotlivých dílců pak bude 

probíhat pomocí bezpečnostních spon se speciálním klíčem a nosných patek z recyklátu nebo 

betonu. Brány budou řešeny vynecháním nosných patek a osazením koleček na jednotlivá 

zakončení polí. U hrubé vrchní stavby budou osazeny celkem 2 brány o rozměrech přibližně 

6,95m. U vjezdu i výjezdu budou umístěny značky zákazu vjezdu nepovolaným osobám. U 

napojení na komunikaci budou umístěny cedule i s maximální povolenou rychlostí a 

upozornění na vjezd a výjezd strojů ze staveniště. Celková délka oplocení činí přibližně 

288m. Při betonování jednotlivých stropů bude v oplocený vždy vyjmuto dvou polí, aby byl 

umožněn vjezd čerpadla na staveniště.  
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2.7. Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace bude jednoproudová s poloměrem min. 15m. Poloměr komunikace 

byl ověřen pomocí vlečné křivky pro nejdelší vozidlo (jeřáb) a vyhověl. Pro nákladní 

automobily je tedy poloměr dostatečný. U vjezdu a výjezdu na staveniště je komunikace 

mírně rozšířena. Evidence strojů bude probíhat na vrátnici umístěnou u vjezdu na staveniště. 

Příjezd jeřábu na stavbu bude muset být řešen dodatečným rozebráním mobilního plotu u 

vjezdu pro bezpečný vjezd na staveniště. Staveništní komunikace je řešena násypem 

betonového recyklátu. Recyklát bude ukládán v mocnosti 150mm. Dodatečně bude zpevněn 

pojezdem strojů na staveništi. O dovoz recyklátu se postará dodavatel. Rozhrnutí a úprava 

recyklátu na zpevněné plochy pomocí rypadlo-nakladače. Komunikace je řešena v šířce min. 

4m. V místě skládky je komunikace rozšířena, aby byl umožněn průjezd dalšího vozidla. 

Doprava sila suchých maltových směsí bude řešena pomocí zpevněné komunikace dříve 

použité pro přistavení jeřábu. Postavení sila na plochu míchacího centra. Celková délka 

komunikace je přibližně 61m.  

 

2.8. Parkoviště 

Parkování aut je řešeno kolmo na komunikaci na zpevněné podkladní vrstvě z recyklovaného 

betonu. Parkovací stání jsou umístěna v dostatečné vzdálenosti od komunikace a mimo dosah 

jeřábu. Nehrozí poškození zaparkovaných aut pojezdem po stavbě. Parkoviště je navrženo pro 

6 osobních automobilů a 2 lehká užitková vozidla (dodávky). Rozměry jednoho parkovacího 

stání pro osobní automobily jsou 2,75x5,25m. Rozměry parkovacího stání pro lehká užitková 

vozidla jsou 3x6,75m. Jako případné parkovací stání pro návštěvy bude použito zpevněné 

plochy naproti parkovišti. Automobily zde budou parkovány rovnoběžně s komunikací.  

  

3. Nasazení montážních strojů 

Specifikace montážních strojů a návrh je detailněji popsán v části 5.návrh strojní sestavy. 

Nasazení těchto strojů pak v tabulce v příloze P5. 
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4. Zdroje pro stavbu 

4.1. Potřeba vody pro staveništní provoz 

Qn=(A*k1+B*k2+C*k3)/(t*3600) 

Qn=(3800*1,6+400*2,7+200*2,0)/(t*3600) = 0,2625 l/s 

Q= Qn+0,2*Qn = 0,315 l/s 

    

k1, k2, k3 – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 

T – doba odběru 

Qn – spotřeba vody 

 

Potřeba vody 

Potřeba vody [m.j.] 
počet 

[m.j.] 

norma 

[l/m3] 

celkem 

vody [l] 

A ošetřování betonu m3 190 20 3800 

B Hygienické účely os 10 40 400 

C Umývání pomůcek ks - - 200 

∑ 4400 

 

4.2. Potřeba elektrické energie pro staveništní provoz 

P=1,1x[[(k1xP1+k2xP2)2]+[(k3xP3)2]]0,5 = 36,08558 kW 

    

P – zdánlivý příkon 

1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídatelné zvýšení příkonu 

P1 – výkon elektromotorů na staveništi 

P2 – výkon osvětlení vnitřních prostor 

P3 – výkon osvětlení vnějších prostor 

K1 – součinitel náročnosti elektromotorů 0,25 

K2 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,7 

K3 – součinitel náročnosti vnějšího osvětlení 0,9 
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P1 - elektromotory na staveništi 

Přístroj Příkon [kW] Ks 
Celkem 

[kW] 

Míchačka 0,6 2 1,2 

kontinuální 

míchačka 
5,5 1 5,5 

Vrtačka 0,76 2 1,52 

Jeřáb 21,4 1 21,4 

Míchadlo 1,8 3 5,4 

Elektrická pila 1,35 3 4,05 

Vibrátor 2,3 3 6,9 

Bruska 2,6 2 5,2 

kotouč. Pila 1,4 1 1,4 

vytápění buněk 2 4 8 

ohřev vody 2 1 2 

vybavení kanceláří 0,5 4 2 

Příkon celkem 64,57 

    P2 - Osvětlení vnitřní 

Prostor Příkon [kW/m2] 

Plocha 

[m2] 

Celkem 

[kW] 

Kanceláře 0,006 107,31 0,64386 

Příkon celkem 0,65 

    P3 - Osvětlění vnější 

Prostor Příkon [kW] počet [ks] 

Celkem 

[kW] 

Osvětlení objektu 0,05 2 0,1 

Příkon celkem 0,1 
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5. Řešení dopravních tras 

V této části budou rozebrány trasy dopravy materiálu pro hrubou vrchní stavbu.  

Dovoz výztuže  

- HESCO Dobšice 

- Délka trasy přibližně 2,4 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 

způsobit problémy s dopravou.  

 

 

Dovoz zdícího materiálu HELUZ 

- Hevlín HELUZ  

- Délka trasy přibližně 28 km. Před plánovaným výjezdem bude zjištěno, zda neprobíhají práce 

na navrhnuté komunikaci a zda nebude muset být zřízena objížďka. 

 

 

 

Dovoz Suché maltové směsi a betonu 

- Betonárna Znojmo 
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- Délka trasy přibližně 1,5 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 

způsobit problémy s dopravou.  

 

 

 

Dovoz vypůjčeného nářadí a další drobný materiál 

- DEK Dobšice 

- Délka trasy přibližně 1,7 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 

způsobit problémy s dopravou.  

 

 

 

Dovoz zařízení staveniště ToiToi:  

- Pobočka ToiToi Brno 

- Délka trasy přibližně 60 km. Před plánovaným výjezdem bude zjištěno, zda neprobíhají práce 

na navrhnuté komunikaci a zda nebude muset být zřízena objížďka. 
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Dovoz bednění a materiálu 

- Sklad zhotovitele: Dobšice 

- Délka trasy přibližně 2,6 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 

způsobit problémy s dopravou.  

 

 

Dodávka betonového recyklátu 

- Setra Oblekovice 

- Délka trasy přibližně 3,1 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 

způsobit problémy s dopravou.  
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Dodávka jeřábu 

- Otrokovice 

- Primární doprava věžového jeřábu z města Otrokovice povede přes dálnici. Celková délka 

trasy bude přibližně 153 km. Před plánovaným výjezdem bude zjištěno, zda neprobíhají práce 

na navrhnuté komunikaci a zda nebude muset být zřízena objížďka.  

 

 

Skladování deponie 

- v rámci pozemku 

- Cesta vede po zpevněné komunikaci kolem staveniště. 
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6. Likvidace zařízení staveniště 

O likvidaci zařízení staveniště se postará zhotovitel stavby. V první fázi budou zlikvidovány 

stavební buňky. O likvidaci a dopravu buněk se stará dodavatel. Zhotovitel odstraní zpevněné 

plochy v místech stání buněk. Vykopání, odstranění a následné zasypání inženýrských sítí 

zařízení staveniště bude zhotovováno současně s odstraňováním buněk. Zasypání rýh zeminou 

ze skládky deponie. Místa napojení inženýrských sítí se vrátí do původního stavu. Zpevněné 

plochy budou likvidovány postupně po odvezení veškerého zařízení staveniště (jeřábu, 

kontejnerů na komunální odpad). Zpevněná plocha míchacího centra a část skládky zůstane 

nedotčena a bude použita pro dokončovací práce na objektu. Pro dokončovací práce teda 

zůstanou zachovány parkovací stání, míchací centrum a část skládky. Dále bude odstraněno 

mobilní oplocení a veškeré brány v celé své délce.  

 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Tato problematika bude blíže řešena a rozepsána v části 6.BOZP. 

 

8. Životní prostředí 

Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 

Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách a změně některých zákonů 

Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší 

Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 334/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 

fondu 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
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Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 

Vyhláška M.Ž.P. ČR č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

Vyhláška M.Ž.P. ČR č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 

znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích (tzv. 

"imisní vyhláška") 

Vyhláška M.Ž.P. ČR č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (tzv. "emisní 

vyhláška") 

Vyhláška M.Ž.P. č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Nařízení vlády č. 56/2013 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových 

vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 

znění 

    

9. Časový plán stavby 

Časový plán výstavby je řešen v samostatné příloze P2. řádkového harmonogramu pro hrubou 

vrchní stavbu. 

 

10. Důležité kontakty 

Stavebník: 

Profi-Gips s.r.o. 

Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  

IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 

Kontaktní osoby: 

 Mgr. Ondřej Poláček, (rozpočty) +420 737 811 060 

 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 

tel:+420737811060
tel:+420731763873
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Martin Bednár, (stavební technik, konzultace kcí.) +420 605 317 452 

 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  

 

Projektant: 

Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 

Náměstí T.G. Masaryka 40 

67201 Moravský Krumlov 

 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 

Havličkova 966/11 

66902 Znojmo 

 

Subdodavatelé: 

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 

Cihelna Hevlín  

Hevlín, 671 69 

Kontakt: tel.: +420 385 793 011 

 

Betonárna 

ul. Uhelná (při areálu TOS Znojmo), 669 02 Znojmo 

Mobil: +420 725 571 370 

znojmo@transbeton.com 

 

Stavebniny DEK 

Družstevní 26/3848, 66902 Znojmo 

Mobil: +420 733 168 097 

E-mail: znojmo@dektrade.cz 

 

ToiToi  

Vídeňská 120 budova D (2.patro) 

619 00 Brno  

Tel: +420-547 212 212 

Email: info.br@toitoi.cz 

tel:+420605317452
tel:+420736281681
mailto:znojmo@transbeton.com
mailto:znojmo@dektrade.cz
mailto:info.br@toitoi.cz
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SETREA s.r.o  

Znojmo - Oblekovice, U boží muky  

Tel.: +420 724 513 923  

e-mail : setraznojmo@setra-cr.eu 

 

Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. 

Napajedelská 1779, 76502 Otrokovice 

servis jeřábů: +420 737 823 414 

obchodní činnost: +420 602 116 728 

e-mail: morava@jvsjeraby.cz 

  

mailto:setraznojmo@setra-cr.eu
mailto:morava@jvsjeraby.cz
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1. Obecné informace 

Název stavby: 

Bytový dům ve Znojmě 

Charakter stavby: 

Novostavba bytového domu 

Místo stavby: 

Ulice Holandská, Znojmo 669 02 

k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 

parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 

Stavebník: 

Profi-Gips s.r.o. 

Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  

IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 

Kontaktní osoby: 

 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 

 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  

Projektant: 

Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 

Náměstí T.G. Masaryka 40 

67201 Moravský Krumlov 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 

Havličkova 966/11 

66902 Znojmo 

Náklady na výstavbu: 

20 845 537 kč 

Předpokládaná realizace: 

22.5.2015 – 23.3.2016 

Plocha pozemku: 

 9830m
2
 

Zastavěná plocha: 

 780m
2
 

Půdorysné rozměry objektu:  

 50,8x15,35m 

tel:+420731763873
tel:+420736281681
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1.1. Obecné informace i stavbě 

Objekt se nachází na území: okres Znojmo, katastrální území Znojmo-Louka 793574, na 

parcelách číslo: 529/1, 529/13, 529/11. Půdorysné rozměry objektu jsou: 50,8x15,35m. Jedná 

se o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu. Objekt je v polovině 

zrcadlově rozdělen na dvě samostatně přístupné bytové domy. Střecha plochá jednovrstvá. 

Zateplení ETICS v tloušťce 100mm. Fasáda objektu bude šedá se zelenými prvky, sokl 

obkladem z přírodního kamene. Základy monolitické železobetonové tvořené pásy a patky. 

Nosná konstrukce vyzdívána z tvarovek HELUZ P15 30 broušené na celoplošné lepidlo. 

Vnitřní nenosné konstrukce z tvarovek HELUZ 14 broušené a sádrokartonových příček. 

Překlady nad otvory v nosné zdi tvořeny překlady HELUZ 23,8 s vloženou tepelnou izolací 

v tloušťce 90mm po celé délce překladu. Překlady nad příčkami jsou řešené plochými 

překlady HELUZ 14,5. Betonování věnce v úrovni stropní desky. Stropní deska 

z monolitického železobetonu tvořena jednosměrně pnutou deskou v tloušťce 200mm. 

Balkóny budou řešeny vykonzolovanou stropní deskou, přerušení tepelného mostu pomocí 

ISO nosníků. Podzemní patro je řešeno kombinací ŽB skeletu s obvodovými ŽB stěnami. 

V podzemním patře bude vytvořena hydroizolační vana a sloupy budou betonovány 

z voděnepropustného betonu. Schodiště tříramenné z monolitického betonu. Hladina 

podzemní vody v hloubce 8m, radonové riziko nízké.  

 

1.2. Obecné informace o procesu 

Založení objektu na vyrovnávací maltu HELUZ bude provedeno na dokončenou stropní 

konstrukci nad 1. PP. Proces se dále bude opakovat pro jednotlivá podlaží. Provádění 

hydroizolace je vypuštěno, protože byla zřízena hydroizolační vana v nižším podlaží.  Zdění 

obvodové nosné a vnitřní nosné konstrukce z keramických tvarovek HELUZ P15 30 broušené 

na celoplošné lepidlo HELUZ. Po dokončení nosné konstrukce budou prováděny zděné 

příčky z HELUZ 14 broušené. Sádrokartonové příčky budou montovány po dokončení hrubé 

vrchní stavby. V místě otvorů bude vynecháno místo na překlad. V nosné konstrukci 

použijeme vysoké překlady HELUZ 23,8 s vloženou tepelnou izolací v tloušťce 90mm po 

celé délce překladu. Překlady v příčkách tvořeny plochými překlady HELUZ 14,5.  

Železobetonový věnec se betonuje zároveň se stropní deskou.  
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2. Převzetí pracoviště, připravenost pracoviště 

2.1. Převzetí pracoviště/staveniště 

Po zřízení a dostatečném zatvrdnutí ŽB konstrukce bude pokračovat v další etapě stejná 

firma. U předání pracoviště jiné četě dělníků bude přítomný stavbyvedoucí, nebo jeho 

zástupce a vedoucí čety. Převzetí pracoviště se provádí za přítomnosti investora případně 

technického dozoru investora a stavbyvedoucího. O převzetí se provede zápis do stavebního 

deníku a podepíše se protokol o předání a převzetí pracoviště.  

 

2.2. Připravenost staveniště 

Staveniště bude z předchozích etap řádně zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob pomocí 

mobilního oplocení výšky 1,8m. V místě pohybu strojů a staveništní komunikace bude plocha 

zpevněná betonovým recyklátem. Veškeré rýhy, jámy, zářezy a šachty budou ohraničeny a 

chráněny proti pádu osob do hloubky. Na staveništi již budou osazeny stavební buňky pro 

převlékání pracovníků, hygienické zázemí s WC, buňka stavbyvedoucího, skladovací buňky a 

vrátnice. Na staveništi již bude osazen hlavní elektrický rozvaděč pro zařízení staveniště a 

odběr pitné vody. Buňky jsou napojeny na elektrickou energii a hygienické buňky napojeny 

na vodovod. Odvod splaškových vod je řešen do fekálního tanku pod hygienickou buňkou. 

Na staveništi je vyvedena přípojka na vodovod u míchacího centra a dále přivedená voda 

k hygienické buňce. Elektřina je vyvedena z elektroměrné bedny do hlavního elektrického 

rozvaděče pro zařízení staveniště.  HER je umístěn na skladovací buňce a z tohoto místa 

rozvedena elektřina do jednotlivých buněk a k věžovému jeřábu do vedlejšího elektrického 

rozvaděče. 

 

2.3. Připravenost pracoviště 

Před započetím prací bude zkontrolována předešlá etapa, tedy provedená podkladní stropní 

ŽB konstrukce. Konstrukce musí být rovná a začištěná. Kontrolujeme rozměry „základové 

desky“, rovinnost, vytaženou výztuž pro výtahovou šachtu a schodiště. Budou zkontrolovány 

veškeré prostupy, umístění, velikost a počet dle projektové dokumentace. Vyhodnocení se 

zapíše do stavebního deníku.  

Požadované vybavení: 

 Elektrická přípojka (220V) a přístup k vodě 

 Míchačka a stavební kolečko 

 Zakládací malta dle projektové dokumentace 
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 2,5m hliníková stahovací lať 

 Klasické zednické vybavení (lopata, zednická lžíce, stavební provázek, hladítko, 

gumová palička, vodováha do 50cm, košťátko, konev s kropičkou) 

 

Pokud bude zakládací malta provedena dodavatelem, je potřeba zajistit pracoviště dle 

následujících pokynů. Před příjezdem zakládacího technika: 

 Na základové (podkladní) desce musí být provedena (pokud je požadována) 

hydroizolace dle projektové dokumentace.  

 Musí být vytyčeno zdivo dle projektové dokumentace včetně všech otvorů (dveře, 

francouzská okna, prosklené stěny atd.). Je nutné mít na stavbě projektovou 

dokumentaci k možnosti nahlédnutí. 

 Pokud jsou na základové desce složeny palety se zdícím materiálem, musí být 

v minimální vzdálenosti 1,5m od místa, kde se bude provádět zakládání.  

 Nesmíme skladovat více palet na sebe z důvodu postavení nivelačního přístroje jeho 

následného zaměření 

 Překontrolování rovinnosti základové desky. Pokud je rozdíl mezi nejnižším a 

nejvyšším bodem desky více jak 20mm, je nutné obstarat dodatečnou zakládací maltu 

(společně se zdícím materiálem je dodávána zakládací malta pro tloušťku lože 20mm) 

 

3. Materiál 

3.1. Materiál – výpis 

V tabulkách jsou znázorněny základní údaje pro jednotlivé prvky v etapě zdění. Prvky jsou 

přepočítány na všechny patra dohromady. Podrobněji rozepsaný výkaz výměr pro jednotlivá 

patra v příloze P7 výkaz výměr. 

Překlady - HELUZ 23,8 

č. Název 

Rozměry 

(dxšxv) 
Počet 

Hmotnost 

kusu 

Hmotnost 

celkem 

Ks na 

paletě 

Počet 

palet 

Hmotnost 

palety 

[mm] [ks] [kg] [kg] [ks] [ks] [kg] 

1 HELUZ 23,8 - 1250mm 1250x70x238 144 44 6336 20 7,2 880 

2 HELUZ 23,8 - 1500mm 1500x70x238 48 53 2544 20 2,4 1060 

3 HELUZ 23,8 - 2750mm 2750x70x238 48 99 4752 20 2,4 1980 

4 HELUZ 23,8 - 3250mm 3250x70x238 48 117 5616 20 2,4 2340 

5 HELUZ 23,8 - 3500mm 3500x70x238 144 125 18000 20 7,2 2500 
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Překlady - HELUZ ploché 

č. Název 

Rozměry 

(dxšxv) 
Počet 

Hmotnost 

kusu 

Hmotnost 

celkem 

Ks na 

paletě 

Počet 

palet 

Hmotnost 

palety 

[mm] [ks] [kg] [kg] [ks] [ks] [kg] 

1 Plochý překlad - 1000mm 1000x145x71 64 21,63 1384,32 30 2,15 649 

2 Plochý překlad - 1250mm 1250x145x71 16 27,04 432,64 30 0,55 812 

 

Zdivo 

č. Název 

Rozměry 

(dxšxv) 
Počet 

Hmotnost 

kusu 

Hmotnost 

celkem 

Ks na 

paletě 

Počet 

palet 

Hmotnost 

palety 

[mm] [ks] [kg] [t] [ks] [ks] [kg] 

1 HELUZ P15 30 broušená 247x300x249 55778 15,1 842,2478 96 582 1480 

2 HELUZ 14 broušená 497x140x249 9404 11,4 107,2056 100 94 1170 

 

V dalších dvou tabulkách je znázorněno porovnání dopravy suchých maltových směsí. 

V první tabulce je přepočítáno kolik kusů pytlů a palet by bylo potřeba ke zdění celého 

objektu. V druhé tabulce je vypočteno využití sil pro suché maltové směsi. Na stavbě bude 

využito varianty se sily.  

 

Suché maltové směsi - pytle 

č. Název Typ 
Jednotky 

Počet 

pytlů 

Hmotnost 

pytle 

Počet 

palet 

Hmotnost 

palety 

Hmotnost 

celkem 

[l] [ks] [kg] [ks] [kg] [kg] 

1 Zakládací malta SUPERTHERM SB Z 14884 745 25 16 1200 19200 

2 Celoplošné lepidlo SUPERTHERM SB C 33993 945 25 20 1200 24000 

 

Suché maltové směsi - silo 

č. Název Typ 
Jednotky 

použité 

silo 

počet 

výměn 

využitelnost 

1 sila 
počet sil 

[l] [m3] 
 

% 
 

1 Zakládací malta SUPERTHERM SB Z 14884 18 - 82,6888889 1 

2 Celoplošné lepidlo SUPERTHERM SB C 33993 18 1x 94,425 2 

 

 

 



 

 70 

Ostatní materiál pro zdění 

č. Název Typ 
Jednotky počet Ztratné 

počet ks v 

balení 

Počet 

balení 

[m2] [ks] [ks] [ks] [ks] 

1 Izolace do překladů 
EPS 100F 

4,83 108 119 10% 6 18 
1000x500x90 

 
[ks] 

 
2 Kotvy pro příčky 1728 1901 10% 100 19 

 

Záměšová voda 

č. Název Typ 

Počet 

jednotek 

Počet 

celkem 

[l] [l] 

1 Zakládací malta SUPERTHERM SB Z 3941 
15158 

2 Celoplošné lepidlo SUPERTHERM SB C 11217 
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3.2. Primární doprava 

Primární doprava na stavbu bude řešena nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 

Manipulační prostor musí být dostatečný pro bezpečné a snadné naložení. Nakládání na korbu 

bude zajištěno vysokozdvižnými vozíky. Palety se ukládají těsně vedle sebe. Palety se nesmí 

navzájem posouvat (tlačením jedné palety posunovat palety další). Při vykládání palet 

z nákladního automobilu bude použit závěs na palety, pro vykládání nesmí být použity 

podvlečená lana. Při dopravě musí být palety zajištěny proti pohybu a je nutné zabránit 

poškození palet neopatrnou jízdou dopravního prostředku. Při dopravě překladů (jak plochých 

tak 23,8) je možno přepravovat maximálně 2 pakety na sobě.  Doprava samostatných palet 

pouze v horizontální poloze, zajištěné proti posunu vázacími popruhy. Dle dopravního 

prostředku za sebe naskládat až 15 palet. 

 

Pokud dopravce odmítne z jakéhokoliv důvodu naložení zboží dle předepsaného způsobu 

nakládání, bude dodací list označen: naloženo v rozporu s manipulačními pokyny‘ nebo 

nebude vozidlo vyexpedováno.  

 

3.3. Sekundární doprava 

Sekundární doprava bude řešena pomocí věžového samostavitelného jeřábu. Přemisťování 

materiálu ze skládky na paletách pomocí závěsu na palety. Při přemisťování nesmí naložený 

jeřáb zasáhnout do prostoru se zakázaným pásmem. Doprava zdících tvarovek či lehčích 

překladů pomocí koleček či ručně. Materiál nesmí být při manipulaci poškozen. Doprava 

směsí pro zdění bude probíhat pomoci badie.  
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3.4. Skladování 

Při skladování dbáme na uložení palet s materiálem na rovný, zpevněný, nerozbředlý a 

odvodněný povrch. Zboží skladujeme tak, aby nedocházelo k jeho poškození vlivem jeho 

následné manipulace. Chráníme proti nepříznivému povětrnostnímu vlivu. Výrobky chráníme 

proti promrznutí. Palety s neporušenou folii ve venkovním prostředí na skladovacích 

plochách. Pokud je podklad promočený, může dojít k znehodnocení palety a následně 

nevrácení zálohy. Materiál na paletách bude uložen na skládce, drobné materiály jako kotvy, 

izolace a balené směsi budou uloženy uzamykatelném skladu. Velikost skladovaných palet 

pro HELUZ 30 a HELUZ 14 je 1180x1000mm.  

 

3.4.1. Cihly HELUZ 

Palety s cihlami HELUZ se ukládají na zpevněný, nerozbředlý, rovný a odvodněný povrch. 

Palety se na sebe mohou ukládat max. ve 3 vrstvách. Palety s doplňkovými zdícími prvky se 

mohou ukládat ve 2 vrstvách. V případě námrazy či hromadění sněhu na paletě, nesmí být 

ukládána další vrstva z důvodu sklouznutí palety. V zimním období je třeba cihly (které 

nejsou odolné vůči mrazu) chránit proti zatékání a nasákání vodou a jejímu následnému 

zamrznutí. Pokud nejsou na stavbě splněny všechny výše uvedené požadavky, ukládáme 

palety vedle sebe pouze v jedné vrstvě. Pro manipulaci s paletami se používá 

vysokozdvižných vozíků, nákladních automobilů s hydraulickou rukou, jeřábů atd. 

K zavěšení palet používáme závěs na palety. Při manipulaci dbáme, aby vidle manipulačních 

prostředků nepoškodily zboží.  

 

3.4.2. Překlady HELUZ 23,8 

Skladovací plocha musí být zpevněná, nerozbředlá, rovná a odvodněná. Překlady HELUZ se 

dodávají na paketech po 20ks. Překlady jsou skladovány naplocho. Skladování překladu na 

dřevěných prokladech ve vzdálenostech dle tabulky. Při skladování palet nad sebou musí být 

položení prokladů v jedné rovině, tedy nad sebou. Při skladování nad sebou můžeme umístit 

max. 6 paketů (výška asi 2,6m) pokud je zajištěna stabilita. V zimním období chráníme 

překlady proti zatékání a navlhnutí vodou. Překlady se na stavbě uskladňují dle délek.  
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. 

 

Při 

manipulací dbáme na to, aby překlady byly ve svislé poloze a se šipkami směřujícími dolů, 

tedy čitelným nápisem HELUZ. Překlady budou při dopravě sepnuty ocelovou paketovací 

páskou. 

 

 

3.4.3. Překlady HELUZ ploché 14,5 

Skladovací plocha musí být zpevněná, nerozbředlá, rovná a odvodněná. Ploché překlady se 

dodávají v ucelených paketách po 30ks. Překlady jsou uloženy naplocho. Skladování překladu 

na dřevěných prokladech ve vzdálenostech dle tabulky. 

 

 

 

 

Délka překladů [m] Umístění prokladů od okraje překladu [cm] 

1,0 – 1,5 20 

1,75 – 2,25 35 

2,5 – 2,75 40 

3,0 – 3,5  50 + proklad uprostřed 
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Položení prokladů musí být v jedné rovině, tedy nad sebou. Při skladování nad sebou můžeme 

umístit max. 6 paketů (výška asi 2,2m) pokud je zajištěna stabilita. V zimním období 

chráníme překlady proti zatékání a navlhnutí vodou. Překlady se na stavbě uskladňují dle 

délek. Při manipulaci dbáme vzhledem k jeho štíhlosti zvýšené opatrnosti. Doporučuje se 

manipulovat v pootočené poloze, vzhledem k větší tuhosti překladu a menším průhybům. 

Překlady budou při dopravě sepnuty ocelovou paketovací páskou. 

 

 

3.4.4. Pytlované suché maltové směsi 

Zafóliované palety s pytlovými suchými směsi uskladňujeme na zpevněný a odvodněný 

povrch. Jednotlivé pytle se uskladňují na palety v skladovacích prostorech. Jednotlivé pytle 

lze na paletě skládat do výšky max. 1,5m a skládat tak, aby nedošlo k zhroucení. Na pytle je 

zakázáno ukládat další materiál. Při manipulaci s pytli dbáme, aby nebyl porušen obal 

 

3.4.5. Izolace tepelná do překladu 

Tepelná izolace STYRO EPS 100 F bude uskladněna v uzamykatelném skladu. 

Uskladněna v suchém a větraném prostoru, chráněna před UV zářením a přímému slunečnímu 

svitu. Tepelnou izolaci skladujeme odděleně od rozpouštědel a těkavých látek. Balení 

skladujeme tak, aby nedocházelo k mechanickému poškození výrobku.  

 

Délka překladů [m] Umístění prokladů od okraje překladu [cm] 

1,0 – 1,5 20 

1,75 – 2,25 35 

2,5 – 2,75 40 

3,0  50 + proklad uprostřed 
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3.4.6. Vratné palety 

Nepoškozené a znovu použitelné palety skladujeme v jednotlivých slohách dle rozměrů palet. 

Skladujeme na rovných plochách kde je minimální riziko navlhnutí a poškození. Skladování 

palet v horizontální poloze ložené na sebe (ne do sebe). Max. výška sluhu palet 4,5m (asi 30 

palet) pokud je zajištěna stabilita.  

 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Obecné pracovní podmínky 

 Staveništní cesta je zpevněná betonovým recyklátem o mocnosti 150mm 

 Přístupová cesta na stavbu vedena z ulice Holandská 

 převzetí pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku 

 Zabránění vniknutí osob na staveniště je řešeno mobilním oplocením výšky min.1,8m 

 Pracovníci jsou povinni nosit osobní ochranné pomůcky (rukavice, přilba, pracovní 

obuv, pracovní oděv a případně reflexní vestu) 

 Ochrana proti pádu osob do hloubky řešená pomocí zábran umístěných v dostatečné 

vzdálenosti od výkopu 

 Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP na staveništi, kde 

každý pracovník potvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. 

 Při silném dešti, bouři, sněžení či námraze budou práce přerušeny do doby zlepšení 

podmínek.  

 Pokud vítr dosahuje rychlosti nad 8m/s budou práce ve výškách přerušeny.  

 Práce budou přerušeny, pokud bude dohlednost menší jak 30m 

 Práce budou přerušeny, pokud teplota klesne pod -10
0
C 

 Teplota (-15
0
C nebo +30

0
C) 

 Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 

 Základní hygienické podmínky budou zajištěny stavebními buňkami se sociálním 

zázemím 

 Pro pracovníky budou zřízeny stavební buňky šaten 

 Skladování materiálu bude zajištěno na otevřené skládce a v uzamykatelném skladu. 

Otevřené skládky budou zpevněné a odvodněné. 

 Noční osvětlení objektu a zařízení staveniště pomocí halogenových světel. 
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4.2. Pracovní podmínky procesu 

 Zdění bude probíhat po technologické přestávce, po které beton nabyl dané pevnosti.  

 Veškeré práce budou provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci 

 Práce vyžadující oprávnění k provádění činnosti mohou provádět pouze pracovníci 

s platným průkazem 

 Veškeří pracovníci budou poučeni s postupem provádění 

 Inženýrské sítě již leží na pozemku, voda a elektrické energie jsou zajištěny 

 Pro zdící práce budou pracovníci opatřeni: zednická lžíce, gumová palička, vodováha, 

stavební provázek, míchačka, pila na řezání cihel, lopata, míchadlo, vědro 65-90l, 

nanášecí válec pro celoplošné lepidlo, kyblík, kotva z korozivzdorné oceli, ochranné 

pomůcky 

 Pro založení zdiva budou použity: vyrovnávací souprava na maltové lože, nivelační 

sada, stativ, vodováha 

 Zdění druhé výšky (1,5m) bude probíhat z pojízdného lešení ProTec 

 Práce budou probíhat pouze za příznivého počasí viz níže:  

 Zdění by mělo být prováděné při teplotě +5 až +30
0
C. Zdění při teplotě -5

0
C je 

zakázáno 

 Při očekávání teplot kolem 0
0
C se doporučuje používat zimní variantu pojiv. 

 V případě deště budou zdící práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Stávající zdivo 

musí být chráněno před deštěm minimálně položením folie či igelitu.  

 Po vyzdění zdivo chráníme proti povětrnostním vlivům, zejména potom proti 

nadměrnému provlhnutí nebo naopak rychlému vysychání. Po skončení prací 

překrýváme folii 

 V případě špatné viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno 

 Práce s jeřábem bude přerušena za silného větru (8m/s) nebo špatné viditelnosti (menší 

jak 30m) nebo nízké teploty (-10
0
C) nebo za bouře, deště, sněžení a tvorby námrazy 

 Pracovníci budou vybaveni vodováhou pro kontrolu rovinnosti a svislosti. 

 Zdící prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak promočené 

 První den zdění se doporučuje vyzdít pouze 3 výškové úrovně 

 Založení a vyzdívání budou provádět kvalifikovaní pracovníci (zedníci), dopravu 

materiálu, přípravu směsí a pomocné práce mohou obstarávat pomocní dělníci. 
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5. Pracovní postup 

 Příprava pracoviště, kontrola materiálu 

Zkontrolujeme projektovou dokumentaci. Veškeré náležitosti a její kompletnost. Dále 

kontrolujeme kvalitu provedení předchozí etapy, tedy rovinnost, přeměření podkladu. 

Kontrolujeme množství, neporušenost a kompletnost veškerého dovezeného materiálu. 

Zkontrolujeme přípojky vody a elektřiny. Umístění skladových buněk a buněk pro dělníky, 

stavbyvedoucího a sociálních buněk. Kontrolujeme i zařízení, nářadí a pomůcky.  

 

 Předzásobení 

Pokud zdící materiál dorazí na stavu dříve, než je provedeno vyměření zdiva, mohou být 

palety se zdícím materiálem uskladněny na podkladní betonové desce. Dbáme na uložení 

palet s materiálem do zásobovacího prostoru. Palety nesmí být v žádném případě umístěny 

v místech budoucích zdí a v minimální vzdálenosti od zdiva, tedy v pracovním pásmu. Dále 

se palety nesmí skládat na sebe, aby bylo možné vyměřit polohu budoucího zdiva pomocí 

nivelační sady. Možnost uskladnění palet dle výkresu. 

 

 Vyměření zdiva 

Zaměření a vynesení svislých nosných konstrukcí dle projektové dokumentace. Vyznačíme 

místa zlomů a místa otvorů. Vynášení provedeme buď pomocí linkovací brnkačky, barevným 

značením nebo vynesením pomocí stavebního provázku a laviček. Vyměření lze provádět 

pomocí metrů a pásem.  

 

 Založení zakládací malty 

Zakládací maltu provádíme pomocí vyrovnávací zakládací soupravy pro maltové lože. 

Minimální tloušťka lože je 10mm. Při větších nerovnostech podkladu můžeme tloušťku lože 

zvýšit na max. 40mm, toto výškové vyrovnávání provádíme ve dvou pracovních záběrech. Je 

možnost využít službu technické pomoci HELUZ se založením stavby. Před příjezdem 

technika musí být splněny již zmíněné požadavky. 

 

 Založení zdiva rohové cihly 

Cihelné tvarovky ukládáme do čerstvého zavadlého a vyrovnaného maltového lože. Zakládací 

malta nesmí být přeschlá, proto ji v teplých dnech kropíme. Po založení zakládací malty 

můžeme osadit cihelné bloky do rohů stavby a v místech zlomů. Jednotlivé rohy spojíme 
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z vnější strany stavebním provázkem. Dále osazujeme bloky v místech dveřních otvorů. 

Kontrolujeme napnutí provázku a jeho správnou polohu. 

 

 Zdění první výšky obvodového zdiva 

První řadu cihel vyzdíváme podle nataženého stavebního provázku. Před osazením tvarovek 

do maltového lože musí být tvarovky zbaveny nečistot či prachu. Dbáme na správné uložení a 

kontrolujeme přímost pomocí provázku. Poloha provázku nesmí být nijak ovlivněna (např: 

opřením nástrojů, zakopnutím o provázek atd.). Polohu tvarovek srovnáváme pomocí gumové 

paličky do vodováhy. Ložné spáry se nemaltují, spojení zajištěno pomocí spoje pero a drážka. 

Pokud nevychází celá cihelná tvarovka na určené místo, je nutné ji seříznout. Řezání lze 

provádět pomocí okružních stolních pil, ručními nebo elektrickými pilami. Vzniklé mezery o 

šířce 5-15mm vyplňujeme tepelněizolační maltou, výjimečně PU pěnou, kterou před 

omítnutím seřízneme do hloubky přibližně 3cm. Širší spáry vyplňujeme vždy přířezem cihly. 

Pokud není zajištěno spojení na pero a drážku, je nutné spoj promaltovat.  Druhou řadu 

tvarovek ukládáme na celoplošné lepidlo nanášené pomocí nanášecího válce pro celoplošné 

lepidlo. Posouvání cihel po nanesené vrstvě lepidla je zakázáno. Cihla musí být položena po 

nanesení lepidla do 5minut. Dbáme na převazbu svislých spár minimálně o 100mm. 

Optimálně převazujeme o ½ cihly.  Při vyzdívání dalších řad kontrolujeme rovinnost a 

svislost pomocí vodováhy. Při vyzdívání nosné zdi nesmíme zapomenout na uložení 

nerezových kotev do ložné spáry pro spojení nosných vnitřních konstrukcí a příček. Nerezové 

kotvy ukládáme do každé druhé ložné spáry po dvou. Zdíme do výšky 1,5m, poté musíme 

postavit lešení. První den založení se doporučuje vyzdít max. 3 řady cihel.  

 

 Postavení lešení 

Jako lešení bude použito hliníkové pojízdné lešení ProTec. Lešení sestavuje pouze proškolený 

pracovník. Pokud lešení vykazuje nějaké chyby, nesmí být použito.  

 

 Zdění druhé výšky obvodového zdiva 

Zdění druhé výšky probíhá obdobně jako zdění první výšky, pouze s tím rozdílem, že 

pokládání tvarovek probíhá z postaveného lešení. Pokládání tvarovek a zásady zdění jsou 

stejné jako u zdění první výšky.  
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 Osazení překladů 

Použijeme překlady HELUZ 23,8. Keramické překlady vždy osazujeme do lože zdící malty, 

tloušťka maltového lože je 10mm. Délka uložení překladu dle délky překladů, minimálně 

však 125mm do délky 1,75m, 200mm do délky 2,25m a 250mm pro překlady delší jak 2,25m. 

Překlady vždy ukládáme ve směru šipek a správnou orientací písmen v nápisu HELUZ. U 

obvodových stěn vkládáme z vnější strany jeden překlad. V další řadě uložení tepelné izolace 

v tloušťce 90mm a dále položení dalších dvou překladů. Z vnější a vnitřní části objektu se 

překlad osazuje keramickou části ven, tvoří vhodný podklad pod omítkou. Po osazení všech 

překladů a izolace se spojí rádlovacím drátem pro zafixování proti překlopení. Možnost 

složení překladů i na zemi, kde se dostatečně spojí pomocí rádlovacího drátu a následně se 

celý překlad osadí za pomoci jeřábu na místo. Poškozené nebo nalomené překlady nesmí být 

do konstrukce zabudovány. 

 

 Zdění vnitřní nosné konstrukce 

Zdění vnitřní nosné konstrukce probíhá na stejný princip jako zdění obvodové konstrukce. 

Dodatečně však dbáme na připojení vnitřní nosné konstrukce na obvodovou nosnou 

konstrukci pomocí nerezových ocelových kotev.  

 

 osazení překladů 

Použijeme překlady HELUZ 23,8. Osazení překladů stejně jako u obvodové nosné konstrukce 

jen s tím rozdílem, že není potřeba vyplňovat mezeru izolačním materiálem. Poškozené nebo 

nalomené překlady nesmí být do konstrukce zabudovány. 

 

 Zdění příčky 

Příčky začínáme zdít po hotové vodorovné konstrukci stropu. Princip zdění stejný jako u 

nosné konstrukce.  Zdíme z keramických tvárnic HELUZ 14 na celoplošné lepidlo. 

 

 Uložení překladů příček 

Ploché překlady HELUZ se osazují do roviny, na zdivo do lože zdící malty v tloušťce 10mm. 

Uložení překladu minimálně 125mm. Překlady nejsou samy o sobě nosné, proto je potřeba 

překlady podepřít tak, aby vzdálenost podpor nebyla delší jak 1m. Pro světlost otvoru do 2m 

postačí jedna podpora, při velikosti větší jak 2m vkládáme dvě podpory. Jako podporu lze 

zvolit dřevěné sloupky doplněné klíny nebo ocelové sloupky teleskopické. Odstraněné podpor 
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lze nejdříve za 2 týdny po zatvrdnutí spolupůsobící nadezdívky (nadbetonávky). Poškozené 

nebo nalomené překlady nesmí být do konstrukce zabudovány. 

 

 Zakončení příček 

Mezera mezi stropem a příčkou se zpravidla vyplňují maltou. Pokud je požadavek na pružné 

dotěsnění (např: rozpětí stropů větší jak 3,5m) vyplňujeme mezeru stlačitelným materiálem. 

 

 Atika 

Po dokončení veškerých nosných konstrukcí a stropu nad posledním NP bude po 

technologické pauze vyzdívána atika. Atika bude vyzděná ze dvou řad HELUZ P15 300 na 

zakládací maltu. Na poslední řadě cihelných tvarovek bude zřízen betonový věnec v tloušťce 

100mm. Obložení atiky z vnitřní a horní strany bude provedeno z tepelné izolace EPS 

GreyWall o tl. 80mm. Izolace bude k povrchu připevněna lepením. Na horní hranu zateplené 

atiky přijde osadit obložení z OSB desky tl. 18mm. Na obložení z OSB bude osazeno 

oplechování atiky z měděného plechu 0,8mm. Svislá vnitřní tepelná izolace atiky je vedena od 

stropu po OSB desku. V místě skladby střechy slouží jako dilatace. Skladba střešního pláště 

od nosné konstrukce ven je následující: separační vrstva, spádová vrstva tvořená 

keramzitbetonem (v nejužším místě min. 80mm), parotěsná folie, dále dvě vrstvy tepelné 

izolace v tloušťce 2x60mm a jako konečná vrstva povlaková hydroizolační krytina. 

Hydroizolace je vytažena na svislou konstrukci po ukončení tepelné izolace. Následně bude 

hydroizolace přetažena oplechováním. Atika je spádována (2%) směrem do objektu. 

Odvodnění střechy pak pomocí vnitřních vodovodů. Zateplení vnější strany atiky a tedy i 

celého objektu bude provedeno po hrubé vrchní stavbě.  

 

6. Personální obsazení 

Na provádění zdících prací bude osobně dohlížet vedoucí čety, pracovník s dostatečnou 

kvalifikací zvolen stavbyvedoucím. Pracovní nástroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu 

určené a řádně proškolené. Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a o 

ochraně životního prostředí. Seznámení s bezpečnostními předpisy stvrdí podpisem pod daný 

dokument.  

Vedoucí čety:    1x 

Zedník:    4x 

Pomocný zedník:   6x 

Obsluha jeřábu:   1x 
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Řidič nákladního automobilu: 1x 

 

7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Detailnější popis vlastností nástrojů a strojů je popsán v části 5. Návrh strojní sestavy. 

Nasazení těchto strojů pak v příloze P5. 

7.1. Stroje 

Nákladní automobil MAN TGA 26.460 

   Ložná plocha   7,2x2,45 m 

   Max nosnost   10 t 

Hydraulická ruka  

   Max nosnost   11,8 t 

   Max výška/nosnost  24m/1,1t 

   Max dosah/nosnost  20m/1t 

Věžový jeřáb 

   Max. nosnost   5950 kg 

   Max. vyložení   50 m 

   Max. výška háku  34,3 m  

Pojízdné lešení ProTec 

   Pracovní plocha  2,0x1,35 m 

Pracovní výška  4,3 m 

Max. zatížení podlážky 480 kg 

Míchadlo ATIKA profi RW 1800-2 

   Hmotnost   9kg 

   Počet otáček   150 – 650 ot/min 

   Výkon    1,8 kW 

Kontinuální míchačka KM 40 

   Výkon    40dm3/h 

Jmenovitý příkon  5,5 kW 

Hmotnost   274 kg 

Silonosič 

    Šířka/výška   3,0x4,0 m 

    Motor    340 kW 

    Užitné zatížení  28 250 kg 

    Max rychlost   85 km/h 
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Badie typ 1028  

   Objem    500 tl. 

   Nosnost   1200 kg 

   Hmotnost   200 kg  

Stavební míchačka ATIKA Comet 130 S 

   Objem bubnu   130 l 

Výkon    600 W 

Hmotnost míchačky  53 kg 

Elektrická pila ALLIGATOR 425 

   Hmotnost   4,3 kg 

   Výkon    700 W 

   Délka nástroje   425 mm 

Elektrická vrtačka NAREX EVP 13G-2H3 

   Hmotnost   2,4 kg 

   Příkon    760 W 

 

7.2. Nářadí a pomůcky  

Zednická lžíce, svinovací metr 5m, pásmo 50m, stavební provázek, gumová palička, olovnice, 

vodováha, pila na řezání cihel, nůž, kolečka, kýble, lopaty, ruční pila, kotva z korozivzdorné 

oceli 

7.3. Pomůcky BOZP 

Reflexní vesty, rukavice, pracovní oděv a pracovní obuv, ochranné brýle, helmy,  
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8. Jakost a kontrola kvality 

Druh kontrol, způsob, četnost, měřící parametry jsou blíže rozepsány v kontrolním a 

zkušebním plánu (KZP) v příloze P3. Záznam o kontrole se provádí do KZP. Pokud byly na 

stavbě odhaleny nedostatky, provede se zápis do stavebního deníku (SD). Případné nedodělky 

či nedostatky se odstraní. Kontrolu provádí osoba k tomu určená, většinou stavbyvedoucí a 

technický dozor investora.  

 

8.1. Vstupní kontrola 

Ve vstupní kontrole se zaměříme na kontrolu předchozích etap, zkontroluje se projektová 

dokumentace a veškeré její náležitosti. Dále dbáme na kontrolu přivezeného materiálu, tedy 

četnost, shoda s dodacím listem, prověření o vlastnostech… Při předání materiálu 

kontrolujeme správné skladování dle technologického předpisu (TP). Dále kontrolujeme, zda 

byli dělníci seznámeni s BOZP a stvrdili seznámení podpisem. 

 

8.2. Mezioperační kontrola 

Při začátku provádění stavebních prací současně začíná mezioperační kontrola. V první fázi 

kontrolujeme stav klimatických podmínek, tedy vhodné podmínky pro provádění zděné 

konstrukce. Dále stav pracovníků a technický stav stavebních strojů. Kontrolujeme vytyčení a 

založení zdiva. Kontrola hydroizolace je v tomto případě vynechána z důvodů vytvoření 

hydroizolační vany v podzemním podlaží. Dbáme na správné provedení převazby 

jednotlivých řad a správného nanesení celoplošného lepidla. Při dosažení výšky otvorů 

vytyčujeme jejich polohu a otvor obezdíváme. Kontrolujeme minimální uložení a uložení do 

podkladní malty pro překlady, počet překladů a správné osazení (čitelným nápisem), uložení 

tepelné izolace v obvodovém zdivu pro přerušení tepelného mostu. V průběhu zděni 

kontrolujeme, zda byly do ložných spár vloženy nerezové kotvy pro připojení vnitřních 

svislých konstrukcí. Kontrolujeme rovinnost a svislost vyzděné konstrukce. Při opouštění 

mechanizace ze stavby dbáme na očištění strojů.  

 

8.3. Výstupní kontrola 

Ve výstupní kontrole prověříme konečné přeměření a shodu s projektovou dokumentací. 

Svislost a rovinnost konstrukcí, převazeb zdiva a kontrola spár. Kontrolujeme uložení a 

polohu překladů. Kontrolujeme, zda byly veškeré volné spáry řádně zamaltovány.   
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Při návrhu BOZP vycházíme z těchto legislativ: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 

Detailněji popsaná a rozebraná bezpečnost a ochrana zdraví při práci v části 6. BOZP. 

Vymezení pracoviště a dodržení požadavků na pracoviště a staveniště zajišťuje zhotovitel 

stavby podle zvláštního právního předpisu. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny 

známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska BOZP. 

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pro 

práce spojené s: 

 

591/2006 Sb. 

I. Požadavky na zajištění staveniště: 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

IV. Míchačky 

V. Skladování a manipulace s materiálem 

VI. Zednické práce 

 

362/2005 Sb. 

I. Práce ve výškách: 

II. Zajištění proti pádu technickou kcí. 

III. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

IV. Použití žebříků 

V. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

VI. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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VII. Dočasné stavební kce. 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

 

378/2001 Sb. 

I. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců 

II. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen 

III. Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 

IV. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 

nákladů 

V. Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení 

sypkých hmot 

 

10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

V průběhu stavebních prací vznikají různé druhy odpadů. Ty budou rozděleny a následně 

s nimi bude naloženo dle typu odpadu. Komunální odpad bude skladován v kontejneru 

v blízkosti stavby. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem.  

Zatřídění odpadů dle kódů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. – kterou se stanoví katalog 

odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů 

Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady 
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11. Literatura, ČSN, www 

 Firemní stránky HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.:  www.heluz.cz 

 Návod HELUZ skladování, manipulace a doprava výrobku 

 Technická příručka HELUZ pro projektanty a stavitele 

 Příručka pro provádění HELUZ 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody 

 Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon a související předpisy 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

  

Kód Typ odpadu Likvidace odpadu Zatřídění 

odpadu 

17 01 01 Beton Odvoz na skládku O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Odvoz na skládku O 

15 01 02 Plastové obaly Odvoz do sběrného dvora O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz do sběrného dvora O 

20 03 01 Komunální odpad Odvoz na skládku 

komunálních odpadů 

O 

http://www.heluz.cz/
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1. Obecné informace o stavbě 

Název stavby: 

Bytový dům ve Znojmě 

Charakter stavby: 

Novostavba bytového domu 

Místo stavby: 

Ulice Holandská, Znojmo 669 02 

k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 

parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 

Stavebník: 

Profi-Gips s.r.o. 

Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  

IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 

Kontaktní osoby: 

 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 

 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  

Projektant: 

Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 

Náměstí T.G. Masaryka 40 

67201 Moravský Krumlov 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 

Havličkova 966/11 

66902 Znojmo 

Náklady na výstavbu: 

20 845 537 kč 

Předpokládaná realizace: 

22.5.2015 – 23.3.2016 

Plocha pozemku: 

 9830m
2
 

Zastavěná plocha: 

 780m
2
 

Půdorysné rozměry objektu:  

 50,8x15,35m 

tel:+420731763873
tel:+420736281681
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1.1. Obecné informace i stavbě 

Objekt se nachází na území: okres Znojmo, katastrální území Znojmo-Louka 793574, na 

parcelách číslo: 529/1, 529/13, 529/11. Půdorysné rozměry objektu jsou: 50,8x15,35m. Jedná 

se o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu. Objekt je v polovině 

zrcadlově rozdělen na dvě samostatně přístupné bytové domy. Střecha plochá jednovrstvá. 

Zateplení ETICS v tloušťce 100mm. Fasáda objektu bude šedá se zelenými prvky, sokl 

obkladem z přírodního kamene. Základy monolitické železobetonové tvořené pásy a patky. 

Nosná konstrukce vyzdívána z tvarovek HELUZ P15 30 broušené na celoplošné lepidlo. 

Vnitřní nenosné konstrukce z tvarovek HELUZ 14 broušené a sádrokartonových příček. 

Překlady nad otvory v nosné zdi tvořeny překlady HELUZ 23,8 s vloženou tepelnou izolací 

v tloušťce 90mm po celé délce překladu. Překlady nad příčkami jsou řešené plochými 

překlady HELUZ 14,5. Betonování věnce v úrovni stropní desky, věnec opatřen tepelnou 

izolací v tloušťce 50mm. Stropní deska z monolitického železobetonu tvořena jednosměrně 

pnutou deskou v tloušťce 200mm. Balkóny budou řešeny vykonzolovanou stropní deskou, 

přerušení tepelného mostu pomocí ISO nosníků. Podzemní patro je řešeno kombinací ŽB 

skeletu s obvodovými ŽB stěnami. V podzemním patře bude vytvořena hydroizolační vana a 

sloupy budou betonovány z voděnepropustného betonu. Hladina podzemní vody v hloubce 

8m, radonové riziko nízké. Schodiště tříramenné z monolitického betonu.  

 

1.2. Obecné informace o procesu 

V technologickém předpisu se bude řešit převážně železobetonová monolitická konstrukce 

stropu, okrajově potom monolitické konstrukce svislé a schodiště. Stropy nad jednotlivými 

podlažími jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky v tloušťce 200mm. Bude použit 

beton třídy C25/30 a výztuž z oceli 10505. Nástupní a výstupní rameno schodiště bude 

osazeno do stropních desek příslušných podlaží. Prostupy budou provedeny podle požadavků 

jednotlivých profesí. V desce se dále nacházejí dva prostupy pro výtahovou šachtu a 

navazující tříramenné schodiště. Výztuž bude tvarována a vázána dle výkresu výztuže na již 

zhotoveném stropním bednění. Spojování výztuže bude probíhat na stavbě. Po zmonolitnění 

betonem proběhne technologická přestávka 2 dny pro zatvrdnutí. Po skončení technologické 

přestávky bude možno pokračovat v následující etapě. Bednění stropní desky bude probíhat 

systémem DOKA. 
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2. Převzetí pracoviště, připravenost pracoviště 

2.1. Převzetí pracoviště/staveniště 

Po zřízení svislých nosných konstrukcí bude v další etapě pokračovat stejná firma. U předání 

stavby jiné četě dělníků bude přítomný stavbyvedoucí, nebo jeho zástupce a vedoucí čety. 

Převzetí pracoviště se provádí za přítomnosti investora případně technického dozoru investora 

a stavbyvedoucího. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku a podepíše se protokol o 

předání a převzetí pracoviště. Součástí převzetí je i veškerá projektová dokumentace.  

 

2.2. Připravenost staveniště 

Staveniště bude z předchozích etap řádně zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob pomocí 

mobilního oplocení výšky 1,8m. V místě pohybu strojů a staveništní komunikace bude plocha 

zpevněná betonovým recyklátem. Veškeré rýhy, jámy, zářezy a šachty budou ohraničeny a 

chráněny proti pádu osob do hloubky. Na staveništi již budou osazeny stavební buňky pro 

převlékání pracovníků, hygienická zázemí s WC, buňka a stavbyvedoucího, skladovací buňky 

a vrátnice.  Na staveništi již bude osazen hlavní elektrický rozvaděč pro zařízení staveniště a 

odběr pitné vody. Buňky jsou napojeny na elektrickou energii a hygienické buňky napojeny 

na vodovod. Odvod splaškových vod je řešen do fekálního tanku pod hygienickou buňkou. 

Z předešlé etapy je vyklizená skládka, ta bude použita ke skladování bednění a výztuže, 

případně k vázání výztuže pro schodiště a balkóny.  

 

2.3. Připravenost pracoviště 

Před započetím prací na monolitických konstrukcích bude řádně zkontrolovaná předešlá 

etapa. Budou kompletně dokončeny obvodové a vnitřní nosné stěny v požadované kvalitě. 

Rovinnost horního povrchu zdi nesmí překročit ±2mm na 2m lati a ±5mm na celou délku zdi. 

Před započetím prací bude pracoviště řádně vyklizeno. Pokud rovinnost nevyhoví, bude 

povrch zarovnán dle vyhovujících požadavků. Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 

Prověří se, zda jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové i směrové body, na které bude 

železobetonová konstrukce orientována. Požadované vybavení zahrnuje elektrickou přípojku 

a přípojku vody 
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3. Materiál 

Výpis materiálu pro monolitické konstrukce je souhrn všech pater i s konstrukcí atiky. Tedy 

výpis celkového množství.  

3.1. Materiál – výpis 

 

Bednění 

č. Materiál Množství [m2] 

1 Bednění věnce obvod 212,66 

2 Bednění věnce nosník 31,2 

3 Bednění sch. Šachty 162,52 

4 Bednění balkon 435,71 

5 Bednění schodiště 60,56 

 

Výztuž 

č. Materiál popis Váha [kg] celkem [kg] výztuž 

1 Výztuž věnce 10505 7899,24 

162295 10505 2 Výztuž balkon 10505 20571,936 

3 Výztuž sch.šachty 11375 3247,2 

4 Výztuž schodiště 11375 1858,032 
5106 11375 

5 Výztuž strop 10505 133822,832 

 

Beton 

č. Materiál popis Množství [m3] Celkem [m3] 

1 Beton věnce C25/30 40,2688 

711,5504 C25/30 2 Beton balkonu C25/30 89,4432 

3 Beton sch.šachty C20/25 43,296 

4 Beton schodiště C20/25 8,0784 
51,3744 C20/25 

5 Beton stropu C25/30 581,8384 
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Ostatní 

č. Materiál popis Množství [ks/l] 
Množství v 

balení  [ks/l] 

počet 

balení 

1 distanční podložky - 2692 50 54 

2 odbedňovací olej PERI Clean 36 20 2 

3 ISO korb K20 CV30 - h200 224 - - 

4 ISO korb K20 ECK CV30 - h200 roh 16 - - 

 

Výpis prvků bednění je pro jednu stropní desku. 

Prvky bednění doka pro stropní kci 

P
ro

 1
 s

tr
o
p

n
í 

d
es

k
u

 

ozn Popis Množství [ks] 

A 

Panel Dokadur - celé kusy 400 

Panel Dokadur - řezané kusy 333 

B 

Nosník DOKA H20 - podélné 92 

Nosník DOKA H20 - příčné 507 

C Spouštěcí hlavice H20 152 

D Přidržovací hlavice H20 217 

E Stropní podpěry DOKA Eurex 20 369 

F Opěrná trojnožka 152 

 

 

3.2. Primární doprava 

3.2.1. BETON 

Primární dopravu betonové směsi zajistí firma TRANSBETON s.r.o. sídlící ve 

Znojmě. Pro přepravu bude zvolen autodomíchávač o objemu 10m
3
 typu Stetter AM 

10 C. Vyrobená směs musí být bez průtahů dopravena na místo uložení. Směs se 

nesmí rozmísit, znehodnotit nebo znečistit. Pokud směs nebude vykazovat požadované 

vlastnosti, bude odeslána zpět. Dodavatel směsi uvádí na dodací list čas plnění a max. 

čas vyprázdnění. Délka trasy je přibližně 2km. 

3.2.2. VÝZTUŽ 

Dovoz předem naohýbané výztuže zajistí firma Hesco sídlící v Dobšicích.  Dovoz 

bude zajištěn nákladním automobilem MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou. Délka 

trasy je přibližně 3km. 
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3.2.3. BEDNĚNÍ 

Bednění bude na stavbu dodáno zhotovující firmou, která má toto bednění ve 

vlastnictví. Dovoz bednění ze skladu zhotovitele. Sklad se nachází v Dobšicích. Dovoz 

bude zajištěn nákladním automobilem MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou. Délka 

trasy je přibližně 3km 

 

3.3. Sekundární doprava 

3.3.1. BETON 

Sekundární doprava, tedy doprava na staveništi bude probíhat za pomoci autočerpadla, 

do kterého je vpravována betonová směs. Popis a návrh čerpadla je blíže specifikován 

v části 5.návrh strojní sestavy. Umístění čerpadla je znázorněno ve výkresu V5 – 

situace zařízení staveniště. Celkem jsou znázorněny dvě polohy čerpadla, pro každou 

polovinu objektu jedna. Betonování ucelené části musí být plynulé a bez delšího 

přerušení. Po ukončení čerpání nesmí být čistící odpadní voda odvodněna do čerstvého 

betonu.  

3.3.2. VÝZTUŽ 

Výztuž na stavbě bude dopravována pomocí věžového jeřábu. V případě svázání 

výztuže na skládce lze složenou výztuž dopravit na místo určení.  Výztuž bude 

věžovým jeřábem přepravovaná pomocí závěsných lan. Přepravovaná výztuž bude 

vždy řádně připevněna, aby nehrozilo její vyvlíknutí.  

3.3.3. BEDNĚNÍ 

O dopravu bednění do každého následujícího patra se postará věžový jeřáb. Přeprava 

bednění bude probíhat za pomoci speciálních přepravních prostředků firmy DOKA  

 

3.4. Skladování 

3.4.1. BETON 

Skladování betonu se neuvažuje. Beton se rovnou spotřebovává čerpáním do předem 

připraveného bednění.  

3.4.2. VÝZTUŽ 

Výztuž musí být chráněna před škodlivými vlivy během skladování a uložení v kci až 

do betonáže. Bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu znečištění a poškození. 

Uložení výztuže bude na prokladech a jednotlivé průměry a typy výztuže budou 

odděleny zvlášť.  
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3.4.3. BEDNĚNÍ 

Uskladnění bednění bude probíhat na skládce materiálu připravené z předešlé etapy 

nebo rovnou přesouvány k dalšímu použití. Veškeré prvky bednění jsou přehledně 

ukládány do přepravních skladovacích prostředků firmy DOKA 

 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Obecné pracovní podmínky 

 Staveništní cesta je zpevněná betonovým recyklátem o mocnosti 150mm 

 Přístupová cesta na stavbu vedena z ulice Holandská 

 O převzetí pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku 

 Zabránění vniknutí osob na staveniště je řešeno mobilním oplocením výšky min. 1,8m 

 Pracovníci jsou povinni nosit osobní ochranné pomůcky (rukavice, přilba, pracovní obuv, 

pracovní oděv a případně reflexní vestu) 

 Ochrana proti pádu osob do hloubky řešená pomocí zábran umístěných v dostatečné 

vzdálenosti od výkopu 

 Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP na staveništi, kde každý 

pracovník potvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. 

 Při silném dešti, bouři, sněžení či námraze budou práce přerušeny do doby zlepšení 

podmínek.  

 Pokud vítr dosahuje rychlosti nad 8m/s budou práce ve výškách přerušeny.  

 Práce budou přerušeny, pokud bude dohlednost menší jak 30m 

 Práce budou přerušeny, pokud teplota klesne pod -10
0
C 

 Teplota (-15
0
C nebo +30

0
C) 

 Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 

 Základní hygienické podmínky budou zajištěny stavebními buňkami se hygienickým 

zázemím 

 Pro pracovníky budou zřízeny stavební buňky šaten 

 Skladování materiálu bude zajištěno na otevřené skládce a v uzamykatelném skladu. 

Otevřené skládky budou zpevněné a odvodněné. 

 Noční osvětlení objektu a zařízení staveniště pomocí halogenových světel. 
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4.2. Pracovní podmínky procesu 

 Začátek prací bude probíhat po kompletním dokončení svislých nosných stěn. 

 Veškeré práce budou provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci 

 Práce vyžadující oprávnění k provádění činnosti mohou provádět pouze pracovníci 

s platným průkazem 

 Veškeří pracovníci budou poučeni s postupem provádění 

 Pro bednící práce budou pracovníci opatřeni vodováhou.  

 Řezání desek bude zajištěno kotoučovou pilou.  

 Bednění bude před betonáží natřeno odbedňovací přípravkem 

 Vazači výztuže budou opatřeni vázacím náčiním a distančními podložkami 

 Pro betonáž budou pracovníci vybaveni lopatami, stahovacími latěmi, ocelovými hráběmi 

 Před započetím betonáže bude zkontrolována těsnost bednění, pevnost, rovinnost a 

stabilita  

 Hutnění betonové směsi bude probíhat pomocí vibrační lišty a ponorného vibrátoru 

 Inženýrské sítě již leží na pozemku, voda a elektrické energie jsou zajištěny 

 V případě náhlého zhoršení klimatických podmínek budou práce přerušeny na dobu 

nezbytně nutnou.  

 Při práci v teplotách nad 30
0
C nebo při určitých povětrnostních podmínkách je potřeba 

beton kropit vodou nebo chránit proti rychlému odpařování vody z povrchu 

 Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0
0
C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu 

není minimálně 5 Mpa. 

 Ošetřování betonu v zimě: při teplotě okolí nižší jak 5
0
C je nutné zajistit dostatečnou 

teplotu betonové směsi v průběhu hydratace. Pokud teplota betonové směsi klesne pod 

0
0
C dochází k nevratným změnám v mikrostruktuře. Primární: Používání teplé záměsové 

vody, plastifikačních přísad, proteplené kamenivo. Sekundární: proteplování konstrukce, 

zakrytí konstrukce tepelně-izolační vrstvou, ohřívání okolí konstrukce. 

 Ošetřování betonu v létě: mlžení nebo kropení vodou, překrytí povrchu vlhkou geotextilii 

nebo překrytí parotěsnou látkou proti nadměrnému odpařování.  

 V případě špatné viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno 

 Práce s jeřábem bude přerušena za silného větru (8m/s) nebo špatné viditelnosti (menší 

jak 30m) nebo nízké teploty (-10
0
C) nebo za bouře, deště, sněžení a tvorby námrazy 
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5. Pracovní postup pro vodorovné konstrukce 

5.1. Sestava bednění DOKA 

Položení podélných a příčných nosníku po obvodu nosných zdí bedněného prostoru. Nosníky 

rozestavíme pomocí značek. 4 značky pro podélné nosníky a 6 značek pro podpěry s opěrnou 

trojnožkou. Při dopravě stropních podpěr dbáme na zajištění hlavic pomocí svorníku s perem. 

Pomocí nastavovacího třmenu provedeme hrubé výškové nastavení pro stropní podpěry. 

 

Do podpěr zasadíme spouštěcí hlavici H20. Stropní podpěry vsazujeme do již připravených 

opěrných trojnožek a upevníme upínací pákou. Umístění opěrných trojnožek v rohu nebo u 

stěny se řeší výměnou za nastavitelnou trojnožku. Spouštěcí hlavice se natočí tak aby bylo 

možné při odbedňování snadno vytlouci klín. 

. 

Ukládání podélných nosníků do spouštěcích hlavic provádíme pomocí montážních vidlic  
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Délka podélných nosníků je 3,9m a vzdálenost mezi nosníky 2m. U přesahování podélných 

nosníků je možné uložit i dva nosníky. Po uložení podélných nosníků probíhá výšková 

nivelace stropu. Hlavice jsou zajištěné integrovaným třmenem. 

 

 

Ukládání příčných nosníků délky 2,65m po vzdálenostech 0,5m kolmo na podélné nosníky. 

 

Po osazení všech příčných nosníku se dodatečně zřídí montážní mezipodpěry s přidržovacími 

hlavicemi H20 DF.Vzdálenost stropních podpěr max. 2 značky.   
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Po obvodu nosných stěn bude zřízena ochrana proti pádu. Při montáží budou použity 

ochranné prostředky proti pádu z výšky. Ukládání panelů Dokadur probíhá kolmo na příčné 

nosníky, tedy rovnoběžně s podélnými. Prostupy v desce budou zhotoveny dle projektové 

dokumentace. V případě potřeby je možné desky zajistit pomocí hřebíků délky 50-60mm.  

 

 

5.2. Vázání výztuže 

Vázání výztuže bude probíhat na již sestrojeném bednění podle projektové dokumentace. 

Výztuž se musí ukládat v poloze, tak jak bylo předepsané v projektové dokumentaci a zajistit 

aby byla její poloha v průběhu betonování zajištěna. Dodržujeme minimální tloušťku krycí 

vrstvy betonu.  Doprava výztuže na zhotovené bednění bude probíhat za pomoci věžového 

jeřábu. Svazování výztuže budou provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci. 

Osazení spodní výztuže na distanční podložky po vzdálenostech viz projektová dokumentace. 

Distanční podložky ponechané v betonu nesmí narušit jeho trvanlivost ani vzhled. Použité 

distanční podložky pro stropní konstrukci: velkoplošné plastové distanční podložky dl. 2m, 

výška dle PD, výrobce HUWA. Poloha horní výztuže bude zajištěna pomocí rozdělovací 

výztuže.  Vázání probíhá pomocí vázacího drátu. Výztuž bude ukládána na distanční plastové 

podložky.  
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5.3. Betonování 

Ukládání betonové směsi do bednění bude probíhat pomocí autočerpadla Schwing S47 SX. 

Podklad bednění musí být čistý. Na stavbě bude použit odbedňovací olej Peri Clean. 

Odbedňovací prostředek bude nanášen na vnitřní stranu bednění ve stejnoměrné vrstvě. 

Tloušťka betonové vrstvy bude 200mm. Po zalití betonem bude probíhat hutnění směsi 

pomocí vibrační lišty a ponorného vibrátoru. Hutnění provádíme do té doby, než vystoupí 

cementové mléko na povrch. Po zhutnění povrchu se v konečné fázi beton stáhne stahovací 

latí. Stahování bude probíhat pomocí předem připravených vodících lišt (zabetonované 

kulatiny). Beton se po zhotovení musí řádně ošetřovat dle klimatických podmínek. Betonová 

směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách plošně na celou výšku. Přerušení 

betonování je možno pouze na tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne hodnoty pevnosti 

3,5 Mpa nebo po dobu max. 3 hodin. Pokud tyto požadavky budou překročeny, musí se 

v konstrukci vytvořit pracovní spára a pokračování betonáže za normálních podmínek až za 

18 hodin. Před pokračováním betonování je však nutno začistit povrch betonu. Z pracovní 

spáry se mechanicky odstraní zbytky ztvrdlého betonu a pracovní spára se omyje vodou, aby 

se beton důkladně provlhčil. Pracovní spáry budou provedeny se souhlasem projektanta. 

V průběhu betonování bude zajištěno provedení odlitků pro zkoušky betonu.  

  

5.4. Technologická přestávka 

Po dokončení betonáže stropní konstrukce je nutná technologická přestávka v rozmezí 48 

hodin než budou moct započít další práce na stavbě. V této době je požadováno udržovat 

beton vlhký pomocí kropení nebo zakrývání foliemi proti nadměrnému odpařování vody. Při 

poklesu teploty pod 0
0
C musí být beton chráněn pomocí desek, rohoží, proteplováním 

konstrukce nebo zahříváním okolí.  

 

5.5. Odbedňování 

Bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, (u vodorovných 

konstrukcí je to zpravidla 20 Mpa) aby mohl bezpečně vzdorovat namáhání, kterému je 

vystaven při odbedňování. Měření pevnosti bude provádět zodpovědná osoba, která má 

potřebné oprávnění. Měření bude probíhat pomocí nakalibrovaného Schmidtova kladívka. Po 

dodržené odbedňovací době (zpravidla 28 dní) bude probíhat postupné rozebírání bednění. 

Bednění bude odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce a 

aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí, otřesů, rázů apod. 
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V první fázi bude probíhat odstranění mezipodpěr a její následná přeprava na místo dalšího 

použití nebo skládku. 

 

Podpěry lze skladovat na pojízdné palety či vozíky. Spouštění stropního bednění probíhá 

pomocí úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice, tím se uvolní manipulační místo pro 

odstranění příčných nosníků. 

 

Nosníky pod stykem desek prozatím necháme na místě. Dále odstraňujeme bednící panely 

Dokadur a ukládáme na palety.  
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Po odstranění všech panelů lze demontovat veškeré příčné nosníky. Podélné nosníky 

demontujeme po odstranění všech příčných nosníků. V poslední fázi odstraňujeme podpěry a 

opěrné trojnožky. Přeprava stropních podpěr a hlavic probíhá odděleně.  

5.6. Zřízení podpůrného bednění 

Současně s odbedňováním podpůrné konstrukce stropního bednění provádějí pracovníci 

montáž dodatečné podpůrné konstrukce v minimálním rastru 2x2m.  

Podstojkovány jsou vždy 3 již zabetonované tropy v době betonáže stropu 4. 

 Strop nad 4.NP – Podbedněný strop připravený na betonáž. 

 Strop nad 3.NP – Zabetonovaný a podstojkovaný strop na 100%. Tzn. Stojky v rastru 

přibližně 2,0x2,0m. 

 Strop nad 2.NP – Zabetonovaný a podstojkovaný strop na 50 – 75%. Stojky v rastru 

přibližně 3,0x3,0m – 4,0x4,0m. 

 Strop nad 1.NP – Zabetonovaný a podstojkovaný strop na 25 – 50%. Stojky jsou 

v rastru 4,0x4,0m. Tento strop lze odstojkovat 3 dny po betonáži posledního stropu.  

5.7. Pracovní postup pro svislé konstrukce 

Po dostatečném zatvrdnutí stropní desky pod prováděnou konstrukcí mohou začít přípravné 

práce pro osazení svislého rámového bednění Frami Xlife od firmy DOKA. Bednění bude 

zhotoveno nejprve z vnitřní strany schodišťové šachty. Bednění bude řádně podepřeno, aby 

nedošlo ke ztrátě stability jak v průběhu bednění, tak v průběhu betonáže. Pokud vzniknou 

mezery bednění, které nejsou v modulu bude pro tyto atypické prvky použito tradičního 

bednění. Před začátkem vyztužování bude bednění natřeno odbedňovacím přípravkem. Po 

zhotovení vnitřní strany bude prováděno vyztužování svislých konstrukcí. Vyztužování 

provádíme dle zásad v technologickém předpisu a podle projektové dokumentace. Dbáme na 

předepsanou tloušťku stěny vložením rozpěrek. Po zhotovení vyztužení bude zakryta vnější 

část bedněním. Zmonolitnění konstrukce bude probíhat současně s betonováním stropu. 

Betonová směs bude hutněna pomocí ponorného vibrátoru po etapách dle PD.  

 

5.8. Pracovní postup provádění schodiště 

Schodiště bude prováděno současně se zhotovováním betonových konstrukcí stropu a 

svislých konstrukcí. Bude provedeno pomocí tradičního bednění. Bednění musí být před 

betonáží navlhčeno. Po zhotovení bednění bude osazována výztuž, která bude spojena 

s výztuží stropu.  
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5.9. Provádění stropní desky nebytové části 

Z důvodů neekonomického využití stropního bednění DOKA v nebytové části bude využito 

tradiční bednění. Tradiční bednění bude použito i z důvodů nevyužití modulu u bednění 

DOKA. Požadavky na beton a výztuž jsou shodné pro celou stropní desku. V části u výtahové 

šachty nesmí být opomenuto na vytažení výztuže pro budoucí spojení svislé konstrukce 

s konstrukcí stropu. U tradičního bednění se musí před betonáží bednění navlhčit.  

 

6. Personální obsazení 

Na stavbě bude bednící práce provádět pracovní skupina o 6 pracovnících, část pracovníků se 

bude podílet na provádění betonářských prací. V každé četě bude minimálně jeden plně 

kvalifikovaný pracovník zodpovědný za provádění daného úkolu. Za ukládání výztuže do 

bednění bude zodpovědná četa o 5 pracovnících (železářů). O úkolování železářů se bude 

starat jeden technik.  

Vedoucí čety železářů (technik) 1 

Vedoucí čety tesařů    1 

Řidič mixu    3 

Řidič autočerpadla   1 

Řidič NA    1 

Vazači – železáři   5 

Pomocní dělníci   5 

Betonář    2 

 

7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Detailnější popis vlastností nástrojů a strojů je popsán v části 5. Návrh strojní sestavy a 

nasazení těchto strojů dále v příloze P5 nasazení strojů. 

7.1. Stroje 

Nákladní automobil MAN TGA 26.460 

  Ložná plocha   7,2x2,45 m 

  Max nosnost   10 t 

Hydraulická ruka  

Max nosnost   11,8 t 
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Max výška/nosnost  24m/1,1t 

  Max dosah/nosnost  20m/1t 

Věžový jeřáb 

  Max. nosnost   5950 kg 

Max. vyložení   50 m 

Max. výška háku  34,3 m  

Autodomíchávač STETTER AM 10C 

 Jmenovitý objem  10 m3 

 Délka    7580 mm 

 Hmotnost nástavby  4810 kg 

Čerpadlo betonové směsi SCHWING S47 SX 

 Vertikální dosah  46,4 m 

 Horizontální dosah  42,6 m 

 Rozměr zapatkování  8,3 m 

Vibrační lišta PERLES RVH200 

 Zdvihový objem  25cm3 

Hmotnost    18 kg 

Vibrátor ponorný PERLES TRONIC 42 

Napětí    230 V / 50 Hz 

Hmotnost    14,5 kg 

Úhlová bruska BOSCH GWS 26-230 JBV 

 Jmenovitý příkon  2 600 W 

Volnoběžné otáčky  6 500 u/min 

Hmotnost   6,4 kg 

Kotoučová pila Bosch PPS 7 S 

 Jmenovitý příkon  1 400 W 

 Volnoběžné otáčky  4 800 u/min 

 Hmotnost   23,2 kg 

 

7.2. Nářadí a pomůcky  

Lopata, ocelové hrábě, tesařské kladivo, vodováha, kleště štípací, metr, pásmo, klíče 

(utahováky) šroubů a matic, paličky, páčidla, hadicové vodováhy. 

7.3. Pomůcky BOZP 

Reflexní vesty, rukavice, pracovní oděv a pracovní obuv, ochranné brýle, helmy,  
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8. Jakost a kontrola kvality 

Druh kontrol, způsob, četnost, měřící parametry jsou blíže rozepsány v kontrolním a 

zkušebním plánu (KZP) v příloze P4. Záznam o kontrole se provádí do KZP. Pokud byly na 

stavbě odhaleny nedostatky, provede se zápis do stavebního deníku (SD) a zhotovitel 

vypracuje návrh řešení potvrzený statikem-projektantem a předá je TDI. Případné nedodělky 

či nedostatky se odstraní. Kontrolu provádí osoba k tomu určená, většinou stavbyvedoucí a 

technický dozor investora.  

 

8.1. Vstupní kontrola 

8.1.1. Bednění  

Vstupní kontrola materiálu spočívá ve vizuální kontrole při dodání prvků na stavbu nebo při 

dalším použití na stavbě. Je možná případná namátková kontrola měřením  

8.1.2. Výztuž 

Vstupní kontrolu materiálu provádíme při každé dodávce výztuže vizuálně a to porovnáním 

dodacích listů a štítků na výztuži. Dále se kontrolují doklady o jakosti, velikost průměru, 

počet prutů a tvar výztužných vložek podle dokumentace stavby. Vizuálně pak kontrolujeme 

míru povrchové koroze, stav znečištění povrchu, mechanické poškození výztuž, svary a 

protikorozní úpravy pokud je předepsaná. Vstupní kontrolu provádí vedoucí čety železářů a 

stavbyvedoucí. 

8.1.3. Beton 

Na každou dodávku betonu musí být při přejímce předán i dodací list, který je současně 

dokladem o jakosti a množství dodané směsi. Kontrolu provádí stavbyvedoucí před 

vypuštěním směsi z dopravního prostředku. Betonová směs musí být ve stavu, v jakém 

opustila výrobní zařízení. Je zakázáno jakkoli upravovat směs přidáním plastifikátorů nebo 

vody v průběhu dopravy nebo na stavbě. Přejímka betonové směsi bude uskutečněna v co 

nejkratší době, aby nedošlo k znehodnocení betonové směsi. Prověřuje se shoda údajů na 

dodacím listě s objednávkou, čas zamíchání betonové směsi, provedení zkoušky 

zpracovatelnosti a bude proveden odběr betonové směsi pro zkoušku krychelné pevnosti. 
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8.2. Mezioperační kontrola 

8.2.1. Bednění  

Montáž bednění průběžně kontroluje stavbyvedoucí dle složitosti bednících prací. Bude 

provedena kontrola bednění a zkontrolováno zda je podklad řádně vyčištěn. Bednění musí být 

těsné. 

8.2.2. Výztuž 

Mezioperační kontrola je zaměřena na polohu, počet, krytí a profily výztuže každé ucelené 

části dle PD. Dále spojení vložek a zajištění tuhosti proti deformaci a posunu při betonáži. 

Kontrolu provádí vedoucí čety a stavbyvedoucí. 

8.2.3. Betonáž 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí průběžně a namátkově. Stavbyvedoucí si může přizvat 

pracovníky akreditované zkušebny. 

 

8.3. Výstupní kontrola 

8.3.1. Bednění 

Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí. Bude prováděna vizuální kontrola a namátková 

kontrola měřením. Před zahájením navazujících prací bude bednění prověřeno podle rozsahu, 

složitosti a dodržení požadavků dle projektu: tvar a rozměr, tuhost, těsnost, správnost polohy 

otvorů a prostupů, správnost provedení dle TP. Dále musí být před betonáží provedeno a 

předáno zaměření svislých nosných konstrukcí.  

8.3.2. Výztuž 

Zjištěné neshody, nedodržení PD musí být odstraněny před započetím betonáže. Kontrolu 

nápravy zajišťuje stavbyvedoucí společně s projektantem, statikem a TDI.  

8.3.3. Betonáž 

Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI. Prověřují se provedené konstrukce dle 

následujících parametrů: 

 Soulad s PD tvarů a rozměrů – tvary a rozměry musí odpovídat výkresům tvaru v PD, 

pokud nejsou v PD předepsány mezní odchylky geometrických parametrů, stanoví se 

dle požadavků příslušné normy (ČSN EN 13670) 

 Zkoušky zpracovatelnosti – postup zkoušky sednutí kužele dle ČSN EN 12350 a ČSN 

EN 13670 – provádění betonových konstrukcí. Za vyhovující výsledek se považuje 

hodnota zpracovatelnosti, která se od předepsané hodnoty neliší o více než je uvedeno 

v ČSN. Četnost provádění zkoušky bude pro každý první mix za den a dále namátkově. 
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Vzorek se odebírá ze směsi přímo při vyprazdňování přepravního prostředku. Stupeň 

konzistence se určí dle následující tabulky: 

Stupeň Sednutí BS v mm 

S1 10 – 40 

S2 50 – 90 

S3 100 – 150  

S4 160 – 210  

 

 Zkouška krychelné pevnosti betonu – výsledem zkoušky je pevnost jednoho 

zkušebního tělesa. Každý vzorek je z jiného záměsi. Zkoušky se provádějí na krychlích 

o rozměrech 150x150x150 mm. Četnost odběrů vzorků je 1 zkouška na každých 

započatých 100 m3 v jednom dni, minimálně však 3 zkoušky za měsíc. 

 Jakost povrchu betonu – Kontroluje se co nejdříve, bezprostředně po odbednění. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí. Lokální kaverny budou zapravovány ihned po 

odbednění. 

 Kontrola pevnosti betonu v konstrukci – za pomoci nedestruktivní zkoušky Schmidtova 

kladívka.  

 Přejímka betonové konstrukce – zhotovitel připraví dokladovou část s razítkem 

zhotovitele a podpisem odpovědné osoby. Součást dokladové části: 

1) Zakreslení skutečného stavu včetně odchylek 

2) Protokol o kontrolních zkouškách pevnosti betonu v tlaku 

3) Hutní atesty, osvědčení o jakosti výztuže 

4) Geodetické kontrolní zaměření 

5) Prohlášení o shodě 

6) Vyplněné KZP 

 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Při návrhu BOZP vycházíme z těchto legislativ: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 
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 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

Detailněji popsaná a rozebraná bezpečnost a ochrana zdraví při práci v 6. BOZP  

Vymezení pracoviště a dodržení požadavků na pracoviště a staveniště zajišťuje zhotovitel 

stavby podle zvláštního právního předpisu. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny 

známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska BOZP. Zhotovitel zajistí, aby byly splněny 

požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pro práce: 

 

591/2006 Sb. 

VII. Požadavky na zajištění staveniště: 

VIII. Zařízení pro rozvod energie 

IX. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

X. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

XI. Míchačky 

XII. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

XIII. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

XIV. Vibrátory 

XV. Přeprava strojů 

XVI. Skladování a manipulace s materiálem 

XVII. Betonářské práce a práce související 

XVIII. Práce železářské 

 

362/2005 Sb. 

XII. Práce ve výškách: 

XIII. Zajištění proti pádu technickou kcí. 

XIV. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

XV. Použití žebříků 

XVI. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

XVII. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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XVIII. Dočasné stavební kce. 

XIX. Shazování předmětů a materiálu 

XX. Přerušení práce ve výškách 

XXI. Krátkodobé práce ve výškách 

XXII. Školení zaměstnanců 

 

378/2001 Sb. 

VI. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

VII. Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 

VIII. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 

nákladů 

 

10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

V průběhu stavebních prací vznikají různé druhy odpadů. Ty budou rozděleny a následně 

s nimi bude naloženo dle typu odpadu. Komunální odpad bude skladován v kontejneru 

v blízkosti stavby. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem.  

Zatřídění odpadů dle kódů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. – kterou se stanoví katalog 

odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů 

Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady 

 

Kód Typ odpadu Likvidace odpadu kategorie 

17 01 01 Beton Odvoz na skládku O 

17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvora O 

17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku O 

15 01 02 Plastové obaly Odvoz do sběrného dvora O 

15 01 06 Směsné obaly Odvoz na skládku O 

20 01 16 Detergenty, odmašťovací přípravky Odvoz do sběrného dvora N 

08 02 Odpady z nátěrových hmot Odvoz do sběrného dvora O 

20 01  Komunální odpady Odvoz na skládku O 
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N – nebezpečné látky 

O – ostatní odpad 

V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky je 

nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která tento souhlas 

vlastní 

11. Literatura, ČSN, www 

 Jakost: KZP 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody 

 Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon a související předpisy 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 Technologické předpisy montáže bednění DOKA  

 ČSN EN 13670    - Provádění a kontrola betonových konstrukcí (ČSN 73 24 00 ) 

 ČSN  EN  12350–1       - Zkoušení čerstvého betonu - část 1: Odběr vzorků  

 ČSN  EN  12 350-2       - Zkoušení čerstvého betonu –část 2: Zkouška sednutí.  

 ČSN EN 206-1           - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 ČSN 73 0205 – geometrická přesnost ve výstavbě 

 ČSN 73 0225 – mezní odchylky betonových konstrukcí 

 ČSN 73 1301 – zkoušení čerstvého betonu  

 www.doka.cz  

http://www.doka.cz/
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1. Obecné informace o stavbě 

Název stavby: 

Bytový dům ve Znojmě 

Charakter stavby: 

Novostavba bytového domu 

Místo stavby: 

Ulice Holandská, Znojmo 669 02 

k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 

parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 

Stavebník: 

Profi-Gips s.r.o. 

Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  

IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 

Kontaktní osoby: 

 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 

 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  

Projektant: 

Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 

Náměstí T.G. Masaryka 40 

67201 Moravský Krumlov 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 

Havličkova 966/11 

66902 Znojmo 

Náklady na výstavbu: 

20 845 537,00 kč 

Předpokládaná realizace: 

22.5.2015 – 23.3.2016 

Plocha pozemku: 

 9830m
2
 

Zastavěná plocha: 

 780m
2
 

Půdorysné rozměry objektu:  

 50,8x15,35m  

tel:+420731763873
tel:+420736281681
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Nasazení činnosti jednotlivých strojů a náčiní je upřesněno v příloze P5 - nasazení strojů. 

 

2. Věžový jeřáb LIEBHERR 71 K.1 - samostavitelný 

Bude sloužit pro vertikální dopravu jak palet se zdícími prvky tak různého nářadí. V etapě monolitického 

stropu bude použit na přesun bednění a výztuže.  Jeřáb bude využitelný po celou dobu výstavby. Přeprava 

palet se zdícím materiálem bude zajištěna pomocí samo vyvažovacích závěsů na palety. Výztuž je 

přepravována pomoci závěsných lan a přeprava bednění je zajištěna speciálními přepravními prostředky firmy 

DOKA. Jeřáb byl navrhován na maximální zatížení pro přesun palety se zdícími tvarovkami HELUZ P15 300 

o hmotnosti 1480 kg na délku přibližně 32,5m a HELUZ 140 o hmotnosti 1170 kg na délku přibližně 33,4m. 

Pro toto zařízení staveniště bude použit výložník délky 37m. Minimální vzdálenost pro přesun hmot je 3,3m.  

 

 Max. nosnost    6000 kg  

 Max. výška háku   35,1 m 

 Max. vyložení    37 m 

 Nosnost při maximálním vyložení 1700 kg  

 Hmotnost jeřábu   16500 kg  

 Hmotnost protizávaží   29280 – 36600 kg 

Návrh věžového jeřábu dle max. vzdálenosti a max. zatížení
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3. Nákladní automobil MAN TGA 26.460 s hydraulickou 

rukou 

Nákladní automobil bude použit pro dovoz materiálů potřebných ke zdění, tedy zdící tvarovky, 

překlady a maltu. Dále pak pro etapu monolitických konstrukcí bude sloužit k dovozu výztuže a 

bednění. Materiál bude pomocí hydraulické ruky ukládán na skladovací plochy.  

 ložná plocha      7,2 x 2,45 m  

 max. nosnost      10 t  

 celková hmotnost     26 t  

 max. nosnost hydraulické ruky   11,8 t  

 max. výškový dosah ruky/nosnost   24 m/1,1 t  

 max. boční dosah ruky/nosnost   20 m/1 t 
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4. Pojízdné lešení ProTec 

Lešení bude použito na zdění druhé výšky jak nosného zdiva, tak příček, na uložení překladů a 

následně po procesu zdění může být použito na bednění věnců, balkónů a případně jako pomocné 

lešení pro bednění stropů. Konstrukční výška podlaží je rovna 3m, lešení umožňuje dostatečný dosah 

pro požadované práce.  

 Podlážka je tvořena rámem z hliníkové slitiny a deskou z protiskluzově upravené 

vodovzdorné vrstvené překližky 

 Masivní ocelové pojezdové traverzy zajišťují požadovanou tuhost 

 Brzděná výškově stavitelná pojezdová kola Ø 150 mm pro vyrovnání nerovností podkladu. 

 Pracovní výška A:  4,3m 

 Výška podlážky B:  2,3m 

 Výška lešení C:  3,3m 

 Pracovní plocha:  2,0*1,35m 

 Max. zatížení podlážky: 480kg 

 Hmotnost lešení:  108k

g 
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5. Kontinuální míchačka KM 40 
Kontinuální míchačka bude použita jako primární míchací zařízení. Bude umístěna pod silo se 

suchými maltovými směsi. Míchačka bude vybavena přípojem na silo (na obrázku s násypkou). 

K míchačce bude přivedena elektřina a bude napojena na vodu.  

 Míchačka je vybavena jednorychlostním motorem 

 Plynulá regulace výkonu pomocí frekvenčního měniče 

 Možnost sledování množství vody na průtokoměru 

 Technický výkon    40 dm
3
/h 

 Max. velikost zrna   4mm 

 Jmenovitý příkon    5,5 kW 

 Rozměry (DxŠxV)   2160x740x1410mm 

 Hmotnost    274 kg 
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6. Míchadlo ATIKA profi RW 1800-2 

Míchadlo bude použito jako sekundární míchací zařízení pro mísení směsí pro tenkovrstvé malty. 

Míchání směsi bude probíhat v nádobě na max. 90l stavební směsi.   

 Plynulý rozběh a plynulá regulace rychlosti 

 Určeno k míchání sypkých i mokrých stavebních směsí 

 Délka metly:   60 cm 

 Elektrické napájení:  230/50 V/Hz 

 Hmotnost:   9kg 

 Objem nádoby:  90l 

 Počet otáček:   150 – 650 otáček za minutu 

 Počet rychlostí:  2 

 Průměr míchací metly: 160 mm 

 Výkon:    1,8 kW 
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7. Stavební míchačka ATIKA Comet 130 S 

Stavební míchačka bude použita na míchání zakládací malty jak pro nosné tak nenosné svislé 

konstrukce. Dále pak bude použita na drobné dobetonávky.  

 Objem odpovídá přibližně 1,5 stavebního kolečka 

 Vyklápění míchačky za pomocí páky 

 Objem bubnu:   130 l 

 Motor     230/50 V/Hz 

 Příkon    600 W 

 Stupeň jištění   IP45 

 Hmotnost míchačky  53 kg 

 Rozměr   120x68x130cm 
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8. Silonosič Tatra T158 

Silonosič bude použit pro dopravu sila se suchými maltovými směsi na stavbu. Automobil sám zajistí 

umístění na předem připravenou a zpevněnou plochu. Silo bude naplněno dle požadavků PD 

v betonárně Znojmo. Bude použito sila s objemem 18m
3
 o půdorysných rozměrech 2,7x2,7m a výšce 

6,6m. Silo bude v průběhu výstavby jednou vyměněno.  

 Motor    340 kW 

 Kabina    2 dveřová, 2 sedadla 

 Rozvor    2150 + 2300 + 1320 mm 

 Šířka     3000 mm 

 Výška    4000 mm 

 Max hmotnost   44000 kg 

 Max užitné zatížení  28250 kg 

 Max rychlost   85 km/h 
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9. Badie Typ 1028 - výpust boční 

Badie bude použita v etapě zdění. Bude použita pro sekundární dopravu směsi lepidla ke zdění a 

podkladní vyrovnávací vrstvě. Obsahuje boční výpusť ovládanou pomocí jednoduchá pákové 

výpusti. Výpusť směsi lze regulovat.  

 Objem   500 lt 

 Výška    1350 mm 

 Nosnost   1200 kg 

 Hmotnost   200 kg 
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10. Elektrická pila ALLIGATOR 425 

Univerzální pila na řezání dutých cihel bude používána na řezání a úpravu cihelných bloků HELUZ.  

 Počet zubů     78 zuby  

 délka řezného nástroje   425 mm  

 délka zdvihu     38 mm  

 hmotnost     4,3 kg 

 výkon      700 W  

 počet volnoběžných zdvihů   3300 z /min 

 jmenovitý příkon    1350 W  

 Délka     490mm 

 Výška     210mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nanášecí válec 

Nanášecí válec bude používán pro nanášení malty pro tenké spáry na keramické zdivo. Válec umožňuje 

přesné, rovnoměrné a rychlé nanášení malty.  
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12. Nivelační souprava PENTAX 28 

Nivelační souprava bude použita při zjišťování rovinnosti konstrukcí a při kontrole výškových rozměrů 

Nivelační přístroj Pentax AP-281 má 28-násobné zvětšení dalekohledu.  

145 Nivelační sestava Pentax 28 obsahuje: 

 nivelační přístroj Pentax AP-281 s krytkou objektivu  

 přenosný kufr pro nivelační přístroj Pentax AP-281  

 olovnici, rektifikační klíč, návod na použití nivelačního přístroje Pentax AP-201,  

 hliníkový stativ TS-75, teleskopickou nivelační lať 5m 

 

 

 

 

13. Vyrovnávací souprava 

Vyrovnávací soupravu použijeme pro založení podkladní vrstvy pro zdivo z broušených cihel. 

První vrstva broušených cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu zakládací malty  

o tl. min. 10 mm. K tomu se používá nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava. Vedle soupravy 

je na urovnání maltového lože potřebná hliníková lať o délce alespoň 2 m. Vyrovnávací souprava je 

uložena v nerezovém kufru s přesným návodem k použití. 

http://www.wienerberger.cz/servlet/util/getLink.jsp?id=1129717486586&sl=wb_cz_home_cs
http://www.wienerberger.cz/servlet/util/getLink.jsp?id=1382706627563&sl=wb_cz_home_cs
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14. Elektrická vrtačka NAREX EVP 13 G-2H3 

Vrtačku použijeme především na připevnění příček pomocí ocelových nerezových kotev. 

 max kroutící moment   44 Nm 

 Jmenovitý příkon   760 W 

 Hmotnost    2,4 Kg 

 Rozsah sklíčidla   1,5 – 13 mm 

 Údery naprázdno 1. rychlost  0 – 22.000 ú/min 

 Údery naprázdno 2. rychlost  0 – 61.000 ú/min 

 Max průměr vrtání do kamene 20 mm 

 Max průměr vrtání do oceli  13 mm 

 Max průměr vrtání do dřeva   45 mm 
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15. Autodomíchávač Stetter AM 10 C 

Autodomíchávače bude využito při dopravě čerstvé betonové směsi na stavbu. Doprava betonové 

směsi povede z pobočky Transbeton ve Znojmě.  

 Jmenovitý objem  10 m3 

 Geometrický objem  17310 l 

 Sklon bubnu   10,5 0 

 Hmotnost nástavby   4810 kg 

 Otáčky bubnu   0 – 12 u/min 

 Délka    7580 mm 

 A - Průměr bubnu  2300 mm 

 B – Výška výsypky  2532 mm 

 C - Průjezdná výška  2565 mm 

 D – Výsypná výška  1147 mm 
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16. Čerpadlo betonové směsi SCHWING S47 SX 

Stroj bude využit pro čerpání čerstvé betonové směsi na místo zpracování do bednění. Bude použito 

pro betonáž stropu, schodiště a balkónů. Celkem bude autočerpadlo umístěno ve dvou polohách. Při 

první poloze bude použita staveništní komunikace pro přívoz jeřábu a v druhé poloze bude použit 

provizorní vjezd na staveniště. Budou odstraněny dvě pole mobilního oplocení, aby byl umožněn 

vjezd čerpadla na staveniště. 

 Vertikální dosah   46,4 m 

 Horizontální dosah   42,6 m 

 Dopravní potrubí   DN 125 

 Délka koncové hadice  4 m  

 Rozměr zapatkování    8,3 m 

 Dopravované množství betonu 136 m
3
/h 
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17. Návrh čerpadla pro bytový dům 

Půdorysné rozměry objektu:    50,8x15,35 m 
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18. Vibrační lišta PERLES RVH200 – 2,0m 

Vibrační lišta bude sloužit k povrchovému zvibrování a srovnání betonové směsi.  

 Délka profilu   2,0 m 

 Motor    HONDA GX25 

 Zdvihový objem  25 cm
3
 

 Palivo    Benzín 

 Hmotnost   18 kg 
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19. Vibrátor ponorný PERLES TRONIC 42 

Stroj bude využíván k vibrování čerstvé betonové směsi. Bude použit převážně k vibrování 

monolitické výtahové šachty.  

 Průměr hlavice  42 mm 

 Napětí    230 V / 50Hz 

 Délka hadice   7 m 

 Hmotnost   14,5 Kg 

 

 

 

20. Úhlová bruska BOSCH GWS 26-230 JBV 

Bruska se bude používat při řezání prutů výztuže na určité rozměry při vyztužování věnců stropní 

konstrukce a dalších materiálů.  

 Jmenovitý příkon 2.600 W  

 Volnoběžné otáčky 6.500 min-1  

 Závit hřídele brusky M 14  

 Hlavní rukojeť Přímý 

 Průměr kotouče 230 mm  

 Hmotnost 6,4 kg  
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21.  

22.  

23. Kotoučová pila Bosch PPS 7 S 

Kotoučová pila bude používána ve fázi sestavování bednění. Bude použita na dořezy panelů Doka. 

Pilu bude obsluhovat jeden stacionární pracovník, který bude řádně proškolen a zaučen. 

 Jmenovitý příkon    1 400 W 

 Volnoběžné otáčky    4 800 u/min 

 Jmenovitý průměr kotouče   190 mm 

 Max výška řezu při 0
0
    62 mm 

 Max výška řezu při 45
0
   36 mm 

 Úhel sklonu horizontálně   +90
0
 - -90

0
 

 Úhel sklonu vertikálně   -1,5
0
 – 46,5

0
 

 Hmotnost     23,2 kg 
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Vybrané požadavky dle: 

 

1. Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 

1.1. Příloha 1 – další požadavky na staveniště 
 

1.1.1. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic 

staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz 

vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou
15)

 na všech vstupech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, 

zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a 

veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se 

zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami,
16)

 provádějícími místní úpravu provozu 

vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou
15)

 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,
17)

 a během 

provádění prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; 

požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.
5) 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením 

nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a 

zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Prostor staveniště bude zajištěn proti vstupu nepovolaným osobám mobilním oplocením min. výšky 

1,8m a pomocí uzamykatelných bran. Veškeré vjezdy a výjezdy na komunikaci budou označeny 

bezpečnostními značkami s nápisem: zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz vjezdu nepovolaných 

osob. Veškeré prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa budou zakryty nebo zasypány. Práce za 

snížené viditelnosti budou přerušeny a započnou nejdříve až za zlepšení podmínek. Objekt a objekty 

zařízení staveniště budou osvětleny a kamerovány. Veškeré plochy používané při stavebních pracích 

budou zpevněny betonovým recyklátem. Při dopravě materiálu či strojů budou dodrženy podmínky 
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minimální bezpečnosti. Stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu způsobilí s patřičným 

oprávněním. 

 

1.1.2. Zařízení pro rozvod energie 
1.Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby 

nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 

odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 

mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným 

kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny 

všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 

nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je 

nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 

prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

 

Dočasné přípojky pro rozvod energie a vody budou vedeny pod zemí. Přípojky jsou vyvedeny u 

hlavního elektrického rozvaděče, který bude náležitě označen bezpečnostními značkami 

informujícím o elektrickém zařízení. Veškerá elektrická zařízení budou podrobovány revizím. Hlavní 

vypínač se nachází na buňce pro skladování materiálu a bude náležitě zabezpečen proti neoprávněné 

manipulaci. V blízkosti nadzemního elektrického vedení bude zákaz vjezdu dopravních prostředků ve 

vymezeném ochranném pásmu. 

 

1.1.3. 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 zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a 

bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v průvodní 

dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v 

souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
18)

 a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 

v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
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5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na 

staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 

vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních 

podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 

bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a 

ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické 

osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby 

fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a 

stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 

Veškerá pracoviště nacházející se ve výšce budou náležitě ohraničena zábradlím.  Pojízdná 

pracoviště budou zajištěna proti pádu, budou pevná a stabilní. Lešení bude v daných intervalech 

kontrolováno. Skladování materiálu podle pokynů výrobce a technologického předpisu. Za 

zvýšených povětrnostních vlivů budou práce na pracovištích ukončeny. 

 

1.2. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 
 

1.2.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na 

bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven 

stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění.  

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu 

zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 

všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 

prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 

prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho 

činnost zvláštními právními předpisy.
19)
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5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami stanovenými 

podle zvláštních právních předpisů;
20)

 dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 

prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 

ustanoveními zvláštních právních předpisů.
16) 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí 

nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

 

Před použitím strojů a nástrojů budou pracovníci seznámeni s podmínkami na staveništi. Obsluhovat 

stroje a nástroje můžou jen pracovníci, kteří jsou způsobilí pro práci s těmito stroji. Obsluha bude 

dbát zvýšené opatrnosti na stabilitu stroje. Při používání nástrojů budou pracovníci používat osobní 

ochranné pomůcky. Pracovníci se nebudou pohybovat v blízkosti práce stroje. Při pohybu stroje bude 

vždy vymezen jeden pracovník pro navigaci řidiče stroje. Stroje jsou vybaveny signalizačním 

zvukovým  zařízením při pohybu vzad. Pracovníci pohybující se na staveništi jsou vybaveni 

výstražnými oděvy s vysokou viditelností.  

 

1.2.2. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí 

být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a čištění míchaček 

vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní 

poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 

 

Před zapojením musí být míchačky pevně a stabilně zajištěny. Míchačky budou plněny pouze při 

rotujícím bubnu. Je zakázáno zasahovat předměty do rotujícího bubnu. Čištění míchačky bude 

prováděno pouze při vypnutém zařízení. 

 

 

1.2.3. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič dopravního 

prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 

návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek 

ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
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Před opuštěním staveniště je řidič povinen zkontrolovat úplnost a zajištění výsypného zařízení. Dále 

bude vozidlo řádně vyčištěno, aby nehrozilo při dopravě odpadávání nežádoucích kusů. 

 

1.2.4. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a 

zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 

konstrukčních částí stavby. 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například 

odvzdušňovacím ventilem. 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho 

nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání malty musí být 

zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru 

manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby 

byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění 

stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

 

Zařízení pro dopravu betonové směsi budou vedeny tak aby nepřitěžovali okolní konstrukce. Obsluhu 

čerpadel může zajišťovat pouze odpovědný pracovník k tomu vyškolený a s řádným oprávněním. Při 

používání čerpadel musí být potrubí spolehlivě zajištěno. Při provozu je zakázáno přehýbat hadice, 

vstupovat na konstrukci čerpadla a na hadice. Autočerpadlo bude před čerpáním řádně zajištěno proti 

ztrátě stability zapatkováním. Čerpadlo bude v dostatečné vzdálenosti od objektu. Poloha čerpadla 

viz.výkres V5 – situace zařízení staveniště. 
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1.2.5. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je ručně 

provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 

jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.  

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu 

vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k 

používání. 

 

Délka pohyblivého přívodu minimálně 10m. Práce s vibrátorem probíhá pouze za chodu vibrátoru. 

Obsluha vibrátoru bude před započetím prací řádně seznámena s používáním vibrátoru.  

 

1.2.6. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo 

používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, například 

zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 

parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 

parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho 

spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s 

návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 

osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde 

stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 

 

Obsluha stroje je zodpovědná za stav stroje. Pokud je na stroji závada, nesmí být používán. Při 

přerušení prací musí být stroj řádně zabrzděn a zajištěn proti samovolnému pohybu. Stroj bude 

odstaven na místě, kde nehrozí stabilita stroje a je umožněn dostatečný průjezd okolních vozidel. 

 

1.2.7. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí podle pokynů a 

postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu 

k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho 

připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu
22)

 a dále 

uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné 

ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
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4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení 

zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 

podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 

samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, bezpečně zabržděn a 

mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s výjimkou 

obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana 

nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném 

poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v 

přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 

pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět 

přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny.
5)

 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování provádí, 

provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 

osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 

 

Při přepravě zařízení či stroje se bude dbát pokynů a postupů uvedených v návodu používání. 

Přepravovaný stroj či nástroj bude zabezpečen proti sesunu či ztrátě stability pomůckami k tomu 

určenými. Při nakládání a vykládání bude okolí manipulace vyklizeno. Navádějící osoba je vzdálená 

v minimální bezpečné vzdálenosti od stroje i dopravního prostředku. Při pohybu strojů je zakázáno se 

pohybovat v okolí. 

 

 

1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 

1.3.1. 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. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala 

skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 

Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost 

skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 

použitých strojů. 
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4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho 

poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 

sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo 

držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 

podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky. Při 

odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 

9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je 

ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy 

a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných 

fyzických osob.15) Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 

odběru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, 

do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 

bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, popřípadě vyprazdňování byl 

nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 

skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi 

sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich 

stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu 

skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
23) 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich 

stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení.  

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 

m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 

manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou 

upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 

provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem.
24) 

 

Skladování materiálu na prostorech k tomu určených. Prostory musí být zpevněné, rovné  a řádně 

odvodněny. Skladování materiálu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. Skladování dle podkladů 

výrobce a technologického předpisu. Skladovaný materiál bude řádně podložen. Při ručním odebírání 
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sypkých hmot je povoleno odebírat jen z hromady menší jak 2m. Skladování pytlovaných směsí do 

max. výšky 1,5m. S odpady bude naloženo dle požadavků v technologickém předpise.  

 

1.3.2. Betonářské práce a práce související 

Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno 

proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou 

stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a 

uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního 

rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a 

zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění bude sestavovat pouze pracovník 

proškolený a s řádným oprávněním. Bednění bude skládáno dle podkladů výrobce a technologického 

předpisu.  

 

1.3.3. Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat 

z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky 

nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických 

osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 

pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace,
13)

 například 

pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po 

uložené výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být 

bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi 

fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

 

Při čerpání betonové směsi je nutno pracovat ze zabezpečené pracovní podlahy. Přepravu betonové směsi 

budou provádět pouze proškolení pracovníci. Pracovníci budou opatřeni osobními ochrannými prostředky 

zajišťující ochranu proti pádu.  
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1.3.4. Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení 

nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky 

zvláštního právního předpisu.
13)

 Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 

konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita 

žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a 

nepřetěžovaly konstrukci. 

 

Odbedňování bude zahájeno až po dosažení minimální pevnosti betonu. Odbedňování budou 

provádět pouze pracovníci proškolení o postupu odbedňování. Prostor odbedňování je zajištěn proti 

vniku nepovolaným osobám. Skladování bednění na místa určená dle technologického předpisu.   

 

1.3.5. Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly 

ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými 

přípravky.  

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít 

k ohrožení fyzických osob. 

 

V prostoru vázání výztuže se budou pohybovat pouze pracovníci určení k provádění železářských 

prací. Práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací. Při práci s materiálem 

budou pracovníci zajištěni ochrannými pomůckami. Při dopravě výztuže musí být pracovníci 

v dostatečné vzdálenosti od dopravovaného materiálu. Upravovat polohu zavěšeného materiálu pouze 

za pomoci delších tyčí.  

 

1.3.6. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení 

fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 

nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní 

ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou 

materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a 

vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v 

projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené 

předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny 

nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 

zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.
13) 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění 

a sesunutí. 

 

Práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací. Používání vhodných ochranných 

pomůcek. Dopravní pásmo musí být široké minimálně 0,6m. Je zakázáno se pohybovat na právě 

vyzděné stěně, nebo ji jinak zatěžovat. Pracovníci musí být zajištěni proti nebezpečí pádu z výšky.  
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2. Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 
 

2.1. Příloha 1  
2.1.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných prací, 

předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 

odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v 

případě hrozícího nebezpečí.  Pohyb  na  pracovních  podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí 

vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V  závislosti  na  způsobu  zajištění  a  typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených 

s jejím používáním. Volné okraje  musí  být  zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané,  

dostatečně  vysoké  a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky.  Při  použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na 

zamezení úrazů zaměstnanců  při  jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 

žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky   na   uspořádání,   montáž,  demontáž,  zajištění  stability  a únosnosti,  na  používání  a kontrolu 

konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci /7/. 

4. Zábradlí  se  skládá  alespoň  z  horní  tyče  (madla) a zarážky u podlahy  (ochranné  lišty) o výšce minimálně 0,15 m. 

Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou  u  podlahy  

zajištěn  proti  propadnutí  osob  osazením  jedné  nebo  více středních  tyčí,  případně  jiné  vhodné  výplně,  s  ohledem  

na místní a provozní  podmínky.  Za  dostatečnou  se považuje výška horní tyče (madla) nejméně  1,1  m  nad podlahou, 

nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak /8/. 

5. Jestliže  provedení  určité  pracovní  operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce  ochrany  proti  pádu,  musí být 

po dobu provádění této operace přijata  účinná  náhradní  bezpečnostní  opatření.  Práce ve výškách a nad volnou  

hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně  po  dočasném  přerušení  nebo  

ukončení  příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 

Konstrukce zabraňující pádu osob z výšky jsou pevné a stabilní. Volné okraje musí být zajištěny 

konstrukcí k ochraně proti pádu nebo zachycení pádu. Konstrukce mohou být přerušeny jen 

v místech žebříků nebo schodišťových stupňů. Konstrukce jsou opatřeny zarážkou proti pádu 

předmětů min. 150mm vysokou. Pokud je volná plocha větší jak 2m musí být zřízena v zábradlí 

minimálně jedna střední tyč nebo jiná vhodná výplň.  Výška hrany madla min. 1,1m nad podlahou 

konstrukce. Zábradlí bude zhotoveno na bednění balkónů a stropu.  

 

2.1.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel  zajistí,  aby  zvolené  osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly  povaze  prováděné práce, 

předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci,  umožňovaly  bezpečný  pohyb  a  aby byly pravidelně prohlíženy a 

zkoušeny  v  souladu  s  požadavky  průvodní  dokumentace;  přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 

prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy /9/. 
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2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 

polohovací systémy), 

b) osobní  ochranné  pracovní  prostředky  proti  pádům  z výšky (systémy  zachycení pádu). 

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

souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 

a) zaměstnanci  zamezen  přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 

b) zaměstnanec  udržován  v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela  zabráněno, nebo 

c) pád  bezpečně  zachycen  a  zachyceného  zaměstnance  lze neprodleně a bezpečně   vyprostit,   popřípadě  

dopravit  do  bezpečného  místa;  k zachycení  pádu  musí  dojít v dostatečné výšce na překážkou 

(terénem,podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec   se   musí   před  použitím  osobních  ochranných  pracovních prostředků   přesvědčit   o   jejich   

kompletnosti,  provozuschopnosti  a  nezávadném stavu. 

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  

nevyžadují, 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. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech,  kdy  z  posouzení rizik vyplývá, 

že práce může být při použití  těchto  prostředků  vykonána  bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné.  S 

ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce  a  plnění  ergonomických  požadavků  musí  být 

přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 

a) systém  je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží   jako  nosný  prostředek  pro  výstup,  

sestup  a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 

b) zaměstnanec   používá  zachycovací  stroj,  který  je  prostřednictvím  pohyblivého zachycovače pádu, jenž 

sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 

c) k  pohybu  po  pracovním  laně  se  používají  výhradně  k tomu určené prostředky   pro  výstup  a  sestup  

(např.  slaňovací  prostředky)  a  připojení  k  pracovnímu  lanu  zahrnuje samosvorný systém k zabránění  pádu 

zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 

d) nářadí  a  další  vybavení  užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno 

proti pádu, 

e) práce  je  prováděna  podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem  tak,  aby zaměstnanec 

konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

8. Za  výjimečných  okolností,  kdy  s  ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že provádění 

práce by bylo nebezpečnější, lze  připustit  použití  jediného  lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k  zajištění  

bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 

stanovené životnosti. 
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9. Zaměstnavatel  zajistí,  aby  zaměstnanec  provádějící  práce  při použití osobních ochranných pracovních prostředků 

proti pádu byl pro předpokládané činnosti  vyškolen,  zejména  pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných 

událostech. 

 

Práce vyžadující osobní ochranné prostředky proti pádu mohou být používány pouze za příznivého 

počasí. Budou používány postroje a lana určená pro tento typ práce. Zaměstnanci budou proškoleni o 

používání těchto pomůcek. Pracovníci se musí před použitím přesvědčit o kompletnosti, 

provozuschopnosti a nezávadném stavu. Lana budou upevněny k pevným bodům stavby.  

 

2.1.3. Používání žebříků 
1. Žebřík  může  být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití  jiných  bezpečnějších  prostředků  není  s  

ohledem  na vyhodnocení rizika opodstatněné  a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách,  

použití  takových  prostředků  neumožňují.  Na žebříku mohou být prováděny  jen  krátkodobé,  fyzicky  nenáročné  práce 

při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například  přenosných  

řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

2. Při  výstupu,  sestupu  a  práci  na  žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem  k  žebříku  a  v  každém  okamžiku  

musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po  žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví 

jinak  

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 

5. Žebřík  nesmí  být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy  je k takovému použití výrobcem určen. 

6. Žebříky  používané  pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat  výstupní  (nástupní)  plošinu  nejméně  

o  1,1 m, přičemž tento přesah lze  nahradit  pevnými  madly  nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se  

vystupující  (sestupující)  zaměstnanec  může  spolehlivě  přidržet. Sklon  žebříku  nesmí  být  menší než 2,5 : 1, za 

příčlemi musí být volná prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný  prostor 

alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík  musí  být  umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou  dobu  použití.  Přenosný  žebřík  musí  být 

postaven na stabilním, pevném, dostatečně  velkém,  nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.  Závěsný   

žebřík   musí  být  upevněn  bezpečným  způsobem  a  s  výjimkou  provazových  žebříků zajištěn proti posunutí a 

rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

8. U  přenosných  žebříků  musí  být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci 

použitím protiskluzových přípravků nebo jiných  opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí  být  

užívány  tak,  aby  jednotlivé  díly  byly zajištěny proti vzájemnému  pohybu.  Pojízdné žebříky musí být před zahájením 

prací a v jejich průběhu zajištěny  proti  pohybu.  Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m  nelze používat. 

9. Na  žebříku  smí  zaměstnanec  pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho  horního  konce,  za  kterou  se  u  žebříku  

opěrného  považuje vzdálenost  chodidel  nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. Při  práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly  ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu 

osobními ochrannými pracovními prostředky. 

11. Zaměstnavatel  zajistí  provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
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12. Chůze  na  dřevěném  dvojitém  žebříku (malířské práce) může být prováděna  zaškolenými  zaměstnanci,  pohybují-li  

se  po  ploše,  kde  je  vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 

 

Pracovníci budou náležitě seznámeni před započetím prací a budou dodržovat výše uvedené 

požadavky. Používání žebříku pouze v případech kdy nelze využít bezpečnějšího způsobu. Sestup a 

výstup po žebříku bude vždy čelem k žebříku. Po žebříku mohou být snášena břemena o max. 

hmotnosti 15kg. Žebřík vždy používá pouze jedna osoba.  

 

2.1.4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány  ve  výškách  tak,  že  jsou  po  celou  

dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro  upevnění  nářadí,  uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k 

tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce  pro  práce  ve  výškách  nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek,   nářadí,   včetně   osob,  nesmí  

překročit  nosnost  konstrukce  stanovenou v průvodní dokumentaci. 

 

Materiál a pomůcky budou skladovány tak aby byly zajištěny proti pádu sklouznutím nebo shozením. 

Pro uložení drobného materiálu budou používány vhodné výstroje.  

 

2.1.5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory,  nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí  riziko  pádu  osob  nebo  předmětů (dále 

jen "ohrožený prostor"), je nutné  vždy bezpečně zajistit. 

 2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije 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 ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m  s  tyčemi upevněnými na 

nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou;  pro  práce  nepřesahující  rozsah jedné pracovní směny postačí 

vymezit  ohrožený  prostor  jednotyčovým  zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m nebo 

d) dozor  ohrožených  prostorů  k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka  ohroženého  prostoru  se  vytyčuje od paty svislice, která prochází  vnější hranou volného okraje pracoviště ve 

výšce. 

4. Při  práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny  se  šířka  ohroženého  prostoru  podle 

bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se  zvětšuje  tato  šířka  o  1  m  na  všechny  strany od půdorysného profilu vertikálně 

dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 
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5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například  na  komínech,  stožárech,  věžích,  je  

ohroženým  prostorem  pás  o šířce  stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

6. Práce  nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení  prací   jinak.   Technologický  postup  musí  

obsahovat  způsob  zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

 

Prostory budou opatřeny ochranným zábradlím a značkám zamezující vstup osob do nebezpečného 

prostoru. Případně budou nad prostorem zřízeny stříšky ochraňující před pádem materiálu z výšky.  

 

2.1.6. 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 použitím ochranné,případně  záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti 

pádu. 

3. Zajištění   proti   sklouznutí   zaměstnavatel  zajistí  použitím  žebříků upevněných  v  místě  práce  a  potřebných  

komunikací,  případně použitím ochranné  konstrukce  nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.  U  

střech  se  sklonem  nad  45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu. 

4. Zajištění  proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná  vzdálenost  mezi  latěmi  nebo  

jinými  nosnými  prvky  střešní konstrukce  větší  než  0,25  m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní  prvky  jsou  

bezpečné  proti  prolomení  zatížením  osobami včetně nářadí, pracovních  pomůcek  a  materiálu,  případně  není  toto  

zatížení  vhodně  rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 

5. Stavba  a  oprava  komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní plochy o šířce nejméně 

0,6 m. 

 

Používání ochranných a záchytných konstrukcí na okrajích pracoviště nebo u prostupů v desce.  

 

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

a) místo  dopadu  je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu,  střežením  apod.)  a jeho okolí je 

chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je  provedeno  opatření,  zamezující  nadměrné  prašnosti,  hlučnosti,  popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 

 2. Nelze  shazovat  předměty  a  materiál  v případě, kdy není možné bezpečně  předpokládat  místo  dopadu, jakož ani 

předměty a materiál, které by mohly  zaměstnance strhnout z výšky. 

 

Shazování předmětů pouze do vymezeného prostoru se zakázaným vstupem osob. Shoz odpadů 

pouze za předpokladu že je možné bezpečně předpokládat místo dopadu. 
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2.1.8. 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 považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených  pracovních  plošinách,  

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky  práce  a  při  použití  závěsu  na  laně  u pracovních polohovacích  systémů;  

v  ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla  větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 st.C. 

 

Za předpokladu že budou tyto hodnoty překročeny, budou práce ve výšce okamžitě ukončeny. 

 

2.1.9. Krátkodobé práce ve výškách 
Při  krátkodobých  montážních  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 

ztužujících  příhradovou  konstrukci  nebo  podobných  nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce 

použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

 

Montáž z různých konzol či jiných nášlapných ploch pouze za předpokladu používání osobních 

ochranných prostředků 

 

2.1.10. 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  žebřících  

ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných  pracovních  prostředků.  Při  montáži a demontáži lešení postupuje 

zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

 

Všichni zaměstnanci podílející se na výstavbě budou řádně proškoleni o bezpečnosti. Proškolení 

bude probíhat v jednací buňce a to před zahájením prací. 
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3. Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 
 

3.1. Příloha 2 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 

zdvihání a přemísťování zavěšených břemen 
1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců.  

2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná kontrola a údržba zařízení.  

3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v 

jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha nemůže sledovat dráhu  zdvihaného a přemisťovaného břemene po 

celou dobu jeho pohybu.  

4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a za plné součinnosti s 

obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.  

5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována dvěma nebo více zařízeními.  

6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou dvě nebo více zařízení 

umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají.  

7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup 

do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno.  

8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu břemene.  

9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní podmínky zhorší natolik, 

že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k 

zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

 

Zabezpečení přepravovaného břemene pouze pomocí příslušenství k tomu určenému. Obsluha stroje 

musí mít přehled o dráze břemene.  S břemenem je zakázáno se pohybovat nad oblastí se zakázaným 

prostorem. Dbát zvýšené opatrnosti v prostoru se zvýšenou bezpečností. 

 

3.2. Příloha 3 – další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 

zařízení 
1. Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození zdraví, které může vzniknout 

v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení.  

2. Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech náhodného zadření, uváznutí či 

zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených zařízení; pokud zadření, uváznutí či zaseknutí nelze zabránit, je 

nutné učinit všechna dostupná opatření.  

3. Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo poškození.  

4. Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných podmínek, a to ochranným 

zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní o více než čtvrtinu maximálního náklonu, nebo konstrukcí, která 

zajistí dostatečný prostor kolem obsluhy, i když naklonění bude větší než čtvrtina maximálního náklonu, nebo jiným 

technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné konstrukce nejsou nutné, pokud je  
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zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční provedení znemožňuje převrácení; existuje-li riziko 

přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze používat pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, 

například bezpečnostními pásy.  

5. Vybavení zdvižného manipulačního vozíku (dále jen "vozík") zařízením k omezení rizika převrácení, jako jsou 

například  

a) ochranná konstrukce pro obsluhu,  

b) konstrukce zabraňující převrácení vozíku,  

c) konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dostatečný bezpečný prostor mezi vozíkem, terénem či podlahou,  

d) zádržný systém, zajišťující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při převrácení vozíku.  

6. Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti, jsou  

a) zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci,  

b) vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, že se pohybuje na vodicím zařízení více  

jednotek,  

c) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vyžaduje-li to bezpečnost zaměstnanců, vybavení nouzovou brzdou se 

snadno přístupným ovládáním nebo automatickými systémy pro případ, že dojde k selhání hlavního brzdového a 

zastavovacího systému,  

d) doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy dostatečné,  

e) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou viditelností umožnilo 

bezpečné používání,  

f) vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, 

případně požárně bezpečnostních zařízení; to neplatí, jsou-li tyto umístěny v dosahu pojízdného pracovního zařízení,  

g) ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení zařízení, pokud se pojízdné zařízení s 

vlastním pohonem dostane mimo dosah dálkových ovládačů či se v jeho manipulačním prostoru vyskytne překážka.  

7. Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě dopravy zaměstnanců vhodnými ochrannými 

prostředky; přizpůsobení rychlosti, pokud zařízení vykonává pracovní činnost během tažení, vlečení nebo nesení.  

8. Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorech a pracovištích 

zaměstnavatele. 

 

Zákaz pohybu pracovníku v blízkostí strojů při manipulaci se strojem. Stroje bude vždy stabilně 

zapatkovány na rovných a zpevněných plochách. Používání výstražných zvuků při manipulaci 

dopravního prostředku na staveništi. Při pohybu stroje na staveništi bude vždy zvolen jeden 

pracovník zajišťující navigaci strojníka či řidiče. U zařízení se nebudou pohybovat nepovolaní 

zaměstnanci. Obsluha strojů vždy jen oprávněnou obsluhou. 

 

3.3.  Příloha 4 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 

plynulou dopravu nákladů 
1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a jejich bezpečné provedení.  

2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem uzamykatelnými nebo blokovanými 

ochrannými zařízeními.  

3. Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu jednotlivých břemen dopravovaných 
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nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi.  

4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení.  

5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel uvede  

a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu 

provozních hodin,  

b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení,  

c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány,  

d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a 

na ochranu proti výbojům statické elektřiny. 

 

Zajištění přístupu ke skladovacím plochám pomocí komunikace na staveništi. Veškeré plochy jsou 

přístupné pro pohyb strojů.  
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4. Výpis možných druhů nebezpečí a zamezení nebo omezení vzniku 

nebezpečí 
 

č. Druh nebezpečí  Zamezení nebo omezení vzniku nebezpečí 

1 Pád nezajištěného lešení 
Prostupy v kci. řádně označeny a opatřeny zábranou 

Lešení musí být stabilní, na vyrovnaném povrchu,  

2 
Zborcení neodborného složeného 

lešení 
Montáž lešení pouze proškoleným zaměstnancem 

3 Poškozené a tedy nestabilní lešení 
Před použitím bude zkontrolován stav lešení 

Poškozené lešení se nesmí použít 

4 Únosnost lešení Kontrola technických listů výrobce a porovnání s požadavky výstavby 

5 
Pád materiálu, nářadí a pomůcek z 

lešení 

Nářadí přichyceno k postroji  

Osazení ochranné lišty min. 0,15m,  

Materiál je shazován uzavřeným shozem,  

Osoby se nepohybují pod konstrukcí, kde jsou prováděny práce. Místo 

pádu je zamezeno proti vstupu osob 

6 Propadnutí osob mezi zábradlím 
Pokud je výška podlahy větší jak 2m musí být zřízena střední tyč nebo 

jiná vhodná výplň 

7 Přepadnuti přes horní hranu madla Výška horní tyče (madla) nejméně 1,1m nad podlahou  

8 
Pád z lešení z důvodu dočasného 

odstranění konstrukce proti pádu 
Zřízeno náhradní bezpečnostní opatření. Konstrukce k zachycení pádu 

9 
Pád z nezajištěného prostoru 

ochrannou konstrukcí 
Použití osobních ochranných pomůcek (lana, postroj) 

10 
Nevhodný stav osobních ochranných 

pomůcek 
Kontrola pomůcek před jejich použitím 

11 Pád ze žebříku 

Horní konec žebříku musí přesahovat plošinu o 1,1m 

Při výstupu/sestupu vždy otočen obličejem k žebříku, po žebříku smí 

vystupovat/sestupovat vždy jen jedna osoba, 

12 Poškozený žebřík Zákaz použití poškozeného žebříku 

13 Zajištění stability žebříku 

Postavení na stabilním, pevném a rovném povrchu  

Sklon žebříku min 2,5:1 

Zajištění protiskluznými přípravky 

14 
Zajištění pod místem, nad kterým se 

pracuje 

Zákaz pohybu pod těmito prostory,  

Zřízení ochranných konstrukcí (stříšek) pod prostory 

Zajištění proti pádu, nošení ochranných pomůcek (helma),  
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15 Ohrožený prostor 

Šířka volného okraje od pracoviště  

1,5m pro výšky 3-10m 

2m pro výšky 10-20m 

2,5m pro výšky 20-30m 

1/10 výšky objektu pro výšku větší jak 30m 

16 Pád osob z objektu do hloubky Zajištění ochrannými konstrukcemi 

17 
Pád z výšky za nepříznivých 

povětrnostních situací 

Ukončení prací při bouřce, dešti, sněžení nebo tvoření námrazy 

Rychlost větru nad 8m/s pro plošiny, žebříky a pojízdné lešení nad 5m 

výšky, 11m/s u ostatních případů 

Dohlednost menší jak 30m 

Teplota prostředí menší jak -10
0
C 

18 

Pád předmětu na část pracovníka při 

nesprávném uchopení, skřípnutí, 

přiražení 

Správné uchopení předmětu 

Stabilní postavení při práci 

Zajištění dostatečného pracovního prostoru 

19 
Zborcení zdiva v důsledku ztráty 

stability 

Dodržení technologických postupů 

Odborné provedení konstrukce 

Kotvení zdiva pomocí vazeb či kotev 

20 
Zranění způsobená při používání 

řezného kotouče 

Dodržování zásad při práci s nářadím 

Pevné uchopení nářadí 

Používání ochranných pomůcek (štít, brýle, rukavice, obuv) 

21 
Zranění způsobená při míchání 

betonové směsi 

Plnění míchačky pouze za běhu bubnu 

Vházení materiálu bez z dostatečné vzdálenosti 

Čištění pouze při vypnutém zařízení 

Izolace vedení elektrické energie a zapojení do zásuvky v chráněném 

místě nebo dostatečné vzdálenosti od míchacího centra 

22 
Zranění způsobená při používání 

kotoučové pily 

Dodržování zásad při práci s nářadím 

Použití pomůcek pro řezání (přidržování materiálu násadami) 

Dbát zvýšené pozornosti při práci s řezným kotoučem 

23 
Zranění způsobený při používání 

vrtačky 

Dodržování zásad při práci s nářadím 

Použití ochranných pomůcek 

24 
Zranění způsobený při používání el. 

pily na tvarovky 

Dodržování zásad při práci s nářadím 

Řezat pouze materiál určený výrobcem 

Použití ochranných pomůcek 

25 zakopnutí o materiál 
Vyklizené pracoviště, pořádek na pracovišti 

Skladování na určených místech (kontejnery) 
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26 Propíchnutí ostrým předmětem 
Použití ochranných pomůcek (boty) 

Skladování na určených místech (kontejnery) 

27 
pád na ostrý předmět (výztuž, 

úlomky…) 

Dbát zvýšené pozornosti při práci 

Označení vyčnívající výztuže 

Skladování na určených místech (kontejnery) 

28 
Přejetí osoby automobilem, 

přitlačení k pevné konstrukci 

Vyloučení pohybu osob v okolí manipulace automobilu 

Používání zvukových znamení  

Navádění řidiče 

29 Zranění při betonování 

Používání ochranných pomůcek (štít, brýle, rukavice, obuv) 

Dbát zvýšené opatrnosti 

Před startem automobilu musí být veškeré části upevněny (žlab) 

30 Zranění způsobené pojezdem auta Zabrzdění prostředku před opuštěním řidiče z kabiny 

31 únosnost a stabilita bednění 

Používat nepoškozené bednění 

Složení pouze zaškoleným pracovníkem 

Dodržování zásad výrobce 

Uložení na rovný, stabilní povrch 

32 
Odbedňování, pád bednění na 

pracovník 

Dodržovaní zásad výrobce 

Dodržování zásad technologického předpisu 

Používat osobní ochranné pomůcky 

33 pád materiálu z jeřábu 

Nepohybovat se jeřábem v zakázané zóně 

Dbát zvýšené opatrnosti při práci v zóně se zvýšenou bezpečností 

Dbát správného připevnění přepravovaného nákladu 

Používání správného příslušenství pro přesun materiálu 

Zákaz dopravy osob jeřábem 

Dodržovat povolné klimatické podmínky 

34 zásah elektrickým proudem 

Dodržování bezpečnostních zásad 

Nepoužívání poničených prodlužovacích kabelů 

Chránit elektrická zařízení před odstřikující vodou 
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Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na řešení hrubé vrchní stavby bytového domu ve Znojmě. Cílem 

bylo popsat dvě hlavní technologické etapy hrubé vrchní stavby, vyřešit stavebně technologickou 

studii, zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a návrh strojní sestavy. 

V textové části je převážně řešena technologická etapa pro svislé zděné konstrukce a technologická 

etapa pro monolitické stropní konstrukce.  

Součástí práce je dále výkresová část s výkresem situace zařízení staveniště, situací bližších vztahů, 

schémat postupu výstavby svislých konstrukcí a schéma možného uspořádání bednění. 

V přílohové části je obsažen finanční a časový plán výstavby hrubé vrchní stavby, kontrolní a 

zkušební plán pro zděné a monolitické konstrukce, nasazení strojů, bilance pracovníků a výkaz 

výměr. 
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