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Abstrakt 

Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt na rekonstrukci bývalé textilní 
továrny v blízkém okolí Jihlavy. Technická zpráva uvádí veškeré základní údaje o stavbě 
k tomuto projektu. V technologických předpisech je podrobné zpracování pro montáž ocelové 
konstrukce a dále pro postup bouracích prací. K těmto vybraným technologickým předpisům 
jsou dále zpracovány další podklady potřebné pro jejich realizaci – tj. kontrolní zkušební 
plány, výkresy zařízení staveniště, návrh strojní mechanizace a plán BOZP a PO. Součástí 
projektu jsou dále časové a finanční plány. Další přílohou diplomové práce je rozpočet určený 
pro hlavní stavební objekt a vybrané konstrukční detaily. 

 

Klíčová slova 

Technická zpráva zařízení staveniště, bourací práce, montáž ocelové konstrukce, stavebně 
technologický projekt, technologický předpis. 

Abstract 

The master thesis contains a construction and technology project of reconstruction of the 
textile factory nearby Jihlava. The technical report provides all the basic information about 
the construction to this project. Assembly of steel structure and demolition works are detailed 
processing in the technological regulations. Other documents are processed for these selected 
technological regulations which are needed for their implementation – ie. control and test 
plans, drawings of building equipment, draft of machinery and plans of health and safety and 
fire prevention. Time and financial plans are also component of this project. Another annex of 
this thesis is budget for a major building and selected structural details.   

 

Keywords 

Technical report, demolitions, assembly of steel structure, construction technological project, 
technological regulations.  
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ÚVOD 

Tématem a řešením mé diplomové práce je stavebně technologický projekt na 
rekonstrukci areálu bývalé textilní továrny v lokalitě Helenín u Jihlavy. Projekt pojednává o 
demolici jednopodlažní sekce objektu a následné revitalizaci části areálu s řešením nadstavby 
nad hlavní budovou. Nové konstrukce na místě původních demolovaných budou podobného 
půdorysného tvaru. Hlavní budova bude nastavena o jedno nadzemní podlaží z důvodu 
požadovaných kapacit provozu uživatele. Tomuto tématu budou věnovány zpracovávané 
dokumenty zaměřené na stavební přípravu této rekonstrukce. Bude zpracováno: Průvodní a 
souhrnná technická zpráva, technologický předpis bouracích prací, technologický předpis 
montáže ocelové konstrukce, dále pak koordinační situace. K technologickým předpisům 
budou zpracovány příslušné kontrolní a zkušební plány. Další částí diplomové práce budou 
výkresy zařízení staveniště k příslušným etapám výstavby (demolice). Přílohami budou dále 
položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt, časový a finanční plán, harmonogram 
výstavby, histogram pracovníků, plán BOZP a PO, návrh hlavní mechanizace 
s harmonogramem a vybrané konstrukční detaily. 

Podkladem pro vypracování mé diplomové práce byla poskytnutá projektová 
dokumentace.   
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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

Název stavby:  Rekonstrukce areálu bývalé textilní 
továrny 

Okres:      Jihlava 

Začátek výstavby:    06/2016 

Ukončení výstavby:    06/2017 

Orientační náklady:    203 mil Kč bez DPH 

 
b) Místo stavby 

Místo stavby:     Jihlava 

Katastrální území:    Helenín 659827 

Stupeň projektové dokumentace:  dokumentace pro stavební povolení 

Parcelní číslo objektu:  .345, .347, .343, .342, .341, .340, 344/2, 
344/1, 339/11, 339/2, 348/1, 348/2, 312, 
311/2, 311/3, 311/4, 311/1 

 

c) Předmět projektové dokumentace 
Rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny, Hálkova 42 
 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Stavebník:   Střední škola stavební a obchodní s. r. o. 

IČ :    123 44 555 

bankovní spojení:  Reisvolks a.s., pobočka Jihlava 

číslo účtu:   999888777/1200 

 

 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Generální projektant: 

obchodní firma (obchodní jméno, název): Kanapas, a.s. 

sídlo:      Lokální 11,321 66 Jihlava  

IČ:      321 44 555 
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DIČ:      CZ 252 22 345 

bankovní spojení:    ČSOB, a. s., č. ú. 98765431/1300 

telefon, fax:     222 555 777 999, 777 666 555 444 

registrace společnosti:  obchodní rejstřík vedený KS v Havlíčkově 
Brodě, oddíl X, vložka 22222 

 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

• Projektové zadání 

Stavební program stavebníka 

Studie stavby zpracovaná projektantem a odsouhlasená investorem (stavebníkem) 

Orientační stavebně-technický průzkum, provedený projektantem 

Zaměření stávajícího stavu 

• Zaměření radonového rizika 
• Geodetické zaměření 

Polohopisné a výškopisné zaměření dodané firmou TopGeo, s. r. o. 

• Statický výpočet 

 

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Rozsah řešeného území se omezuje na tyto parcely: .345, .347, .342, 346, 344/1, 
339/1, 339/4, 339/2, 348/1, 348/2, 311/2, 311/3, 311/4, 311/1, 311/5, 311/7, 
311/8v katastrálním území Helenín u Jihlavy [659827]. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Rekonstruovaný objekt se nenachází na území památkové rezervace a nepodléhá ani 
jiným právním předpisům.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

V rámci rekonstrukce areálu bude vybudována nová splašková kanalizace v celém 
rozsahu venkovních kanalizačních vedení. Vnitřní kanalizace bude vyvedena pěti vývody 
kanalizace z objektů, tyto vývody budou vyústěny do revizních šachet. Nová splašková 
kanalizace bude svedena do stávající nápojné kanalizační šachty. Z kanalizační šachty bude 
kanalizace vedena stávající gravitační kanalizací do čerpací stanice – součást rekonstruované 
kanalizace u Střední uměleckoprůmyslové školy technické Jihlava – Helenín. Pro odvedení 
odpadní splaškové vody bude zbudována nová stoka vedená podél Hlavní budovy (SO.01), 
podél stávajícího hřiště se zaústěním do stávající nápojné šachty (u nové čerpací stanice). 
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Splašková vody z objektu Kotelny a dílen údržby (SO.02) bude svedena do nové revizní 
šachty a nově navrženou kanalizací svedena do stávající nápojné šachty (u nové čerpací 
stanice).  

Dešťová kanalizace řeší odvod vody ze střech objektů a odvodňovacích vpustí v 
areálu, tato kanalizace bude vyústěna vyústním objektem do vodního toku, který protéká 
vedle pozemku stavebníka. Je uvažováno s částečným zachováním stávající stoky pro 
odvedení dešťových vod vedené pod stávajícími přístřešky v areálu a podél objektu Kotelny. 
Stávající odvodňovací vpusti v celém areálu musí být nahrazeny novými a napojeny na novou 
nebo stávající dešťovou kanalizaci.  

Pro odvedení odpadní povrchové a dešťové vody (prostor vnitřní části řešeného dvora 
a střední část střechy Hlavní budovy) bude zbudována nová stoka vedená zčásti dvorem se 
zaústěním do stávající dešťové stoky vedené pod přístřešky ve dvoře. Druhá větev kanalizace 
(pro jižní a jihovýchodní část areálu) je navržena dvorem s novým vyústěním do vodoteče. 
Povrchovou vodu ze dvora není možné zaústit do stávající stoky a to s ohledem na výškové 
uložení stávající kanalizace. Pro odvodnění dvora jsou navrženy nové uliční vpusti. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Záměr výstavby je v souladu s územním plánem města, Realizace se předpokládá 
v území, které je ÚPD vymezeno pro občanskou vybavenost. 

Projektová dokumentace je vydána na základě projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení, které nabylo právní moci.  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Návrh rekonstrukce objektu je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 
Funkce objektu se změní vzhledem k jeho novému využití. Z objektu o´bývalé textilní 
továrny bude objekt plnit funkci edukační – praktické středisko Střední školy stavební a 
obchodní Jihlava. 

Pro výstavbu budou použity materiály a výrobky, které musí být v souladu se zákonem 
č.22/1997 Sb. a u kterých byla posouzena shoda s technickými požadavky na výrobky a bylo 
vydáno prohlášení o shodě. Dále musí materiály a výrobky použity pro výstavbu splňovat 
podmínku, že nevylučují faktory s negativním vlivem na zdraví osob (materiály a výrobky 
s atestem Hlavního hygienika ČR). 

V souladu s vyhláškou č. 268/2009 stavba splňuje všechny paragrafy, které se stavby 
týkají. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky a připomínky jednotlivých orgánů státní správy a správců inženýrských sítí 
byly zapracovány do projektové dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci projektu nebylo žádáno o výjimky ani o úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy. 

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Jedná se o rekonstrukci areálu bývalé textilní továrny, kdy je využito stávajícího 
areálu a tato rekonstrukce je tedy prováděna na pozemcích v rámci objektů areálu. Jedná se o 
následující parcely .345, .347, .342, 346, 344/1, 339/1, 339/4, 339/2, 348/1, 348/2, 311/2, 
311/3, 311/4, 311/1, 311/5, 311/7, 311/8 Součástí uvažovaného stavebního záměru bude jak 
vlastní rekonstrukce budov, tak i nové napojení areálu na inženýrské sítě stejně jako nově 
provedené zpevněné a zatravněné plochy včetně nového přístupu a oplocení komplexu. 

Stavba je obklopena parcelami 339/4, 344/2, 339/11, .343, 312, 307, 310, 45, 353/1, 
353/2, 353/3, 354/4. 

Příjezd do areálu je zprostředkován po komunikaci 45, kterou je možné soust se do 
hlavního stavebního objektu pomocí nového vstupu přes lávku. Z druhé strany hlavního 
stavebního objektu se lze do areálu dostat pomocí komunikace přes sousední areál SUPŠ na 
parcele č. 339/11. 
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k) Pozemky pod vlastní stavbou 

 
  

Č. parcely Vlastník
Katastrální 

území
Druh pozemku Výměra Objekt

.345
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]

zastavěná plocha 

a nádvoří
1696 SO.01

.347
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]

zastavěná plocha 

a nádvoří
1567 SO.01

346
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]

zastavěná plocha 

a nádvoří
1131 SO.01

.342
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]

zastavěná plocha 

a nádvoří
1009 SO.02

339/1
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]

zastavěná plocha 

a nádvoří
3137 SO.02

344/1
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]
ostatní plocha 707 SO.03

339/2
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]

zastavěná plocha 

a nádvoří
901 SO.03

339/11
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]
ostatní plocha 5645 SO.04

348/1
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]

zastavěná plocha 

a nádvoří
1169 SO.04

348/2
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]
ostatní plocha 28 SO.04

311/2
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]
zahrada 1336 SO.04

311/3
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]
ostatní plocha 1312 SO.04

311/4
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]
zahrada 1459 SO.04

311/1
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]
zahrada 1292 SO.04

344/2
Střední  škola 

stavební a 

Helenín 

[659827]
ostatní plocha 1182 SO.04

DOTČENÉ POZEMKY



22 

 

l) Pozemky v přímém sousedství 

 

 

4. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci původního objektu s nástavbou nového patra na stávajícího 
budovu s nově provedenými inženýrskými sítěmi.  

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu, která v rámci nového využívání bude sloužit jako školské zařízení 
pro střední školu stavební – třídy, dílny a dále zde budou sklady a depozitáře Muzea 
Vysočiny. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

Č. parcely Vlastník
Katastrální 

území
Druh pozemku Výměra

339/4 SUPŠG Helenín Helenín [659827]
zastavěná plocha 

a nádvoří
43

344/2 SUPŠG Helenín Helenín [659827] ostatní plocha 1182

339/11 SUPŠG Helenín Helenín [659827] ostatní plocha 5645

.343 SUPŠG Helenín Helenín [659827]
zastavěná plocha 

a nádvoří
1444

312 SUPŠG Helenín Helenín [659827] ostatní plocha 1667

307
Kovář Jiří, 

Bohuslavice 51
Helenín [659827] zahrada 500

310 SUPŠG Helenín Helenín [659827] ostatní plocha 806

45
Statutární město 

Jihlava, 
Helenín [659827] ostatní plocha 7018

353/1
Statutární město 

Jihlava, 
Helenín [659827] lesní pozemek 42300

353/2
Česká republika - 

Lesy ČR
Helenín [659827] lesní pozemek 7619

353/3
Česká republika - 

Lesy ČR
Helenín [659827] lesní pozemek 39

353/4
Česká republika - 

Lesy ČR
Helenín [659827] lesní pozemek 113

SOUSEDNÍ PARCELY
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. (kulturní 

památka, apod.) 

Nejedná se o kulturní památku. Objekt se ani nenachází v CHKO. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově 
a zrakově postižených.  

Stavba splňuje veškeré požadavky dané příslušnými normami a vyhláškami, zejména 
Vyhlášky č.  398/2009 Sb. ministerstva pro místní rozvoj, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

Šířky vstupních dveří, vnitřních komunikací a vnitřních dveří budou splňovat 
požadavky vyhlášky, rampy pro vyrovnání rozdílných výškových úrovní budou splňovat 
požadované sklony a budou vybaveny všemi odpovídajícími prvky. (zábradlí, vodící madla). 

Prosklené konstrukce a vstupní prosklené dveře budou vybaveny dle potřeby 
bezpečnostními body na skle proti přehlédnutí prosklené konstrukce.  

Výšky přechodů mezi terénem a vstupem budou maximálně 20mm, minimálně 15mm. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků na stavby 

vyplívajících z jiných právních předpisů. 

V rámci předložené dokumentace jsou obsaženy a zapracovány veškeré doposud 
známé požadavky dotčených orgánů státní správy. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení. 

V rámci projektu nebylo žádáno o výjimky ani úlevová řešení. 

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

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

zastavěná plocha objekt SO.01.1: 

1NP – 1544 m2 

2NP – 1655 m2 

Zastavěná plocha objektu SO.01 celkem: 3199 m2 

 

zastavěná plocha objekt SO.01.2: 

1NP (stávající objekt)  - 998 m2 

1NP (nový přístřešek)  - 141 m2  

1NP (přístavba)   - 281 m2  
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Zastavěná plocha objektu SO.01.2 celkem: 1420 m2 

 

obestavěný prostor objekt SO.01.1: 

1NP: 7.410 m3 

2NP: 6.852 m3 

3NP: 6.524 m3 

4NP: 4.341 m3 

5NP: 4.060 m3 

6NP 4.425 m3 

Obestavěný prostor objektu SO.01.1 celkem: 33.612 m3 

 

obestavěný prostor objekt SO.01.2: 

1NP (stávající objekt)  - 998 m2 

1NP (nový přístřešek)  - 691 m2  

1.NP (přístavba)   - 7754 m3  

Obestavěný prostor objektu SO.01.2 celkem: 9.443 m3 

 

Venkovní úpravy: 

Asfaltové plochy   2445 m2 

Parkovací stání, vjezdy  1088 m2 

Chodníky    341 m2 

Zatravněná plocha   1349 m2 

 

Navržená parkovací stání pro osobní automobily    33 míst 

Navržená parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu 2 místa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Počet míst celkem        35 míst 

 

Uvažovaná maximální kapacita řešených objektů (SO.01, SO.02) 

Personál SŠS Jihlava - : 33 osob 

Chlapci   : 222 

Dívky    : 25 



25 

 

Personál -  Muzeum Vysočiny: 4 

 

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

s dešťovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budovy). 

Úspora energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna pomocí dodržování platných 
technických norem a předpisů, které slouží pro navrhování obvodových konstrukcí a 
otopných soustav. 

Potřeba a spotřeba médií a hmot 

Spotřeba hmot a energií 

Uvedeno v samostatných kapitolách TZB a Elektro, které nejsou předmětem řešení 
DP. 

Bilance spotřeby zemního plynu 

Uvedeno v samostatné kapitole Vytápění, která není předmětem řešení DP. 

Vlivem stavebně-konstrukčního řešení se nemění nároky na spotřebu energií, to je 
důvodem neřešení spotřeby zemního plynu v této projektové dokumentaci. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťová voda bude odváděna dešťovou kanalizací a bude vyústěna výustním 
objektem do vodního toku, který protéká vedle pozemku stavebníka. 

Celkové produktové množství a druhy odpadů 

Komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech na zpevněné ploše ve dvoře 
areálu. Odpad bude tříděn a bude pravidelně odvážen 1 x za 14 dní.  

Třída energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy – je součástí dokumentace PENB, která není 
řešena DP. 

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

na etapy). 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Měsíc a rok zahájení:    6/2016 

Měsíc a rok ukončení:   11/2018 

Lhůta výstavby v měsících:   29 

Předpokládaný postup výstavby: 

- provedení hrubých terénních úprav   

- v první fázi bude nutné provést ústřední vytápění včetně předávacích stanic a kotelny 
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tak, aby bylo možné zabezpečit vytápění a ohřev vody do zahájení provozu SUPŠ v září 2011. 

- rekonstrukce hlavního objektu SO.01 by měla probíhat v následujícím pořadí: 
• provést demolice stávajících objektů v 1.NP 

• bude nutné provést sanaci svahu – tzn. vybudování opěrné zdí a provedení 
geomříží 

• provedení nástaveb nízké části a 5.NP 

• provedení přístaveb 1.NP objektu SO.01 
k) Orientační náklady stavby. 

203.070.000,- Kč 

 

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

SO.01 – Hlavní stavební objekt – rekonstrukce  

Podrobný popis viz Souhrnná technická zpráva 

SO.02 – Objekt kotelny, dílen, údržby 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího jednopodlažního objektu kotelny. Stávající kotelna 
bude provedena nově, v části dispozice budou provedeny učňovské díly se sociálním 
zázemím. 

SO.03 – Ocelové přístřešky ve dvorní části 

Jedná se o stávající ocelové objekty, které budou sloužit jako sklady stavebních 
materiálů. 

Na očištěnou a nově natřenou nosnou konstrukci budou namontovány nové trapézové 
plechy s povrchovou úpravou jak na stěny, tak i na střechu 

SO.04 – Venkovní úpravy a zpevněné plochy, lávka 

 SO.04.1 – Venkovní úpravy a zpevněné plochy 

SO.04.2 - Lávka 

Tento objekt řeší úpravu stávajících komunikací a zpevněných ploch. 

IO.05 – Kanalizace splašková a dešťová  

OO.06 – Rozvody vody 

IO.07 – Vytápění objektu 

IO.08 – Elektrorozvody vnější 

SO.09 – Terénní a sadové úpravy 
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Rekonstrukce areálu bude realizována na parcelách č. - .345, .347, .343, .342, .341, 
.340, 344/2, 344/1, 339/11, 339/2, 348/1, 348/2, 312, 311/2, 311/3, 311/4, 311/1 katastrálním 
území Helenín (659827). Jedná se zastavěný pozemek typu parcela katastru nemovitostí. Na 
pozemcích se nachází hlavní stavební objekt s nádvořím s kotelnou a se skladovými prostory. 
Pozemky jsou ve vlastnictví Střední školy stavební a obchodní. Investor (stavebník) je 
zároveň vlastníkem pozemku.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Jako podklad pro provedení projektových prací byl využit orientační stavebně-technický 
průzkum stavby, který provedl projektant a dále zaměření stávajícího stavu objektů, které byly 
předány stavebníkem s doměřením dílčích částí projektantem. 

Dalším měřením byl zjišťován radonový index objektů 

Druh, charakter budoucí stavby: jedná se o rekonstrukci s přístavbu stávajících budov. 
Vzhledem k tomu, že plocha pro měření byla částečně zabetonována (betonové panely), 
zaasfaltována, pro provedení měření byly stávající plochy volné a měřitelné ve vztahu 
k určení radonového indexu pozemku. Radonový index je stanovován podle metodik 
doporučených SUJB. 

Radonový index (stavebního) pozemku je určen kombinací výskytu radonu v 
zeminách a horninách, plynopropustnosti zemin a hornin a geologických poměrů v lokalitě 
pozemku. 

Rozvržení měřících míst  

Místa pro odběr vzorků půdního vzduchu byla na pozemku situována v souladu 
s metodikou.  

Při plánované výstavbě – rekonstrukci a přístavbě provozních objektů na měřené 
lokalitě je nutné provést ochranné protiradonové opatření na základě ČSN 73 0601 – Ochrana 
staveb proti radonu z podloží. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Řešený pozemek se nenachází v ochranném pásmu vedení vysokého napětí. Řešený pozemek 
se nenachází v ochranném pásmu přírodních rezervací ani v ochranném pásmu vodních zdrojů 
ani přírodních rezervací. 

Ochranná pásma na pozemku stavebníka 

Vodovod a kanalizace: DN ≤ 500   ochranné pásmo 1,5 m 

Elektřina – podzemní vedení    ochranné pásmo 1,0 m 

Rozvod a výroba tepla    ochranné pásmo 2,5 m 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Navrhovaná stavba je mimo záplavové území, dle základního mapového projektu 
města Jihlava vyjma přístavby objektu SO.02, která leží na hranici záplavové křivky Q100. 
Objekt se nenachází v poddolovaném území a není potřebné provádět ochranná opatření. 

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

V souvislosti s realizací inženýrských sítí bude docházet k částečnému omezování 
pohybu chodců a v dopravě vedené v přilehlé oblasti. Překopy komunikací a chodníků budou 
realizovány tak, aby směry pro dopravu a pro pěší zůstaly po dobu stavebních prací 
zachovány.  Rýhy v chodnících a komunikacích budou opatřeny lávkami a přejezdy, okraje 
výkopů musí být předepsaným způsobem zajištěny, označeny a za snížené viditelnosti 
osvětleny. 

Všechny cesty dočasně využívané pro pěší budou vybaveny ve smyslu opatření 
vyhlášky MMR č. 369/2001Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních a montážních prací 
zajistí zhotovitel vytýčení a zřetelné označení veškerých stávajících podzemních inženýrských 
sítí a rozvodů jejich příslušnými správci. Při výstavbě budou respektována ochranná pásma 
objektů, stávajících sítí a komunikací. 

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro 
dopravu materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování 
chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým 
stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  

Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště. 

Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném 
zachování jejich užívání veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení 
výkopů apod.).  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci realizace rekonstrukce nejsou kladeny požadavky na asanace ani kácení 
dřevin. V rámci rekonstrukce areálu je však k demolici určen objekt, na jehož místě bude 
vystaven nový objekt SO.01.2 v půdorysných rozměrech obdobných původnímu objektu.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Dočasný zábor veřejných ploch a veřejných komunikací pro potřeby stavby nebude 
uvažován. Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu. 
Vzhledem k rozsahu a charakteru prací není nutné řešit pozemkové vazby v návaznosti na 
pozemkový fond (nebude zasahováno a měněno využití dotčených ploch). 
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h) Územně technické podmínky 

Splašková kanalizace je navržena nová. Vývody vnitřní kanalizace budou vyústěny do 
revizních šachet. Nová splašková kanalizace bude svedena do stávající nápojné kanalizační 
šachty, dále přes čerpací stanici do veřejné kanalizace. 

Dešťová kanalizace je vyústěna výustním objektem do vodního toku. Pro odvod 
odpadní povrchové a dešťové vody bude zbudována nová stoka se zaústěním do stávající 
dešťové stoky vedené pod přístřešky ve dvoře. Druhá část - větev je navržena dvorem 
s novým vyústěním do vodoteče. Pro odvodnění dvora jsou navrženy nové uliční vpusti. 

Přípojka vodovodu k objektům je stávající PE90 s měřením spotřeby vody ve 
vodoměrné šachtě před hlavním objektem uvažované hlavní budovy. Po vstupu potrubí do 
hlavního objektu bude vodovod rozdělen na dvě větve, jedna větev bude sloužit pro vnitřní 
rozvod vody v objektu Hlavní budovy a druhá bude pokračovat jako venkovní areálový 
vodovod do objektu kotelny. 

Středotlaká přípojka plynu zůstane zachována. Zemní plyn bude odebírán ze 
stávajícího STL plynovodu, který je veden do kotelny v areálu. Bude vybudována nová STL 
přípojka DN 25, která vyústí ve výklenku ve zdi domu. Přípojka bude provedena z plastového 
potrubí PE 100. Svislá část přípojky bude provedena z plastového potrubí PE 100 vedeného 
v ochranné trubce. V souběhu s potrubím z PE bude v celé délce potrubí položen signalizační 
drát. 

Elektro 

Z důvodu nárůstu požadovaného elektrického příkonu, bude nutné provést úpravu 
trafostanice a výměnu transformátoru. S touto změnou bude nutné provést rekonstrukci 
stávající hlavní trafostanice (1NP SO.01.1), které bude spočívat ve výměně hlavního 
rozvaděče NN. Úpravy budou v souladu dle provozovatele distribuční sítě E-ON. 

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

Harmonogram postupu práce je potřebné vypracovat s generálním dodavatelem stavby 
před zahájení stavby. 

U provádění prací bouracích, výkopových či odkrývacích je nutné brát na vědomí 
pokyny projektanta/statika, v rámci zvýšené opatrnosti. 

 

Stavební práce budou probíhat pouze po nezbytně nutnou dobu a to v takovém 
rozsahu, aby neobtěžovaly nadměrně své okolí hlukem, prachem, či vibracemi. 
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY 
FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Stavba bude sloužit jako stavba školského zařízení. 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

 

zastavěná plocha objekt SO.01.1: 

1NP – 1544 m2 

2NP – 1655 m2 

Zastavěná plocha objektu SO.01 celkem: 3199 m2 

 

zastavěná plocha objekt SO.01.2: 

1NP (stávající objekt)  - 998 m2 

1NP (nový přístřešek)  - 141 m2  

1NP (přístavba)   - 281 m2  

Zastavěná plocha objektu SO.01.2 celkem: 1420 m2 

 

obestavěný prostor objekt SO.01.1: 

1NP: 5.410 m3 

2NP: 5.852 m3 

3NP: 5.524 m3 

4NP: 4.341 m3 

5NP: 4.060 m3 

6NP 4.425 m3 

Obestavěný prostor objektu SO.01.1 celkem: 24.343 m3 

 

obestavěný prostor objekt SO.01.2: 

1NP (stávající objekt)  - 998 m2 

1NP (nový přístřešek)  - 691 m2  

1.NP (přístavba)   - 1891 m3 

Obestavěný prostor objektu SO.01.2 celkem: 3.548 m3 
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Počet podlaží:   

SO.01.1    6 

SO.01.2    1 

Výška hřebene: 

SO.01.1    24,590 m 

SO.01.2    4,580 m 

Sklon střechy: 

SO.01.1    2% 

SO.01.2    2% 

 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Záměrem stavebníka je dokončení transformace areálu bývalé textilní továrny 
v katastrálním území Helenín 659827 na školní areál. Do nedávna byl areál využíván SUPŠ a 
Policií ČR. Záměr je takový, aby objekty areálu nové a rekonstruované byly využívány 
Střední školou stavební a obchodní a Muzeem Vysočiny. 

Záměr výstavby je v souladu s územním plánem města. Realizace se předpokládá 
v území, které je ÚPD vymezeno pro občanskou vybavenost. 

Urbanistické řešení: 

Zájmové území se v současné době nachází na severní straně jihlavské čtvrti Helenín. 
Severní strana areálu je ohraničena řekou Jihlava, ze západní a jižní strany příjezdovou 
komunikací. Východní stranu lemuje les. Celý areál se nachází v údolí. 

Urbanisticko-architektonické řešení areálu vychází z okolní urbanizace samotné okolní 
zástavby. 

Architektonické řešení: 

Architektonické řešení nástavby a přístavby objektu vychází z předpokladu zachování 
stávajícího areálu v podobě průmyslového objektu, doplněného novou opticky hmatatelnou 
hmotou. 

Nové části budou materiálově a tvarově odlišeny přijatelným způsobem – členěním 
oken, představenými prvky fasády a doplňky konstrukcí jako sloupy, obklady a pilíře. 
Barevně pak budou určené části sjednoceny se stávající budovou – především veškeré 
zateplené stěny a římsy. Podokenní parapety budou v určitých místech podtrženy barevným 
obkladem či omítkou dle jednotlivých pohledů. V rekonstruovaných prostorech bude 
sjednocena barva oken a dveří na tmavě- šedou či antracitovou. Předsazené prvky budou 
provedeny ze systémového kovového obkladu 
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2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

V hlavním objektu SO.01.1 je soustředěna administrativní část školy v 4NP. V tomto 
podlaží jsou dále umístěny v přímé návaznosti na vstup do objektu šatny a sociální zázemí 
žáků a mistrů. Z tohoto podlaží je přístup do dílen lehké stavební výroby do 5NP a 6NP, kde 
jsou umístěny dílny klempířské, elektro, instalatérské, pokrývačské a suchých montovaných 
konstrukcí. D9lny s těžkým provozem jsou umístěny v 1NP (na terénu), zde se nacházejí 
provozy – kovárny, truhlářské strojní a ruční dílny a dílny mokrých stavebních technologií. 
V návaznosti na každou z dílen je denní místnost pro pobyt žáků v době pracovní přestávky. 

2NP a 3NP objektu užívá jiný subjekt, to je Muzeum Vysočiny. V těchto prostorách 
jsou umístěny depozitní sbírky s badatelnami. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově 
a zrakově postižených.  

Stavba splňuje veškeré požadavky dané příslušnými normami a vyhláškami, zejména 
Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

Komunikace pro pěší jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., s max 
výškovým rozdílem 20 mm. Podélné skony komunikací jsou menší než 8,33%. Výška 
přechodů a návaznosti terénu a vstupu do objektu je rovněž s výškovým rozdílem 20 mm. 
Další konstrukce jako například vstupní dveře, vnitřní komunikace, vnitřní dveře, rampy, 
úprvay zábradlí jsou navrženy v souladu s výše citovanou vyhláškou. Prosklené konstrukce 
musí být opatřeny bezpečnostními prvky, a to ve výšce 1400 nebo 1600 mm nad podlahou. 
Svislá doprava v objektu je zajištěna výtahem se sedátkem, zvukovým hlášením stanic a 
ovládacím panelem s Brailovým písmem. Sociální zázemí jsou pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace navržena ve 2NP a 4NP a v 1NP. Všechny vnitřní dveře jsou 
navrženy bez prahů. Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností phybu a orientace jsou 
navržena dvě (celkový počet stání do 40 míst).  

 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, aby byla z hlediska bezpečnost při užívání stavby v souladu 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT Ů 

a) Stavební řešení 

SO 01.1 - Hlavní budova – čtyřpodlažní část 

Původní budova je čtyřpodlažní, původně sloužila jako textilní továrna a později jako 
sklady Policie ČR.  
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Konstrukční systém je zděný trojtakt, střední trakt tvoří podélná chodba. Obvodové 
zdivo je masivní, tloušťka zdiva ve 2NP je cca 800 mm, ve vyšších patrech 600 mm. Střední 
nosné zdi jsou štíhlé, tloušťka 320 – 360 mm včetně omítek. Ve dvou místech je jedna střední 
zeď nahrazena monolitickým betonovým skeletem.  

V 5NP jsou již místo středních nosných zdí pouze pilíře a prostor 5NP je spojený do 
jednoho celku. Střecha je sedlová, konstrukční systém střechy je neznámý.  

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace bude proveden stavebně technický 
průzkum se zaměřením na pevnostní charakteristiky zdiva, zejména středních nosných stěn.  

Návrh nástavby vychází z předběžného statického výpočtu, kdy byly vytipovány 
nejvíce zatížené nosné konstrukce objektu. Na základě tohoto výpočtu lze odvodit, že i ve 
stávajícím (= víceméně původním) stavu je zejména střední nosné zdivo značně zatížené a 
pokud byla původní konstrukce řádně navržena a provedena, muselo být použito zdivo značně 
vysoké pevnosti. Obvodové zdivo je vzhledem ke své tloušťce namáháno méně a navíc se 
únosnost tohoto zdiva zvýší zazděním řady okenních otvorů.  

Proto je nástavba navržena tak, aby střední nosné zdivo bylo přitíženo co nejméně, to 
je umožněno vloženou svislou ocelovou konstrukcí. Obvodové zdivo bude plně přenášet 
zatížení nástavbou, pouze se počítá s lokálním vyztužením zdiva, které bude upřesněno na 
základě stavebně technického průzkumu. 

Navzdory minimálnímu přitížení středního nosného zdiva může následný stavebně 
technický průzkum prokázat, že nosnost zdiva nevyhovuje ani současnému stavu objektu a 
jeho využívání a v takovém případě by bylo nutné zesílit zdivo torktretováním apod. 
Zesilování zdiva je značně investičně nákladné a v tomto případě nemá žádnou souvislost 
s navrhovanou nástavbou, jde především o to, aby zdivo vyhovělo stávajícímu stavu a užívání 
objektu. 

Nástavba 6NP začíná demolicí střechy, odbouráním zdiva 5NP pod věnec, odbouráním 
pilířů nad středními nosnými stěnami nižšího podlaží. Následně se provede nová ocelová 
nosná konstrukce, která bude mít samostatné základové patky, a sloupy budou členěné ze 
dvou U profilů, budou přiložené ke středním nosným stěnám a prospojkované. V 5NP A 6NP 
budou sloupy HEB průřezů, v úrovni stropu bude na sloupech podélný průvlak pro uložení 
stropů a střechy. Obvodové zdivo v 6NP bude z cihelných bloků Porotherm nebo jiných 
ekvivalentních bloků. 

SO 01.1 - Hlavní budova – jednopodlažní část 

Tato část objektu je jednopodlažní (2NP), má opět masivní obvodové stěny, uvnitř 
objektu jsou nosné ocelové (litinové) sloupy, které nesou sedlovou střechu. Střecha se 
odstraní, zdivo se odbourá pod věnec, vybetonuje se nový věnec, postaví se nová podélná 
rámová ocelová konstrukce. Na obvodové stěny a nový ocelový podélný rám se uloží nové 
stropy z dutinových předepjatých stropních panelů. Budova se zvýší o jedno podlaží (3NP) – 
vyzdí se obvodové stěny a zřídí další patro ocelového rámu. Celá konstrukce bude mít rezervu 
pro nástavbu jednoho dalšího podlaží v budoucnosti. 
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SO 01.2 - Hlavní budova – přístavby 

Vzhledem ke stavu stávajících přístaveb bylo rozhodnuto o jejich demolici a nové 
výstavbě, rozměry cca kopírují původní stav. Vesměs je jedná o zděné jednopodlažní objekty 
s lehkou pultovou střechou. 

 
b) Konstrukční a materiálové řešení 

Technické řešení 

SO 01.1 - Hlavní budova – obecný popis konstrukcí 

Stávající objekt je čtyřpodlažní (2 až 5NP). 

Svislé nosné konstrukce jsou převážně zděné, pouze v části středních nosných stěn 
jsou dva úseky s monolitickými betonovými sloupy. Obvodové stěny jsou masivní, tloušťka 
600 mm, ve 2NP přes 800 mm. Střední nosné stěny jsou štíhlé – dle zaměření stávajícího 
stavu 320 až 360 mm. Tato tloušťka je i vzhledem ke konstrukční výšce limitující pro 
únosnost zdiva. Proto je konstrukce nástavby řešena tak, aby střední nosné stěny byly 
přitíženy co nejméně. Proto jsou pro nástavbu navrženy nové nosné sloupy, které jsou 
založeny na nových patkách, provedených pod stávajícími základovými pasy. Tyto sloupy 
jsou ve 2 – 4NP složené ze dvou válcovaných U profilů, mezi kterými prochází stávající zeď. 
V 5NP a 6NP jsou již sloupy provedeny z HEB průřezů a leží v ose dolních sloupů. 

Přístavby. 

Svislé nosné konstrukce jsou převážně zděné, v místě větších okenních otvorů jsou 
doplněné zazděnými ocelovými sloupky, které slouží pro uložení nadokenních překladů. 
Velká dílna má vzhledem k rozměrům dvě vnitřní řady ocelových sloupů. 

Stávající stropy hlavního objektu jsou monolitické. Chodbový trakt je zastropen 
deskou, krajní trakty vzhledem k rozpětí mají trámečkový strop. 

Strop nad 5NP bude z prefabrikovaných panelů Spiroll: Panely jsou uloženy na 
obvodových stěnách a na středních podélných ocelových průvlacích.  

Strop nad 6NP (střecha) bude z válcovaných nosníků a nosného trapézového plechu. 
Pouze dílčí části stropu – strop výtahu, schodišťové prostory – budou z prefabrikovaných 
panelů Spiroll. Schodiště jsou dle požadavků specialisty PO řešena jako CHÚC a proto jsou 
zde ve stropní konstrukci osazeny větrací světlíky. Otvory pro tyto světlíky (a pro výlez na 
střechu) jsou řešeny ocelovými výměnami pro přerušení panelů. 

Strop nad 2NP a nad 3NP bude z prefabrikovaných panelů Spiroll budou výšky 265 
mm. Panely jsou uloženy na podélných obvodových stěnách a středním podélném ocelovém 
průvlaku. V místě sloupů je průvlak rozšířen, vytváří se tak hlavice, která jednak zesiluje 
průvlaky v místě maximálního namáhání a zároveň slouží pro uložení stropních panelů, které 
musí mít výřez v místě sloupů. 

Příčky v jednotlivých podlažích neleží nad sebou, a proto jsou panely dimenzovány 
tak, že vždy přenáší veškeré zatížení (včetně příček!) daného podlaží. (Výrobce panelů ani na 
jiné řešení nepřistupuje, buďto panel přenáší plnou tíhu příčky nebo je mezi panely mezera a 
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příčka probíhá z podlaží do podlaží). 

Celkem se řeší 3 schodiště. V hlavní budově, která se zvyšuje o jedno podlaží, se musí 
obě stávající schodiště dobudovat do 6NP. Jsou uvažována schodiště z betonových 
prefabrikátů.  

Konstrukční trojtakt nevyhovuje uvažovanému využití objektu a proto je nástavba 
navržena tak, aby vnitřní dispozice (5NP a 6NP) byly co nejvolnější a v 5NP a 6NP jsou proto 
místo středních stěn navrženy ocelové sloupy v podélných roztečích 6,40m. Tyto sloupy 
přenáší značné síly, a proto jsou v nižších podlažích v místech těchto sloupů navrženy 
železobetonové monolitické sloupy.  

Tím je docíleno, že střední nosné zdivo je přitíženo co nejméně, nástavba střední 
nosné zdi v podstatě nepřitěžuje. Obvodové zdivo bude plně přenášet zatížení nástavbou, 
pouze se počítá s lokálním vyztužením zdiva, které bude upřesněno na základě stavebně 
technického průzkumu. 

Vybourávání středních nosných stěn v úrovni 2NP a 3NP bude prováděno při 
vyklizeném objektu. Detailní postup podchycení a provedené prací určí zhotovitel stavby 
v rámci své realizační dokumentace.  

Nástavba 6NP začíná demolicí střechy, odbouráním zdiva 5NP pod věnec, odbouráním 
pilířů nad středními nosnými stěnami nižšího podlaží. Následně se provede nová ocelová 
nosná konstrukce, která bude osazena nad nové železobetonové sloupy provedené v rámci 
zesilován zdiva 2- 4NP. 

Ocelová konstrukce je patrová, skládá se ze sloupů HEB průřezu a průvlaků z HEB 
průřezů pro uložení stropů a střechy. Obvodové zdivo v 6NP bude z cihelných bloků 
Porotherm nebo jiných ekvivalentních bloků. V 6NP jsou v podélných stěnách navrženy velké 
okenní otvory a proto jsou do obvodových stěn vloženy ocelové sloupky, které přenáší 
zatížení atiky a střechy. 

Stávající monolitické stropy 

Únosnost stávajících monolitických stropů nebyla zjištěna ani nebyla nijak 
prověřována. V předběžném statickém výpočtu bylo uvažováno stálé zatížení dle stavební 
části projektu (včetně nových podlah ve 4NP a 5NP) a užitné zatížení dle charakteru provozu. 
Vlastní stropy nejsou vzhledem k absenci jakýchkoliv informací posouzeny. V rámci realizace 
rekonstrukce se proto musí detailně prosondovat monolitická konstrukce stropů – pevnost 
betonů, průřezové rozměry, vyztužení a na základě tohoto průzkumu se musí posoudit 
stávající stropy a případně provést zesílení (lepené SIKA pásky apod.). Zároveň je třeba mít 
vždy na paměti, že definitivní stanovení užitného zatížení musí vycházet i z reálné únosnosti 
svislých konstrukcí a základů. 

 Stávající základy 

Dle IGP provedeném na staveništi je v místě hlavního objektu skalní podlaží v malé 
hloubce a předběžně lze očekávat, že budova byla založena na skalním podloží. Při zběžné 
prohlídce objektu nebyly zjištěny žádné významné trhliny či jiné závady, které by svědčily o 
nedostatečném založení objektu. Obvodové stěny jsou masivní, a pokud jsou založeny na 
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skalním podloží, tak při běžném konstrukčním rozšíření základů o cca 10 cm na každou 
stranu proti líci zdi musí být dostatečné. Střední zdi přenášejí zhruba stejné zatížení a 
vyžadují cca stejnou šířku základů, a proto musí být základy středních nosných stěn rozšířeny. 

Uvnitř hlavního objektu byly provedeny kopané sondy ke zjištění geometrie základů a 
základových poměrů. Vzhledem ke složitosti základových poměrů, kdy může být skalní 
podloží v různé hloubce, je třeba v rámci realizace stavby provést detailní stavebně technický 
průzkum základů. Vzhledem k tomu, že se budou nejprve provádět patky pro železobetonové 
sloupy, budou výkopy pro tyto patky sloužit zároveň jako průzkumné sondy. Jejich osová 
vzdálenost 6,40 m pak poskytuje dostatečnou podrobnost pro detailní stanovení průběhu a 
únosnosti základové spáry. 

V přístavbě bude zřízen nový vstup do hlavní budovy, zde je navrženo nové schodiště 
mezi 1. NP (přístavba) a 2NP (hlavní budova). Také toto schodiště bude prefabrikované. 

SO 02 – Přístavba kotelny 

Zdivo přístavby bude provedeno z cihelných bloků tl.45cm, střecha je navržena 
z válcovaných nosníků a nosného trapézového plechu. 

Vzhledem k velké hloubce skalního podloží a velké mocnosti zemin nevhodných pro 
zakládání (měkké náplavy) bude objekt včetně přístřešku založen na pilotách. 

SO 04 - venkovní úpravy a zpevněné plochy - lávka 

Konstrukce se skládá z hlavních nosníků (v mírném spádu), které jsou ve vodorovné 
rovině zavětrovány. Tyto hlavní nosníky jsou podepřeny kyvnými stojkami (v kolmé rovině 
rovněž zavětrovanými) a krajní podpěrou, která tvoří pevný bod lávky. Na opačné straně u 
SO.01.1 je lávka od budovy oddilatována. 

Ocelová konstrukce je zinkována ponorem. Vlastní mostovka je ze železobetonových 
panelů, které jsou spřaženy pomocí vysokopevnostních šroubů s hlavními nosníky. Na těchto 
panelech je pak vodotěsná a nášlapná vrstva. 

Podpěry lávky jsou kotveny pomocí předem zabetonovaných kotevních prvků. 

 

Dispoziční řešení: 

Objekt SO 01 – hlavní stavební objekt  (parcelní číslo .345,.347) 

1NP – Bude se zde nacházet truhlářská dílna se zázemím jak sociálním, tak i 
administrativním z hlediska kancelářských prostor a denních místností.  

Na truhlářskou dílnu navazuje nově řešený vstup do objektu provedený jako prosklená 
konstrukce s plochou střechou. Na tento vstup navazuje kovárna a zámečnická dílna. 

Vedle zámečnické dílny je umístěn nákladní výtah, na výtah navazuje dílna 
průmyslovka včetně zázemí. 

2NP a 3NP – tyto prostory budou sloužit jako depozitáře pro Muzeum Vysočiny 
(Jihlava a Pelhřimov). Dále se zde budou nacházet soc.zázemí, badatelny, chodby 
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4NP – nachází se zde šatny, učebna, kanceláře a příslušné sociální zařízení. 

5NP a 6NP – zde budou umístěny dílny, denní místnosti, sklady  

 

Objekt SO 02 – objekt kotelny, dílen, údržby (parcelní číslo. 342) 

V části dispozice budou provedeny nové učňovské dílny (truhlářská a tesařská). Pro 
tyto účely bude v zadní části objektu zbudováno sociální zázemí. Bude se jednat o nové 
rozšíření stávajícího objektu na úkor původního ocelového venkovního přístřešku a 
věžovitého objektu pro dopravu strusky. 

Objekt SO 03 – ocelové přístřešky ve dvorní části (parcelní číslo 339/2, 346, 344/1) 

Jedná se o stávající ocelové objekty, které budou sloužit jako sklady stavebních 
materiálů. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby nemohlo dojít k působení zatížení v průběhu výstavby a 
užívání s následkem: 

Zřícení stavby nebo její části 

Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Byl vypracován statický posudek statikem – byly posuzovány nově navržené 
konstrukce pro daný typ využití. Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo ke zřícení stavby, 
či její části. V průběhu výstavby musí být dodržovány technologické postupy, například u 
betonových konstrukcí kvůli vzniku nepřípustného přetvoření, které je stanoveno normou a 
Eurokódem. Taktéž je nepřípustné, aby došlo k poškození jiných částí stavby nebo 
technologických zařízení či instalovaného vybavení z důvodu většího přetvoření nosné 
konstrukce. 

 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 

a) Technické zařízení 

Vytápění objektu a ohřev TUV je řešen v návaznosti na stávající kotelnu umístěnou 
v objektu SO.02.  Původní vytápění objektu SO.01 bylo navrženo jako parní, toto bylo 
nahrazeno centrálním teplovodním systémem. 

V místnostech pod okny budou dle PD osazeny radiátory. 



40 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Kotel na plyn (dle kapacity vytápěného objektu) 
Zdrojem tepla jsou dva stacionární teplovodní kotle, které mají výkon 1200 kW 
(2 x 600) s teplotním spádem 80/60°C (teplovodní systém). 

2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Podrobně popsáno a řešeno v části C – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Není 
součástí DP.  

2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) Kritéria hospodaření s energiemi 

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, dále se zákonem č. 318/2012 Sb., zákon, kterým se mění zákon 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Všechny navrhované 
konstrukce stavby splňují požadavky normy ČSN 73 0540 – 2: 2011 Tepelná ochrana budov – 
Požadavky na součinitele prostupu tepla konstrukcí. Součástí této DP není část Vytápění. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů 

Alternativní zdroje energií nebyly řešeny (solární panely, fotovoltaika), neboť objekt a 
celý areál se nachází v údolí řeky v zalesněném terénu se skalnatým podložím. 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 

Z hlediska hygieny, ochrany zdraví a ŽP je stavba řešena v soulad s platnou 
legislativou, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména § 10 
Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí. 

2.11 OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI Ú ČINKY VN ĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu 

Při provádění radonového průzkumu na stavebním pozemku v katastrálním území 
Helenín, pozemek parcelní číslo 339/1, 339/2, 342 – st., 344/1, 346 – st., 347 – st., 348/1, byl 
zjištěn radonový index středního rizika. 

Jako ochrana před tímto rizikem je navržen hydroizolační pás 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba je chráněna před účinky bludných proudů. V rámci primární ochrany je řešeno 
zvýšené předepsané krytí výztuže minimální tloušťky krycí vrstvy betonu pro předepsanou 
značku a třídu prostředí. 

Ochrana proti bludným proudům se taktéž vztahuje na nově budované přípojky. 
V rámci vodovodu je ochrana proti bludným proudům řešena použitým materiálem HDPE. 
Kanalizace bude provedena z PVC. 
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c) Ochrana před technickou seismicitou 

V prostoru projektovaného staveniště se nenachází žádný zdroje technické seismicity. 
Nejsou zde evidovány žádné projevy svahových deformací, ani v širším okolí nejsou 
evidována sesuvná území. Projektant však navrhuje zpevnění svahu na jižní stranně objektu 
SO.01 geomřížemi – zabránění případného padání kamenů, nebo sesuvu hlíny. 

d) Ochrana před hlukem 

Návrh všech konstrukcí je proveden tak, aby konstrukce splňovaly požadavky 
ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků. 

e) Protipovodňová opatření 

Navrhovaná stavba je mimo záplavové území, dle základního mapového projektu 
města Jihlava vyjma přístavby objektu SO.02, která leží na hranici záplavové křivky Q100.  

 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Splašková kanalizace je navržena nová. Vývody vnitřní kanalizace budou vyústěny do 
revizních šachet. Nová splašková kanalizace bude svedena do stávající nápojné kanalizační 
šachty, dále přes čerpací stanici do veřejné kanalizace. 

Dešťová kanalizace je vyústěna výustním objektem do vodního toku. Pro odvod 
odpadní povrchové a dešťové vody bude zbudována nová stoka se zaústěním do stávající 
dešťové stoky vedené pod přístřešky ve dvoře. Druhá část - větev je navržena dvorem 
s novým vyústěním do vodoteče. Pro odvodnění dvora jsou navrženy nové uliční vpusti. 

Přípojka vodovodu k objektům je stávající PE90 s měřením spotřeby vody ve 
vodoměrné šachtě před hlavním objektem uvažované hlavní budovy. Po vstupu potrubí do 
hlavního objektu bude vodovod rozdělen na dvě větve, jedna větev bude sloužit pro vnitřní 
rozvod vody v objektu Hlavní budovy a druhá bude pokračovat jako venkovní areálový 
vodovod do objektu kotelny. 

Středotlaká přípojka plynu zůstane zachována. Zemní plyn bude odebírán ze 
stávajícího STL plynovodu, který je veden do kotelny v areálu. Bude vybudována nová STL 
přípojka DN 25, která vyústí ve výklenku ve zdi domu. Přípojka bude provedena z plastového 
potrubí PE 100. Svislá část přípojky bude provedena z plastového potrubí PE 100 vedeného 
v ochranné trubce. V souběhu s potrubím z PE bude v celé délce potrubí položen signalizační 
drát. 

 

Elektro 

Z důvodu nárůstu požadovaného elektrického příkonu, bude nutné provést úpravu 
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trafostanice a výměnu transformátoru. S touto změnou bude nutné provést rekonstrukci 
stávající hlavní trafostanice (1NP SO.01.1), které bude spočívat ve výměně hlavního 
rozvaděče NN. Úpravy budou v souladu dle provozovatele distribuční sítě E-ON. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Pro objekt SO.01 bude rozvod proveden ze silového kabelu AYKY 3x240+120 mm2 
s ukončením v rozvaděči. Napojení jednotlivých částí bude realizováno samostatně z hlavního 
rozvaděče. 

U objektu SO.01 bude využito stávajících rozvodů kabelem AYKY 3x240+120 mm2. 

 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Řešené plochy jsou rozděleny do tří úseků (plochy, které mají charakter účelové 
komunikace a přístupový chodník) a plochy, které bezprostředně navazují na rekonstruované 
objekty.  

Přístup do objektu SO.01.1 je tvořen novým areálovým chodníkem, který navazuje na 
stávající přístupovou obslužnou komunikaci z jihozápadní strany stavby. Přístup do objektu je 
netradičně řešen do 4NP z provozních důvodů. Šíře chodníku je volena 2,0 m, na chodník 
bude navazovat ocelová lávka (lávka je součástí objektu SO.O1), pomocí níž bude překonán 
výškový rozdíl vstupu do budovy a chodníku. Další část je tvořena účelovou areálovou 
komunikací vedenou v místě stávající komunikace s proměnným šířkovým uspořádáním. 
Zbývající plochy jsou vedeny z části v místě stávající komunikace a v další části v místě 
původní zpevněné panelové plochy.   

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V těsné blízkosti objektů jsou vybudovány zpevněné plochy navazující na vstupy do 
objektů – viz projektová dokumentace. Uspořádání vlastních ploch vychází ze stávající 
zástavby a výškové úrovně jednotlivých vstupů do objektů. 

c) Doprava v klidu 

V řešeném areálu není řešena doprava v klidu. Dle nového záměru investora je daná 
maximální kapacita objektů, která činní – 33 osob personálu SŠSaO Jihlava, 247 žáků SSŠaO 
Jihlava a 4 osoby personálu Muzea Vysočiny. Počet potřebných stání dle ČSN 73 6110 k výše 
uvedené kapacitě objektů je – 34 míst. Počet navržených stání parkoviště – 35 míst, z toho 
2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V prostoru objektu se nenachází žádná cykloturistická trasa. V blízkosti však je 
vybudována cyklistická stezka – na druhé straně řeky (Jihlava – Raabs). 
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH A TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

V jihozápadní části areálu (návaznost na přístupový chodník a lávku) bude plocha 
pozemků zatravněna a ponechána původní výsadba stromů i náletových dřevin. Velké 
výškové převýšení v této části si vynutí terénní úpravy tak, že svahy budou pokryty geotextilií 
a následně geotextilií s trávníkem. 

Uvnitř areálu (SV část – návaznost na řeku) je v rámci terénních úprav ponechána 
původní zeleň uprostřed dvora, kde se nachází původní vegetace. 

Drobné úpravy zeleně kopírující některé z parkovacích míst jsou řešeny a osázeny tak, 
aby neohrožovaly bezpečnost osob, výsadba je provedena z růží a skalníku do korového 
násypu. 

 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A 

JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Provoz školy v Heleníně nezpůsobí v sledovaném území nadměrné znečištění ovzduší.  

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména 
zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. 
S ohledem na umístění staveniště do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací 
v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální 
možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.  

Zejména bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné 
prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být 
neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem.  

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude 
zabezpečeno tak, aby se nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Nově budovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Stávající 
ekologické funkce a vazby v okolí nebudou narušeny. V nejbližším okolí rekonstruovaného 
areálu se nevykytují památné stromy, žádní chránění živočichové ani chráněné rostliny. 

c) Vliv na soustavu chráněných území natura 2000 

Stavební objekty, řešené touto dokumentací, nezasahují do soustavy chráněných území 
natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjištění EIA není potřebné. Stavba se nenachází v záměrech vyžadujících toto 
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stanovisko. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma byla navržena v rámci jednotlivých přípojek k rozvodným sítím. Tato 
ochranná pásma jsou vyznačena na výkrese – Situace. 

 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Na základě vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů obyvatelstva, 
nebudou na stavbu kladeny požadavky civilní ochrany, respektive ochrany obyvatelstva, proto 
nebude Hasičský záchranný sbor klást žádné požadavky z hlediska civilní ochrany. 

Při vzniku mimořádné situace poslouží pro úkryt obyvatelstva přirozené ochranné 
vlastnosti budovy. 

 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

Voda po dobu výstavby bude zajištěna ze stávající přípojky. Na této přípojce bude 
osazen staveništní vodoměr. 

Elektrická energie bude na staveniště zajištěna ze stávajících zdrojů, stavba bude 
připojena přes staveništní rozvaděč. Rozvaděč bude napojen na stávající (původní) 
trafostanici v objektu SO.01.1 (navazující na výtahovou šachtu). 

Kanalizace pro potřeby stavby bude využívána stávající, venkovní plocha areálu je 
odkanalizována do veřejné kanalizační sítě (splaškové), dešťové vody jsou zasakovány 
v ploše staveniště, přebytek sveden do přilehlé vodoteče pomocí stávajících vpustí. 

b) Odvodnění staveniště 

Veškerá dešťová voda bude likvidována zasakováním vody na pozemku investora, tj. 
areálu stavby. Veškeré stroje použité v průběhu realizace stavby musí být v dobrém 
technickém stavu a musí být pravidelně kontrolovány, aby nedocházelo k úniku provozních 
kapalin a následně k znečištění půdy. Velikost odvodňované plochy se nemění. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Areál staveniště SŠSaO Jihlava je napojen na místní komunikaci skupiny C 
procházející Helenínem a vedoucí k budovám školy, která na příjezdu k Helenínu ústí na 
komunikaci III. třídy (602) – směr Jihlava - Brno. V průběhu výstavby nebudou vyvolány 
žádné stavební úpravy, dopravní omezení ani dopravní změny v komunikačním systému 
v dané lokalitě.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění rekonstrukce areálu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice a kácení 
dřevin 

V rámci realizace rekonstrukce nejsou kladeny požadavky na asanace ani kácení 
dřevin. V rámci rekonstrukce areálu je však k demolici určen objekt, na jehož místě bude 
vystaven nový objekt SO.01.2 v půdorysných rozměrech obdobných původnímu objektu. 

Před započetím stavebních prací bude staveniště uzpůsobeno pro potřeby zhotovitele 
stavby. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Dočasný zábor veřejných ploch a veřejných komunikací pro potřeby stavby nebude 
uvažován. Vzhledem k rozsahu a charakteru prací není nutné řešit pozemkové vazby 
v návaznosti na pozemkový fond (nebude zasahováno a měněno využití dotčených ploch). 

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

Během celé výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých 
stavebních materiálů, výkopová zemina ze zesilování základových patek a inženýrských sítí, 
odpad obalů a malé množství odpadů komunálních v závislosti na skutečném provedení. 
Použité obaly (jedná se o papír, eventuelně PVC obal) je třeba třídit a nabízet k využití, popř. 
odevzdání jednotlivých druhů odpadů (recyklační dvory, skládka TKO). Případné nebezpečné 
odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a odstranění pomocí oprávněných osob. 
Předpokládané další druhy odpadu jsou v následující tabulce. 
 

Přehled odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě: 
 

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

08 01 11 
N 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

      2 

08 01 12 
1. O 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
(např. vodouředitelné barvy) 

      2 

08 04 09 
N 

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

      2 

08 04 10 
O 

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 
08 04 09       2 

14 06 03 
N 

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel     1,2 

15 01 01 
O 

Papírové a lepenkové obaly       1 

15 01 02 
O 

Plastové obaly       1 

15 01 03 
O 

Dřevěné obaly       1 

15 01 04 
O 

Kovové obaly       1 

15 01 05 
O 

Kompozitní obaly       1 

15 01 06 
O 

Směsné obaly       1 
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Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

15 01 07 
O 

Skleněné obaly       1 

15 01 09 
O 

Textilní obaly       1 

15 01 10 
N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

    1,2 

15 02 02 
N 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

    1,2 

15 02 03 
O 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02     1,2 

17 01 06 
N 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahujících nebezpečné látky 

      2 

17 01 07 
O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

    1,2 

17 02 01 
O 

Dřevo       1 

17 02 02 
O 

Sklo       1 

17 02 03 
O 

Plast       1 

17 02 04 
N 

Sklo, plasty a dřevo obsahujících nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

      2 

17 03 02 
O 

Asfaltové směsi (neobsahující dehet) neuvedené pod číslem 
17 03 01 

    1,2 

17 04 01 
O 

Měď, bronz, mosaz       1 

 
17 04 02 
O 

 
Hliník  

       
      1 

17 04 05 
O 

Železo a ocel       1 

17 04 07 
O 

Směsné kovy       1 

17 04 10 
N 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 
látky 

    1,2 

17 04 11 
O 

Kabely (bez nebezpečných látek) neuvedené pod číslem 17 04 
10 

      1 

17 05 03 
N 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky       2 

17 05 04 
O 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03     1,2 

17 06 01 
N 

Izolační materiál s obsahem azbestu        2 

17 06 03 
N 

Jiné izolační materiály, které nebezpečné látky        2 

17 06 04 
O 

Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

    1,2 

17 08 02 
O 

Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými 
látkami) neuvedené pod číslem 17 08 01     1,2 

17 09 03 
N 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

      2 

17 09 04 
O 

Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných 
látek) neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

    1,2 

20 02 01 
O 

Biologicky rozložitelný odpad       3 
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Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

20 03 01 
O 

Směsný komunální odpad     1,2 

 

Vysvětlivky: 

- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 

   2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 

   3 – biologická úprava 

- kategorie odpadu: O - ostatní 

   N – nebezpečný 

h) Bilance zemních prací 

Minimální rozsah zemních prací (zesilování základových patek) je možné vyřešit 
v rámci vyrovnání terénních nervností v rámci areálu ve strojové části odpadového 
hospodářství. Dojde-li ke skladování výkopku, bude skladován na pozemku stavebníka na 
deponii v maximální výšce 1,5 m po dobu nejvýše 2 let. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

ZOV musí být oddržovány v průběhu celé realizace rekonstrukce areálu, aby nedošlo 
k poškození životního prostředí v důsledku případného úniku ropných látek do přilehlého 
vodnho toku a podzemních vod, ke znečištění vzduchu při likvidaci spalitelného odpadu či 
nedostatečným zajištěním lehkých materiálu proti odfouknutí. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pracovníci na stavbě musí dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci. Je nutno dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
animálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Tuto odpovědnost nese zadavatel, 
zhotovitel a stavební dozor. Povinností zadavatele stavby je zajištění Plánu BOZP a PO na 
staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán musí být 
v souladu s potřebami bezpečné a zdraví neohrožující práce.  

V průběhu výstavby bude na stavbu dohlížet koordinátor bezpečnosti práce.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčené stavby, tj. navazující areál SUPŠG Helenín, není rekonstrukcí ovlivněn a 
nejsou vyvolány žádné úpravy v rámci bezbariérového užívání. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V průběhu výstavby nebudou prováděna žádná dopravní a inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
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Rekonstrukce celého areálu bude prováděna v průběhu klimatických změn celého 
roku, což jsou standardní podmínky, není nutné řešit speciální opatření. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

- provedení hrubých terénních úprav 

- úprava systému vytápění - nutno provést ústřední vytápění včetně předávacích stanic 
a kotelny tak, aby bylo možné zabezpečit vytápění a ohřev vody do zahájení provozu SUPŠG 
v září 2016. 

- objekt SO.01 – odstranění stávajících přístavků 1NP 

- zpevnění a sanace svahu – tzn. vybudování opěrné zdí a provedení geotextílií 

- vytýčení a výškové osazení objektu, provedení zemních prací,  

- nástavba 2NP a 3NP (muzeum), provedení nástavby 5.NP (zdivo z keramických 
tvárnic + ocelová konstrukce, trapézový plech) 

- provedení vnějších omítek, úprava soklu a provedení vnějších obkladů 

- provedení přístaveb 1.NP objektu SO.01 (zdivo z keramických tvárnic + ocelová 
konstrukce, trapézový plech) 

- vyzdívání příček, rozvody ZTI, elektro, a vytápění řešených objektů (SO.01 a SO.02) 

- vnitřní omítky, skladby hrubých podlah, osazení oken a vstupních dveří 

- obkladačské a sádrokartonářské práce 

- konečné malby, kompletace zařizovacích předmětů  

- truhlářské práce, kompletace podlah, interiérové vybavení 

- provedení přístavby objektu SO.02 (pilotové zakládání, zdivo z keramických tvárnic 
+ ocelová konstrukce, trapézový plech) 

- provádění stavebních úprav stávajících objektů (SO.01, SO.02, SO.03) 

- provádění venkovních sítí ZTI a EL 

- zhutnění podkladových vrstev a provedení venkovních zpevněných ploch 

- rozprostření ornice a provedení úprav zelených a zpevněných ploch 
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1. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Jedná se o rekonstrukci areálu bývalé textilní továrny, jejímž novým využitím bude 
školské zařízení pro výuku praktické výuky Střední školy stavební a obchodní Jihlava. 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:  Rekonstrukce areálu bývalé textilní 
továrny 

Místo stavby:  Hálkova 42, Helenín 

Okres:      Jihlava 

Katastrální území:    Helenín [659827] 

Hlavní stavebník:  Střední škola stavební a obchodní Jihlava, 
s.r.o. 

Hlavní projektant:    Kanapas, a.s. 

Zhotovitel:     Bratři Pozemákové 

 

1.2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 

Vlastní staveniště je vymezeno původní zástavbou textilní továrny, a to výrobními 
prostory v rámci hlavního objektu SO.01, který je doplněn stavbou kotelny SO.02 a dalšími 
objekty, které v původních podmínkách doplňovaly kompletní provoz textilní továrny. 
Staveniště je tedy ohraničeno a vymezeno hranicemi stávajících uživatelů, a to škol ŠUPŠG a 
Školy stavební a obchodní Jihlava s.r.o. V rámci realizace rekonstrukce bude využito 
rozdělení stávajícím oplocením doplněné o oplocení staveništní. Vzhledem k velikosti plochy 
areálu není nutný další zábor ploch. 

V těsné blízkosti areálu je vodoteč – řeka Jihlava, při přípravě a realizaci stavebních 
procesů nesmí dojít k jejímu znečištění.  

 

2. ROZSAH STAVENIŠTĚ 

2.1 POPIS A STAV STAVENIŠTĚ 

Plocha staveniště se rozprostírá na parcelách: .345, .347, .342, 346, 344/1, 339/1, 
339/4, 339/2, 348/1, 348/2. Staveniště je nepravidelného tvaru. Staveništěm vede zpevněná 
komunikace ve tvaru slzy tak, že není třeba budovat obratiště. Staveniště se celé nachází na 
zpevněné ploše. V místech vyznačených na situaci ZS jsou různé povrchové úpravy 
s dostatečnou únosností a není tedy nutné zhotovovat nové dočasné plochy pro potřeby 
zdvihacích mechanismů. Rekonstruovaný objekt se nachází v k.ú. Jihlava - Helenín.  

Přístup na stavební pozemky po dobu výstavby bude umožněn po stávajících 
zpevněných komunikacích z ulice Hálkova. Vozidla stavby musí dbát na nutnost zachování 
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komunikace ve stávajícím technickém a hygienickém stavu. Případné škody na komunikaci 
budou provádějící firmou neprodleně opraveny na její náklady.  

Veřejné plochy a pozemní komunikace dočasně užívané pro zásobování stavby při 
zachování jejich užívání veřejností se musí po celou dobu výstavby bezpečně chránit 
a udržovat. Veřejné plochy a pozemní komunikace se použijí pouze v nezbytně nutném 
rozsahu a době, přičemž je nutné komunikaci i plochy udržovat v čistotě a pořádku.  

 

2.1.1 Zpevněné plochy 

Veškeré plochy areálu jsou vhodné pro využití stavbou (kromě zelených ploch). 
Zpevněné plochy jsou řešeny ve variantách asfaltový povrch, betonová konstrukce, betonové 
panely a travní tvárnice a plynule navazují na staveništní komunikaci. 

Zpevněné plochy vykazují dostatečnou pevnost pro využití stavebními stroji 
s dopravou na staveniště a podobně. Po provedení rekonstrukce areálu budou veškeré 
komunikace a plochy areálu opraveny a nahrazeny povrchem ze zámkové dlažby v tloušťce 
80 mm dle konstrukčních skladeb projektové dokumentace. 

Zpevněná plocha z asfaltu: 1540,0 m2 

Zpevněná plocha betonové panely: 970,0 m2 

Zpevněná plocha betonová plocha: 1480,0 m2 

Zpevněná plocha travní tvárnice: 830,0 m2 

 

2.2 DOPRAVA 

Zásobování a dopravní obslužnost stavby bude řešena přes hlavní přístupovou 
komunikaci do areálu, která je částečně využívána také veřejností (obytné domy, SUPŠG). 
Tato komunikace bude využívána pro příjezd i výjezd veškeré mechanizace. Užívání 
zpevněných ploch v rámci areálu je možné jak pro případné skladování materiálu tak pro 
parkování vozidel pracovníků stavby. 

V těsné blízkosti objektů jsou vybudovány zpevněné plochy navazující na vstupy do 
objektů – viz projektová dokumentace. Uspořádání vlastních ploch vychází ze stávající 
zástavby a výškové úrovně jednotlivých vstupů do objektů. 

Areál staveniště SŠSaO Jihlava je napojen na místní komunikaci skupiny C 
procházející Helenínem a vedoucí k budovám školy, která na příjezdu k Helenínu ústí na 
komunikaci III. třídy (602) – směr Jihlava - Brno. V průběhu výstavby nebudou vyvolány 
žádné stavební úpravy, dopravní omezení ani dopravní změny v komunikačním systému 
v dané lokalitě.  

Největší dopravní prostředky pro dopravu stavebního materiálu budou valník – 
IVECO Stralis Active Space ASN260S42 YFSGV a nákladní automobil tatra – T158-
8P5R33.343. Pro svislou dopravu bude využíván mobilní jeřáb – Liebherr LTM, pro lehčí 
materiály bude využíváno stavebního výtahu a stávajícího. Podružná horizontální doprava 
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bude zajišťována vysokozdvižným vozíkem, kolečky nebo ručně. Všechny tyto prostředky 
mohou využívat stávající přístupové komunikace, nevyžadují žádnou zvláštní úpravu. Běžné 
stavební materiály (např.: cihelné bloky, TI atd.) mohou být dopravovány dopravními 
prostředky dodavatelů s nižšími technickými požadavky a parametry než uvedené prostředky. 

Limitujícím faktorem je šířka přístupové (výjezdové) komunikace (brána oplocení), a 
to 5,85 m. Vlastní doprava v tomto místě musí být vhodně koordinována na příjezdu a 
výjezdu dopravních prostředků, kde je v důsledku limitující šířky umožněn pouze 
jednosměrný provoz. Vlastní uspořádání areálu umožňuje dopravu v ploše areálu tak, že při 
projetí areálem ve tvaru smyčky dojde k otočení vozidel (není nutno řešit dočasné obratiště).  

Vzhledem k tomu, že jako staveniště je využíván původní areál nedojde na trasách ke 
kritickému křížení žádných vzdušných rozvodů. Veškeré rozvody vedeny v krytkách 
komunikací a zpevněných ploch. 

 

3. VÝZNAMNÉ SÍT Ě TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově 
vyznačeny před zahájením stavby!!!  

Veškeré sítě technické infrastruktury budou před započetím stavby vytyčeny. Ochrana 
jednotlivých sítí se bude řídit požadavky správců či majitelů sítí a platnými předpisy v době 
provádění stavby. Na staveništi se nachází sítě pitné vody, kanalizace, elektrorozvodů, 
rozvody teplovodů. 

 

4. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 

Zařízení staveniště musí být napojeno na veřejné sítě, tj. vodovod, kanalizaci, 
elektrorozvod. Pro zařízení staveniště budou zřízeny po dobu realizace rekonstrukce 
staveništní přípojky. V rámci zřízení staveniště budou zřízeny staveništní rozvaděče (viz 
výkres ZS). Jedná se o dočasné přípojky, které nebudou po realizaci stavby využívány. 
Vodovodní přípojka bude vedena v části mezi stávajícím objektem (částečně využíván jako 
zařízení staveniště) a osazenými buňkami. Vzhledem k tomu, že celý areál je určen 
k rekonstrukci a bude v režimu stavby, není nutné osazovat podružný vodoměr. Buňka se 
sociálním zařízením je rovněž napojena na kanalizační přípojku, která navazuje na kanalizaci 
stávajícího objektu SO.02. Přípojka elektro pro nově zřizované ZS (buňky) je řešena 
ze stávající rozvodné skříně objektu SO.02 s tím, že budou připojeny buňky, ale také 
staveništní osvětlení.  

 

4.1 VODA 

Staveništní přípojka vody bude napojena na stávající rozvod vody. Bude tak zajištěna 
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dodávka vody do buněk sociálního zařízení a kancelářských v dostatečné kapacitě. Dočasný 
rozvod bude veden tedy pomocí vodovodního rozvodu v zemi v hloubce 1,10 m (ochrana 
proti mechanickému poškození a promrznutí).  

 

4.1.1 Návrh vodovodní přípojky 

 

Tab. 4.1.1 – 1 Tabulka spotřeby pro provozní účely 

 

Qnp = (ΣPn * kn)/(t * 3600) 

Qnp = (26478,6*1,6)/(8*3600) = 1,47 l/s 

Návrh pro přípojkové potrubí je DN32. 

 

Tab. 4.1.1 – Tabulka spotřeby vody pro hygienické a sociální účely 

 

Qnh = (∑Pn * kn)/(t * 3600) 

Qnh = (2030*2,7)/(8*3600) = 0,19 l/s 

Návrh pro přípojkové potrubí je DN 25. 

 

4.1.2 Voda pro technologické účely 

Neuvažuje se s mytím vozidel na stavbě. Pohyb vozidel bude omezen na staveništi. 
Pokud auta vyjedou na vozovku, nejdříve musí být mechanicky očištěna. 

m2 1655 10 16550,0

m2 30 42 1260,0

50 l 420 18 7560,0

30 kg 4820 0,23 1108,6

26478,6

Potřebné 

množství 

(l)

Ošetřování betonové směsi

Výroba malty

Zdění

Omítky

∑

Zdroj spotřeby MJ Počet MJ
Spotřeba 

na MJ

2030

Potřebné 

množství 

(l)

1400

14 45 630

∑

Hygienické účely

Sprchování

1 prac./ 

směna

1 prac./ 

směna

35 40

Zdroj spotřeby MJ Počet MJ
Spotřeba 

na MJ
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4.1.3 Požární voda 

Zdrojem požární vody je přiléhající vodoteč – řeka Jihlava. Není nutné dimenzovat 
staveništní požární vodu. Přístup k řece pro HZS je z areálu staveniště, případně z lávky před 
vstupem do vlastního areálu. Souhlas s využitím vodoteče pro HZS je součástí Požární zprávy 
zpracovávané PD – není součástí DP. 

. 

4.2 KANALIZACE 

Kanalizace pro potřeby stavby bude využívána stávající. Sociální zázemí bude napojeno 
na tuto stávající síť potrubím PVC 150 mm. 

 

4.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Elektrická energie bude na staveniště zajištěna ze stávajících rozvodů přes osazený 
staveništní rozvaděč.  

 

Tab. 4.3 – Tabulka příkonů elektromotorů 

 

 

Tab. 4.3 – 2 Tabulka příkonů vnějšího a vnitřního osvětlení 

 

 

S = 1,1 * (((0,5 * Pa) + (0,8 * Pb) + Pc)2 + (0,7 * Pa)2(-2) =  

0,46 1 0,46

3,3 2 6,6

1,6 2 3,2

1 2 2

0,5 6 3

1,5 2 3

18,26

Otopné těleso 

stavebních buněk

Ponorný vibrátor

Stavební výtah

Vibrační lišta

Míchačka na beton

∑

Ks kW
Příkon                   

(kW)
Pa

0,036 2 0,072

0,036 6 0,216

0,036 2 0,072

0,36

0,15 8 1,2

1,2

Příkon                   

(kW)
kWKs

Příkon                   

(kW)
Ks kWPb

Buňka hlídače

Pc

∑

Obytná buňka

Sociální buňka

∑

Osvětlení
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S = 1,1 * (((0,5 * 18,26) + (0,8 * 0,36) + 1,2)2 + (0,7 * 18,26)2)-2 =  

S = 29,26 kW 

1,1 – součinitel: rezerva pro nepředvídatelný výkon 

0,5 – koeficient: chod elektrických výkonů současně 

0,7 – koeficient: chod elektrických motorů současně 

 

4.4 CELKOVÉ NÁKLADY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

Ekonomické vyhodnocení na náklady hlavních částí zařízení staveniště, montáž, 
pronájem a investice. 

Celková cena nezahrnuje spotřebu médií. Náklady na spotřebu médií budou 
vyúčtovány až po dokončení všech stavebních prací a to dle naměřených hodnot. 

 

Tab. 4.4 – Tabulka nákladů na zařízení staveniště 

 

 

5. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY 

TŘETÍCH OSOB 

Staveniště bude ohraničeno a vymezeno částečně stávajícím a mobilním oplocením – 
popis plotových dílu a jejich technické informace v oddíle č. 7 – Řešení zařízení staveniště. 

12,00 Kč/den/ks 44 25 13 200 Kč

99,00 Kč/m 94,4 25 233 640 Kč

2 800,00 Kč 1 24 67 200 Kč

3 800,00 Kč 3 24 273 600 Kč

8 500,00 Kč 1 24 204 000 Kč

3 850,00 Kč 3 24 277 200 Kč

2 100,00 Kč/kus 8 16 800 Kč

2 100,00 Kč/kus 8 16 800 Kč

15 220,00 Kč 3 Vlastní 45 660 Kč

3 000,00 Kč 6 24 432 000 Kč

310 000,00 Kč 2 Vlastní 620 000 Kč

1 080,00 Kč/1m 15,3 16 524 Kč

920,00 Kč/1m 242,5 223 100 Kč

1 250,00 Kč/1m 18,5 23 125 Kč

800,00 Kč/1m 276,3 221 040 Kč

1 521 115 Kč

4 205 004 Kč

Cena v Kč

Stavební výtah

Přípojka vody

Přípojka elektřiny

Přípojka kanalizace

Demolice přípojek

Dovoz

Odvoz

Rozvaděč

Kontejnery na odpad

∑Kč

Oplocení dílce

Montáž/demontáž oplocení

Sanitární buňka - pronájem

Počet 

jednotek

Počet 

měsíců

Obytná buňka - pronájem

Vrátnice - pronájem

Mobilní WC

Ostatní zařízení 2% z celkového rozpočtu
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Vjezd a výjezd na staveniště bude zajištěn branou s možností uzamčení, která 
v průběhu pracovní doby bude hlídána ostrahou a uzavřena. Vstup na staveniště bude opatřen 
bezpečnostními tabulemi s textem o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Na 
příjezdové komunikaci budou umístěny výstražné cedule o možném výjezdu vozidel ze 
stavby. Zároveň zde budou umístěny také zákazové značky – zákaz vjezd vozidel mimo 
povolení stavby. Povolená rychlost vozidel na staveništi je 15 km/h. 

 

6. USPOŘÁDÁNÍ A ZAJIŠT ĚNÍ STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 

OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJM Ů 

Staveniště se nachází na konci komunikace procházející lokalitou Helenín. Není nutné 
jeho uspořádání řešit v souvislosti s ochranou veřejných zájmů – nejsou dotčeny. 

 

7. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

Hlavními částmi zařízení staveniště jsou oplocení, stavební buňky a skládky 
stavebního materiálu, stavební výtah, mobilní jeřáb. Podrobné řešení zařízení staveniště - viz 
situace staveniště. Rozmístění jednotlivých částí zařízení staveniště musí splňovat platné 
předpisy a bude zrealizováno vždy po schválení koordinátorem bezpečnosti práce na 
staveništi.  

 

7.1 OPLOCENÍ 

Jako oplocení staveniště bude využito stávajícího oplocení objektu a celého 
rekonstruovaného areálu, které je z profilovaného plechu s dostatečnou tuhostí materiálu. 

V místech, kde není zbudováno stávající oplocení, bude dočasně vystaveno mobilní 
oplocení typu TOI TOI. Jedná se o průhledné skladební bloky v kombinaci s pozinkovaným 
plechem se stabilizačním blokem. 

 

Technická data: 

Rám: tloušťka stěny – 2 mm, Horizontální U profil 60x40x60 mm 

Rámová výplň: trapézový plech 

Průmět trubky: vertikálně 42 mm 

 

8. OBJEKTY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

V rámci zařízení staveniště budou na stavbě 3 kontejnery, které budou sloužit jako 
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šatna zaměstnancům a dále jeden sanitární kontejner. 

 

Tab. 8 – 1 Technické parametry kancelářských kontejnerů 

 

 

8.1 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ STAVENIŠT Ě 

Pro sociální zázemí staveniště je navrženo stávající zázemí v objektu SO.02, které 
bude využito jako zázemí ZS a dále je navržen sanitární kontejner Containex 20‘, který je 
dispozičně řešen pro 50 pracovníků. 

Rozměry kontejneru: 6055/2435/2800 mm 

válcované za studena, svařované profily ocelové tl. 3 mm a 4 mm, svařené 

všechny rohy kontejneru

válcované za studena, svařované profily ocelové tl. 4 mm a 5 mm, se 

střešním a s podlahovým rámem sešroubované

válcované za studena, svařované profily ocelové tl. 3 mm a 4 mm, svařené 

všechny rohy kontejneru

Izolace: kancelářský kontejner - minerální vlna, sanitární kontejner - 

polyuretan

Podlahový rám

Střešní rám

Užitné zatížení: 1,25 kN/m
2

Užitné zatížení: 2,00 kN/m
2

Rohové sloupy

Zasklení

Dle volby: posuvné, fixní, dvojité posuvné

Dveře

Levé nebo pravé zavěšení, 875/2000 mm

Okna

945/1200 mm - kancelářský kontejner

652/714 mm - sanitární kontejner

Nášlapná vrstva: PVC 2,0 mm

Nosná vrstva: Dřevotřísková deska, tl. 22 mm

Tloušťka tepelné izolace: minerální vlna - 100 mm

E. Základní vybavení

C. Střecha

D. Podlaha

Krytina: Pozinkovaný trapézový plech

Stropní obložení: Dřevotřísková deska, tl. 10 mm

Tloušťka tepelné izolace: minerální vlna - 140 mm

Tloušťka stěn: 70/110 mm

Vnější obložení: Pozinkovaný, lakovaný, profilový plech, tl. 0,60 mm

A. Nosná konstrukce

B. Stěny
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Tab. 8.1 – 1 Sanitární kontejner – vybavení [1] 

 

 

V rámci stavbě se bude pohybovat průměrně cca 20 pracovníků, stavbyvedoucí, 
hlídač. Nejvyšší počet pracovníků na stavbě bude okolo 55 lidí. Kontejner společně se 
stávajícím zázemím, které bude využito pro zařízení staveniště, splňuje předpisy na 
hygienické požadavky. 

 

Obr. 8.1 – 1 Sanitární kontejner Conainex 20‘ [1] 

 

8.2 MOBILNÍ WC – TOI TOI 

Pro hlídače stavby a pro pracovníky je navrženo mobilní WC. 

Nádrž: 250 l 

Zásobník čisté vody na mytí rukou 

Dvojité odvětrání 

Dávkovač mýdla, háček a zrcadlo 

Uzamykání a držák toaletního papíru 

Rozměry mobilního WC: 1200/1200/2300 mm 

nad 50 mužů

5 x umyvadlo

2 x WC

2 x pisoár

2 x sprchový kout

2 x podlahová vpusť, 2 x polička, 7 x háček na věšení

3 x zrcadlo

boiler - 300 l

-

-

-

11 - 50 mužů

nad 30 mužů

nad 30 mužů

Sanitární kontejner Containex 20'
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Obr. 8.2 – 1 Mobilní WC TOI TOI Fresh [2] 

 

8.3 ŠATNA PRO ZAMĚSTNANCE 

Pro sociální zázemí staveniště je navrženo stávající zázemí v objektu SO.02, které 
bude využito jako zázemí ZS a dále je navržen kancelářský kontejner Containex 20‘, který je 
dispozičně řešen pro 11 pracovníků. 

Rozměry kontejneru: 6055/2435/2800 mm 

Potřebná plocha na jednoho zaměstnance je 1,25 m2. 

Průměrně nejvíce obsazený měsíc v rámci pracovníků: 32 

 

(1,25 * 32)/13,12 = 3,05…3 x kontejner 

 

 

Obr. 8.3 – Kancelářský kontejner Containex 20‘ [1] 

 

8.4 ADMINISTRATIVA 

Kancelář stavbyvedoucího je navržena v části ZS umístěného v objektu SO.02 (ve 
zděné části). Je vybavena vytápěním, přímo větratelná a navazuje na sociální zázemí 
pracovníků stavby (zajištěn přímý kontakt). 
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8.5 HLÍDÁNÍ STAVENIŠT Ě 

 Za branou vjezdu je umístěna buňka ostrahy (hlídací služby), která zároveň zajišťuje 
pravidelnou kontrolu staveniště a také uzavírá vstupní bránu a branku. 

Containex 10‘ rozměry: 2989/2435/2800 mm 

1x dvojitá zásuvka 

1x jednoduchá zásuvka 

Světelný spínač 

 

Obr. 8.5 – Containex 10‘ [1] 

 

8.6 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Sypký materiál nepodléhající vlivu vlhkosti bude volně uložen na označených 
plochách staveniště. Částečně pro skladování je využita plocha ocelového přístřešku, kde 
bude skladován materiál na paletách (zdivo, manipulace vysokozdvižným vozíkem) a pruty 
výztuže a další. 

 

8.7 DOPRAVA KONTEJNERU 

Kontejnery na stavbu budou dopraveny valníkem Iveco Stralis Active Space vždy po 
jednom kusu. Složení bude zajištěno autojeřábem Liebherr LTM. 

 

9. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě VYŽADUJÍCÍ 

OHLÁŠENÍ 

Stavební kontejnery Containex navržené jako zařízení staveniště vyžadují ohlášení dle 
Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., §104 odstavec (2), písm. G (uložení kontejneru na 
základové desce – panely).   
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10. STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁD ĚNÍ STAVBY 

Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI 

Při vlastní realizaci stavby i její přípravy musí být dodržovány následující předpisy a 
nařízení vlády: 

1) Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 

2) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

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

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

Podrobnosti budou řešeny před započetím stavby v Plánu BOZP vypracovaném 
koordinátorem stavby.  

 

11. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

PŘI VÝSTAVB Ě 

V rámci staveniště je zajištěna ochrana zeleně a půdy, a to především ustanovením 
zákona č. 98/1999 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., dále vyhláška 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Ochrana zeleně – je nutná v části vnitřní komunikace areálu – kapky, kde je nutno 
dbát, aby nebyla zemina kontaminována a nijak poškozena stavbou (např. sutí ze staveniště 
atd.). Stroje využívané na stavbě musí mít bezvadný stav tak, aby nemohlo dojít k úniku např. 
ropných látek do půdy. 

Naložení s veškerými odpady bude v souladu s: 

Zákon č. 297/2009 Sb., o odpadech. 

Všechny odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou roztříděny dle katalogu 
odpadů podle přílohy č. 1 MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

Zákon č. 20/2004 Sb., o vodách. 

Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových 

Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Zákon č. 201/2012/ Sb., o ochraně ovzduší. 

Veškeré stroje a zřízení používané n stavbě musí být v dobrém technickém stavu, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek (možné znečištění půdy a podzemní vody). 
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Veškerá technika vyjíždějící na komunikaci (auta, jeřáb, atd.) musí být čistá, očištěna 
mechanicky od nečistot. Případné znečištění komunikace musí být v co nejkratší době 
odstraněno. 

Není dovoleno na staveništi jakékoliv pálení odpadních látek (papírů, plastů,…) na 
otevřeném ohni. 

 

Na stavbě mohou být produkovány následující odpady:  

Kód  Kat.  Název druhu odpadu  Způsob nakládání  

170101  O Beton  1,2  

170102  O Cihly  1,2  

170106  N Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky  

1  

170201  O Dřevo  3  

170202  O Sklo  2  

170405  O Železo a ocel  2  

170411  O Kabely neuvedené pod 170410  1,2,3  

Veškeré odpady budou likvidovány přes oprávněné subjekty, provádějící firma 
předloží při předávání stavby doklady o likvidaci. 

 

12. ZŘÍZENÍ A LIKVIDACE STAVENIŠT Ě 

Zařízené staveniště je řešeno dvěma způsoby – využitím stávajícího objektu a 
budováním nového ZS pomocí kontejnerů. ZS ve stávajícím objektu bude po ukončení stavby 
stavebně upraveno (nové povrchy stěn a podlah), kontejnerová část bude po dokončení stavby 
demontována a odvezena, terén pod touto částí bude uveden do původního stavu. 
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Hlavní stroje potřebné na stavbu, jež jsou obsahem tohoto dokumentu, bude nutné 
objednat. 

1. RYPADLO – CATERPILLAR M320F 

Toto kolové rypadlo – nakladač bude využíváno pro hlavní stavební a demoliční práce, 
výkopové práce, hloubení základových rýh a patek a následnou manipulaci s materiálem. Při 
využití k demoličním pracím bude u rypadla – nakladače vyměněna lžíce za nůžky či další 
násadu. 

Technické informace, zátěžový graf viz Příloha – Technické parametry stavebních 
strojů – 3 – Caterpillar M320F 

Datum nasazení stroje: 1. 8. – 2. 9. 16 

 

Obr. 1 – 1 Caterpillar M320F [1] 

 

Tab. 1 – 1 Technické parametry rypadla – nakladače [1] 

Max. výkon motoru 129,4 kW 

Max. hloubka dosah/max. dosah 6,33/9,60 m 

Provozní hmotnost 18,7 – 20,6 t 

Objem nakladače 1,18 m3 

Objem rypadla 0,35 m3 

Provozní hmotnost  20,6 t 

Výška  3,965 m 

Délka 7,00 m 
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1.1 ROTAČNÍ ČELISTI – STŘÍHACÍ A DRTÍCÍ N ŮŽKY 
CATERPILLAR MP15 

Využití nůžek na stavbě bude v průběhu demoličních prací pro demolici nosných 
konstrukcí z železobetonu. 

Datum nasazení stroje: 1. 8. – 2. 9. 16 

 

 

Obr. 1 – 2 Stříhací a drtící nůžky [2] 

 

Tab. 1 – 2 Technické parametry rotačních čelistí [2] 

Hmotnost 1850 kg 

Max. provozní tlak (otevření/zavření) 350 bar 

Max. provozní tlak (otáčení) 140 bar 

Kategorie stroje 15 - 25 t 

Délka 1832 mm 

Délka ostří 130 mm 

Doporučená váha nosiče 10 - 18 t 
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1.2 HYDRAULICKÉ KLADIVO CATERPILLAR H115S  

Hydraulické kladivo bude využito při demoličních pracích, a to k rozrušení nosných 
vrstev konstrukcí. 

Datum nasazení stroje: 1. 8. – 2. 9. 16 

 

Obr. 1 – 3 Hydraulické kladivo[3] 

 

Tab. 1 – 3 Technické parametry [3] 

Provozní hmotnost  1000 kg 

Průměr nástroje 106 mm 

Pro stroje do 20 t 

 

  



70 

 

1.3 DRAPÁK – CATERPILLAR G315B-D 

Drapák bude využit při demoličních pracích, a to přemisťování demolovaného 
materiálu. 

Datum nasazení stroje: 1. 8. – 2. 9. 16 

 

Obr. 1 – 4 Drapák [6] 

 

Tab. 1 – 4 Technické parametry [4] 

Provozní hmotnost  1330 kg 

Rozměry (d/š/v) 2000/1000/1445 mm 

Pro stroje do 15 - 22 t 
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2. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA – T158-8P5R33.343 

Nákladní automobil bude využíván především pro dopravu a manipulaci s materiálem, 
ať už s materiálem větších rozměrů, velké váhy – paletový materiál nebo např. materiálu 
vzniklého v rámci demoličních prací. 

Datum nasazení stroje: Nákladní automobil bude využíván v průběhu celé výstavby. 

 

Obr. 2 – 1 Nákladní automobil Tatra [4] 

 

Tab. 2 – 1 Technické parametry [4] 

Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 

Užitečné zatížení 19 750 kg 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Nástavby   

Třístranně sklopná korba (objem) 10 m3 
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3. VALNÍK – IVECO STRALIS ACTIVE SPACE ASN260S42 

YFSGV 

Během rekonstrukce areálu bude používán valník IVECO především k dopravě 
materiálu pro nástavbu hlavního objektu, a to ocelových prvků a dále bude valníku využito 
k dopravě kontejnerů sloužících jako ZS i pro likvidaci materiálu z bouracích prací. 

Datum nasazení stroje: 8. 2. – 4. 7. 7 

 

Obr. 3 – 1 Valník – IVECO [5] 

 

Tab. 3 – 1 Technické parametry [5] 

Celková délka 9 803 mm 

Poloměr otáčení 8750 mm 

Užitečná hmotnost 16 660 kg 

Povolené zatížení přední nápravy 6 700 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy 11 500 kg 

Povolené zatížení vlečené nápravy 6 700 kg 
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3.1 VANOVÝ TELESKOPICKÝ NOSI Č 

Vanový kontejner z hraněných ocelových plechů o tloušťce 3 mm s boční stěnou 
výšky 1000 mm. Zadní čelo dvoudílné. [8] 

 

Obr. 3 – 2 Kontejner Avia [9] 
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4. MOBILNÍ RECYKLA ČNÍ JEDNOTKA – ČELISŤOVÝ 

DRTIČ TYPU SANDVIK QJ241 

Mobilní recyklační jednotka bude využita k drcení bouraného materiálu tak, aby mohl 
být znovu využit v rámci stavby (zemní práce – zásypy,…) 

Datum nasazení stroje: 1. 8. – 2. 9. 16 

 

Obr. 4 – 1 Drtič Sandvik [10] 

 

Tab. 4 – 1 Technické parametry [10] 

Rozměry (v/š/d) 4,3/4,2/13,74 m 

Max. velikost vstupního materiálu 520 mm 

Užitečná hmotnost 34 t 
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5. MOBILNÍ JE ŘÁB – LIEBHERR LTM 1050-3.1 

Mobilní teleskopický třínápravový jeřáb LTM 1050 – 3.1. 

Využití pro dopravu materiálu pro realizaci nástavby, to je 5NP a 6NP včetně 
konstrukce střešního pláště. Lze využít také ke skládání materiálu (ocelové konstrukce). 

Technické informace a zátěžový graf viz: Příloha – Technické parametry stavebních 
strojů – 1 – Liebherr LTM 1050 – 3.1 

Datum nasazení stroje: 8. 2. – 4. 7. 7, 18. 7 – 25. 7. 17, 11. - 2. 8. 17, 25. 8. - 28. 8. 17, 
13. 9. - 9. 10. 17, 27. 10. -23. 11. 17, 20. 7. - 1. 8. 18 

 

Obr. 5 – 1 Mobilní jeřáb Liebherr LTM [11] 

 

 

Tab. 5 – 1 Technické parametry [11] 

Rozměry (v/š/d) 3,835/6,400/11,613 m 

Max. nosnost 50/3 t/m 

Teleskop 11,3 – 38,0 m 

Příhradová špička 11,3 – 16,0 m 

Hmotnost jeřábu 36,0 t 

Protiváha 7,0 t 
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6. AUTODOMÍCHÁVA Č – STETTER C3 BASIC LINE AM 

Na stavbě bude během betonáže zpevňování základů, dále během betonáže věnců, při 
opravě monolitického schodiště, při konstrukční vrstvě podlah a dále při betonáži 
monolitických stěn. 

Datum nasazení stroje: 4. – 9. 11. 16, 15. 11 – 2. 12. 16, 2. – 5. 1. 17, 10. – 18. 1. 17, 
30. 1. – 7. 2. 17, 3. 5. 17, 7. 7. 17, 14. – 31. 7. 17, 27. 10. – 16. 11. 17, 11. 1. – 15. 2. 18 

 

Obr. 6 – 1 Autodomíchávač Stetter [12] 

 

Tab. 6 – 1 Technické parametry [11] 

Jmenovitý objem 8 m3 

Geometrický objem 14,12 m3 

Délka/šířka/výška 6,358/2,400/2,503 m 

Sklon bubnu 12,45 ° 

Průměr bubnu 23 m 

Stupeň plnění 56,7 % 

Výsypná výška 1,101 m 
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7. ČERPADLO NA BETON – SCHWING STETTER S 36 X 

Na stavbě bude během betonáže zpevňování základů, dále během betonáže věnců, při 
opravě monolitického schodiště, při konstrukční vrstvě podlah a dále při betonáži 
monolitických stěn stejně jako autodomíchávač. 

Technické informace viz: Přílohy – Technické parametry stavebních strojů – 2 – 
Schwing Stetter S 24 X 

Datum nasazení stroje: 4. – 9. 11. 16, 15. 11. – 1. 12. 16, 2. – 5.1 17, 10. 1. – 18. 1. 17, 
30. 1. – 7. 2. 17, 3. 5. 17, 7. 7. 17, 14. 7. - 31. 7. 17, 27. 10. - 16. 11. 17, 11. 1. -15. 2. 18 

 

Obr. 7 – 1 Čerpadlo Schwing Stetter S 24 X [7] 

 

Tab. 7 – 1 Technické parametry [7] 

Pohon čerpací jednotky 450 l/min 

Dopravované množství 130 m3/h 

Max. šířka při zapatkování 4,7 m 

Vertikální dosah 23,5 m 

Horizontální dosah 19,5 m 

Počet ramen 4  

Potrubí DN 125  

Délka koncové hadice 4 m 
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8. PLOVOUCÍ VIBRA ČNÍ LIŠTA HURACAN H 

Plovoucí oboustranná vibrační lišta, určená ke srovnávání a zvibrování čerstvého 
betonu (neboří se to betonové směsi, zanechává rovný a hladký povrch) – konstrukční vrstva 
podlah. 

Datum nasazení stroje: 15. 11. - 2. 12. 16, 11. 1. - 15. 2. 18 

 

Obr. 8 – 1 Vibrační lišta Huracan H [13] 

 

Tab. 8 – 1 Technické parametry [13] 

Hmotnost 14,5 kg 

Objem nádrže 0,7 l 

Výkon motoru 1,6 kW 

Odstředivá síla 200 kN 

 

9. PONORNÝ VIBRÁTOR HERVISA PERLES ERGO 385 

Ponorný vibrátor bude využit při betonáži věnců. 

Datum nasazení stroje: 4. 11. – 9. 11. 16, 15. 11. – 1. 12. 16, 16. – 17. 2. 17, 14. 3. 17, 
6. – 7. 4. 17 

 

 

Obr. 9 – 1 Hervisa Perles ERGO 385 [14] 
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Tab. 9 – 1 Technické parametry [14] 

Průměr nástroje 38 cm 

Délka hřídele 1 m 

Hmotnost 8 kg 

Hutnící výkon 15 m3/hod 

Příkon 460 W 

 

10. STAVEBNÍ VÝTAH NOV 2032 

Osobo-nákladní výtah bude na stavbě během výstavby celé hrubé stavby hlavního 
stavebního objektu. 

Datum nasazení stroje: 12. 12. 16 – 13. 1. 17, 19. 1. - 27. 1. 17, 8. 2. - 6. 7. 17, 12. 7. -
 24. 8. 17, 13. 9. – 3. 10. 17, 10. 10. – 18. 10. 17, 9. 11. 17 - 12. 1. 18, 12. 2. -13. 7. 18 

 

Obr. 10 – 1 nov 2032 [15] 

 

Tab. 10 – 1 Technické parametry [15] 

Nosnost 2000 kg 

Maximální výška zdvihu 350 m 

Vnitřní rozměry klece 1475 x 3200 mm 

Vnitřní výška klece 2450 mm 

Rychlost 0 – 70 m/min 

Výkon mototoru 3 x 11 kW 
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11. MÍCHA ČKA NA BETON LESCHA SM 185 S 

Míchačkka bude na stavbě využívána k dobetonávkám malých objemů a dále 
k promíchávání maltových směsí. 

Datum nasazení stroje: 12. 12. 16 – 13. 1. 17, 19. 1. - 27. 1. 17, 16. 2. - 17. 2. 17, 
14. 3. 17, 6. - 7. 4. 17, 30. 6. - 6. 7. 17, 12. 7. - 13. 7. 17, 27. 10. - 24. 11. 17, 12. 2. - 30. 3. 18 

 

Obr. 11 – 1 Lescha SM 185S [16] 

 

Tab. 11 – 1 Technické parametry [16] 

Hmotnost 101,5 kg 

Max. objem mokré směsi 135 l 

Max. objem suché směsi 110 l 

Objem bubnu 180 l 

Příkon 1000 W 

Rozměr 146 x 83 x 140 cm 
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12. BADIE TYP 1017.8 

Bádie bude na stavbě využívána k dobetonávkám a betonáži menších objemů. 

Datum nasazení stroje: 27. 10. - 16. 11. 17 

 

Obr. 12 – 1 Bádie typ 1017.8 [17] 

 

Tab. 12 – 1 Technické parametry [17] 

Objem 500 l 

Výška 1730 mm 

Nosnost 1200 kg 

Hmotnost 195 kg 

 

13. KOLOVÝ NAKLADA Č CATERPILLAR 924K 

Kolový nakladač bude na stavbě využíván v době bouracích prací skeletu a k drobné 
přepravě v rámci staveniště. 

Datum nasazení stroje: 1. 8. – 2. 9. 16 

 

Tab. 13 – 1 Technické parametry [18] 

Výkon motoru 109 kW 

Statické klopné zatížení 7322 Kg 

Objem lopaty 1,7 – 2,8 m3 

Provozní hmotnost 12,9 t 
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1. ZÁKLADNÍ (OBECNÉ) INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny. 
Lokalita rekonstrukce tohoto areálu se nachází v katastrálním území Helenín. Pozemek se 
nachází v mírně svažitém terénu. Lokalita staveniště je z hlediska klimatických vlivů a 
podmínek ve sněhové oblasti č. 3, ve větrné oblasti č. 2. 

Tato rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny je rozdělena celkem na devět 
stavebních objektů. V rámci tohoto technologického předpisu je rozebírán pouze část hlavního 
stavebního objektu – přístřešek (ŽB skelet) SO 01.2. Tento objekt SO.01 bude využíván 
Střední školou stavební jako centrum praktické výuky učebních oborů, dále zde budou 
prostory depozitářů, které budou využívány Muzeem Jihlava, část objektu SO.01.2 bude 
užíván pouze Střední školou stavební. 

Objekt SO.01 se skládá ze dvou propojených částí, a to šesti podlažní části SO.01.1 a 
části přístavku SO.01.2. Technologický předpis je zpracováván samostatně pro části SO.01.1 a 
SO.01.2.  

Technologický předpis bouracích prací objektu SO.01.2 – přístřešek (ŽB skelet). 

Materiál: 

Při průzkumných a přípravných prací v rámci zpracovávání projektové dokumentace 
na rekonstrukci celého areálu, bylo zjištěno, že část objektu SO.01.2 je v kritickém stavu. 
Nosné konstrukce vykazují špatný technický stav, nedostatečnou únosnost pro požadovanou 
přístavbu dalšího podlaží, absenci hydroizolace. Stavební objekt bude mít nově postavené 
konstrukce přibližně ve stejném půdorysu jako původní. Nosnou konstrukci bude tvořit 
železobetonový skelet, který nahradí původní nevyhovující skeletovou konstrukci. Původní 
sloupy a vazníky mají obnaženou výztuž, tudíž není zajištěná dostatečná ochrana oceli. V 
důsledku nevyhovujícího stavu konstrukce, bylo doporučeno původní monolitický 
železobetonový skelet nahradit novým nosným systémem (z hlediska ekonomického 
výhodnější). Tato část SO.01.2 je účelově rozdělen na jednotlivá podlaží: 

1NP – truhlářská dílna, administrativní a sociální zázemí, 

Původní konstrukce objektu SO.01.2 byla provedena z monolitického železobetonu 
(viz svislá konstrukce sloupů) a železobetonových prefabrikovaných vazníků. V důsledku 
zatékání a špatného technického stavu, bude nutno původní nosnou konstrukci odstranit. 
Realizační firmou pro provádění bouracích prací (a souvisejících nezbytných demoličních 
prací) bude firma, fyzická osoba či právnická osoba, která splňuje veškeré podmínky a 
požadavky související s realizací a prováděním těchto prací. 

Na staveništi byl proveden inženýrsko geologický průzkum. Staveniště je 
klasifikováno jak podmínečně vhodné. Důvodem je výskyt různorodých základových poměrů 
na ploše areálu a výskytu zemin pro zakládání málo vhodných až nepřípustných. V rámci 
prostoru rekonstruovaného areálu se vyskytují tedy velmi rozdílné geologické a tudíž i 
základové poměry. 
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HSpV – hladina podzemní vody koresponduje s hladinou vody v řece, nedoporučuje se 
v rámci stavby řešit suterény či hluboké výkopy pro základy. 

 Dopravní systém – staveniště se nachází v okrajové lokalitě města Jihlavy v 
katastrálním území Helenín. Staveniště se nachází v mírně zastavěné oblasti. V rámci areálu 
je umístěna též SUPŠ Helenín. K areálu vede páteřní komunikace, na kterou navazuje také 
stavební pozemek pro rekonstrukci areálu bývalé textilní továrny. 

Rozsah:  Plocha pozemku   14.928 m2  

   Zastavěná plocha SO.01  4.619 m2 

   Obestavěný prostor SO.01  30.026 m3 

Staveniště bude opatřeno dočasným oplocením z důvodu bezpečného provádění 
stavebních prací a zajištění BOZP, a zároveň zabránění vniknutí neoprávněnými osobami. 
 

1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

V rámci tohoto předpisu je zpracován postup bouracích prací zaměřených na 
odstranění střešního pláště, obvodového pláště (zdiva), odstranění nosné ŽB konstrukce 
původního skeletu. Základním hlediskem pro postup bouracích prací jsou jednotlivé procesy 
spojené s kompletním odstraněním původního objektu, a to v návaznosti na funkce konstrukcí 
v závislosti na materiálech. V rámci jednotlivých technologických procesů bourání by měly 
být zpracovány dílčí předpisy pro rozebrání a odstranění střešní konstrukce, demontáž výplní 
oken a dveří, bourání zdiva včetně vnitřních a vnějších omítek, bourání podlahových 
konstrukcí, vlastní bourání nosné skeletové konstrukce.  

V blízkosti areálu protéká řeka Jihlava, je nutné přihlédnout také k požadavkům 
správce povodí Moravy (zajistit tak jejich stanovisko). Část objektu SO.01.2 (přestože se 
jedná o původní textilní továrnu, nemá na rozdíl od objektu SO.01. 1 žádnou historickou 
cenu, a proto není nutné posouzení od památkářů. Další omezující podmínky nebyly zjištěny.  

Bourané konstrukce, které jsou součástí původní části objektu SO.01.2 jsou vyznačeny 
ve výkresech stavební části. Bourání v nosném zdivu se bude provádět zásadně tak, aby se 
nenarušilo okolní zdivo. 

Zařízení staveniště pro část SO.01.2 využívá komplexní zařízení staveniště v rámci 
rekonstrukce celého areálu textilní továrny. Není nutné řešení dalšího záboru veřejného 
prostranství, neboť veškeré práce budou prováděny na pozemcích příslušejících areálu textilní 
továrny. Kontejnery na odpad z demontážních prací, dočasné skládky demontovaného či 
bouraného materiálu budou řešeny v rámci celého zařízení staveniště. Přístup na staveniště je 
přes areál SUPŠG Helenín. 
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2. MATERIÁLY 

2.1 VÝPIS MATERIÁLU/ODPAD Ů 

 

 

 

 

 

 

Délka Šířka Výška Počet Objem

m m m ks m3

34,95 0,45 4,50 1 40,90

23,15 0,45 4,50 1 29,10

36,50 0,65 4,50 1 42,65

14,00 0,65 4,50 1 20,15

7,70 0,70 4,50 1 13,90

7,90 0,50 4,50 1 13,90

Celkem 160,60

Obovodové stěny

Délka Šířka Výška Počet Objem

m m m ks m3

4,50 0,45 4,50 1 10,45

4,50 0,30 4,50 1 10,30

5,70 0,45 4,50 1 11,65

12,00 0,30 4,50 1 17,80

4,80 0,15 4,50 5 14,45

Celkem 64,65

Vniřní stěny

Délka Šířka Výška Počet Objem

m m m ks m3

1,20 0,60 4,50 6 12,30

0,25 0,25 4,50 15 20,00

Celkem 32,30

Svislé tyčové prvky - Pilíře, sloupy

Plocha stropu

Délka Šířka Plocha Objem

m m m2 m3

35,20 22,00 774,40 154,88

Plocha panelu

Délka Šířka Plocha
Počet 

panelů

m m m2 ks

5,20 1,20 6,24 124,00

Celkem m3 bouraného materiálu 412,43
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2.2 DOPRAVA 

2.2.1 Primární doprava 

Odvoz zbytkového materiálu z demolice skeletu, jako je např.: výztuž, bude odvezen 
do šrotu. Doprava bude realizována firmou zajišťující likvidaci kovových konstrukcí.  
 

2.2.2 Sekundární doprava 

Doprava materiálu vzniklého z bouracích a demoličních prací bude prováděna 
zhotovitelem stavby. Demolované železobetonové konstrukce budou přemístěny na 
meziskládku na staveništi, kde budou později v rámci recyklace zpracovány na stavební 
recyklát (využití jako zásypový či násypový materiál podkladní vrstvy pod základové 
konstrukce, kamenivo do nových betonových směsí, terénní úpravy).  

Ostatní stavební materiály budou rozvezeny na tříděnou skládku stavebních sutí 
pomocí nákladních automobilů. 

V rámci bouracích prací je nutné dodržovat třídění odpadů a jejich následnou likvidaci 
v souladu s platnou legislativou. 

2.2.3 Skladování 

Nářadí bude skladováno ve stavebních buňkách, které jsou součástí zařízení staveniště 
(nezbytného pro realizaci staveb daného rozsahu). Nářadí bude skladováno dle jednotlivých 
profesí a náročnosti obsluhy. Nářadí bude skladováno ve stávajícím objektu, který bude využit 
jako ZS a to objekt SO.03. Odstavná plocha pro mechanizaci je navržena vedle stávajícího 
objektu SO.02 a je to plocha P2.  

Recyklát (materiál pro zpracování recyklací) bude uskladněn na volném prostoru v 
rámci staveniště – na volném prostoru před objektem SO 01.2 (nutno dodržet dostatečnou 
vzdálenost od protékající vodoteče – řeky Jihlavy). Recyklát bude uložen na zpevněné ploše 
P3. 
 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

Před zahájením etapy bouracích prací musí být dokončeno statické zajištění všech 
nosných částí objektu SO 01.1, které budou dotčeny a ovlivněny bouráním dílčích částí či 
celými celky objektu SO 01.2. 

 Statické posouzení a zajištění musí být provedeno v souladu se statickým výpočtem a 

Vodorovné konstrukce

Plocha pláště

Délka Šířka Plocha

m m m2

37,20 24,00 892,80
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statickým posudkem stavby. Statické zajištění bude mít charakter pouze dočasného podepření 
konstrukcí pro to, aby nedošlo k jejich možné destrukci, vzniku trhlin v důsledku změny 
zatížení či odlehčení v důsledku demolice. Podepření stropních konstrukcí, překladů, 
vynesení nosných svislých stěn bude pomocí ocelových stojek a vzpěr, které budou 
provedeny dle statického posudku.  

Část objektu SO.01.2 se nachází v zadní části staveniště pro rekonstrukci celého 
areálu, není nutné řešení předání staveniště. 

Případné podchody, průchody budou zajištěny ochrannými konstrukcemi (stříškami 
atd.). 

Veškeré sítě (rozvody elektro, plyn, kanalizace, vodovod atd.) budou před započetím 
demoličních prací zajištěny tak, aby nedošlo k jejich nechtěnému poškození. Budou dle 
konkrétní situace a místa odpojeny, případně budou demontovány. Odpojení sítí jako je 
elektro, vodovod, plynovod atd. bude zkontrolováno a bude proveden zápis kontrolního 
protokolu o provedeném odpojení před započetím bouracích prací. 

Při provádění rekonstrukce celého areálu je nutné zajištění napojení staveništních 
rozvaděčů pro vlastní realizaci veškerých stavebních prací, včetně bouracích. 

Předání proběhne za přítomnosti stavbyvedoucího a bude vytvořen zápis do 
stavebního deníku. 

 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Pracovní podmínky jsou spojené především s bezpečností práce a s klimatickými 
podmínkami. 
 

4.1 POČASÍ 

V rámci klimatických podmínek jsou práce omezeny především deštěm, mlhou – 
dohlednost v místě práce menší než 30 metrů, sněhem a větrem rychlejším než 8m/s. Dále je 
omezující také venkovní teplota, která nesmí být nižší než  -10°C. Další podmínky viz 
vyhlášky o bezpečnosti práce ve vztahu k stavebním pracím. 
 

4.2 STAVENIŠTĚ 

Inženýrské sítě se nacházejí na stavebním pozemku, jsou vyznačeny na výkrese 
situace. 

Na staveništi se nacházejí původní přípojky, které budou v závěru stavby nahrazeny 
novými, jiných technických parametrů. Staveništní elektro přípojka bude provedena zemním 
kabelem.  

Napojení budovy na vodu je řešeno vodovodní přípojkou PE 6/4“ z veřejného 
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vodovodního řadu města Jihlavy. Viz výkresová dokumentace. Základní hygienické podmínky 
budou zajištěny mobilním WC s umývárnou v rámci zařízení staveniště.  

Na staveništi budou zřízena dvě zařízení staveniště v souladu s projektem POV 
(velikost je dána počtem pracovníků atd.), částečně bude využita budova SO.02, za kterou 
bude vybudována navazující část s třemi kancelářskými buňkami a jednou buňkou sanitární. 
Staveniště bude oploceno a osvětleno staveništním osvětlením. 

V návaznosti na zařízení staveniště jsou také navrženy skladovací prostory pro nářadí 
a suchý stavební materiál. 

 

4.3 INSTRUKTÁŽ 

Všichni pracovníci musí být při nástupu řádně proškoleni v rámci BOZP, PO. 
Pracovníci budou používat předepsané ochranné pomůcky při provádění dílčích stavebních 
činností.  

Pracovníci se na staveniště budou pohybovat v čase, který jim byl určen v rámci 
pracovně-právních vztahů. Za bezpečnost, za správné užívání, vypínání hlavních vypínačů, 
uzávěrek je zodpovědný stavbyvedoucí stavby. 

Pracovníci musí být poučení o práci ve výškách. 
 

5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

Profese        Počet 

Řidič – rypadla (nůžky)      1 

Řidič – rypadla (drapák)      1 

Řidič – rypadla (kladivo)      1 

Řidič – kolový nakladač      1 

Řidič recyklační jednotky      1 

Řidič - nákladní auto       2 

Pracovní četa  

Mistr (dělník) + dělníci      1+3 

Řidič valníku        1 

 

Požadavky na pracovníky – všichni dělníci zúčastnění na výstavbě musí být 
proškoleni a seznámeni s technologickými postupy a BOZP. 

Na správnost provedení prací bude dohlížet mistr (stavbyvedoucí), který bude vždy 
přítomen na stavbě. 
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6. MECHANIZACE A STROJE 

6.1 VELKÉ STROJE 

Bude použito těžké mechanizace k bourání nosných konstrukcí skeletu – rypadlo s 
měnitelnou hlavicí (kleště), stejný stroj bude užit také k třídění oceli z demolovaného 
materiálu. Dále bude využit nákladní automobil k přepravě demolovaného materiálu v rámci 
staveniště mezi místem demolice a místem skládky. Dalším velkým strojem bude recyklační 
jednotka, která bude drtit a recyklovat demolovaný materiál. 

Rypadlo Caterpillar M320F 

 Stříhací nůžky Caterpillar MP15 

 Hydraulické kladivo Caterpillar H115S 

 Drapák Caterpillar G315B-D 

Kolový nakladač Caterpillar 924K 

Nákladní automobil Tatra T158 

Valník Iveco Stralis Active Space 

 Vanový teleskopický nosič 

Čelisťový drtič Sandvik 

Mobilní třídič Sandvik 
 

6.2 MALÉ STROJE 

Multikára, kolečka, bourací kladiva, sbíječka. 

 

6.3 ZEDNICKÉ NÁ ŘADÍ 

Na stavbě budou použity nástroje a nářadí běžné pro bourací práce – rozebrání 
střešního pláště, bourání nosných konstrukcí. 

Lopata, krompáč, zednická lžíce, kleště, kladívka, nůžky na plech, pilky. 

 

6.4 OCHRANNÉ PRACOVNÍ POM ŮCKY 

Obecné požadavky vyplývají z prováděných prací a dále z vyhlášek týkajících se 
bezpečnosti práce. To znamená, že pracovníci by měli být vybaveni ochranným oděvem – 
pracovním (pracovní obuví, rukavicemi, přilbami, při práci na střeše by měli být chráněni 
osobními úvazky či jinou ochranou proti pádu.  

Rukavice, ochranné brýle, přilba, reflexní vesta, pracovní obuv a oděv. 
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7. POSTUP PRÁCE 

Postup práce demolice části objektu SO.01.2 – ŽB skeletu bude se skládat z několika 
dílčích technologických postupů vedoucích k odstranění stavby (a následně vystavění nové). 
Vlastní demolice bude zahrnovat odstranění jednotlivých vrstev původního střešního pláště, 
odstranění vrstev tepelných izolací, odstranění obvodového zděného pláště, v závěru bude 
probíhat vlastní demolice ŽB skeletu. 
 

Před započetím bouracích prací musí být splněny tyto předpoklady: 

-  Odpojeny veškeré inženýrské sítě 

Základní pravidla: 

- Postup bouracích prací ze shora dolů 

- Zákaz bourání zatížených konstrukcí 
 

Střešní plášť 

Před započetím rozebírání, odstraňování střešního pláště je nutné provést dočasné 
ohraničení plochy střechy proti pádů pracovníků, předmětů. Ohraničení bude provedeno 
dočasně instalovaným zábradlím splňujícím podmínky BOZP (dostatečná výška, stabilita). 
Zábradlí bude složeno z horní tyče (madla) doplněné zarážkou u podlahy (ochranou lištou) s 
minimální výškou 150 mm. Vzhledem k tomu, že střecha je nad okolní úrovní více než 2 m, 
musí být zábradlí opatřeno osazením minimálně jedné střední tyče (proti propadnutí osob). 
Výška horního madla zábradlí musí být minimálně 1 100 mm nad plochou střechy. Veškeré 
otvory (prostupy) pro vedení TZB – kanalizace, vzduchotechnika musí být opatřeny 
ochrannou, záchytnou konstrukcí – zábradlí proti možnému pádu osob a předmětů. Dále je 
nutné určení pracovní plochy kolem demolovaného objektu, kterou stanovíme v závislosti na 
výšce objektu. Tato plocha bude činit 1,5 m (práce ve výškách od 3m do 10 m), šířka této 
plochy bude stanovena od paty svislice vnější hrany objektu. 

Odstraňování střešního pláště – demolice bude prováděna ručně, a to postupně v 
závislosti na stávající střešní krytině – rozebíráním jednotlivých plechů. Rozebírání střechy 
bude prováděno ze stávající nosné konstrukce pro střešní plášť, kterou jsou ŽB panely 
osazené na příčné průvlaky skeletu. Plech bude soustřeďován k okrajům plochy střechy. Shoz 
plechů bude proveden po kompletním rozebrání plechové krytiny a jejím dočasném uložení k 
okrajům střechy. Jeho shoz do kontejneru (případně korbu nákladního automobilu) bude 
prováděn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob na staveništi. Potom bude 
následovat odvoz do šrotu (firmy zajišťující recyklaci materiálu). 

Vrstvy tepelné izolace (dřevovláknité desky – heraklit) budou rovněž postupně 
rozebírány shora z nosné konstrukce ŽB panelů uložených na průvlaky, postupným 
odebíráním jednotlivých desek položených na ŽB panelech – deskách. Tento materiál bude 
opět soustředěn kolem obvodu (3 stran). Po rozebrání celé plochy TI bude tento materiál 
postupně rozřezán, nalámán na drobnější dílce a tyto budou uloženy do plastových pytlů. 
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Shoz pytlů bude probíhat do kontejnerů (případně korbu nákladního automobilu). Materiál 
bude odvezen k druhotnému zpracování dřevovláknitých desek (heraklitu). 

Zdivo, které má výplňovou funkci, bude vybouráno za pomoci mechanizace – 
hydraulického kladiva. Toto zdivo bude rozebíráno z hlavního průčelí původního skeletu, a to 
se zachováním nosných prvků (pilířů) navazujících na ŽB skelet. V druhé fázi bude 
odstraněno výplňové zdivo v příčných stěnách tvořících obvodovou nenosnou konstrukci. 
Vybourané zdivo bude uloženo na skládce v severo-východní části staveniště pro následnou 
recyklaci. Poslední čtvrtá stěna bude vybourávána zároveň se skeletovou konstrukcí. 

Demolice nosných konstrukcí skeletu 

Vlastní skelet, to je sloupy, ŽB desky stropu a průvlaky budou demontovány 
mechanizací – rypadla s nůžkami, poté bude suť nakládána nakladači a odvážená nákladními 
vozidly na místo skládky. Rypadla budou opatřena nůžkami Caterpillar, které jsou 
konstruovány tak, že rozdrtí a rozstřihají jak ocel, tak železobeton. Tyto nůžky jsou určeny k 
hrubé demolici a rozmělnění materiálu tvrdých struktur. Lze je použít jak pro primární tak i 
sekundární drcení materiálu. Vlastní postup bourání bude prováděno z průčelní strany zprava 
směrem nalevo vždy po jednotlivých konstrukčních polích skeletu. Bourání ŽB konstrukce 
bude probíhat tak, že nejdříve budou nůžkami rozdrceny ŽB stropní desky daného 
konstrukčního pole, dále demontován pravý průvlak a pravý sloup, tento postup, se bude 
opakovat vždy zprava doleva postupně po jednotlivých polích. Druhá řada polí bude 
demontována v opačném směru zleva doprava. To znamená, že lichá konstrukční pole skeletu 
(zprava doleva) a sudá konstrukční pole (zleva doprava). V průběhu vlastních demoličních 
prací bude materiál nůžkami drcen tak, aby vznikla betonová suť s možností vytřídění 
konstrukční oceli - výztuže. Po vybourání dvou polí bude na práci drtiče (nůžek) navazovat 
odvoz vybourané sutě materiálu na skládku materiálu (betonu a oceli). Rozdrcený beton bude 
zpracován a poté využit jako recykláž na stavbě.  Ocel zbouraného skeletu bude ukládána na 
samostatnou skládku, po vybourání celého skeletu bude odvezena do šrotu (druhotné 
zpracování materiálu). 

Vzhledem k tomu, že původní podlaha ve skeletu byla z ŽB desky tloušťky 200 mm, 
nebyla provedena její kompletní demontáž, ale byla využita jako základní pracovní plocha. 

Ukončení prací a předání díla 

Ukončení demolice ŽB skeletu bude zdokladováno protokolem o převzetí a dokončení 
procesu. Bude provedeno vyklizení pracoviště, staveniště pracovníky demoličních prací, 
rovněž provedou likvidaci, případně vzniklých odpadů. Předávací protokol je dokladem o 
předání díla objednateli. Vedoucí bouracích prací provede o ukončení prací, bez vad a 
nedodělků, zápis do stavebního. 

Přejímka díla, kvalita 

Předávací protokol díla je zhotoven po kompletním provedení bouracích prací v 
písemné podobě.  
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8. JAKOST A KONTROLA 

8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

• Provádí stavbyvedoucí nebo mistr 

• Převzetí pracoviště – provedení zápisu o předání 

• Statické zajištění objektu 

• Čistota prostředí 

• Zajištění ochrany či odpojení veškerých sítí 

• Kontrola montáže zábradlí, ochranných prostředků 

 

8.2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLA 

• Kontrola statické stability 

• Technická kontrola dílčích mobilních prostředků 

• Zajištění dílčích revizí použitých elektrických zařízení 

• Kontrola vymezení ochranného pásma kolem objektu 

• Kontrola ochranných konstrukcí pro zaměstnance 

• Kontrola třídění bouracích materiálů 

 

8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

• Vykonává ji TDS 

• Kontrola souladu demoličních prací v projektu se skutečností 

• Kontrola statiky a stability objektu 
 

9. BOZP 

Všichni pracovníci, kteří se budou vyskytovat na staveništi, musí být seznámení s 
bezpečnostními předpisy práce na staveništi. Všichni pracovníci mají za povinnost využívat 
veškeré osobní ochranné pracovní prostředky. Každý pracovník je povinen v případech 
ohrožení zdraví poskytnout rychlou a účinnou pomoc v rozsahu svých vědomostí, znalostí a 
možností. Všechna důležitá telefonní čísla vyvěšena ve vstupu u každé staveništní buňky 
(rychlá lékařská pomoc, hasičský záchranný sbor, atd.). 
 

Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv a přilba. Zásady při 
provádění těchto prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje vyhláška 
č. 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce “minimální požadavky na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při pracích na staveništích“. Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že 
práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá 
kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník 
alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonání prací. Pracovníci byli 
poučeni o bezpečnosti práce dle vyhlášky o bezpečnosti práce. 

 

Část hlavních stavebních prací v této technologické etapě bude prováděna více než 1,5 
m nad zemí, jedná se tedy o: 

Práce ve výškách 

Na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, 
případně, je-li pod nimi volná hloubka 1,5 m a více. 

Zajištění se provádí přednostně kolektivním zařízením (zábrana, lešení, zábradlí), až v 
případě, kdy nelze použít kolektivní ochranu, použijí pracovníci osobní zajištění.  

Na staveništi bude provedeno ochranné zábradlí, aby bylo splněno zabezpečení proti 
pádu z výšky. 
Zábradlí musí být minimální výšky 1,1 metru a musí být zajištěno středovou tyčí. 

 

Hlavní zásady a bezpečnostní podmínky k zajištění bezpečnosti práce 

Před odevzdáním staveniště stavebníkem a přijetím staveniště zhotovitelem musí 
proběhnout písemné předání (stavebník) – převzetí (zhotovitel), vyznačení inženýrských sítí a 
jiných překážek. 

Veškeré přístupy a vjezdy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami 
a značkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti povinnost zajistit dostatečné osvětlení. 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit bezpečnost 
práce je třeba tyto práce přerušit. 

Všechno elektrické nářadí bude mít provedeno platné revize dle podle ČSN 33 1600 a 
dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stavebních strojů a příslušenství, budou mít tyto stroje provedeny platnou 
technickou kontrolu 

Obsluhovat stroje a zařízení smí jen pracovníci s platným profesním průkazem a 
řidičským oprávněním. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály a 
upozornění. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a 
pokyny. 
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V technologickém postupu montáže musí být stanoven způsob zajištění pracovníků 
proti pádu z výšky, popř. do hloubky. 

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně 
zajištěny proti překlopení nebo sesunutí. 

Při skladování materiálu musí být zajištěny jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s 
postupem prací na stavbě. 

Skladovací plochy musejí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. 

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku a při veškeré jejich 
manipulaci, musí být dílce řádně zabezpečeny proti překlopení či sesunutí.  

Rozmístění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat 
použité mechanizaci. 

Jeden pracovník smí ručně přenášet nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti, při 
dlouhodobé práci max. do 30 kg, pokud zvláštní předpisy nestanoví hodnoty nižší. 
 

Základní bezpečnostní předpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (včetně souvisejících předpisů).  

• 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 

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

• Je třeba dbát a dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 3. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
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nařízení vlády 591/2006 sb. 

Musí být dodrženy paragrafy č.: 2, 5 a 7. 

příloha 1.   

 I. Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko:  

Nebezpečí vstupu, vjezdu nebo zranění nepovolaných osob na staveništi. 

Opatření:  

Staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky 1,8 m, tak aby bylo zabráněno 
vstupu i osob se zrakovým či pohybovým postižením. Vstupy na staveniště budou opatřeny 
uzamykatelnou bránou. Na oplocení budou osazeny výstražné tabulky, které budou viditelné i 
za snížené viditelnosti. Vjezdy a výjezdy budou označeny dopravními značkami a brána bude 
označena značkou „zákaz vjezdu nepovolaným osobám“. Staveniště musí být osvětleno a po 
skončení pracovní doby musí být brána uzamčena. 

 

Riziko: 

Propadnutí osob nedostatečně únosnými a pevnými poklopy nebo přikrytím otvorů. 

Propadnutí osob konstrukcemi a neúnosnými prvky, které jsou umístěné na různých 
plochách staveniště. 

Opatření: 

Dostatečné zabezpečení prohlubní, otvorů apod. nebezpečných pro lidský život 
(velikostně více než 25 cm) únosnými poklopy nebo použití přikrytí dobře viditelnou 
překážkou či využití pevného zábradlí. 

Nutnost zajištění poklopů tak, aby nedošlo k jejich horizontálnímu posunutí. 

 

Riziko: 

Pád materiálů a předmětu z výšky na pracovníka, možnost ohrožení a zranění hlavy 
(cihla, nástroje, úlomky materiálů při přepravě pomocí jeřábu či jiného přístroje). 

Pád předmětů a materiálů úmyslně shazovaných z výšky. 

Nahodilý pád předmětů či materiálů z volných okrajů stavby, či pomocných 
konstrukcí. 

Opatření: 

Ukládání materiálů a předmětů bezpečně na podlahách mimo okraj stavby. 

Ukládání materiálů, nářadí a pomůcek ve výšce tak, případně skladovat, aby zajištění 
jednotlivých věcí bylo bezpečné po celou dobu jejich uložení a nemohlo dojít k jejich pádu, 
shození větrem nebo uklouznutí. 
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Zřizování zarážek při podlaze volných okrajů u pomocných podlah, lešení. 

Nad vstupy do objektu zřizování záchytných stříšek. 

Ochranné pásmo pod místem práce ve výškách – vymezení a ohrazení, vyloučení prací 
konaných nad sebou a zabránění přístupu osob pod místa prací ve výškách. 

Používání ochranných přileb. 

 

II. Za řízení pro rozvod energie 

Riziko:  

Úraz elektřinou při nesprávném provedení a používání zařízení, vznik požáru, 
výbuchu. 

Opatření:  

Rozvaděče musí být opatřeny chráničkami. Provedení rozvodných zařízení 
oprávněnou osobou, jenž je odborně způsobilá. Provedení a volba zařízení musí odpovídat 
druhu a spotřebě odebírané energie. Rozvody musí být označeny a pravidelně kontrolovány – 
revize rozvodů. 

Hlavní vypínač musí být přístupný a musí být označen a zabezpečen proti 
neoprávněné manipulaci, s jeho umístěním musí být seznámeny všechny osoby zdržující se na 
staveništi. 

Zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů neustále zapojena, musí být 
odpojena. 

Elektrické přívodní kabely musí být vedeny v chráničkách v rámci zařízení staveniště 
a musí být vedeny pod zemí, aby nedošlo k mechanickému poškození. 

Nesmí být používány kabely jakkoliv poškozené. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: 

Možnost pádu z okraje stavby nebo do prostupů  

Opatření: 

Zajištění proti pádu z okraje stavby - zakotvení ochranného zábradlí proti pádu po 
celém obvodu konstrukce.  

O převzetí, bezvadnosti a bezpečnosti zábradlí bude proveden 

protokol zhotovitelem zábradlí. 

V případě ohrožení života nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo 

v jeho okolí přeruší zhotovitel práce, zajistí provedení a zápis o provedených 
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opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví osob. 

 

příloha 2.   

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: 

Riziko úrazu obsluhou stroje nezpůsobilou nebo neopatrnou osobou. Riziko úrazu 
způsobené nevhodným či nebezpečným užíváním stroje. 

Opatření: 

Obsluhu strojů budou provádět určení, proškolení a způsobilí pracovníci.  

 

Riziko: 

Úraz způsobený v důsledku špatných klimatických podmínek. 

Opatření: 

Práce musí být bezprodleně přerušeny za nevhodných klimatických podmínek. Výpis 
nevhodných klimatických podmínek viz: 4 Pracovní podmínky. 

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Riziko: 

Úraz způsobený přepravným nebo výsypným zařízením 

Opatření: 

Před jízdou a zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič vozidla zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, dále umístění 
vozidla na přehledném a únosném místě bez překážek ztěžující manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 

 

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

Riziko: 

Samovolný pohyb stroje po ukončení prací 

Užití stroje neoprávněnou osobou 

Odstavení stroje na špatném místě 

Opatření: 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj zajištěn např. zakládacími klíny, pracovním 
zařízením spuštěným na zem nebo zařazení nejnižšího rychlostního stupně a zabrždění 
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parkovací brzdy. 

Zabránění užití stroje neoprávněnou osobou zajistíme uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty  

 

příloha 3.  

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: 

Možný úraz při nesprávné manipulaci s materiálem. 

Zranění zapříčiněno nerovnou, nezpevněnou a špatně odvodněnou skladovací plochou. 

Hrozící úraz kvůli nestabilitě uloženého materiálu. 

Opatření: 

Těžká břemena zvedat za pomocí dvou pracovníků a NE sám.  

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. 

Materiál na paletě může být skladován maximálně ve dvou řadách nad sebou a musí 
vykazovat stabilitu. 

U skladovaného materiálu musí být zajištěna stabilita a 

 

XII. Bourací práce 

Riziko: 

Pád nosné konstrukce na fyzickou osobu, propad fyzické osoby konstrukcí při 
nezajištění průzkumu sklepních prostor 

Opatření 

Postup bouracích prací dle technologického postupu, průzkum konstrukce, 
nezatěžování konstrukcí bouraným materiálem a dodržovat jeho postupnou likvidaci 

 

Riziko: 

Pád bouraného materiálu na veřejné osoby 

Opatření 

Vymezení nebezpečného prostoru oplocením 
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příloha 4. Náležitosti oznámení o zahájení prací 

nařízení vlády 362/2005 sb. 

příloha   

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko:  

Pád do hloubky. 

Opatření: 

Zabezpečení konstrukce proti pádu pomocí bezpečnostního dvoutyčové zábradlí výšky 
1,1 m. 

Stavba bude zajištěna tímto ochranným opatřením proti pádu. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko:  

Pád materiálu ze stavby. 

Opatření: 

Zábradlí bude opatřeno zarážkou u podlahy o výšce 0,15m , která bude zabraňovat 
pádu předmětů. 

Pádu drobného materiálu a nářadí bude zabráněno použitím vhodné výstroje nebo k 
tomu účelu upraveného pracovního oděvu. 

 

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

Riziko:  

Pád materiálu ze stavby. 

Opatření: 

V okolí stavby bude stanoven zakázaný prostor, který bude vyznačen bezpečnostní 
páskou a označen na viditelných místech tabulkou, upozorňující na toto nebezpečí. 

 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

Riziko:  

Nezabezpečení z hlediska bezpečnosti => zranění osob v důsledku špatného postupu 
při shazování předmětů a materiálů. 

Opatření: 

Místo dopadu zabezpečit proti vstupu osob – ohrazením, vyloučením provozu, 
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střežením a jeho okolí chránit proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 
nebo materiálu. 

Materiál bude shazován uzavřeným shozem. 

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

 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Riziko:  

Pád osob nebo předmětů. 

Opatření: 

Zaměstnavatel je povinen zajistit přerušení prací v případě: bouřky, sněžení, deště, 
tvoření námrazy, při rychlosti větru 8m/s a síle větru 5 stupňů Bf. Dále pokud je dohlednost 
menší než 30 m a teplota klesne pod -10°C. 

 

X. 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 
konstrukcí nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádí tyto práce, použije 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

 

Vyhláška č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

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

 

10. ENVIRONMENT 

Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu se: 
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       - Zákonem č. 297/2009 Sb., o odpadech 

Všechny vzniklé odpady budou patřičně roztřízeny podle katalogů odpadů dle přílohy 
č. 1vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

       - Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

       - Zákonem č. 20/2004 Sb., o vodách.  

       - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

       - Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových. 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanizmů s malou hlučností, 
dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti z cesty při provozu 
mechanizace a při bouracích pracích, omezením dobu provozu strojů jen na dobu nezbytnou, 
vypínáním motorů strojů při přerušení provozu, atd. 

 Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu s plánem odpadového 
hospodářství obce. Zásadně musí být dodrženy podmínky zák. č. 297/2009 Sb., o odpadech. 
Dále budou dodrženy následující zákony a vyhlášky: zákon č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, vyhláška Ministerstva č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Během bouracích prací budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit znečištění půdy popř. 
podzemní vody. 

Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 
veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění komunikací 
bude okamžitě odstraněno. Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není 
dovoleno. 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a proto nehrozí únik olejů a jiných nebezpečných látek. Pokud k úniku přeci 
jen dojde, bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit s 
příslušnými orgány.  
 

10.1 KATALOG ODPADU 

Kód  Název odpadu      Původ 

170101 Beton       Stavební činnost 

170102 Cihly       Stavební činnost 

170201 Dřevo       Stavební činnost 
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170404 Zinek       Stavební činnost 

170405 Železo a ocel      Stavební činnost 

170604 Izolační materiály neuvedené pod č. 170601(3) Stavební činnost 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady  Stavební činnost 

2003  Ostatní komunální odpady    Stavební činnost 

 

11. ZDROJE 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 
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1. ZÁKLADNÍ (OBECNÉ) INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny. 
Lokalita rekonstrukce tohoto areálu se nachází v katastrálním území Helenín. Pozemek se 
nachází v mírně svažitém terénu. Lokalita staveniště je z hlediska klimatických vlivů a 
podmínek ve sněhové oblasti č. 3, ve větrné oblasti č. 2. 

Tato rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny je rozdělena celkem na devět 
stavebních objektů. V rámci tohoto technologického předpisu je rozebírána pouze část 
hlavního stavebního objektu – hlavní budova SO 01.1. Tento objekt SO.01.1 bude využíván 
Střední školou stavební a obchodní Jihlava jako centrum praktické výuky učebních oborů, 
dále zde budou prostory depozitářů, které budou využívány Muzeem Jihlava. 

Objekt SO.01 se skládá ze dvou propojených částí, a to šesti podlažní části SO.01.1 a 
části přístavku SO.01.2. Technologický předpis je zpracováván samostatně pro část SO.01.1.  

Na staveništi byl proveden inženýrsko geologický průzkum. Staveniště je 
klasifikováno jak podmínečně vhodné. Důvodem je výskyt různorodých základových poměrů 
na ploše areálu a výskytu zemin pro zakládání málo vhodných až nepřípustných. V rámci 
prostoru rekonstruovaného areálu se vyskytují tedy velmi rozdílné geologické a tudíž i 
základové poměry. 

HSpV – hladina podzemní vody koresponduje s hladinou vody v řece, nedoporučuje se 
v rámci stavby řešit suterény či hluboké výkopy pro základy. 

 Dopravní systém – staveniště se nachází v okrajové lokalitě města Jihlavy v 
katastrálním území Helenín. Staveniště se nachází v mírně zastavěné oblasti. V rámci areálu 
je umístěna též SUPŠ Helenín. K areálu vede páteřní komunikace, na kterou navazuje také 
stavební pozemek pro rekonstrukci areálu bývalé textilní továrny. 

Rozsah pozemku:  Plocha pozemku   14.928 m2 

   Zastavěná plocha SO.01  4.619 m2  

   Obestavěný prostor SO.01  30.026 m3 

Staveniště bude opatřeno dočasným oplocením z důvodu bezpečného provádění 
stavebních prací a zajištění BOZP, a zároveň zabránění vniknutí neoprávněnými osobami. 

 

1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Stavebně se jedná o pětipodlažní stavbu, která byla užívána jako sklad Ministerstva 
vnitra (uskladnění vojenského materiálu – kuchyní).  Jedná se o objekt SO.01.1 SŠSaO 
Jihlava, který je řešen jako podélný nosný systém v kombinaci stěn a sloupů se středním 
chodbovým traktem.  V rámci rekonstrukce areálu bude část objektu SO.01.1 zvýšena v 
důsledku dispozičních požadavků o jedno podlaží, a to formou ocelového skeletu nad 
původními nosnými konstrukcemi. Svislé konstrukce jsou ponechány původní s případným 
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nutným zesílením dle statického posudku. V šestém podlaží (nástavbě nad objektem) SO.01.1 
budou umístěny dílenské prostory pro učební obory, proto byla zvolena odlehčená nosná 
konstrukce – ocelový skelet. Tento skelet bude opláštěn bezkontaktním pláštěm.  

 

2. MATERIÁLY 

2.1 VÝPIS MATERIÁLU 

 

 

 

 

 

5NP Objem Počet
Celkový 

objem 

Objemová 

hmotnost

Celková 

hmotnost

m3 ks kg/m3 t

Kotevní desky 200 200 15 0,0006 21 0,0126 7850 0,0989

Celkem t 5NP 0,0989

Rozměry

mm

6NP Objem Počet
Celkový 

objem 

Objemová 

hmotnost

Celková 

hmotnost

m3 ks kg/m3 t

Hlavice + ztužení 400,000 300,000 20,500 0,0025 19 0,0467 7850 0,3669

Ztužení 139,750 281,850 14,000 0,0006 76 0,0419 7850 0,3290

Kotevní desky pro TP 150x150x8 250,000 250,000 15,000 0,0009 17 0,0159 7850 0,1251

Celkem t 5NP 0,8210

Rozměry

mm

Délka Počet
Celkem 

délka
Hmotnost

Celkem 

hmotnost

m' ks m' kg/m' t

Profil HEB 220 3,310 21 69,510 71,50 4,9700

15,5194

3,800 2 7,600 127,00 0,9652

6,400 16 102,400 127,00 13,0048

6,100 2 12,200 127,00 1,5494

Celkem t 5NP 20,4894

Profily 5NP

Profil HEB 320
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2.2 DOPRAVA 

2.2.1 Primární doprava 

Primární doprava jednotlivých dílů ocelového skeletu bude zajištěna dodavatelem 
hutního materiálu v souladu dle smluvních podmínek a v návaznosti na harmonogram postupu 
montážních prací.  

 

2.2.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava ocelových prvků bude zajištěna automobilním jeřábem Liebherr 
LTM 1050-3.1. Vlastní montáž v návaznosti na dopravu bude probíhat v souladu s 
harmonogramem a to tak, že po dodání materiálu dodavatelem bude navazovat sekundární 
doprava v rámci staveniště a přesunu tohoto materiálu na jeho místo v konstrukci. Uchycení 
dílců při manipulaci a montáži musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození osazovaných 
prvků. Jejich stabilizace musí být provedena tak, aby nedošlo v průběhu dopravy k posunutí či 

Délka Počet
Celkem 

délka
Hmotnost

Celkem 

hmotnost

m' ks m' kg/m' t

Profil HEA 180 3,730 19 70,870 35,50 2,5159

TP 150x150x8 3,730 17 63,410 23,00 1,4584

Ztužidla TP 80x80x6 10 53,766 22,02 0,3946

Pole 1-2 7,395 2 14,790 7,34 0,1086

Pole 4-5A 5,097 2 10,194 7,34 0,0748

OSA 2, 6, 8 4,797 6 28,782 7,34 0,2113

Profil IPE 240 6,400 14 89,600 30,70 2,7507

20 125,990 42,30 5,3294

5,845 2 11,690 494,49 0,4945

6,400 16 102,400 4331,52 4,3315

5,950 2 11,900 503,37 0,5034

21 91,070 30,40 2,7685

5,140 7 35,980 1093,79 1,0938

2,825 7 19,775 601,16 0,6012

5,045 7 35,315 1073,58 1,0736

28 112,308 7,34 0,8243

3,978 20 79,560 583,97 0,5840

4,129 4 16,516 121,23 0,1212

4,058 4 16,232 119,14 0,1191

m2 kg/m2

Trapézový plech 85/280/0,88 13,600 63 856,800 9,40 8,0539

Celkem t 6NP 24,0958

Profil HEA 200

Profil HEA 160

Vodorovná ztužidla TP 80x80x6

Profily 6NP

Desky Profily Celkem 

t t t

5NP 0,0989 20,4894 20,5883

6NP 0,8210 24,0958 24,9169

Celkem            

5 + 6NP

45,5051

Ocelové prvky

5NP
Počet 

desek
Celkem

ks ks

Hmoždinky HILTI 4ks/kotevní deska 21 84

Počet ks/desku
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překlopení prvků. Šrouby či jiný spojovací materiál bude dopravován nezávisle, a to 
stávajícím výtahem v objektu (původní výtah objektu bude využíván jako staveništní v závěru 
stavby bude provedena v poslední etapě projektu rekonstrukce výtahu). 

 

2.3 SKLADOVÁNÍ 

Nářadí bude skladováno ve stavebních buňkách, které jsou součástí zařízení staveniště 
(nezbytného pro realizaci staveb daného rozsahu). Nářadí bude skladováno v objektu SO.03 
dle jednotlivých profesí a náročnosti obsluhy, který bude využit pro ZS.  

Šrouby a další spojovací materiál bude uskladněn tak, aby nedošlo k jeho případnému 
poškození v důsledku působení vlhkosti a tím vzniku koroze – objekt SO.03.  

Hlavní stavební materiál nebude v rámci staveniště uskladněn – bude ihned po dodání 
dopravován na místo – na stropní konstrukci nad 5NP.  

 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Kompletní rekonstrukce areálu bude prováděna z prostoru komplexního staveniště. 
Oplocení staveniště (původní oplocení areálu, dočasné oplocení TOI TOI) bude zabraňovat 
nežádoucímu vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně zranění veřejnosti. Bude 
doplněno bránou, která bude uzamykatelná. Dopravní napojenost staveniště je místní 
komunikací části Helenín na komunikaci III. Třídy 3/602.  

Staveniště obsahuje stavební buňky, samostatně sanitární a pro hygienické účely, 
buňky pro administrativu, vedení stavby realizačními firmami. Samostatně umístěny budou 
buňky skladů, drobného nářadí a materiálu. Pro napojení buněk budou využity stávající 
rozvody, napojení bude mít dočasný charakter (dočasné napojení elektro, vody, kanalizace). 
Součástí zařízení staveniště bude také pracovní plocha pro umístění jeřábu (autojeřáb).  

 

3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením montážních prací nosného ocelového skeletu musí být zjištěna statická 
stabilita svislých nosných konstrukcí včetně nosné stropní konstrukce nad 5NP. Podklad - 
stropní konstrukce 5NP bude opatřena dočasným zábradlím (dle BOZP). 

 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Pracovní podmínky jsou spojené především s bezpečností práce a s klimatickými 
podmínkami. 
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4.1 POČASÍ 

V rámci klimatických podmínek jsou práce omezeny především deštěm, mlhou – 
dohlednost v místě práce menší než 30 metrů, sněhem a větrem rychlejším než 8m/s. Dále je 
omezující také venkovní teplota, která nesmí být nižší než  -10°C. Další podmínky viz 
vyhlášky o bezpečnosti práce ve vztahu k stavebním pracím. 

 

4.2 STAVENIŠTĚ 

Inženýrské sítě se nacházejí na stavebním pozemku, jsou vyznačeny na výkrese 
situace. 

Na staveništi se nacházejí původní přípojky, které budou v závěru stavby nahrazeny 
novými, jiných technických parametrů. Staveništní elektro přípojka bude provedena zemním 
kabelem.  

Napojení budovy na vodu je řešeno vodovodní přípojkou PE 6/4“ z veřejného 
vodovodního řadu města Jihlavy. Viz výkresová dokumentace. Základní hygienické podmínky 
budou zajištěny mobilním WC s umývárnou v rámci zařízení staveniště.  

Na staveništi bude zřízeno zařízení staveniště v souladu s projektem POV (velikost je 
dána počtem pracovníků atd.) sedm stavebních buněk - pro uskladnění stavebních pomůcek, 
pro pracovníky. Staveniště bude oploceno a osvětleno staveništním osvětlením. 

V návaznosti na zařízení staveniště jsou také navrženy skladovací prostory pro nářadí 
a suchý stavební materiál. 

 

4.3 INSTRUKTÁŽ 

Všichni pracovníci musí být při nástupu řádně proškoleni v rámci BOZP, PO. 
Pracovníci budou používat předepsané ochranné pomůcky při provádění dílčích stavebních 
činností.  

Pracovníci se na staveniště budou pohybovat v čase, který jim byl určen v rámci 
pracovně-právních vztahů. Za bezpečnost, za správné užívání, vypínání hlavních vypínačů, 
uzávěrek je zodpovědný stavbyvedoucí stavby. 

Pracovníci musí být poučení o práci ve výškách. 

 

5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

Profese        Počet 

Vedoucí montážních prací      1 

Montážníci (vazačské zkoušky)     4 

Pomocní pracovníci       2 
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Svářeči        2 

Strojník        1 

Řidič nákladního automobilu      2 

 

Požadavky na pracovníky – všichni dělníci zúčastnění na výstavbě musí být 
proškoleni a seznámeni s technologickými postupy a BOZP. 

Na správnost provedení prací bude dohlížet mistr (stavbyvedoucí), který bude vždy 
přítomen na stavbě. 

 

6. MECHANIZACE A STROJE 

6.1 VELKÉ STROJE 

Bude použito těžké mechanizace k dopravě jednotlivých prvků na jejich místo, tj. na 
stropní konstrukci 5NP. K dopravě na stavbu bude využit nákladní automobil nákladní 
automobil Tatra T158  k přepravě ocelových prvků, v rámci staveniště bude využito 
automobilního jeřábu Liebherr LTM 105-3.1 k přesunu materiálu z nákladního automobilu na 
určené místo, dále bude využito stavebních výtahů pro dopravu drobného montážního 
materiálu.  

Mobilní jeřáb – Liebherr LTM 1050-3.1 

Valník Iveco Stralis Active Space 

 Vanový teleskopický nosič 

Nákladní automobil Tatra – T158 

 

6.2 MALÉ STROJE 

Multicar M2510 (třístranný sklápěč s hydraulikou), kolečka, úhlová bruska, svařovací 
zařízení, digitální zaměřovací zařízení, svařovací souprava 

 

6.3 NÁŘADÍ 

Na stavbě budou použity nástroje a nářadí běžné pro montážní práce ocelové 
konstrukce – utahovací momentové klíče, svařovací drát, úvazky, měřidla – metr, pásmo, 
žebřík, elektrody, svorky, svařovací ochranný štít. 

 

6.4 OCHRANNÉ PRACOVNÍ POM ŮCKY 

Obecné požadavky vyplývají z prováděných prací a dále z vyhlášek týkajících se 
bezpečnosti práce. To znamená, že pracovníci by měli být vybaveni ochranným oděvem – 
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pracovním (tzn. pracovní obuví, rukavicemi, přilbami, při práci na střeše by měli být chráněni 
osobními úvazky či jinou ochranou proti pádu).  

Rukavice, ochranné brýle, přilba, reflexní vesta, pracovní obuv a oděv, svářečská 
kukla. 

 

7. POSTUP PRÁCE 

Expedice výrobků a dílců na stavbu 

Po kompletaci a dokončení jednotlivých prvků, konstrukcí ve výrobně, bude 
provedena následná expedice prvků na místo montáže. Doprava bude realizována pomocí 
valníku IVECO STRALIS odpovídající nosnosti. Nakládka musí proběhnout tak, aby nedošlo 
k poškození povrchových úprav jednotlivých prvků. Uložení prvků, dílců na valníku musí být 
dostatečně pevné, jednotlivé prvky musí být proloženy dřevěnými proklady (nesmí dojít k 
přímému kontaktu mezi dopravovanými prvky). Vlastní vykládka bude probíhat v návaznosti 
na osazení prvků na jejich stanovené místo, pozici. Pokud dojde ke vzniku škody na 
konstrukci v průběhu dopravního procesu je objednatel povinen zajistit dokumentaci a 
okamžitě informovat zhotovitele.  

Přípravné práce pro montáž 

Veškeré práce spojené s montáží budou probíhat pod vedením vedoucího montáže s 
tím, že montáž musí být prováděna v souladu s dokumentací kvalifikovaným počtem 
pracovníků. 

Před započetím montáže nosné ocelové konstrukce je nutné zaměřit výškové poměry a 
provětřit správnost a přesnost konstrukcí pro osazení ocelových prvků. Přesné výškové 
zaměření a zaměření osového systému objektu dodá objednatel zhotoviteli nejdéle v den 
montáže. Vedoucí montážních prací provede kontrolní prověření daných hodnot digitálním 
měřícím zaměřením. V případě zjištění rozdílných hodnot, bude informovat odpovědnou 
osobu objednatele, dále provede zápis do stavebního, montážního deníku konstrukce.  

Kotvení obecně 

Objednatel je povinen zajistit úpravu nosných konstrukcí, podkladu tak, aby byla 
zaručena jejich rovinnost a odpovídající kvalita. Pokud není tento požadavek splněn, může 
zhotovitel montážní práce přerušit. O tomto provede zápis do stavebního, montážního deníku 
s předpokládaným termínem nápravy.   

Montáž obecně 

Montáž ocelové konstrukce a 6NP bude probíhat v souladu s technologickými 
podmínkami realizační dokumentace stavby (RDS) a s výrobní technickou dokumentací 
(VTD). Montáž – osazovaní a svařování prvků lze provádět pouze za odpovídajících 
klimatických podmínek. Postup svařování konstrukce (kotvení a stabilizace jednotlivých 
prvků) je uveden ve specifikaci postupu svařování (WPS), kterou k danému dílu zpracovává 
dozor zhotovitele pro svařování.  Jednotlivé díly konstrukce (skeletu – části 5NP a 6NP budou 



116 

 

svařovány v souladu s normou ČSN 732601 pro provádění ocelových konstrukcí. Sváření 
jednotlivých dílů konstrukce mohou provádět pouze pracovníci – svářeči s platným 
svářečským průkazem. Všechny koutové svary musí mít zajištěno provaření kořene svaru, 
tvar a rozměry svarů musí být provedeny v souladu s dokumentací. Při vlastní montáži je 
nutný také požární dozor (pokud to budou vyžadovat podmínky na stavbě). Je nutné zpracovat 
protokol o svařování. Šroubované spoje (dočasné konstrukce, ztužení) budou provedeny v 
souladu s RDS (jakost, pevnost, povrchová úprava). Pracovníci podílející se na instalaci 
konstrukce (dopravce, montážník, jeřábník a obsluha další mechanizace atd.) jsou povinni 
dodržovat bezpečnostní opatření.  

Nosná ocelová konstrukce musí být vyrobena dle příslušné konstrukční, technologické 
a prováděcí dokumentace. Veškeré změny a odchylky v provedení ocelové konstrukce oproti 
původní schválené dokumentaci. Musí být projednány s projektantem. Dle ČSN EN 1090 – 2 
+ A1 jsou ocelové konstrukce zařazeny do třídy provedení EXC2. 

Při kompletaci OK bude využita metoda svařování 136 (FCAW) – obloukové 
svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu, některé ze spojů budou šroubované (dočasná 
stabilizace konstrukce). 

Pro zajištění jakosti nosné konstrukce z ocelových prvků, je nutné dodržovat tyto 
zásady. Materiál, který může být uložen na staveništi (drobné díly ocelové konstrukce, 
spojovací prvky) musí být uložen v temperovaném prostoru. Veškerá manipulace s 
materiálem musí být prováděna tak, aby nedocházelo k případným deformacím či poškození 
jednotlivých prvků. Ze statického hlediska nesmí být materiál hlavní nosné části oslaben více 
jak o 5%. Na plochách budoucích svarů nesmí být viditelné trhliny a vruby (nepřesnost). Pro 
případné další zpracování musí být povrch materiálu suchý, bez zkondenzované vlhkosti. 
Musí být očištěn a zbaven viditelných nečistot. Nesmí vykazovat známky mastnoty ani 
zbytky olejů. Při transportu a zvedání jednotlivých dílů na místo určení musí být materiál 
chráněn před poškozením způsobené manipulací a zvedáním. 

Svarové plochy jednotlivých dílů budou začištěny ručním nebo strojním opracováním 
(prvky do tl. 10 mm).  Materiál tloušťky nad 10 mm bude připraven řezáním kyslíkovým 
plamenem. Všechny svarové plochy se lehce přebrousí, zrušení ostrých hran. Přebroušení 
musí být provedeno tak, aby byla odstraněna vrstva oxidů (plochy musí vykazovat čistý 
kovový vzhled).  

Jednotlivé díly konstrukce budou sestavovány do konstrukčního celku dle prováděcí 
dokumentace. Nesmí dojít k jejich deformaci ani poškození. Musí být dodržovány tyto 
zásady. Jednotlivé díly konstrukce budou sestavovány na pevném, rovném podkladu. Před 
sestavením bude provedena kontrola rozměrů a tvaru každého z prvků (zajištění shody s PD).  

Konstrukce a kotvení 

Popis konstrukce 

Vyvolané konstrukční úpravy stávajícího objektu v 5NP jsou dány úpravou (změnou) 
podélného konstrukčního systému (kombinace litinových sloupů s nosnými stěnami). 5NP 
bude mít charakter skeletové konstrukce (došlo k vybourání podélných stěn – jednalo se o 



117 

 

poslední podlaží, stěny byly pouze dělící). Změny dispozic ovlivnily návrh nosného 
konstrukčního systému v 5NP a v 6NP. V 5NP byly ponechány obvodové stěny (nosné) a ve 
vnitřní části objektu byl nosný systém doplněn ocelovými sloupy z profilů HEB 220. Na 
těchto sloupech je navržen válcovaný profil HEB 320 pro vynesení následné nosné stropní 
konstrukce (pro 6NP). K těmto profilům jsou také přivařeny nosné sloupy 6NP. Ztužení 
systému zajišťuje ztužující stěna P1 a P2 (2x2). Varianta P1 je kombinací monolitické ŽB 
ztužující stěny v 5NP a kombinací příčného zavětrování TP 80x80x6. Nosnou kostru vnitřních 
sloupů doplňují také nosné sloupy po obvodu 6NP s osovou vzdáleností 6400 mm. 6NP je 
opatřeno nekontaktním zateplovacím systémem s vodorovně členěnými lamelami.  

Kotvení svislé ocelové konstrukce obvodových sloupů je zajištěno pomocí kotevní 
desky, která je součástí věnce. Kotvící deska je opatřena trny, které jsou zabetonovány do ŽB 
věnce. Tloušťka kotevní desky je 15 mm, její rozměr je 200x200 pod každým sloupem z TP 
150x150x8 mm v průčelních stěnách objektu. Sloupy jsou k těmto kotevním deskám 
připojovány koutovými svary velikosti 8 mm. Na ŽB věnec je osazena nosná konstrukce 
stropu ze spirolů tl. 200 mm. Vodorovné ztužení objektu je zajištěno nadbetonováním druhé 
části ŽB věnce, ve které jsou obvodové sloupy stabilizovány mezi třmínky. 

Vnitřní ocelové sloupy z HEA 180 jsou přivařeny rovněž koutovými svary 8 mm k 
hlavici na  HEB 320. HEB 320 tvoří vodorovný podpůrný prvek (nosník) pod stropní 
konstrukcí 5NP. Tyto vnitřní sloupy a podélná ztužidla využívají původní podélný vnitřní 
nosný systém. Tyto vodorovné nosníky HEB 320 jsou uloženy na ocelových sloupech z 
profilu HEB 220, které doplňují původní nosnou konstrukci 5NP. V rámci zajištění stability 
konstrukce bude provedeno ztužení monolitickou stěnou (úroveň 5NP) a zavětrováním v 
úrovni 6NP. Zavětrování bude provedeno profilem TP 80x80x6. No  

Vlastní postup montáže 

Navrhuji tak, aby bylo v maximální možné míře využít přistavěný jeřáb s valníkem 
(doprava ocelové konstrukce) a zabránilo se tak vzniku prostojů mechanizace. 

Montáž ocelových prvků 5NP bude realizována v následném sledu s pravidelným 
opakováním: 

Konstrukčně bude montáž rozdělena do 3 technologických etap. Osazení všech 
konstrukčních prvků v poli 1-2, 2-3, 3-4, osazení všech konstrukčních prvků v poli 4-5, 5-6, 
6-7, osazení všech konstrukčních prvků 7-8, 8-9, 9-10. Sled prací v jednotlivých etapách bude 
v souladu se shrnutým postupem prací, viz Schéma postupu montáže. 

• Příprava kotevních desek na nosné stropní konstrukci 4NP pro osazení 
vnitřních sloupů (21 kusů).  

Pro osazení nosných prvků ocelového skeletu 5NP musí být do konstrukce stropu nad 
4NP osazeny kotevní desky 200x200x15 mm, které navazují na nosný systém 4NP z 
monolitických ŽB sloupů, a musí být pomocí hmoždinek HILTI zajištěno jejich pevné spojení 
s nosnou částí stropní konstrukce. Tyto kotvící desky budou osazeny dle osového schématu 1 
až 10 – A, B. V případě nerovnosti povrchu je nutné zabroušení plochy, aby kotevní deska 
byla uložena v celé své ploše. 
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• Osazení jednotlivých sloupů, zleva přední zadní A1, B1, A2, B2, A3, B3 atd. až 
A10, B10  

Ke každé z kotevních desek bude přivařen vždy jeden prvek sloupu HEB 220 
koutovým svarem 8 mm. V průběhu svařování je nutná průběžná kontrola správného osazení 
nosného prvku nivelačním přístrojem (kontrola svislosti a správného umístění vzhledem k 
osovému půdorysnému uspořádání. Prvky HEB 220 (svislý sloup) budou montovány a 
dopravovány na místo určení přímo z automobilního jeřábu Liebherr LTM 1050-3.1, a to dle 
rozdělení do třech technologických etap. Po osazení všech svislých prvků HEB 220 z každé 
ze tří etap je nutné provést kontrolní zaměření správného provedení a umístění nosných prvků 
(sloupů). 

• Provedení ztužujících ŽB stěn, mezikrok není ocelovou konstrukcí 

Po osazení nosného systému z prvků HEB 220 budou dle prováděcí dokumentace 
provedeny ztužující konstrukce v úrovní 5NP – monolitické stěny doplněné výztuží, stěna P2 
v modulu 2A – 2B a P1 v modulu 4A – 4B, 6A – 6B a 8A – 8B. Další zajištění stabilizace 
konstrukce je provedeno pomocí vyzděných ztužujících stěn v příčném směru. Ztužující stěny 
budou prováděny opět ve třech technologických etapách. 

• Osazení vodorovných nosníků HEB 320 

Po provedení ztužení a stabilizaci svislých prvků ztužujícími konstrukcemi je možné 
provádět montáž a osazení vodorovných profilů HEB 320 v podélném směru v modulu os A a 
B. Osazování vodorovných nosníků bude realizováno opět etapově, a to ze stěny (1‘‘A na 
prvek 1A zleva doprava, zepředu dozadu). A pak 1‘‘B na prvek 1B atd. Vodorovné nosníky 
HEB  320 jsou k profilu HEB 220 přivařeny koutovými svary 8 mm. V místech osazení 
sloupů 6NP bude hlavní příruba válcovaného profilu v délce 400 mm vyříznuta a stojina 
seříznuta dle PD tak, aby bylo možné osazení kotevní desky s přechodem z profilu 180 na 
220. Kotevní deska se šikmými stojkami – rozšíření ze 180 na 220 viz výrobní dokumentace, 
která není součástí DP. Kotevní profil bude přivařen k vodorovným nosníkům před započetím 
montáže stropní ŽB konstrukce. 

• Průběžné pokládání ŽB stropních panelů Spirol – nosná konstrukce pro 
realizaci 6NP – v závislosti na osazování sloupů ocelového skeletu 6NP 

Ve směru os (v příčném směru) budou osazeny nosné konstrukce stropu z panelů 
Spirol – není součástí postupu ocelové konstrukce. 

• Hlavice pro sloupky TP 150x150x8 

Pro osazení nosných sloupků v obvodových stěnách je nutné v rámci ŽB věnce zřídit 
kotevní desky v rozměru 250x250x15 mm, které budou součástí vodorovného ztužení objektu 
(věnců). Každá z kotevních desek bude ve věnci upevněna čtyřmi kotvami HILTI průměr 16 
mm a délky 170 mm. 

• Osazování sloupů 6NP (zprava zadní přední) 

Hlavice pro osazení sloupů 6NP jsou 400x300x20,5 mm v úrovni horních přírub 
vodorovného nosníku HEB 320 a jsou v místě průniku osového systému 1 – 10 a A1, A, B, 



119 

 

B1. Připevnění a přivaření hlavic musí být zkontrolováno nivelačním přístrojem a svary musí 
být zkontrolovány pracovníkem zodpovědným za svařování (odpovědnou osobou). K 
hlavicím bude přivařen nosný systém 6NP, který tvoří profily HEA 180 v modulech 1‘‘ – 1 až 
10 a A1,A, B, B1.  

• V polích mezi sloupy provedení svislého zavětrování TP 80x80x6 

Stabilita sloupů 6NP bude zajištěna svislými ztužidly v polích 1A – 2A, 2A – 2B, 4A – 
4B, 6A – 6B, 8A – 8B. Po ztužení svislého nosného systému bude opět prověřena kontrola 
svislosti a polohové přesnosti. 

• Osazení vodorovných nosníků - postup osazování B1-1k B1-2, stěna k B1, B1 
k B2, stěna k A1, A1 k A2, B1-2 k B1-3, B2 k B3, A2 k A3, A1-2 k A1-3 atd. 

Obvodové sloupy jsou osazeny ve vodorovném směru válcovaným profilem IPE 240, 
který vede od osy 1 k ose 9 po obou průčelních stěnách. Vnitřní modul A a B je osazen 
vodorovným prvkem HEA 200. Výškové osazení profilů IPE 240 a HEA 200 je navrženo tak, 
že kolmý prvek HEA 160 leží svou spodní přírubou na profilu HEA 200 v modulu A a B a 
svou horní přírubou je v rovině s profilem IPE 240. Tyto prvky HEA 160 jsou přivařeny 
koutovými svary 6 mm. Po osazení vodorovných profilů bude opět prověřena kontrola 
svislosti, vodorovnosti a polohové přesnosti.  

• Osazení příčného ztužení v úrovni stropní konstrukce TP 80x80x6 v polích 
mezi osnovou A a B 

V úrovni nosníků stropu HEA 160 bude ve vnitřním poli A, B provedeno ztužení 
profilem TP 80x80x6 mm, přivařen bude k vodorovnému nosníku HEA 160 a k HEA 200 
(úhlopříčné střídání a návaznost). V návaznosti na podélné ztužení bude provedeno v souladu 
s technologickými etapami postupu montáže také ztužení v příčném směru a to v modulech 3 
– 4 a 7 – 8. 

• Může následovat osazování trapézového plechu TR 85/280/0,88. 

Poté je možné přistoupit k montáži trapézového plechu TR85/280/0,88. 

Ukončení prací a předání díla 

Ukončení montáže nosné ocelové konstrukce bude zdokladováno protokolem o 
převzetí a dokončení díla. Bude provedeno vyklizení pracoviště, staveniště pracovníky 
montáží, rovněž provedou likvidaci, případně vzniklých odpadů. Předávací protokol je 
dokladem o předání díla objednateli. Vedoucí montáže provede o ukončení prací, bez vad a 
nedodělků, zápis do stavebního, montážního deníku. 

Přejímka díla, kvalita 

Předávací protokol díla je zhotoven po kompletním provedení ocelové nosné 
konstrukce v písemné podobě.  
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8. JAKOST A KONTROLA 

8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

• Provádí stavbyvedoucí nebo mistr 

• Převzetí pracoviště – provedení zápisu o předání 

• Statické zajištění objektu 

• Čistota prostředí 

• Zajištění ochrany či odpojení veškerých sítí 

• Kontrola montáže zábradlí, ochranných prostředků 

• Kontrola materiálu 

 

8.2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLA 

• Kontrola statické stability 

• Technická kontrola dílčích mobilních prostředků 

• Zajištění dílčích revizí použitých elektrických zařízení 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola průběžného osazování konstrukcí 

 

8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

•  Vykonává ji TDS, stavbyvedoucí 

• Kontrola provedení svarových spojů 

• Kontrola provedení konstrukce 

• Kontrola statiky a stability objektu 

 

9. BOZP 

Všichni pracovníci, kteří se budou vyskytovat na staveništi, musí být seznámení s 
bezpečnostními předpisy práce na staveništi. Všichni pracovníci mají za povinnost využívat 
veškeré osobní ochranné pracovní prostředky. Každý pracovník je povinen v případech 
ohrožení zdraví poskytnout rychlou a účinnou pomoc v rozsahu svých vědomostí, znalostí a 
možností. Všechna důležitá telefonní čísla vyvěšena ve vstupu u každé staveništní buňky 
(rychlá lékařská pomoc, hasičský záchranný sbor, atd.). 

Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv a přilba. Zásady při 
provádění těchto prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje vyhláška 
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č. 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce “minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích“. Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že 
práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá 
kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník 
alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonání prací. Pracovníci byli 
poučeni o bezpečnosti práce dle vyhlášky o bezpečnosti práce. 

Hlavní stavební práce v této technologické etapě budou prováděny více než 1,5 m nad 
zemí, jedná se tedy o: 

Práce ve výškách 

Na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, 
případně, je-li pod nimi volná hloubka 1,5 m a více. 

Zajištění se provádí přednostně kolektivním zařízením (zábrana, lešení, zábradlí), až v 
případě, kdy nelze použít kolektivní ochranu, použijí pracovníci osobní zajištění.  

Na staveništi bude provedeno ochranné zábradlí, aby bylo splněno zabezpečení proti 
pádu z výšky. 

Zábradlí musí být minimální výšky 1,1 metru a musí být zajištěno středovou tyčí. 

 

Hlavní zásady a bezpečnostní podmínky k zajištění bezpečnosti práce 

Před odevzdáním staveniště stavebníkem a přijetím staveniště zhotovitelem musí 
proběhnout písemné předání (stavebník) – převzetí (zhotovitel), vyznačení inženýrských sítí a 
jiných překážek. 

Veškeré přístupy a vjezdy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami 
a značkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti povinnost zajistit dostatečné osvětlení. 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit bezpečnost 
práce je třeba tyto práce přerušit. 

Všechno elektrické nářadí bude mít provedeno platné revize dle podle ČSN 33 1600 a 
dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stavebních strojů a příslušenství, budou mít tyto stroje provedeny platnou 
technickou kontrolu 

Obsluhovat stroje a zařízení smí jen pracovníci s platným profesním průkazem a 
řidičským oprávněním. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály a 
upozornění. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a 
pokyny. 
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V technologickém postupu montáže musí být stanoven způsob zajištění pracovníků 
proti pádu z výšky, popř. do hloubky. 

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně 
zajištěny proti překlopení nebo sesunutí. 

Při skladování materiálu musí být zajištěny jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s 
postupem prací na stavbě. 

Skladovací plochy musejí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. 

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku a při veškeré jejich 
manipulaci, musí být dílce řádně zabezpečeny proti překlopení či sesunutí.  

Rozmístění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat 
použité mechanizaci. 

Jeden pracovník smí ručně přenášet nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti, při 
dlouhodobé práci max. do 30 kg, pokud zvláštní předpisy nestanoví hodnoty nižší. 

 

Základní bezpečnostní předpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (včetně souvisejících předpisů)  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci  

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

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 3 

• Je třeba dbát a dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle nařízení vlády č. 
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

 

nařízení vlády 591/2006 sb. 

Musí být dodrženy paragrafy č.: 2, 5 a 7. 
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příloha 1.   

 I. Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko:  

Nebezpečí vstupu, vjezdu nebo zranění nepovolaných osob na staveništi. 

Opatření:  

Staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky 1,8 m, tak aby bylo 

zabráněno vstupu i osob se zrakovým či pohybovým postižením. Na oplocení budou 

osazeny výstražné tabulky, které budou viditelné i za snížené viditelnosti. Vjezdy a 

výjezdy budou označeny dopravními značkami a brána bude označena značkou 

„zákaz vjezdu nepovolaným osobám“. 

 

Riziko: 

Propadnutí osob nedostatečně únosnými a pevnými poklopy nebo přikrytím otvorů. 

Propadnutí osob konstrukcemi a neúnosnými prvky, které jsou umístěné na různých 
plochách staveniště. 

Opatření: 

Dostatečné zabezpečení prohlubní, otvorů apod. nebezpečných pro lidský život 
(velikostně více než 25 cm) únosnými poklopy nebo použití přikrytí dobře viditelnou 
překážkou či využití pevného zábradlí. 

Nutnost zajištění poklopů tak, aby nedošlo k jejich horizontálnímu posunutí. 

 

Riziko: 

Pád materiálů a předmětu z výšky na pracovníka, možnost ohrožení a zranění hlavy 
(cihla, nástroje, úlomky materiálů při přepravě pomocí jeřábu či jiného přístroje). 

Pád předmětů a materiálů úmyslně shazovaných z výšky. 

Nahodilý pád předmětů či materiálů z volných okrajů stavby, či pomocných 
konstrukcí. 

Opatření: 

Ukládání materiálů a předmětů bezpečně na podlahách mimo okraj stavby. 

Ukládání materiálů, nářadí a pomůcek ve výšce tak, případně skladovat, aby zajištění 
jednotlivých věcí bylo bezpečné po celou dobu jejich uložení a nemohlo dojít k jejich pádu, 
shození větrem nebo uklouznutí. 

Zřizování zarážek při podlaze volných okrajů u pomocných podlah, lešení. 

Nad vstupy do objektu zřizování záchytných stříšek. 
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Ochranné pásmo pod místem práce ve výškách – vymezení a ohrazení, vyloučení prací 
konaných nad sebou a zabránění přístupu osob pod místa prací ve výškách. 

Používání ochranných přileb. 

 

II. Za řízení pro rozvod energie 

Riziko:  

Úraz elektřinou při nesprávném provedení a používání zařízení pro rozvod 

energií, obnažení elektrického vedení. 

Opatření:  

Rozvaděče musí být opatřeny chráničkami. Provedení rozvodných zařízení 
oprávněnou osobou, jenž je odborně způsobilá. Provedení a volba zařízení musí odpovídat 
druhu a spotřebě odebírané energie. Rozvody musí být označeny a pravidelně kontrolovány – 
revize rozvodů. 

Hlavní vypínač musí být přístupný a musí být označen a zabezpečen proti 
neoprávněné manipulaci, s jeho umístěním musí být seznámeny všechny osoby zdržující se na 
staveništi. 

Zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů neustále zapojena, musí být 
odpojena. 

Elektrické přívodní kabely musí být vedeny v chráničkách v rámci zařízení staveniště 
a musí být vedeny pod zemí, aby nedošlo k mechanickému poškození. 

Nesmí být používány kabely jakkoliv poškozené. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: 

Možnost pádu z okraje stavby nebo do prostupů  

Opatření: 

Zajištění proti pádu z okraje stavby - zakotvení ochranného zábradlí proti pádu po 
celém obvodu konstrukce.  

O převzetí, bezvadnosti a bezpečnosti zábradlí bude proveden 

protokol zhotovitelem zábradlí. 

V případě ohrožení života nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo 

v jeho okolí přeruší zhotovitel práce, zajistí provedení a zápis o provedených 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví osob. 
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příloha 2.   

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: 

Riziko úrazu obsluhou stroje nezpůsobilou nebo neopatrnou osobou. Riziko úrazu 
způsobené nevhodným či nebezpečným užíváním stroje. 

Opatření: 

Obsluhu strojů budou provádět určení, proškolení a způsobilí pracovníci. Nesmí se 
vázat přimrzlá břemena. 

 

Riziko: 

Úraz způsobený v důsledku špatných klimatických podmínek. 

Opatření: 

Práce musí být bezprodleně přerušeny za nevhodných klimatických podmínek. Výpis 
nevhodných klimatických podmínek viz: 4 Pracovní podmínky. 

 

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

Riziko: 

Samovolné pohyb stroje po ukončení prací 

Užití stroje neoprávněnou osobou 

Odstavení stroje na špatném místě 

Opatření: 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj zajištěn např. zakládacími klíny, pracovním 
zařízením spuštěným na zem nebo zařazení nejnižšího rychlostního stupně a zabrždění 
parkovací brzdy. 

Zabránění užití stroje neoprávněnou osobou zajistíme uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty  
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příloha 3.  

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: 

Možný úraz při nesprávné manipulaci s materiálem 

Zranění zapříčiněno nerovnou, nezpevněnou a špatně odvodněnou skladovací plochou 

Hrozící úraz kvůli nestabilitě uloženého materiálu 

Opatření: 

Těžká břemena zvedat za pomocí dvou pracovníků a NE sám.  

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. 

Materiál na paletě může být skladován maximálně ve dvou řadách nad sebou a musí 
vykazovat stabilitu 

 

XI. Montážní práce 

Riziko: 

Nebezpečí pádu břemene 

Opatření 

Dobré seřízení vázacích prostředků 

 

Riziko: 

Zásah bleskem 

Opatření: 

Trvalé uzemnění ocelových konstrukcí. 

 

Riziko: 

Pád dílce, ohrožení zdraví v důsledku nestability dílce. 

Opatření: 

Odstranění montážních přípravků pro dočasné zajištění dílců až po jejich upevnění a 
prostorovém ztužení konstrukce dle PD.  

 

IX5. Práce železářské 

Riziko: 

Zranění kvůli neodbornému zacházení s úhlovou bruskou 
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Opatření: 

 Proškolení osoby o správném užívání a možných rizik s tím spojených. 

 

příloha 4. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

nařízení vlády 362/2005 sb. 

příloha   

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko:  

Pád do hloubky. 

Opatření: 

Zabezpečení konstrukce proti pádu pomocí bezpečnostního dvoutyčové zábradlí výšky 
1,1 m. 

Stavba bude zajištěna tímto ochranným opatřením proti pádu. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko:  

Pád materiálu ze stavby. 

Opatření: 

Zábradlí bude opatřeno zarážkou u podlahy o výšce 0,15m , která bude zabraňovat 
pádu předmětů. 

Pádu drobného materiálu a nářadí bude zabráněno použitím vhodné výstroje nebo k 
tomu účelu upraveného pracovního oděvu. 

 

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

Riziko:  

Pád materiálu ze stavby. 

Opatření: 

V okolí stavby bude stanoven zakázaný prostor, který bude vyznačen bezpečnostní 
páskou a označen na viditelných místech tabulkou, upozorňující na toto nebezpečí. 
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IX. Přerušení práce ve výškách 

Riziko:  

 Pád osob nebo předmětů. 

Opatření: 

Zaměstnavatel je povinen zajistit přerušení prací v případě: bouřky, sněžení, deště, 
tvoření námrazy, při rychlosti větru 8m/s a síle větru 5 stupňů Bf. Dále pokud je dohlednost 
menší než 30 m a teplota klesne pod -10°C. 

 

X. 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 
konstrukcí nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádí tyto práce, použije 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

 

Vyhláška č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

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

 

10. ENVIRONMENT 

Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu se: 

       - Zákonem č. 297/2009 Sb., o odpadech 

Všechny vzniklé odpady budou patřičně roztřízeny podle katalogů odpadů dle přílohy 
č. 1vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

       - Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

       - Zákonem č. 20/2004 Sb., o vodách.  

       - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
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hluku a vibrací. 

       - Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových. 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanizmů s malou hlučností, 
dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti z cesty při provozu 
mechanizace a při bouracích pracích, omezením dobu provozu strojů jen na dobu nezbytnou, 
vypínáním motorů strojů při přerušení provozu, atd. 

 Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu s plánem odpadového 
hospodářství obce. Zásadně musí být dodrženy podmínky zák. č. 297/2009 Sb., o odpadech. 
Dále budou dodrženy následující zákony a vyhlášky: zákon č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a nařízení vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Během montáže ocelové konstrukce budou používány pouze stroje v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit 
znečištění půdy popř. podzemní vody. 

Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 
veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění komunikací 
bude okamžitě odstraněno. Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není 
dovoleno. 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a proto nehrozí únik olejů a jiných nebezpečných látek. Pokud k úniku přeci 
jen dojde, bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit s 
příslušnými orgány.  

 

10.1 KATALOG ODPADU 

Kód  Název odpadu     Původ 

170405 Železo a ocel     Stavební činnost 

2003  Ostatní komunální odpady   Stavební činnost 

 

11. ZDROJE 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 

Statické tabulky, Prof. Ing. Dr. Jiří Hořejší, Doc. Ing. Jan Šafka, CSc., a kolektiv, 
ISBN 04-705-88 
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Tabulka 1 KZP bourací práce 

 

Č. Práce Popis Předpis
Kontrolu 

provedl

Způsob 

kontroly
Četnost kontroly

Výsledek 

kontroly

Vyhovuje/              

nevyhovuje

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

Průběžná kontrola zajištění nasmlouvané 

mechanizace.

PD ST, M
vizuální, 

měření

systém objednávek 

stavby

Zápis do SD

5.

Kontrola připravenosti 

strojů na likvidaci 

bouraných materiálů

ST, M vizuální

Kontrola pracoviště. Kontrola správnosti a 

úplnosti PD.
PD ST

vizuální, 
měření

Při převzetí pracoviště 

(jednorázová)
Zápis do SD

vizuální Před začátkem prací Zápis do SD

Před začátkem prací Zápis do SD

2.

Kontrola a průzkum 

objektu před započetím 

bouracích prací

Kontrola statiky a poškozenosti konstrukcí. 

Kontrola odpojení veškerých přípojek a sítí. 

Kontrola dokončení bouracích prací  vnitřního 

vybavení.

PD,TP ST, M
vizuální, 

měření

Kontrola strojů, 

pracovního nářadí
4.

Při převzetí pracoviště 

(jednorázová)

3. Kontrola BOZP

Kontrola zajištění dostatečné ochrany zdraví 

při práci - kontrola konstrukcí zabraňujcí pád, 

vymezení nebezpečného prostoru po obvodu 

stavby, kontrola OOPP.

NV č. 591/2006 Sb.,                         

NV č. 362/2005 Sb.,                           

NV č. 378/2001 Sb., TP

ST, K, M vizuální Před začátkem prací Zápis do SD

Kontrola pracovních nástrojů a strojů. 

Kontrola funkčnosti veškerého vybavení.

NV č. 378/2001 Sb., 

technické listy, návody
ST, M

Před začátkem prací Zápis do SD

Kontrola možnosti skladovacích ploch - volný 

prostor, dostatečná velikost.
6.

Kontrola vymezení 

prostoru pro skladovaný 

materiál, kontrola ploch

V
ST

U
P

N
Í

1.
Kontrola pracoviště a 

přejímka dokumentace



134 

 

 

 

Č. Práce Popis Předpis
Kontrolu 

provedl

Způsob 

kontroly
Četnost kontroly

Výsledek 

kontroly

Vyhovuje/              

nevyhovuje

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzalpodpis podpis podpis

ST ST TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST ST TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

Kontrola provedení 

bouracích prací

Kontrola provedení bouracích prací. Soulad 

prací s PD. Kontrola statiky.
ST, S

Kontrola strojů po dokončení veškerých prací. ST vizuální Po ukončení prací

V
Ý

ST
U

P
N

Í vizuální, 

měření
Po ukončení prací Zápis do SD

Zápis do SD
Celkové provedení kontroly demolovaného 

objektu.
ST, TDS, S

vizuální, 

měření

14.

16.
Kontrola recyklovaného 

materiálu
Kontrola kvality recyklovaného materiálu. ST Zápis do SD

PD

Kontrola strojů, 

pracovního nářadí

15.

Kontrola prašnosti v průběhu bouracích prací. ST, M
vizuální, 

měření

průběžně při 

provádění bouracích 

prací

Zápis do SD

Zápis do SD

Kontrola správného třídění bouraného 

materiálu (plast, zdivo, železo,…) a jeho 

odvoz na skládky, případná jeho likvidace.

NV č. 591/2006 Sb.,          

NV č. 268/2009 Sb.                    

PD

z. č. 361/2000 Sb.,                   

z. č. 13/1997 Sb.

TL

Kontrola dodržování BOZP.

Vizuální kontrola statiky bouraného objektu 

provede statik. Kontroluje, zda nebyly 

poškozené zatím stávající konstrukce které by 

mohly  ohrozit zdraví fyzických osob.

Kontrola postupu bouracích prací. ST, M vizuální Zápis do SD

Kontrola klimatických podmínek (vítr, 

viditelnost, teplota,…).

NV č. 591/2006 Sb.,                     

NV č. 362/2005 Sb.,                 

NV č. 378/2001 Sb., TP

ST, M, J
vizuální, 

měření

NV č. 591/2006 Sb.,                     

NV č. 362/2005 Sb.,                 

NV č. 378/2001 Sb., TP

PD, TP

Zápis do SD

Kontrola technického stavu a čistoty aut. ST, M

Zápis do SD

průběžně při 

provádění bouracích 

prací

ST, K, M
vizuální, 

měření

Zápis do SD

PD, KZ ST, M
vizuální, 

měření

každý den,  kontrolu 

povětrnostních 

podmínek sleduje 

jeřábník po celou 

pracovní dobu

průběžně při 

provádění bouracích 

prací

Zápis do SD

průběžně při 

provádění bouracích 

prací

17.
Finální kontrola místa 

demolice
Po ukončení prací

ST, M vizuální

vizuální
Před opuštěním 

staveniště

vizuální, 

měření
Po ukončení pracíPD

PD

7.

12.

Kontrola statiky 

konstrukcí navazujících 

na demolovaný skelet

průběžně při 

provádění bouracích 

prací

Zápis do SD

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í

8.

9.
Kontrola dodržování 

BOZP

Kontrola dodržování 

postupu bouracích prací

Kontrola prašnosti v 

průběhu bouracích prací

Kontrola likvidace 

(recyklace) materiálů

Kontrola čistoty aut 

vyjíždějících na státní 

komunikace

Kontrola klimatických 

podmínek

11.

10.

13.
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1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – BOURACÍ PRÁCE 

1.1 VSTUPNÍ KONTROLY 

 

1. Bod: Kontrola pracoviště a přejímka dokumentace 

Kontrola připravenosti a uklizenosti pracoviště. Kontrola správnosti a úplnosti PD. 

 

2. Bod: Kontrola a průzkum objektu před započetím bouracích prací 

V rámci tohoto bodu bude kontrolována statika a nepoškozenost konstrukcí. Dále bude 
kontrolováno odpojení veškerých přípojek a sítí – elektrická energie, vodovod, kanalizace. 
Kontrola dokončení bouracích prací vnitřního vybavení – topná tělesa, zařizovací předměty, 
obklady, nášlapné vrstvy podlah. 

 

3. Bod: Kontrola BOZP 

Před započetím bouracích prací je potřebné zajistit dostatečnou ochranu zdraví při 
práci – kontrola konstrukcí zabraňující pád (zábradlí), vymezení nebezpečného prostoru po 
obvodu stavby, kontrola OOPP. 

 

4. Bod: Kontrola strojů, pracovního nářadí 

Před zahájením bouracích prací zkontroluje hlavní stavbyvedoucí veškeré pracovní 
nástroje a stroje, jestli jsou v použitelném a zdraví nezávadném stavu – odhalení kabelů. 
Následně zkontroluje i funkčnost veškerého vybavení. 

 

5. Bod: Kontrola připravenosti strojů na likvidaci bouraných materiálů 

Kontrola manipulační techniky pro dopravu a odvoz suti (recyklátu). 

 

6. Bod: Kontrola vymezení prostoru pro skladovaný materiál, kontrola ploch 

Kontrola možnosti skladovacích ploch – volný prostor, dostatečná velikost. 

 

1.2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 

 

7. Bod: Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatických podmínek se musí provádět každý den. Za tuto kontrolu 
zodpovídá stavbyvedoucí, TDS a jeřábník. S montáží nelze započít, případně je nutno ji 
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zastavit, pokud v této době sněží, hustě prší, či je vítr větší než 8 m/s nebo je snížená 
viditelnost 30 m. Práci je třeba přizpůsobit dle klimatických podmínek, například za mírného 
deště.  

V případě sucha nutné kropení z důvodu prašnosti. 

 

8. Bod: Kontrola statiky konstrukcí navazujících na demolovaný skelet 

Vizuální kontrolu statiky objektů navazujících na demolovaný skelet provede statik. 
Kontroluje, zda nebyly poškozené zatím stávající konstrukce, které by mohly ohrozit zdraví 
fyzických osob. 

 

9. Bod: Kontrola dodržování BOZP 

Kontrola dodržování BOZP u pracovníků po celou dobu průběhu bouracích prací, 
kontroluje vedoucí čety. Zajištění a kontrola míst, kde jsou prováděny bourací práce, před 
vstupem nepovolaných osob. Tuto kontrolu zajišťuje hlavní stavbyvedoucí. 

 

10. Bod: Kontrola dodržování postupu bouracích prací 

Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí během celého procesu bouracích prací. 
V rámci tohoto bodu kontroluje stavbyvedoucí určený postup bouracích prací, zda je 
dodržován. To znamená, kontroluje postup tak, že nejprve je rozebírána skladba střešního 
pláště objektu, teprve po rozebrání střešního pláště bude postupně vybouráváno výplňové 
zdivo na třech stranách objektu a teprve poté nastupuje těžká mechanizace, která po 
jednotlivých polích ŽB skeletu demoluje nosné konstrukce (tj. stropní konstrukce, sloupy). 

 

11. Bod: Kontrola prašnosti v průběhu bouracích prací 

Vedoucí čety kontrolu prašnost bouracích prací během celého procesu. Nastane-li 
situace na pracovišti se zvýšenou prašností, zajistí vedoucí čety pro všechny pracovníky 
přiměřené OOPP (brýle, respirátory). 

 

12. Bod: Kontrola likvidace (recyklace) materiálů 

Kontrola správného třídění demolovaného materiálu na jednotlivé kontejnery a jejich 
následný odvoz na jednotlivá místa určení k likvidaci daného materiálu. 

 

13. Bod: Kontrola čistoty aut vyjíždějících na státní komunikace 

Kontrola stavu a čistoty aut vyjíždějících ze staveniště. Pokud je potřebné, aby auta 
vyjížděla ze staveniště, je povinností tyto auta zkontrolovat co se týče technického stavu a 
dále je nutné tyto auta vyčistit tak, aby neznečišťovala přilehlé komunikace, na kterých se 
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budou pohybovat. 

1.3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 

 

14. Bod: Kontrola strojů, pracovního nářadí 

Během celého procesu jsou pravidelně kontrolovány stroje. Potřebné provést kontrolu 
i po dokončení veškerých prací. 

 

15. Bod: Kontrola provedení bouracích prací 

Konečná kontrola veškerých bouracích prací. Kontrola souladu s PD – úplnost, 
správné rozměry. Nutná kontrola stávajících konstrukcí, zda nedošlo k jejich poškození 
vlivem bouracích prací. 

 

16. Bod: Kontrola recyklovaného materiálu 

Kontrola kvality recyklovaného materiálu – materiál, frakce. Tato kontrola bude 
probíhat z důvodu dalšího využití recyklátu na stavbě. 

 

17. Bod: Finální kontrola místa demolice  

Vizuální kontrolu provede stavbyvedoucí a vyhodnotí, zda je objekt zcela zbaven suti 
z bouraných konstrukcí. 
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2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

TP   Technologický předpis 

TL   Technický list 

SD   Stavební deník 

TDS   Technický dozor stavebníka 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PD   Projektová dokumentace 

ST   Stavbyvedoucí 

S   Statik 

M   Mistr 

KZ   Kontrolní zkoušky 

J   Jeřábník 
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ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

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

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů 

Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích 
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Tabulka 1 KZP montáž pro ocelovou konstrukci  

 
 

Č. Práce Popis Předpis
Kontrolu 

provedl

Způsob 

kontroly

Četnost 

kontroly
Výsledek kontroly

Vyhovuje/              

nevyhovuje

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

M ST ST

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

M ST ST

datum datum datum

podpis podpis podpis

2.

Kontrola dostatečného 

zesílení podpůrných 

konstrukcí

Kontrola podpor (zesílení patek, zesílení 

sloupů 2 - 4NP)
PD                  ST, M

vizuálně, 

měřením

Při převzetí 

konstrukce

Zápis do stavebního 

deníku

3. Převzetí pracoviště

Kontrola provedení rozšíření základových 

nosných konstrukcí a sloupů v 2 - 4NP, 

kontrola vodorovné nosné konstrukce a 

podkladní nosné vrstvy 

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,                

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012                                                      

ČSN 73 0420-1,2: 2002

ST, G
vizuálně, 

měřením

Při převzetí 

pracoviště 

(jednorázová)

4. Převzetí materiálu

Kontrola kvality a kvantity dodaných 

ocelových konstrukcí (shodnost prvků s PD, 

pevnost, množství, kvalita, kontrola 

protikorozních nátěrů konstrukce)

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,                   

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012,              

ČSN EN ISO 12944-1: 1998,  

TP

M
vizuálně, 

měřením

při převzetí 

materiálu, 

jednorázově

6.

Kontrola výškového 

zaměření, kontrola 

osového systému - 

zhotovení zaměřovacího 

náčrtu

Kontrola přesného zaměření podpůrných 

(nosných) konstrukcí, přesné zaměření 

osového systému. Vytvoření náčrtu pro 

zaznačení podpor.

ČSN EN 1993-1-1: 2006, ČSN 

EN 1990: 2004, ČSN 73 0420-

1,2: 2002, TP

M, ST

vizuálně, 

měřením, 

kontrolní 

náčrt

V
ST

U
P

N
Í

1.
Projektová a montážní 

dokumentace

Úplnost a rozsah, kontrola výpisu prvků a 

soulad s dodávkou

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,                   

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012                                      

TP

ST vizuální
Při převzetí 

pracoviště 

(jednorázová)

5.

Před začátkem 

prací

Kontrola provedení 

zajištění BOZP

Před začátkem 

prací

Kontrola provedení konstrukcí na 

zabezpečení BOZP

NV č. 362/2005 Sb.,                           

NV č. 591/2006 Sb.                   

NV 378/2001 Sb.,                         

z. č. 309/2006 Sb.

Zápis do stavebního 

deníku

vizuálně

Zápis do stavebního 

deníku

ST, M, K

Zápis do stavebního 

deníku

Zápis do stavebního 

deníku

Zápis do stavebního 

deníku
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Č. Práce Popis Předpis
Kontrolu 

provedl

Způsob 

kontroly

Četnost 

kontroly
Výsledek kontroly

Vyhovuje/              

nevyhovuje

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

ST ST TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

jeřábník ST ST

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum
podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í

8.

7. Klimatické podmínky

Realizace stropní 

konstrukce

Osazování sloupů 6NP

Osazování příčného 

ztužení

15.

16.

14.

Kontola kotvení desek 

do stropní konstrukce

Osazování sloupů10.

Kontrola polohy a výškové úrovně kotevních 

desek. Kontrola srávné velikosti profilů 

sloupů. Kontrola kolmosti.

Osazování vodorovných 

nosníků

Správnost provedení kotevních desek - 

vodorovnost podkladu, výškové a rozměrové 

osazení, kontrola kotvících prvků - počet, 

umístění

Osazování přechodových 

prvků s kotevní deskou

12.

13.

Kontrola rovinnosti, vyzrálosti, dostatečného 

krytí výztuže.

ST, M
vizuálně, 

měřením

Kontrola svarů. Kontrola osazení 

přechodových prvků s kotevními deskami. 

Kontrola výškového osazení a zarovnání.

Kontrola správného osazení prvků. 

Dostatečné uložení. Rovinnost.
Není součástí TP ST, M

vizuálně, 

měřením

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,             

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012, TP

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,        

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012, TP
ST, M

vizuálně, 

měřením

Není součástí TP ST, M.

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,              

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012,             

ČSN EN 1993-1-1: 2006

ST, M
vizuálně, 

měřením
9.

Správné umístění jeřábu, kontrola vazačských 

prostředků, zapatkování jeřábu
ČSN ISO 12 480-1: 1999, PD 

Zápis do stavebního 

deníku

Průběžně při 

osazování 

stropní 

onstrukce.

průběžně při 

provádění 

ztužení

Zápis do stavebního 

deníku

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,             

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012, TP
ST, M

Zápis do stavebního 

deníku

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,             

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012, TP
ST, M

vizuálně, 

měřením

průběžně při 

provádění 

jednotlivých 

rámů

Zápis do stavebního 

deníku

průběžně při 

provádění 

jednotlivých 

desek

Kontrola jeřábu

Kontrola polohy svislých prvků. Kontrola 

přesnosti uložení vodorovných prvků. 

Kontrola svarů.

Kontrola stability sloupů. Kontrola přesnosti 

osazení. 

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,             

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012, TP

ST, M
vizuálně, 

měřením

Zápis do stavebního 

deníku

17.
Osazování vodorovných 

prvků

Kontrola polohy svislých prvků. Kontrola 

horní hrany 6NP. Kontrola přímosti.

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,          

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012, TP
ST, M

vizuálně, 

měřením

průběžně při 

osazování 

vodorovných 

prvků

Zápis do stavebního 

deníku

Kontrola správné polohy a výškové úrovně 

kotevních desek. Kontrola dodávky profilů. 

Kontrola osového systému. Kontrola 

přesnosti uložení prvků. Kontrola kolmosti, 

každ den před 

zahájením prací

11.
Provedení ztužujících 

stěn

J

Kontrola teploty ovzduší, klimatických 

podmínek (déšť, sníh, mlha)

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,       

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012,     

NV č. 362/2005 Sb.,                                     

NV č. 591/2006 Sb.,                      

NV 378/2001 Sb.

ST, TDS, J

průběžně při 

provádění 

jednotlivých 

vodorovných 

Zápis do stavebního 

deníku

vizuálně,    
měřením

každý den,  vítr 

hlídá jeřábník po 

celou pracovní 

dobu

Zápis do stavebního 

deníku

vizuálně, 

měřením

průběžně při 

provádění stěn

Zápis do stavebního 

deníku

vizuálně

vizuálně, 

měřením

Zápis do stavebního 

deníku

průběžně při 

osazování 

jednotlivých 

přechodových 

průběžně při 

provádění 

osazování sloupů

Zápis do stavebního 

deníku
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Č. Práce Popis Předpis
Kontrolu 

provedl

Způsob 

kontroly

Četnost 

kontroly
Výsledek kontroly

Vyhovuje/              

nevyhovuje

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

ST TDS TDS

datum datum datum

podpis podpis podpis

19.

Pravidelná kontrola 

přesnosti osazování 

prvků

21. Kontrola BOZP

Provedení zavětrování

20.
Kontrola provádění 

svarů

ST, M
vizuálně, 

měřením

Kontrola dodávky profilů. Kontrola provedení 

svarů. Kontrola výškového osazení a umístění 

v diagonálním směru. Kontrola vodorovnosti, 

svislosti a nevbočení uložených  prvků.

Zápis do stavebního 

deníku
18.

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,         

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012, TP

ST
vizuálně, 

měřením

Po ukončení 

prací

Zápis do stavebního 

deníku

Kontrola provedení svarů.

ČSN EN ISO 3834-1:7. 2006, 

ČSN EN ISO 3834-3:7. 2006, 

TP 

ST, M
vizuálně, 

měřením

průběžně při 

provádění 

ocelové 

konstrukce

Zápis do stavebního 

deníku

Kontrola provedení všech konstrukcí pro 

zajištění bezpečné práce.

NV č. 362/2005 Sb.,                           

NV č. 591/2006 Sb.                   

NV 378/2001 Sb., Z. č. 

309/2006 Sb., TP, Plán BOZP

ST, K
vizuálně, 

měřením

průběžně při 

provádění 

ocelové 

konstrukce

Zápis do stavebního 

deníku

průběžně při 

osazování 

jednotlivých 

prvků

Kontrola správnosti osazování prvků.
ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,          

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012, TP
ST, M

vizuálně, 

měřením

průběžně při 

provádění 

ocelové 

konstrukce

Zápis do stavebního 

deníku

24.

Kontrola ztužení 

konstrukce ve svislém 

směru

Kontrola vodorovnosti prvků. Kontrola 

osazení a umístění.

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,          

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012,            

ČSN EN ISO 12944-1: 2004, 

TP

ST
vizuálně, 

měřením

Po ukončení 

prací

Zápis do stavebního 

deníku

25.

Kontrola ztužení 

konstrukce ve 

vodorovném rovině

Po ukončení 

prací

Kontrola svarů. Velikost, délka.

ČSN EN ISO 3834-1:7. 2006, 

ČSN EN ISO 3834-3:7. 2006, 

TP 

V
Ý

ST
U

P
N

Í

26.
Kontrola kompletizace 

konstrukce

Kontrola osazení všech prvků. Kontrola 

velikosti, délky, připojení svarů. Kontrola 

správného osazení a orientace profilu. 

Kontrola počtu prvků.

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,                 

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012,              

ČSN EN ISO 12944-1: 2005, 

TP

ST, TDS, S
vizuálně, 

měřením

Po ukončení 

prací

Zápis do stavebního 

deníku

vizuálně, 

měřením

Po ukončení 

prací

Zápis do stavebního 

deníku

Zápis do stavebního 

deníku

Kontrola osazení a umístění ztužidel. Kontrola 

velikosti rpvků, správné polohy prvků, 

vyloučení pootočení a kroucení.

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,            

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012,              

ČSN EN ISO 12944-1: 2005, 

TP

ST
vizuálně, 

měřením

22.
Kontrola provedení 

svarových spojů

23. Kontrola svislých rámů
Kontrola svislosti prvků. Kontrola osazení a 

umístění.

ČSN EN 1090 - 1+A1:2012,             

ČSN EN 1090 - 2+A1:2012,             

ČSN EN ISO 12944-1: 2003, 

TP

ST
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1. PODROBNÝ POPIS BODŮ 

1.1 VSTUPNÍ KONTROLY 

1. Bod: Projektová a montážní dokumentace 

Kontrola kompletnosti a rozsahu projektové dokumentace. Dokumentace musí být 
odsouhlasena stavbyvedoucím. Platnost je označena ve výkresech. Vzniklé nejasnosti během 
výstavby je nutné konzultovat s odpovědným projektantem. Výsledek této kontroly bude 
zaznamenán do stavebního deníku.  

 

2. Bod: Kontrola dodatečného zesílení základových konstrukcí a následného zesílení 
svislých konstrukcí dle zpracované PD 

Provedení zesílení patek, zesílení svislých nosných konstrukcí, zesílení vodorovných 
nosných konstrukcí dobetonávkou a spřažením v návaznosti na vodorovné ztužení objektu - 
věnce, dozdění okenních otvorů (kontrola jejich dostatečné nosnosti pro realizaci ocelové 
konstrukce). Zodpovídá a kontroluje stavbyvedoucí, provede zápis do stavebního deníku. 

Provedení podpor je důležité zkontrolovat pro budoucí montáž a osazení ocelové 
konstrukce. U svislých a vodorovných konstrukcí je důležité zkontrolovat jejich pevnost, 
jejich rovinnost, svislost a nepoškozenost. Kompletní stavební připravenost pro následnou 
montáž svislé ocelové konstrukce ve vnitřních polích stavby. 

 

Obr. 3.1 – 1 Funkční tolerance – podpěry [1] 

 

3. Bod: Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště je důležité zkontrolovat do té doby provedené konstrukce – 
stavební připravenost vodorovné nosné konstrukce na 4NP pro ukotvení svislých prvků 
skeletu 5NP, provede se vizuálně i měřením s povolenými odchylkami, provedeni 
vodorovného ztužení objektu v úrovní 4NP - vizuálně). Je zde třeba zkontrolovat rovinnost a 
pevnost vodorovné nosné konstrukce a navazujících ostatních svislých nosných konstrukcí. 
Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí, o jejím výsledku je proveden zápis do stavebního 
deníku. Kontrolujeme také stav veškerých staveništních buněk.  Bude také provedena 
kontrola velikosti manipulační skládky a jejího odvodnění, zpevnění a zhutnění. 

Při převzetí pracoviště budou zapsány veškeré zjištěné chyby do SD. 
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4. Bod: Převzetí materiálu 

Při převzetí materiálu je důležité, aby mistr byl seznámen s dokumentací stavby, měl 
tuto dokumentaci k dispozici, aby mohl správně zkontrolovat dodané konstrukce. Při této 
kontrole mistr kontroluje kvantitu i kvalitu, především správnost dodání konstrukcí, jejich 
správné protikorozní opatření, pevnost, množství. Po provedení této kontroly se kontrola 
zapíše do stavebního deníku. 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí: nosná ocelová konstrukce musí být 
opatřena nátěrovým systémem, vodorovné nosné prvky budou chráněny žárovým zinkováním 
a spojovací materiál bude chráněn galvanickým zinkováním. 

Geometrické odchylky jednotlivých dílců jsou stanoveny ČSN EN 1090-1+A1: 2012. 

 

Tolerance odchylek svařovaných ocelových profilů: 

 

Obr. 1.1 – 2 Tolerance odchylek ocelových profilů [1] 
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Obr. 1.1 – 3 Funkční výrobní tolerance dílců [1] 
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5. Bod: Kontrola provedení zajištění BOZP 

Před vlastní montáží ocelové konstrukce stavbyvedoucí, mistr provedou kontrolu 
zabezpečení prostupů ve stropní konstrukci, zabezpečení přístupové komunikace (schodiště) 
ochrannou konstrukcí - dočasným zábradlím. Průběžná kontrola koordinátora BOZP. 

 

6. Bod: Kontrola výškového zaměření, kontrola osového systému – zhotovení 
zaměřovacího náčrtu 

K provedení montáže ocelové konstrukce je důležitý zaměřovací náčrt. Ten je důležitý 
pro zaznačení podpor, který je vztažený k systému zajištěnému proti poškození. 
V zaměřovacím náčrtu musí být vyznačeny podpory a jejich vzdálenost, vzniklé odchylky je 
nutno odkonzultovat a zdokumentovat a posoudit, zda nemají vliv na bezpečnost ocelové 
konstrukce. Zároveň bude provedena kontrola (přeměřením) osového systému ve svislém i 
vodorovném směru dle předložené PD. Tuto kontrolu zapíšeme do stavebního deníku.  

 

Obr. 1.1 - 4 Funkční montážní tolerance – umístění sloupů [1] 
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1.2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 

7. Bod: Klimatické podmínky 

Kontrola klimatických podmínek se musí provádět každý den. Za tuto kontrolu 
zodpovídá stavbyvedoucí, TDS a jeřábník. S montáží nelze započít, případně je nutno ji 
zastavit, pokud v této době sněží, hustě prší, či je vítr větší než 8 m/s nebo je snížená 
viditelnost 30 m. Práci je třeba přizpůsobit dle klimatických podmínek, například za mírného 
deště.  

Teplota vzduchu by se měla pohybovat nad 5°C, pokud klesne pod 0°C je nutné 
kontrolovat vazačské prostředky každý den. V případě poklesu teplot je nutné konstrukci 
předehřívat, aby nedocházelo ke křehnutí a případné ztrátě pevnosti. 

 

8. Bod: Kontrola jeřábu 

Tuto kontrolu provádí obsluha jeřábu - jeřábník. Vždy je nutné překontrolovat, zda 
jeřáb stojí na správném místě dle výkresu zařízení staveniště a zda je jeho poloha dostatečně 
stabilizovaná, zapatkování jeřábu, kontrola vázacích prostředků. 

Tato kontrola bude probíhat každý den před započetím prací na staveništi. Kontrola 
vázacích prostředků bude probíhat náhodně. Záznam o proběhnutých kontrolách bude uveden 
ve stavebním deníku. 

 

9. Bod: Kontrola kotvení desek do stropní konstrukce 

V rámci provádění úprav nosné stopní konstrukce bude provedena kontrola 
vodorovnosti v místě uložení kotevních desek pro osazení svislé části ocelové konstrukce. 
V případě nerovnosti bude plocha přebroušena tak, aby kotevní desky plnoplošně ležely na 
stropní konstrukci. Zodpovídá stavbyvedoucí, mistr. Dále bude provedena kontrola přesnosti 
osazení kotvících prvků – hmoždinky HILTI (jejich umístění a počet). Kontrola bude 
provedena stavbyvedoucím.  

Odchylky po montáži by neměly přesáhnout tyto hodnoty: 

 

Obr. 1.2 – 5 Funkční odchylky kotvících desek [1] 

 

Výsledek této kontroly musí být zaznamenán zápisem do stavebního deníku 
odpovídající osobou – mistrem se stavbyvedoucím. 
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10. Bod: Osazování sloupů 

Před osazováním nosných sloupů bude provedena kontrola správné polohy a výškové 
úrovně kotevních desek proměřením (stavbyvedoucí). Bude provedena kontrola dodávky 
správné velikosti profilů sloupů. Kontrola osazení v návaznosti na osový systém konstrukce 
směr A1, B1, A2, B2, A3, B3 atd. až A10, B10. Kontrola přesnosti uložení (umístění). 
Kontrola kolmosti vzhledem k osovému systému. Kontrola stability, zabezpečení konstrukcí. 

Odchylky po montáži by neměly přesáhnout tyto hodnoty: 

 

 

Obr. 1.2 – 6 Montážní tolerance sloupů vícepodlažních budov [1] 
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Obr. 1.2 – 7 Montážní tolerance sloupů vícepodlažních budov [1] 

 

Výsledek této kontroly musí být zaznamenán zápisem do stavebního deníku 
odpovídající osobou – mistrem se stavbyvedoucím. 

 

11. Bod: Provedení ztužujících stěn 

V návaznosti na technologii celé stavby jsou v 5NP není ztužení navrženo jako 
ocelová konstrukce, ale jako monolitická ŽB stěna P1, P2 viz výkresová dokumentace. 
Provedení těchto monolitických stěn není součástí tohoto TP a KZP. TP realizace ztužujících 
stěn řeší samostatná část, která není součásti DP.  

Kontrola musí být provedena. Nutné zkontrolovat zhotovení stěn dle PD, jejich 
rovinnost, vyzrálost, dostatečné krytí výztuže. 

 

12. Bod: Osazování vodorovných nosníků HEB 320 

Před osazením vodorovných nosníků bude provedena kontrola polohy svislých prvků 
v souladu s PD a uvedenými osovými systémy v obou směrech. Je třeba provést kontrolu 
měřením horní hrany sloupů 5NP, aby bylo zajištěno přesné (vodorovné) uložení 
vodorovných nosných prvků. Kontrola bude prováděna v souladu s postupem práce tak, aby 
postupně vznikala dostatečně tuhá a stabilní konstrukce. Při vlastní montáži jednotlivých 
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vodorovných prvků je nutné zajistit, aby po kompletní montáži všech vodorovných prvků 
vykazovaly přímý směr. Kontrola bude probíhat pravidelně u jednotlivých polí v závislosti na 
probíhající montáži. Kontrola provedení koutových svarů bude provedena svářečem, následně 
stavbyvedoucím. Bude kontrolována správná délka a velikost svarů.  

 

13. Osazování přechodových prvků s kotevní deskou 

Po osazení vodorovných prvků budou osazeny přechodové prvky s kotevní deskou pro 
sloupy 6NP. Tyto budou přivařeny k profilů HEB 320 a 220. Osazení přechodových prvků 
s deskou musí být provedeno tak, aby s vodorovnými profily HEB 320 tvořili vodorovnou 
rovinu bez vybočování některého z prvků. Kontrola polohové přesnosti viz: Obr. 1.2 – 5 
Funkční odchylky kotvících desek. 

 

14. Bod: Realizace stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 5NP bude provedena ze ŽB desek. Tato část není součástí 
tohoto TP a KZP. Je nutné však zkontrolovat osazení jednotlivých ŽB panelů. Dostatečné 
uložení, rovinnost, správné dodání prvků. 

 

15. Bod: Osazování sloupů 6NP 

Před osazováním nosných sloupů 6NP bude provedena kontrola správné polohy a 
výškové úrovně kotevních desek proměřením (stavbyvedoucí). Bude provedena kontrola 
dodávky správné velikosti profilů sloupů. Kontrola osazení v návaznosti na osový systém 
konstrukce směr v modulech 1‘‘ – 1 až 10 a A1, A, B, B1. Kontrola přesnosti uložení 
(umístění). Kontrola kolmosti vzhledem k osovému systému. Kontrola stability, zabezpečení 
konstrukcí. 

Kontrola polohové přesnosti viz: Obr. 1.2 – 6 Montážní tolerance sloupů 
vícepodlažních budov. Odchylky po montáži by neměly přesáhnout tyto hodnoty. 

Výsledek této kontroly musí být zaznamenán zápisem do stavebního deníku 
odpovídající osobou – mistrem se stavbyvedoucím. 

 
16. Osazování příčného ztužení TP 80x80x6 

Před osazováním vodorovných prvků je nutné provést kontrolu stability a pevnosti 
sloupů. Kontrola přesnosti osazení sloupů. Opětovná kontrola po osazení ztužidel. Dále bude 
následovat kontrola provedení svarů. Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku 
odpovědnou osobou. 

 

17. Bod: Osazování vodorovných prvků HEA 200, IPE 240 

Před osazením vodorovných nosníků bude provedena kontrola polohy svislých prvků 
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v souladu s PD a uvedenými osovými systémy v obou směrech. Je třeba provést kontrolu 
měřením horní hrany sloupů 6NP HEA 200 a IPE 240, aby bylo zajištěno přesné (vodorovné) 
uložení vodorovných nosných prvků. Kontrola bude prováděna v souladu s postupem práce 
tak, aby postupně vznikala dostatečně tuhá a stabilní konstrukce. Při vlastní montáži 
jednotlivých vodorovných prvků je nutné zajistit, aby po kompletní montáži všech 
vodorovných prvků vykazovaly přímý směr. Kontrola bude probíhat pravidelně u 
jednotlivých polí v závislosti na probíhající montáži. Kontrola provedení koutových svarů 
bude provedena svářečem, následně stavbyvedoucím. Bude kontrolována správná délka a 
velikost svarů. 

 
18. Provedení zavětrování profily TP 80x80x6 

Kontrola dodávky profilů. Kontrola provedení svarů k vodorovným nosníkům 
HEA 200 a IPE 240. Kontrola správného výškového osazení a umístění v diagonálním směru 
dle výkresové dokumentace. Kontrola vodorovnosti. Kontrola svislosti a nevybočení již 
uložených a zkontrolovaných nosných prvků.  Kontrola bude zaznamenána do stavebního 
deníku a bude provedena stavbyvedoucím. 

 
19. Pravidelná kontrola přesnosti osazování prvků 

V průběhu realizace montáž bude pravidelně prováděna kontinuální kontrola 
správnosti, přesnosti osazování prvků ocelové konstrukce s PD. 

 
20. Kontrola provádění svarů 

V rámci montáže ocelové konstrukce bude následná kontrola provedených svarů 
v souladu s PD (velikost svarů, délka, kvalita provedení, provaření svarů ke kořeni atd.). 
Zodpovídá mistr montáže. 

 

21. Kontrola BOZP 

Koordinátor BOZP dohlíží na montáž a vlastní realizaci ocelové konstrukce, aby 
veškeré práce byly prováděny v souladu se zajištěním podmínek bezpečného pracoviště a 
v souladu s technologickými postupy prací daných konstrukcí. Kontrola bude zamřena také na 
OOPP pracovníků provádějících montáž ocelové konstrukce, ale i pracovníků v blízkosti 
jeřábu. 

 

1.3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 

22. Bod: Kontrola provedení svarových spojů 

Po ukončení montáže ocelové konstrukce budou všechny svary odsouhlaseny, co se 
týče velikosti a jejich délky. Bude zkontrolováno provaření svaru ke kořeni svaru. Bude 
provedena kontrola realizovaných svarů v souladu s PD (velikost svarů, délka, kvalita 
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provedení, provaření svarů ke kořeni atd.). Zodpovídá mistr montáže a stavbyvedoucí. 

 

23. Bod: Kontrola svislých rámů 

Po ukončení montáže ocelové konstrukce bude provedena kontrola svislosti všech 
svislých prvků rámu (sloupů), kontrola jejich přímosti (v průběhu montáže nesmí dojít 
k deformaci prvku, zkroucení). Zodpovídá mistr montáže a stavbyvedoucí. Možné odchylky 
viz bod č. 10. 

 

24. Bod: Kontrola ztužení konstrukce ve svislém směru 

Po ukončení montáže ocelové konstrukce bude provedena správnost osazení 
ztužujících prvků (šikmých příčlí) ve svislém směru. Bude provedena kontrola velikosti 
prvků, správné polohy prvků, vyloučení pootočení a případného kroucení. Zodpovídá mistr 
montáže a stavbyvedoucí. 

 

25. Bod: Kontrola ztužení konstrukce ve vodorovném směru 

Po ukončení montáže ocelové konstrukce bude provedena správnost osazení 
ztužujících prvků (šikmých příčlí) ve vodorovném směru. Bude provedena kontrola velikosti 
prvků, správné polohy prvků, vyloučení pootočení a případného kroucení. Zodpovídá mistr 
montáže a stavbyvedoucí. Možné odchylky viz bod č. 10. 

 
26. Bod: Kontrola kompletizace konstrukce 

Po ukončení montáže ocelové konstrukce bude provedena kontrola osazení všech 
prvků ocelové konstrukce. Bude provedena kontrola jejich velikosti, délky, připojení svary, 
správného osazení a orientace profilu, kontrola počtu prvků v souladu s PD. Možné odchylky 
viz bod č. 10. 
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2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

TP   Technologický předpis 

SD   Stavební deník 

TDS   Technický dozor stavebníka 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PD   Projektová dokumentace 

ST   Stavbyvedoucí 

S   Statik 

M   Mistr 

G   Geodet 

K   Koordinátor 

J   Jeřábník 
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1. ÚVOD 

1.1 OBECNÉ INFORMACE 

Zpráva bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále pouze BOZP, je vypracována na 
rekonstrukce areálu textilní továrny. Jedná se o objekt SO.01, který dispozičně bude zahrnovat 
dílny praktické výuky, administrativní (kanceláře, denní místnosti) a sociální zázemí depozitář 
Muzea Vysočiny, šatny, sklady. Dále objekt SO.02 – kotelny, dílny údržby, SO.03 – sklady. 

Během průběhu stavebních prací je nezbytné dodržovat pravidla, jež budou určena 
tímto dokumentem. Pravidla obsažená v tomto dokumentu zajišťují na staveništi bezpečnost 
práce pracovníků. Dále obsahem tohoto dokumentu budou pravidla, která budou určovat 
bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a která zaručí, aby nedocházelo ke vzniku 
dalších rizik. 

 

1.2 PLATNOST 

Platnost tohoto dokumentu se vztahuje na veškeré prostory a pracoviště na stavbě, 
včetně souvisejících prostorů, jež jsou využívané zároveň s prováděnou stavbou. Platnost 
dokumentu je dále určující pro všechny osoby vyskytující se v prostorách staveniště 
s vědomím investora, stavebníka či hlavního dodavatele a především pro osoby provádějící 
pracovní činnost na staveništi. 

 

1.3 HLAVNÍ ZÁSADY 

Oprávněný vstup a pohyb na staveništi je umožněn pouze osobám a pracovníkům 
zhotovitele a jeho subdodavatelům. Před prováděním prací musí být všichni pracovníci 
seznámeni s BOZP a proškolení se zásadami bezpečnosti práce a s prevencí rizik. Všichni 
pracovníci musí mít ochranný oděv a pracovní obuv, dále musí být vybavení veškerými 
pracovními pomůckami, dále jen OOPP, a musí dodržovat pokyny od odpovědných 
pracovníků. Musí být proveden zápis o proběhlém proškolení, včetně prezenční listiny. 

 

2. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

2.1 STRUČNÝ POPIS 

Rekonstrukce areálu textilní továrny se nachází na parcelním čísle 345, .347, .343, 
.342, .341, .340, 344/2, 344/1, 339/11, 339/4, 339/2, 48/1, 348/2, 312, 311/2, 311/3, 311/4, 
311/1, v katastrálním území Helenín, okres Jihlava (659827). 

Areál se nachází v obci Helenín, v nejbližším okolí města Jihlavy, která je směrem 
Jihlava – Brno, Jihlava – Žďár nad Sázavou, či Jihlava – Velké Meziříčí. 

Areál se nachází v téměř nezastavěném území obce. V blízkosti okolí areálu směrem 
na západ je pouze zahrádkářská oblast. Na severní straně areálu se nachází řeka Jihlava a 
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cyklostezka, na jižní straně se vyskytuje pozemní komunikace a směrem na východ je 
zástavba rodinnými domy, která je však od areálu přiměřeně vzdálena.  

Tvarové a materiálové, tak i barevné, řešení rekonstruovaného objektu je navrženo tak, 
aby zapadalo do svého okolí. 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny. 
Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu. Z jedné strany pozemku se však nachází 
skalnaté podloží, pozemek je prudkého stoupání. Kvůli tomuto skalnatému podlaží je 1.NP 
předsazeno před průčelní stranu budovy ve dvorní části areálu. 

Lokalita staveniště je z hlediska klimatických vlivů a podmínek ve sněhové oblasti č. 
3, ve větrné oblasti č. 2. 

Tato rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny je rozdělena celkem na osm 
stavebních objektů. V rámci tohoto plánu BOZP a OP je rozebírán pouze hlavní stavební 
objekt SO 01. Tento objekt bude zčásti využíván Střední školou stavební jako centrum 
praktické výuky učebních oborů. Dále zde budou prostory depozitářů, které budou využívány 
Muzeem Jihlava. Jedná se o pětipodlažní objekt se stávající jednopodlažní přístavbou ve 2NP. 
V rámci složitého terénu je první podlaží polohově odskočeno oproti ostatním podlažím 
stavebního objektu SO 01.  

Materiál: 

Hlavní důvody demolice konstrukcí stávajícího objektu je špatný technický stav 
nosných konstrukcí, absence hydroizolačních vrstev. Stavební objekt bude mít nově postavené 
konstrukce přibližně ve stejném půdorysu jako původní. Pro nosné konstrukce bude užito 
cihelných tvárnic a ocelových konstrukcí (sloupy, střecha). Tento stavební objekt je účelově 
rozdělen po jednotlivých podlažích: 

1NP – truhlářská dílna, administrativní a sociální zázemí 

2NP, 3NP – depozitáře Muzea Vysočiny (Jihlava a Pelhřimov), badatelny, chodby, 
sociální zařízení 

4NP – šatny, učebny, kanceláře, sociální zařízení, šatny 

5NP, 6NP – dílny, denní místnosti, sklady. 

Obvodové nosné konstrukce budou zatepleny nekontaktním zateplovacím systémem. 
Stropní konstrukce nad 5.NP bude provedena z předpjatých železobetonových panelů, stropní 
konstrukce nad 6.NP bude provedena jako ocelová konstrukce s pomocí trapézových plechů 
zateplených minerální vatou. 

 

3. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLN ĚNÍ BOZP 

Jako výchozí podklad pro školení zaměstnanců v rámci požadavků BOZP na stavbě a 
také seznámením nebezpečím a z toho plynoucími riziky na konkrétním pracovišti dle 
povinnosti zaměstnavatele stanovených v § 120 a § 103 zákona č. 262/2006 Sb., dále jen 
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zákoník práce, slouží plán BOZP.  

Zaměstnavatel je povinen zajistit, v souladu s těmito paragrafy Zákoníku práce, 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení 
jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Veškerá opatření, která vyplývají z právních a ostatních předpisů a slouží k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, mající za cíl předcházení 
rizikům, jejich odstraňování nebo minimalizování působení neodstranitelných rizik. Nutnost 
přezkoumávání a vyhodnocování dle právních předpisů a technických norem, jež řeší otázky a 
požadavky bezpečnosti práce, závisí na znalosti prováděných prací, prostředků a zařízení. 
Předpisy a normy se zabírají otázkami rizik, které mohou nastat a opatřeními pro jejich 
odstranění nebo maximální snížení účinnosti. 

 

3.1  POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Zaměstnavatel má povinnost dle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zajistit 
svým zaměstnancům s ohledem na potřeby vykonávaných prací dostatečné informace a taktéž 
pokyny ohledně BOZP. Jedná se především o formu seznamování s riziky, dále s výsledky 
vyhodnocování rizik a taktéž o opatření, která jsou určena jako ochrana před působícími 
účinky těchto rizik. Zajištění daných informací a pokynů je nejpodstatnější především během 
přijímacího řízení zaměstnance, během převádění zaměstnance z jednotlivých pracovních 
pozic, při přeložení či změnách pracovních podmínek, pokud dojde ke změnám pracovního 
prostředí, jedná-li se o změnu nebo zavedení nových pracovních prostředků, technologií a 
pracovních postupů. 

Jestliže se na staveništi plánují či provádějí následující akce, zavazuje se zhotovitel ke 
splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy, které jsou uvedeny v nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 3: 

• Práce týkající se skladování nebo manipulace se zeminou. Jedná se především 
o její rozpojování, zhutňování nebo přemisťování. Taktéž jsou zde zahrnuty 
práce spojené s tímto prováděním, tj. výkopové práce a jejich provádění, 
zajištění stěn výkopu, dále už jen zemní práce. 

• Práce, které jsou spojené s montáží anebo demontáží bednění, jeho přepravou a 
uložením armatury a betonové směsi, dále jen betonářské práce. 

• Práce, které jsou spojené s úpravou zdění a konstrukcí, zhotovením podlah, 
dlažeb a omítáním stropů a stěn, dále jen zednické práce. 

• Práce, které jsou spojené s montáží a demontáží ocelových nebo dřevěných 
prvků, dále jen montážní práce. 

• Práce, které jsou spojené s demolicí prvků, dále jen bourací práce. 
• Práce, které jsou spojené s úpravami povrchů stavebních nebo jiných kcí, dále 

jen malířské a natěračské práce. 

 

• Další body nutné k dodržování: 
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• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při nebezpečí pádu z výšky a do hloubky. 

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

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů a technických zařízení. 
 

3.2 POVINNOSTI PRACOVNÍK Ů NA STAVBĚ 

Každý pracovník musí být řádně proškolen, jak již bylo zmíněno výše v tomto textu, 
musí být seznámen s obsahem dokumentu BOZP a také musí být seznámen se vznikajícími 
riziky, která mohou vznikat prováděním jednotlivých prací. Zaměstnanec svým podpisem na 
prezenční listině stvrzuje, že byl seznámen s veškerými předpisy týkajícími se BOZP a také 
souhlasí s proškolením a dodržováním těchto předpisů. 

Povinnosti pracovníků (zaměstnanců): 

• Dodržování pracovních a technologických postupů 

• Obsluhování strojů pouze s vhodným oprávněním o způsobilosti práce 
s danými stroji. 

• Používání veškerých OOPP k daným pracím. 

• Dodržování bezpečnostních opatření, výstražných signálů a upozornění. 
• Dodržování pokynů nadřízených osob. 

• Provádění prací na daném pracovišti, ze kterého pracovník se nesmí vzdalovat 
bez souhlasu pověřeného pracovníka. 

 

Pokud pracovník zpozoruje situaci, která by mohla být nebezpečná pro zdraví či 
životy osob anebo která by mohla způsobit provozní poruchu nebo havárii technického 
zařízení, případě jen příznaky pro takové nebezpečí, je pracovník povinen přerušit danou 
práci a oznámit tuto situaci svému nadřízenému pracovníkovi, pokud tedy není pracovník sám 
schopen tuto nebezpečnou situaci odstranit bez ohrožení svého zdraví a života. Dalším 
krokem v případě takovéto situace je upozornění všech osob, kterých by se mohla daná 
nebezpečná situace týkat. Pokud dojde k přerušení prací je potřebné provedení nezbytných 
opatření, která přispějí k ochraně zdraví a majetku a musí být vyhotoven zápis. 

 Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit jakýchkoliv prací na rekonstrukci areálu 
textilní továrny, musí prokázat, že jsou zdravotně a odborně způsobilí pro vykonávání 
jednotlivých prací, které budou vykonávat. 

Platí přísný zákaz konzumace alkoholu a požívání drog nebo jiných omamných a 
návykových látek pro všechny pracovníky během jejich pracovní doby. Porušením tohoto 
zákazu se pracovník dopouští přestupku, pro který bude vykázán ze staveniště. 
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3.3 OCHRANNÉ PRACOVNÍ POM ŮCKY 

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

 

Ochranné prostředky musí: 

• Být účinné po celou dobu jejich používání proti rizikům, která se vyskytují a 
také nesmí představovat žádné riziko při jejich používání. 

• Odpovídat podmínkám na pracovišti. 
• Být pro jednotlivé zaměstnance přizpůsobeny dle fyzických předpokladů 

• Respektovat zdravotní stav jednotlivých zaměstnanců a jejich ergonomické 
požadavky. 

Na určitých pracovištích, kde je vyžadováno více ochranných prostředků současně, 
musí být zajištěna kompatibilita těchto prostředků. 

 

Nařízené OOPP: 

1. Ochrana hlavy – ochranná přilba 
- Červená – generální ředitel, audit, zaměstnanci provádějící kontroly 
- Modrá – stavbyvedoucí, mistr 
- Žlutá – osoby a dělníci, kteří nejsou výše uvedeni 

 
2. Ochrana zraku 

- Ochranné brýle – bourací práce, sypké materiály, broušení, řezání dřeva 
- Sluneční brýle – řidič, jeřábník, strojník 
- Svářečská kukla – svářečské práce 

 
3. Ochrana dýchacích orgánů 

- Polomasky nebo masky s filtry proti parám, plynům a částicím 
4. Ochrana sluchu 

- Špunty do uší nebo sluchátka – práce v hlučném prostředí 
 
5. Ochrana rukou 

- Klasické pracovní rukavice, svářečské rukavice pro svářečské práce 
 

6. Ochranné oděvy 
- Pracovní oblek – montérky 
- Všichni pracovníci budou nosit ochrannou reflexní vestu – oranžové barvy 
- Oblek s protihořlavou úpravou + kožená svářečská zástěra – svářečské práce 
- Vyztužená truhlářská zástěra – pila 
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7. Ochrana nohou 
- Obuv s tužinkou a stélkou – pro práce s výjimkou sváření 
- Pracovní obuv pro svařování 

Po staveništi je zakázáno se pohybovat v kraťasech či jinak upravených kalhotách, to 
platí pro všechny pracovníky. Dále platí zákaz pohybu v areálu staveniště v sandálech, 
lodičkách nebo v jiné lehké obuvi pro všechny osoby zde se vyskytující. 

Zákaz používání reflexní vesty při pracích např. s otevřeným ohněm (plamenem) nebo 
se zařízením, které produkuje jiskry. 

 

4. ZÁVAZNOST, PRAVOMOCI A ODPOV ĚDNOSTI 

Závaznost tohoto dokumentu se vztahuje na všechny zaměstnance zhotovitele, na 
pracovníky zajišťující subdodávky, návštěvy a osoby podílející se na kontrole pracoviště. 

Všichni vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za dodržování plánu BOZP a PO, a to na 
všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, kteří se podílejí na organizaci, přípravě, řízení a 
také realizaci pracovních činností. 

Vyskytnou-li se na pracovišti specifické činnosti, které by měly za potřebí doplnění 
Plánu prevence BOZP a PO, ručí za doplnění těchto požadavků, které zajišťují bezpečnost 
práce, zaměstnanci přípravy výroby spolu s vedoucími pracovišť. 

Aktualizaci Plánu prevence BOZP a PO má na starost technik BOZP. Aktualizace 
Plánu prevence se týká zejména legislativních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci a také na základě písemných požadavků od vedoucího pracoviště nebo útvaru 
přípravy výroby. 

 

5. POŽADAVKY NA STAVB Ě 

Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi. 

 
I. Požadavky na zajištění staveniště 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  

 
a) Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit. 
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Opatření: 

Pro oplocení staveniště bude využito stávající oplocení objektu a celého 
rekonstruovaného areálu, které je z profilovaného plechu s dostatečnou tuhostí materiálu. 
Výška vlny minimálně 50 mm, při tloušťce plechu 1 mm. Celková výška oplocení je 
provedena do výšky 3 m, v prostoru vjezdu do staveništního dvora do výšky 5 m.  

Při realizaci stavebních prací ze strany vstupu pro pěší bude instalováno dočasné 
oplocení typu TOI TOI. Bude se jednat o průhledné skladební bloky v kombinaci 
pozinkovaného plechu se stabilizačním blokem. 

 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 

provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

 

Opatření: 

Při provádění krátkodobých prací lze použít zábradlí omezující vstup na pracovní 
plochu (staveniště) formou zábradlí. Výška zábradlí musí být minimálně 1,1 m s vloženou 
mezilehlou tyčí. 150 mm nad pracovní plochou musí být zábradlí opatřeno zarážkou proti 
možnému pádu materiálu či pracovních pomůcek. Zábradlí musí vykazovat dostatečnou 
tuhost.  

Zhotovitel určí způsob, jakým bude staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 
osob, zajistí značení hranic staveniště takovým způsobem, aby toto značení bylo jasně 
zřetelné a rozeznatelné i při snížené viditelnosti, a také nařídí lhůty kontrol daných 
zabezpečení. Bezpečnostní značka musí signalizovat zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám a musí být umístěna u každého vstupu na staveniště a u přístupových komunikací, 
které na staveniště vedou. 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsahem projektové dokumentace, je zhotovitel povinen zajistit, aby oplocení a náhradní 
komunikace, popřípadě také ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích, zajišťovaly bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, také se zrakovým postižením. 

Každý vjezd na staveniště pro vozidla musí být označen dopravními značkami, které 
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usměrňují místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Každý vjezd na staveniště musí být 
opatřen bezpečností značkou zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám, a touto značkou 
musí být a také opatřeny přístupové komunikace, které k vjezdům vedou. 

Zhotovitel musí zajistit před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb 
nebo zařízení technického vybavení provedení odpovídajících opatření, které jsou nutné ke 
splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během 
tohoto provádění prací je bude taktéž dodržovat. 

 

Opatření: 

Před samotným zahájením a prováděním prací na venkovních objektech (rozvody 
inženýrských sítí jako je např.: vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvod, pěší a pojízdné 
komunikace) má zhotovitel za povinnost určit přesné vedení stávajících sítí na základě 
stanovisek a vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí. Případné podmínky vyplývající 
z vyjádření jednotlivých správců sítí je zhotovitel povinen v plné míře respektovat a 
zapracovat do plánu svých prací.  Zvýšené opatrnosti je nutno dbát především u provádění 
prací v blízkosti vedení – poloha vedení určená projektovou dokumentací se nemusí vždy 
shodovat s jeho skutečnou polohou. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěna bezpečnost na 
jednotlivých pracovištích včetně komunikací (pro pěší i vozidla). Pro osvětlení staveniště je 
nutno respektovat platné předpisy a legislativu. 

Přístup na plochy, které nejsou dostatečně únosné, je povolen, ale pouze za 
předpokladu, že tyto plochy budou zajištěny vhodným technickým zařízením či jinými 
prostředky pro provedení práce bezpečně, případně tak, aby na těchto plochách byl umožněn 
bezpečný pohyb. 

Bezpečnost a zdraví všech fyzických osob, které se zdržují v areálu staveniště, nesmí 
být ohrožena žádnými materiály, břemeny (doprava a manipulace), dopravními prostředky a 
stroji na staveništi. Totéž platí i pro bezprostřední nejbližší okolí staveniště.   

 

Opatření: 

Dočasná forma oplocení (např.: zábradlím) musí být také u všech prohlubní, jam a 
otvorů tak, aby nedošlo k úrazu či k neoprávněnému vniknutí na pracoviště.  

Nutnost dodržování pokynů na staveništi pro práci, přepravu a uskladnění hmot a 
materiálů, a také pokynů pro práci se stroji a s opravními prostředky. 

Zároveň je povinnost dodržování všech bezpečnostních opatřeních, platné legislativy 
pro ochranu zdraví při práci a dále dodržování technologických předpisů. 
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II.  Zařízení pro rozvod energie 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveniště 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 zařízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 
elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci. 

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. 

 

Opatření: 

Všichni pracovníci na staveništi a veškeré osoby, jež se na staveništi pohybují, musí 
být seznámeny s umístěním elektrických zařízení vyskytujících se na stavbě. Pracovníci, kteří 
používají tyto elektrické nástroje ke své práci, musí být řádně proškoleni k jejich používání. 
Součástí každého zařízení je štítek, na kterém je uvedeno jeho správné používání. Každé 
elektrické zařízení musí být pravidelně kontrolováno a tato kontrola musí být písemně 
zaznamenána jako zápis o revizi. 

 
III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

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. 
 

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 
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samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

 

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. 

 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky 
na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, 
aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

 

Opatření: 

Materiál bude skladován na zpevněných odvodněných plochách a bude skladován dle 
pokynů výrobce podle jednotlivých druhů materiálů. V uzamykatelných kontejnerech 
(prostorách) bude skladován sypký materiál, drobný materiál a nářadí. (zakresleno ve výkresu 
– Zařízení staveniště) 

 

Jakmile by kvůli nepříznivým povětrnostním vlivům mohlo dojít k ohrožení života 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí budou veškeré takové práce 
zhotovitel přerušeny. Zhotovitel práce přeruší také v případě ohrožení majetku nebo životního 
prostředí, pokud u konstrukcí či zařízení nevyhovuje technický stav v případě živelných 
událostí, v případě nepředvídatelných událostí. O přerušení prací rozhoduje a posuzuje stav 
osoba, kterou pověřil zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen zajistit nezbytná opatření ochraňující bezpečnost života a zdraví 
fyzických osob při přerušení prací. O přerušení prací je zhotovitel dále povinen vyhotovit 
zápis o provedených opatřeních. 

Pokud se v průběhu prací vyskytnou změny týkající se povětrnostní situace či 
geologických, hydrogeologických nebo i provozních podmínek, jež by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce, především při používání strojů a jejich provozu, zhotovitel zajistí 
provedení nezbytných změn technologických postupů bez zbytečných odkladů, aby byla i 
nadále zajištěna bezpečnost života a zdraví fyzických osob při práci. Případné změny 
technologických postupů musí být představeny příslušným fyzickým osobám. 

Místa, která budou nebezpečná v rámci možného výbuchu, zasypání, utonutí, otravy, 
pádu z výšky nebo do hloubky, jsou zajišťována zhotovitelem tak, aby fyzické osoby, které 
pracují osamoceně na tomto pracovišti, byly obeznámeny s dorozumíváním, pokud by došlo 
k nehodě, a stanoví tak účinnou formu dohledu nad těmito pracovišti pro případnou potřebu 
s poskytnutím první pomoci. 
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Opatření: 

Všichni pracovníci budou proškoleni v rámci dorozumívacích pokynů na stavbě. O 
tomto školení bude proveden zápis s prezencí. 

Dané pokyny jsou platné pro dorozumívání při práci s pojízdnými stroji a dále při 
manipulaci s a materiálem. 

 
POKYNY POUŽÍVANÉ NA STAVBĚ 

 

POHYB VPŘED 

Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi obrácenými vzhůru a 
předloktí se pomalu pohybuje směrem k tělu. 

 

 

POHYB VZAD 

Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi obrácenými vzhůru a 
předloktí se pomalu pohybuje směrem od těla. 

 

 

STŮJ 

Přerušení konec řízeného pohybu. Pravá paže směřuje 
vzhůru, s dlaní obrácenou dopředu. 

 

 

VLEVO 

Levá paže je vodorovně upažena s dlaní obrácenou dolů a 
pohybuje se pomalými pohyby vlevo. 

 



171 

 

 

VPRAVO 

Pravá paže je vodorovně upažena s dlaní obrácenou dolů 
a pohybuje se pomalými pohyby vpravo. 

 

 

VODOROVNÁ VZDÁLENOST 

Ruce udávají příslušnou vzdálenost. 

 

Obr. 5 - 2 Pokyny používané na stavbě I. [1] 

 
Osoba, která navádí řidiče při couvání, nesmí stát v jeho dráze vozidla! 

 
IV. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

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. 

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. 

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. 

Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); dohled a podle 
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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. 

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

 

Opatření: 

Řidič je zodpovědný za stav a bezpečnost stroje, se kterým pracuje. Stroje musí být 
umístěny pouze na místa k tomu určená, dle označení na výkresu staveniště – Zařízení 
staveniště. Každá osoba, která obsluhuje stroj, musí mít u sebe strojní průkaz. Dalším 
povinným bodem je provádění zápisů do strojního deníku, kde jsou zaznamenávány kontroly 
a případné závady. 

 
V. Skladování a manipulace s materiálem 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
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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. 

Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

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. 

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. 

Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 

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. 

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. 

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. 

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. 

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 

 

Opatření: 

Materiál bude skladován na zpevněných odvodněných plochách a bude skladován dle 
pokynů výrobce podle jednotlivých druhů materiálů. V uzamykatelných kontejnerech 
(prostorách) bude skladován sypký materiál, drobný materiál a nářadí. (zakresleno ve výkresu 
– Zařízení staveniště). 
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Odpadní materiál musí být tříděn. Bude roztřiďován do jednotlivých kontejnerů 
připravených na staveništi. Naplněné kontejnery budou odváženy do třídíren, spaloven, atd. 

 

6. PRVNÍ POMOC 

První pomoc musí být poskytnuta každým v závislosti na jeho možnostech, 
vědomostech a znalostech. První pomoc musí být poskytnuta účelně a rychle. 

Směrnice rady EU č. 89/654/EHS z 30. 11. 1989, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, která je součástí nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 
stanovuje, že na všech místech, na kterých je to vyžadováno pracovními podmínkami, musí 
být dostupné veškeré prostředky pro první pomoc. 

Skříňka první pomoci musí být umístěna na přístupném a dobře viditelném místě. Tato 
skříňka bude umístěna na vrátnici a v kanceláři stavbyvedoucího. Skříňky budou označeny 
viditelnými štítky. 

 

 

Obr. 6 - 1 Označení první pomoci [2] 

 

V rámci vedení lékárničky musí být zaveden evidenční sešit, ve kterém budou 
zapisovány veškeré skutečnosti týkající se doplňování lékárničky a pohyb zdravotnického 
materiálu. 

 

6.1 SKŘÍŇKA PRVNÍ POMOCI – OBSAH 

- 1x desinfekční roztok 
- 1x náplast hladká 2,5 cm x 5,0 cm 
- 6x náplast s polštářkem 8,0 cm x 4,0 cm 
- 1x obinadlo elastické 10,0 cm x 5,0 cm 
- 2x obinadlo škrtící pryžové – délka 70,0 cm 
- 3x obvaz hotový sterilizovaný č. 2 
- 5x obvaz hotový sterilizovaný č. 3 
- 5x obvaz hotový sterilizovaný č. 4 
- 1x gáza sterilní 7,5 cm x 7,5 cm 
- 10x gáza nesterilní 4,0 cm x 4,0 cm 
- 3x gáza hydrofilní sterilní lisovaná 20,0 cm x 2,0 cm 
- 1x Optal 
- 3x šátek trojcípý 
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- 1x rouška PVC 20,0 cm x 20,0 cm 
- 1x maska resuscitační 
- 4x rukavice latexové 
- 1x nůžky 
- 10x zavírací špendlíky 

 

6.2 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 

6.2.1 Zásady pomoci zraněným 

Při úrazu je potřebné pomoc poskytnout hned na místě nebo na nejbližším bezpečném 
místě. 

Povinností nejbližšího svědka úrazu je poskytnutí první pomoci, k tomuto úkonu může 
dotyčný použít zdravotní materiál ze skříňky první pomoci, která je uložena na vrátnici a 
v kanceláři stavbyvedoucího. Zraněný se nesmí být transportován do příjezdu záchranné 
služby. 

Transport zraněného je možný až po poskytnutí první pomoci veškerými prostředky. 

Bezprostředně po události se musí úraz předepsaným způsobem ohlásit technikovi 
BOZP a PO. 

 

6.2.2 Proškolení a výcvik zaměstnanců 

Součástí vstupního školení zaměstnanců při nástupu na staveniště je seznámení se 
s traumatologickým plánem. 

O školení je nutno provést záznam, jehož součástí bude prezence, a který bude 
archivován. 

Povinností každého zaměstnance je osvojení si: znalosti tohoto plánu, výkonu a 
technik poskytnutí první pomoci, znalostí a rozmístění skříněk první pomoci. 

 

6.2.3 Postup při poskytování první pomoci 

1. Zjistit příčinu úrazu, případně vypnout stroj, na kterém byl úraz způsoben. 
2. Poskytnutí první pomoci. Nutné přihlédnout k ochraně vlastní bezpečnosti a 

zdraví. 
3. Použití dostupných prostředků 
4. Zavolání odborné pomoci – 112, 155. 
5. Zákaz transportace zraněného – vyčkání na místě do příjezdu odborné pomoci. 
6. Převzetí zraněného záchrannou službou. Záchranná služba dále rozhodne o 

průběhu dalšího ošetření, transportu. 
7. Informování vedení stavby. 
8. Bezprostřední zapsání úrazu do knihy úrazů, zaznamenání veškerých okolností 
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+ přiložení případné fotodokumentace.  
9. Informování technika BOZP a PO. 

 

6.2.4 Závěrečná ustanovení 

Každý vedoucí má za povinnost seznámit své podřízené, v okruhu své řídící 
působnosti, s traumatologickým plánem. 

Traumatologický plán musí být na pracovišti a musí být k dispozici všem 
zaměstnancům. Taktéž povinnost vedoucího. 

Vedoucí v rámci své působnosti kontroluje dodržování opatření stanovených tímto 
traumatologickým plánem. 

 

7. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Požární ochrana je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. Současný charakter tohoto zákona je obecný požární řád v podmínkách 
staveniště bez zvýšeného požárního nebezpečí, ale nenahrazuje požární řády pro jednotlivé 
objekty, provozy anebo místnosti, ve který se vyskytuje zvýšené nebo vysoké požární 
nebezpečí. 

Zařazení pracoviště je dle §64 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., v platném znění. 

Se zvýšeným požárním nebezpečím 

 

7.1 PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ OPAT ŘENÍ 

Mezi povinné vybavení buněk na staveništi patří hasicí přístroj. Umístění hasicího 
přístroje musí být maximálně 1,5 m nad podlahou.  Součástí každého hasicího přístroje musí 
být návod a štítek, kde je uvedena poslední kontrola a datum následné kontroly. 

Sklad s materiálem bude opatřen práškovým hasicím přístrojem 55A. 

Práškovým hasicím přístrojem 55A budou vybaveny také pracovní stroje. 

Na svářecím pracovišti budou umístěny dva hasicí přístroje 55A. 

 

7.2 POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SM ĚRNICE 

V případě vzniku požáru vymezuje tato směrnice povinnosti zaměstnanců. 

Každý pracovník je povinen ihned nahlásit požár anebo zajistit jeho okamžité zhášení. 

Při ohlášení požáru je nutné uvést: 

• Kdo volá. 
• Údaje o prostorech, které jsou zasaženy požárem. 
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• Materiál, který hoří a v jakém rozsahu. 
• Zda jsou v blízkém okolí požáru hořlavé kapaliny, plyny a tlakové lahve. 

Velitel zásahu hasičské jednotky může vyzvat každého občana, aby poskytnul osobní 
pomoc a ten je povinen ji provést. 

Požární poplach je vyhlašován sirénou a voláním: ,,Hoří!“. 

 

7.2.1 Povinnosti vedoucího zaměstnance po vyhlášení požáru 

Na ohroženém pracovišti musí vedoucí zařídit vypnutí elektrického proudu. 

Následujícím bodem je zajištění hašen pomocí přenosných hasicích přístrojů a 
hydrantů a to je třeba zařídit až do příjezdu HZS ČR. 

Zajištění odstranění z ohroženého pracoviště všech nebezpečných látek, zajištění 
kázně mezi zaměstnanci a zajištění zahájení evakuace osob. 

Zaměstnanci postupují dle pokynu vedoucího pracovníka. 

 

7.3 HAVARIJNÍ ČÍSLA 

7.3.1 Přivolání pomoci 

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA  155 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR   150 

POLICIE ČR      158 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ     112 

 

7.3.2 Ohlášení 

Koordinátor BOZP a PO 

Ing. Karel Petrželka     +420 333 666 888 

 

7.3.3 Důležitá telefonní čísla 

Poruchy elektrického proudu    +420 111 222 333 

Poruchy vody a kanalizace    +420 222 333 444 

Poruchy plynu      +420 333 444 555 

 

 

 



178 

 

8. VŠEOBECNÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA 

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ PŘI PRÁCI 

Umisťování značek a zavádění signálů nesmí být nijak ovlivněno jejich nesprávnou 
volbou, nedostatečným počtem nebo údržbou, přítomností jiných značek či zdrojů osvětlení, 
zvuků stejného typu, které by mohl zapříčiňovat snižování viditelnosti či slyšitelnosti a tím 
snižovat i celkovou účinnost těchto značek a signálů. 

Potřebné zajistit z těchto důvodů: 

• Omezení umisťování větších počtů označení v blízkosti vedle sebe. 
• Okamžité odstranění označení s důvodem zániku jeho používání. 
• Současné nepoužívání dvou a více světelných značek, které mají odlišný 

význam a které by mohly být mylně zaměněny. 
• Současné nepoužívání dvou zvukových signálů. 

• Nepoužívání zvukových signálů při zvýšeném hluku v okolí. 
• Kontrolování funkčnosti světelných značek zařízení pro vysílání světelných i 

zvukových signálů před jejich uvedením do provozu. Pravidelná kontrola 
funkčnosti v daných intervalech i během provozu. 

 

8.1 POUŽÍVANÉ ZNA ČKY 

• Zákazové 

• Příkazové 
• Výstražné 

• Informativní značky pro ochrnu před požáry 

 

Všechny zde uvedené grafické značky jsou převzaty z [2]. 
 

8.2 ZNAČKY ZÁKAZOVÉ 

 

 

Obr. 8.2 – 1 Zákaz kouření 

 

Obr. 8.2 – 2 Zákaz výskytu otevřeného 
ohně 
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Obr. 8.2 – 3 Průchod pěším zakázán 

 

Obr. 8.2 – 5 Zákaz použití vody pro hašení 

 

Obr. 8.2 – 7 Voda nevhodná k pití 

 

Obr. 8.2 – 4 Nepovolaným vstup zakázán 

 

Obr. 8.2 – 6 Nedotýkat se 

 

Obr. 8.2 – 8 Max. povolená rychlost km/h 
na staveništi

 

8.3 ZNAČKY PŘÍKAZOVÉ 

 

Obr. 8.3 – 1 Příkaz k nošení ochrany hlavy 

 

 

 

Obr. 8.3 – 3 Příkaz k nošení ochrany hlavy 

 

Obr. 8.3 – 2 Příkaz k nošení ochrany 
sluchu 

 

 

Obr. 8.3 – 4 Příkaz k použití ochranné 
obuvi 
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Obr. 8.3 – 5 Příkaz k nošení ochrany rukou 

 

 

 

Obr. 8.3 – 7 Příkaz k použití reflexní vesty 

 

 

Obr. 8.3 – 9 Obecné vyjádření příkazu 

 

Obr. 8.3 – 6 Příkaz k nasazení ochrany 
obličeje 

 

 

Obr. 8.3 – 8 Příkaz – pěší musí použít tuto 
cestu 

 

 

 

 

 

 

8.4 ZNAČKY VÝSTRAŽNÉ 

 

Obr. 8.4 – 1 Výstraha, požárně nebezpečné 
látky 

 

 

Obr. 8.4 – 2 Výstraha, riziko exploze 
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Obr. 8.4 – 3 Výstraha, riziko toxicity 

 

 

Obr. 8.4 – 5 Výstraha, riziko koroze, 
poleptání 

 

 

Obr. 8.4 – 7 Nebezpečí elektřina 

 

 

Obr. 8.4 – 9 Pozor, závěsné břemeno 

 

 

Obr. 8.4 – 11 Nebezpečí zakopnutí 

 

Obr. 8.4 – 4 Varování, výstraha, riziko, 
nebezpečí 

 

 

Obr. 8.4 – 6 Nebezpečí pádu 

 

 

Obr. 8.4 – 8 Nebezpečí oxidující látky 

 

 

Obr. 8.4 – 10 Nebezpečné, dráždivé látky 
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8.5 INFORMATIVNÍ ZNA ČKY PRO OCHRANU PŘED POŽÁRY 

 
Obr. 8.5 – 1 Hasicí přístroj 

 
Obr 8.5 – 2 Ohlašovna požáru 

 

8.6 ZNAČENÍ PŘI VSTUPU NA STAVBU 

Zákazové: 

    

 

Příkazové: 

   

 

Výstražné 

    

Všechno značení na stavbě musí být doplněno o vysvětlivky k piktogramům! Před 
vstupem a stavbu musí být každý obeznámen se základními pravidly, které je potřebné 
dodržovat na staveništi. Proto u vstupu na staveniště musí být umístěny takto připravené 
cedule na jasně viditelném místě. Odpovědnost za umístění ceduli na vstupní bránu zodpovídá 
technik BOZP a PO, popřípadě stavbyvedoucí. 
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9. PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS 

9.1 POVINNOSTI ŘIDI ČŮ PŘI PROVOZU DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ 

1. Řidič se musí chovat ukázněně a ohleduplně během jízdy a činnosti mimo 
dopravní komunikaci. Vždy přizpůsobí své chování povaze a stavu terénu, 
povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které ovlivňují provoz na 
staveništi a je možné je předvídat. 

2. Řidiči je zakázáno zastavovat a stát se strojem na místech, kde by vozidlo mohlo 
překážet z hlediska bezpečnosti práce nebo technických zařízení. Zároveň je 
zakázáno stát na místě, kde by mohlo dojít k ohrožení vozidla prací konanou 
v jeho blízkosti. 

3. Zákaz otáčení vozidel mimo vyhrazená místa – viz obratiště zakreslené ve výkrese 
- Zařízení staveniště. 

4.  Pokud nastane situace, kdy řidič nemá dostatečný rozhled, je třeba zajistit 
způsobilou a náležitě poučenou osobu, která bude nápomocna řidiči vozidla tak, 
aby bylo zajištěno bezpečné couvání a otáčení vozidel. Jakmile řidič tuto osobu 
neuvidí, je povinen ihned zastavit vozidlo. 

5. Před opuštěním vozidla je řidič povinen ho zabezpečit tak, aby nikoho neohrozilo. 
6. Jestliže došlo k poruchám při provozu na komunikacích a je třeba tyto na tyto 

komunikace vstoupit, je řidič povinen používat výstražnou vestu s vysokou 
viditelností. 

7. Řidič je povinen vést denní evidenci vozidla a taktéž evidenci o době provozu. 
8. Řidič je povinen couvání ohlásit zvukovým signálem. 
9. Řidič je povinen zajistit vozidlo proti nežádoucím pohybům při jeho nakládce a 

vykládce. 
10. Řidič je povinen zajistit, aby při otevírání bočnic, nebyl nikdo zraněn naloženým 

materiálem. 
11. Povinnost použít žebřík tehdy, je-li nutné vstoupit na ložnou plochu, nebo z ní 

sestoupit. 
12. Zákaz vyjetí řidiče s vozidlem na komunikaci, pokud není vozidlo řádně očištěno.  
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Tyto obchodní podmínky je povinnost uchazeče je zapracovat do návrhu na uzavření 
smlouvy, který je předkládaný jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této 
zadávací dokumentace. Doplnění obsahu obchodních podmínek smí uchazeč pouze v částech 
k tomu vyznačených, kde z textu obchodních podmínek tato možnost vyplývá nebo kde to 
umožňuje jiná část dokumentace zadávacího řízení. V jiných místech textu obchodních 
podmínek uchazeč nesmí provádět žádné změny. 

 

SMLOUVA O DÍLO K ,,REKONSTRUKCI AREÁLU TEXTILNÍ TOVÁRNY “ 

Kterou podle §2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“) 

uzavřely tyto smluvní strany 

(dále jen ,,Smlouva“) 

Střední škola stavební a obchodní s.r.o 

Se sídlem Kaštanova 451/2, 555 44 Jihlava 

Zapsaná u krajského soudu v Jihlavě, pod sp. zn. X 1111 

Zastoupená Ing. Anetou Pravou, na základě plné moci 

IČO: 123 44 555 

DIČ: CZ 252 22 345 

Číslo bankovního účtu vedeného v Kč: 999888777/1200 

(dále jen ,,Objednatel“) 

 

a 

 

Bratři Pozemákové 

Zastoupený: Ing. Karel Pozemák 

Sídlo: Pavlač 555,888 99 Havlíčkův Brod 

IČO: 321 55 444 

DIČ: CZ 525 55 543 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Havlíčkově 
Brodě, odd. 25PO, vložka CIP. 

Číslo bankovního účtu vedeného v Kč: 123456789/1300. 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel společně v dalším textu rovněž jen ,,Smluvní strany“. 
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 POKYNY PRO UCHAZEČE: Uchazeč doplní v rámci zpracování návrhu na uzavření 
,,Smlouvy o dílo ke zhotovení rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny“ pouze ty údaje, 
které jsou od něj požadované a které se vztahují k charakteru jeho právní formy. V nabídce 
nebudou obsaženy žádné další varianty specifikace právní formy. 

I.  Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají Smlouvu s cílem realizace rekonstrukce níže specifikované 
stavby ,,Rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny, Hálkova 42 Jihlava“ a s její 
realizací přímo souvisejících staveb technické infrastruktury (dálen jen ,,Dílo“ nebo 
,,Stavba“). 

2. Účelem Díla je provedení rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny na středisko 
praktické výuky SŠSaO Jihlava dle předložené projektové dokumentace zpracované 
firmou Kanapas, s.r.o. Vlastní rekonstrukce je rozdělena na část SO 01 – Hlavní 
budova školy a přístavky, SO 02 – Budova původní kotelny, dílen a údržby, SO 03 – 
Ocelové přístřešky, SO.04.1 - Venkovní úpravy a zpevněné plochy, SO.04.2 – Lávka, 
IO.05 – Kanalizace, IO.06 – Rozvody vody, IO.07 – Vytápění objektu, IO.08 
Elektrorozvody vnější, SO.09 – Terénní a sadové úpravy. 

3. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem staveb i pozemků, na nichž bude Dílo 
realizováno. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků 
zadávacího řízení veřejné zakázky, která je nazvána ,,Rekonstrukce areálu bývalé 
textilní továrny, Hálkova 42 Jihlava Helenín“ (dále jen ,,Veřejná zakázka“). V souladu 
s podmínkami řízení Veřejné zakázky budou tedy vkládány veškerá ustanovení 
Smlouvy. 

5. Smluvní strany závazně prohlašují, že jim není známo, že by bylo vůči nim zahájeno 
insolvenční řízení a že nejsou v úpadku. Dále Smluvní strany prohlašují, že nebylo 
zahájeno žádné v právní moci soudní nebo rozhodčí rozhodnutí, popřípadě rozhodnutí 
daňového, správního či jiného orgánu na plnění, které by mohlo vyústit k exekučnímu 
řízení na jejich majetek a že takovéto řízení nebylo vůči nim zahájeno. 

6. Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené o nich ve 
Smlouvě jsou aktuální k datu uzavření Smlouvy a osoby uvedené k zastupování při 
uzavírání Smlouvy jsou k daným úkonům oprávněné bez jakéhokoliv omezení 
vnitřními předpisy Smluvních stran. 

II.  Předmět smlouvy 

7. Předmětem Smlouvy je provedení díla Zhotovitelem s povinností vytvoření Díla na 
svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu. Toto Dílo musí být prostě nedodělků a 
vad a musí být předáno Objednateli sjednaným způsobem a v předem sjednaném 
termínu. Další povinností Zhotovitele je v případě závad zjištěných po předání stavby 
tyto závady odstranit ve sjednané záruční lhůtě. Objednatel je povinen řádně 
zhotovené Dílo převzít a zaplatit za sjednanou cenu. 



189 

 

III.  Dílo 

8. Zhotovitelova povinnost pro Objednatele provést Dílo spočívá v: 

a) Zhotovení stavby Rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny, Hálkova 42 
Jihlava Helenín, dle projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen 
,,PDPS“); 

b) Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS“); 

c) Zhotovitel vyhotoví Závěrečnou zprávu o jakosti Díla a zároveň předá veškeré 
revizní zprávy a certifikáty o jakosti materiálů 

d) Poskytnutí jakéhokoliv dalšího plnění, jehož poskytnutí předpokládá Smlouva 
nebo její přílohy; vše v rozsahu dle technických specifikací uvedených v PDPS, 
v nejvyšší jakosti použitých materiálů a s technickými parametry použitých 
materiálů shodnými s, příp. Lepšími, než jsou uvedeny v PDPS 

9. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy se detailně seznámil s požadavky 
objednatele na technické řešení Díla s požadavky na jeho vlastnosti a kvalitu. 
Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na své zkušenosti a znalosti je schopen Dílo dle 
požadavků Objednatele, které jsou uvedeny ve Smlouvě, zhotovit. Zhotovitel se 
zavazuje provést Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
zhotoveno.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy detailně seznámil s konkrétním 
(faktickým) stavem místa plnění Díla a prohlašuje, že místo plnění (realizace 
rekonstrukce) je plně způsobilé k provedení Díla dle PDPS. 

IV.  Místo a termíny plnění  

11.  Místem plnění Díla je původní areál textilní továrny včetně prostoru navazujícího 
staveniště, které je označeno v PDPS. Místem pro odevzdání Díla DSPS, jež 
Zhotovitel vyhotoví v rámci provádění Díla je místo realizace Díla. 

12. Doba realizace Díla je 122 týdnů (dále jen ,,Doba realizace“). Doba realizace bude 
začínat 15. 6. 2016 a bude končit 31. 11. 2018. Dnem zahájení Doby realizace se 
rozumí den převzetí staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat Dílo bez 
vad a nedodělků v souladu se Smlouvou do uplynutí Doby realizace. V rámci Doby 
realizace bude také ověřovací (zkušební) provoz Díla (dále jen ,,Ověřovací provoz“) v 
souladu se Smlouvou. Do Doby realizace nebude započítána doba pro provádění 
stavebního i archeologického průzkumu v místě plnění, který by bránil Realizaci Díla. 
Tyto byly provedeny před zadáním a zpracováním PDPS.  

13. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání staveniště nejpozději do 10 dnů 
ode dne uzavření Smlouvy. Objednatel předá staveniště prosté všech závazků 
Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele Objednateli k předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen v této lhůtě staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště 
bude Smluvními stranami sepsán protokol.  

14. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací bez zbytečného odkladu od 
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převzetí staveniště. Zhotovitel dokončí stavební práce nejpozději ke dni ukončení 
přejímacího řízení dle článku VIII. Smlouvy. 

15. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy upravit konečný návrh 
harmonogramu stavebních prací, který předloží Zhotovitele ke schválení. Při vlastní 
úpravě návrhu harmonogramu musí Zhotovitel dodržet Dobu realizace Díla dle 
odstavce 12 této Smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat zpracovaný harmonogram. 
Jakékoliv změny a časové návaznosti v harmonogramu je možné provést pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

17. Nedodržení termínu stanovených odsouhlaseným harmonogramem či nedodržení 
vlastní Doby realizace dle odstavce 12. Smlouvy, bude považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitelem v případech, kdy je prokazatelně vina na straně 
Zhotovitele. V ostatních případech (vyšší moc – nepředvídatelné, neobvyklé 
klimatické podmínky) bude harmonogram upraven po dohodě Smluvních stran. 

18. Zhotovitel může na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele provést a 
zároveň předat Dílo i před termíny sjednanými v harmonogramu a před uplynutím 
Doby realizace dle odstavce 12. Smlouvy 

V. Cena Díla, platební podmínky 

19. Cena Díla, propočtené pomocí THU, činí 203 071 000,- Kč bez daně z přidané 
hodnoty (dále jen ,,Cena Díla“). Cena Díla je sjednána dohodou Smluvních stran v 
souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným na základě výkazu výměr dle PDPS 
(dále jen ,,Rozpočet“). V takto sjednané Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby, poplatky, případně další výkony Zhotovitele podle Smlouvy a také 
veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, rovněž tak veškeré další 
náklady, které Zhotovitel bude nucen vynaložit v průběh provádění Díla pro jeho 
zdárné dokončení a předání Objednateli, které předpokládá zadávací dokumentace. 
Cena Díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná. Tuto cenu je 
možné překročit pouze tehdy, pokud dojde k podstatným změnám, doplňkům nebo 
rozšíření Díla oproti PDPS na základě požadavků Objednatele v souladu s čl. X této 
Smlouvy.  

20. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy v průběhu Realizace Díla. 

21. Objednatel bude hradit zhotovitele Cenu Díla průběžně na základě předložených 
daňových dokladů (dále jen ,,Faktura“). A to průběžně, maximálně však jedenkrát 
měsíčně, za odvedené stavební práce dodané dodávky a poskytnuté služby na Díle, 
oceněné v souladu s Rozpočtem. 

22. Zhotovitel vždy nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce předloží výkaz 
prací, dodávek a služeb, jež na Díle provedl v předcházejícím měsíci oceněných v 
souladu s Rozpočtem (dále jen ,,Výkaz provedených prací“) Objednateli či 
technickému dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“) ve smyslu Organizačního řádu (dále 
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jen ,,TDS“). TDS se k Výkazu provedených prací vyjádří nejpozději do 5-ti 
pracovních dnů ode dne, kdy byly předloženy Zhotovitelem. TDS je oprávněn Výkaz 
provedených prací, služeb připomínkovat, Zhotovitel je poté povinen v souladu s 
připomínkami TDS Výkaz přepracovat. Výkaz výměr odsouhlasený TDS je 
podkladem pro zjišťovací protokol (dále jen ,,Zjišťovací protokol“), který je 
podkladem pro následnou fakturaci. Zjišťovací protokol musí být podepsán oběma 
Smluvními stranami, přičemž návrh Zjišťovacího protokolu vypracuje Zhotovitel na 
základě Výkazu provedených prací odsouhlaseného TDS. 

23. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na částku odpovídající Zjišťovacímu protokolu, 
a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne podpisu a odsouhlasení Zjišťovacího protokolu 
Objednatele. Objednatelem podepsaný Zjišťovací protokol bude nedílnou součástí 
každé jednotlivé Faktury vystavené Zhotovitelem. 

24. Splatnost každé jednotlivé Faktury nesmí být kratší 30-ti dnů od jejího vystavení. 
Zhotovitel se zavazuje doručit vystavenou fakturu Objednateli nejpozději následující 
den po jejím vystavení. 

25. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dálen 
jen ,,zákon o DPH“). 

26. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
chybně stanovená fakturovaná částka je Objednatel oprávněn tuto fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné 
faktury zpět Zhotovitele přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli. 

27. Jednotlivé platby budou Objednatelem hrazeny formou bezhotovostních převodů na 
bankovní účet Zhotovitele. Povinnost Objednatele uhradit Cenu Díla, případně její 
poměrnou část, je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

28. Objednatel prohlašuje, že má k dispozici dostatek finančních prostředků k řádnému a 
včasnému uhrazením Ceny Díla. 

VI.  Povinnosti Zhotovitele 

29.  Zhotovitel se zavazuje odbornou péči na provádění Díla, v souladu se Smlouvou a 
jejími přílohami, všeobecně závaznými předpisy, zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, českými technickými normami a 
harmonizovanými technickými normami, platnými a účinnými v době provádění Díla, 
dále v souladu: 

a) Se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Jihlavy, Stavebním 
úřadem ze dne 23. 2. 2016, č.j. 123UUU. 

b) Se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Jihlavy, Odborem 
dopravy ze dne 25. 3. 2016, č.j. 555TTT. 
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c) Se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Jihlavy, Odborem 
vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 15. 3. 2016, č.j. 789III. 

d) S povolením nakládání s povrchovými vodami vydaným Magistrátem města 
Jihlavy, Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 10. 2. 
2016, č.j. 543BBB. 

e) S územním rozhodnutím č. 45 vydaném Magistrátem města Jihlavy, Odborem 
výstavby ze dne 1. 3. 2016, č.j. 777LLL. 

(všechna rozhodnutí výše uvedené pod písmenem a) až e) tvoří přílohu Smlouvy a 
dále jsou označovány jako ,,Stavební povolení“) a dále se stanovisky všech činných 
orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jako i všemi dalšími právními akty, 
které se budou vztahovat k Dílu a budou Zhotoviteli známy nebo by mu měly být 
známy.  

Zhotovitel se výslovně zavazuje řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele.  

30. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo pouze dle realizační dokumentace (dále 
jen,,RDS“), která bude schválena autorským dozorem a TDS. RDS je Zhotovitel 
povinen upravit dle případných připomínek autorského dozoru nebo TDS a teprve po 
konečném schválení RDS autorským dozorem a TDS provede Dílo nebo jednotlivé 
práce či části Díla. 

31. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit, není-li ve Smlouvě a jejích přílohách 
uvedeno jinak: 

a) Organizačním řádem 

b) Technicko - kvalitativními podmínkami pro provádění staveb rekonstrukcí (dále 
jen ,,TKP“) ve znění platném ke dni uzavření smlouvy. 

Pokud nestanoví tato Smlouva organizační řád nebo TKP jinak Zhotovitel se při 
provádění Díla řídí obchodními podmínkami pro provádění pozemních staveb. 

32. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla dodrží následující ujednání:  

a) Vytýčení plochy pro zařízení staveniště bude provedeno v souladu s PDPS. 

b) Zhotovitel při provádění prací bude dbát, aby nedošlo k poškození majetku 
SUPŠG. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že k takovémuto poškození dojde, 
neprodleně zajistí na vlastní náklady uvedení do původního stavu a uhradí 
SUPŠG vzniklou škodu. 

c) Zhotovitel se zavazuje dodržování pracovní doby na staveništi od 7 do 16 hodin 
v pracovních dnech, ve výjimečných případech o sobotách, nedělích a svátcích 
pak od 9 do 16 hodin. 

33. Zhotovitel se zavazuje o všech závažných a významných skutečnostech, které souvisí 
s prováděním Díla, bezodkladně informovat Objednatele. Je zakázáno, aby po dobu 
trvání Smlouvy byl zhotovitel shodný s osobou TDS a ani s osobou ovládající, jí 
ovládanou či jednající s ní ve shodě. Pokud by došlo k takovéto situaci, bere se tento 
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stav jako závažné porušení Smlouvy. 

34. Pokud Zhotovitel zjistí nevhodnou povahu věcí nebo pokynů, které byly převzaty a 
dány od Objednatele, je povinen mu tyto skutečnosti bezodkladně nahlásit, pokud tyto 
nevhodnosti mohl Zhotovitel odbornou péčí zjistit. 

35. Na své vlastní náklady je Zhotovitel povinen zabezpečit před poškozením, ztrátou či 
odcizením veškeré jim poskytované služby, práce a dodávky, nezbytné prostředky a 
zařízení k provedení Díla, a to až do opětovného předání staveniště Objednateli. Další 
povinností Zhotovitele je také zajištění ostrahy staveniště ode dne jeho převzetí 
Zhotovitelem do dne, kdy dojde ke zpětnému předání staveniště Objednateli. 

36. Pokud během provádění Díla zjistí Zhotovitel překážky bránící řádnému a včasnému 
dokončení, bez odkladu je povinen nahlásit dané překážky Objednateli společně s 
návrhem dalšího postupu. Než bude stanoven následující postup prací, je Zhotovitel 
oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu provádění Díla přerušit. 

37. Dílo bude prováděno osobami náležitě kvalifikovanými a odborně způsobilými, k 
tomu se Zhotovitel zavazuje. 

38. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla držet takových postupů, aby neporušil žádná 
autorská práva či jiná práva třetích osob vyplývajících z právních předpisů na ochranu 
práv duševního vlastnictví. 

39. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nebyla porušena autorská 
práva průmyslového vlastnictví třetích osob vyplývajících z právních předpisů na 
ochranu práv duševního vlastnictví. 

40. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle pokynů Objednatele. Mezi 
tyto povinnosti patří také součinnost s případnými jinými Objednatelovými dodavateli, 
dle pokynů, které mu budou uděleny Objednatelem nebo TDS. Pokud by Zhotovitel 
nedostal pokyny, je povinen pracovat a postupovat tak, aby nijak nebránil ostatním 
dodavatelům v jejich činnosti. 

41. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli a jeho 
dodavatelům při všech úkonech dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Stavební zákon“) a zákona č. 
350/2012 Sb., kterým se mění stavební zákon tak, aby mohl být vydáno kolaudační 
souhlas k užívání Díla. 

42. Zhotovitel je povinen za zajištění přítomnosti při provádění Díla stavbyvedoucího na 
staveništi. Osoba stavbyvedoucího musí splňovat požadavky zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Osoba stavbyvedoucího 
musí dále splňovat požadavky Objednatele po celou dobu výstavby, které jsou 
vyjádřeny v zadávacích podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky. 

43. Pokud dojde ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti vyzvat Objednatele nebo 
další dotčené subjekty včas nebo nikoliv ve zřejmě nevhodné době k provedení 
kontroly dle Organizačního řádu, musí Zhotovitel umožnit dodatečnou kontrolu 
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Objednateli nebo dotčeným subjektům. Veškeré náklady spojené s dodatečnou 
kontrolou ponese Zhotovitel. Obdobné povinnosti je Zhotovitel provádět i u zkoušek, 
které mají být provedeny dle Smlouvy. 

Subdodavatelé 

44. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné kapacity a disponuje odbornými znalostmi 
potřebnými ke včasnému a řádnému provedení Díla. Pokud Zhotovitel bude provádět 
určité dodávky a služby prostřednictvím třetí osoby, tj. subdodavatele, odpovídá za 
provedené práce, za jejich kvalitu a včasnost provedení, jakoby prováděl Dílo sám. 

45. Zhotovitel má právo zadat plnění předmětu Smlouvy subdodavateli, pokud není 
uvedeno jinak. Zhotovitel je zodpovědný za zabezpečení splnění povinností, jež mu 
vyplývají ze Smlouvy také u svých subdodavatelů. Tyto povinnosti musí zabezpečit ve 
svých smluvních podmínkách se subdodavateli, v přiměřené míře k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

46. Zhotovitel svou kvalifikaci v nabídce prokazoval pomocí následujících subdodavatelů. 

Název IČO Rozsah prací, dodávek nebo služeb a jejich podíl z Ceny Díla v 
procentech 

47. Pokud by Zhotovitel prováděl Dílo s pomocí jiných subdodavatelů, kteří nejsou 
uvedeni v předchozím odstavci, může tak učinit pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. 

48. Zhotovitel při plnění předmětu Smlouvy použije tyto další subdodavatele, jimiž 
kvalifikaci neprokazoval 

Název IČO Rozsah prací, dodávek nebo služeb a jejich podíl z Ceny Díla v 
procentech 

49. Pokud Zhotovitel předloží Objednateli prokazatelně písemně identifikaci 
subdodavatele, a to i práce, jež má subdodavatel vykonávat při provádění Díla a jejich 
rozsah s Ceny Díla, je Zhotovitel oprávněn pomocí těchto subdodavatelů, kteří nejsou 
uvedeni v předchozím odstavci, provádět Dílo. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

50. Za BOZ na staveništi je odpovědný Zhotovitel. Povinností Zhotovitele je dodržení 
všech bezpečnostních, ochranných, hygienických a jiných opatření na staveništi, které 
jsou stanoveny platnými předpisy a účinnými právními předpisy. 

51. Objednatel určí na staveništi koordinátora BOZP (dále jen ,,Koordinátor BOZP“). 
Zhotovitel je povinen poskytnutím součinnosti Koordinátorovi BOZP. 

 

VII.  Povinnosti Objednatele 

52. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout součinnost při provádění Díla a to v 
rozsahu a způsobem, ve kterém leze tuto součinnost po Objednateli požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem tato součinnost požadována, je Objednateli povinen s dostatečným 
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předstihem a prokazatelně specifikovat. V případě, že Objednatel nevyvine Zhotoviteli 
dle tohoto odstavce specifikovanou a požadovanou součinnost při provádění Díla, 
může Zhotovitel oprávněně prodloužit Dobu realizace o dobu, po kterou nemohl z 
uvedeného důvodu pokračovat v provádění Díla (v případě, že toto neposkytnutí 
součinnosti je objektivně možné způsobit prodlení se zhotovením Díla. V rámci 
povinností Objednatele je oprávněn jednat TDS. 

53. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště prosté všech závazků. 

54. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených ve Smlouvě, Dílo převzít a za Dílo 
zaplatit Cenu Díla ve výši a za podmínek stanovených ve Smlouvě.  

55. Objednatel souhlasí s tím, aby se Zhotovitel v průběhu provádění Díla i po jeho 
dokončení vyhotovoval fotografickou a videodokumentaci Díla. Objednatel se 
zavazuje Zhotoviteli poskytnout souhlas s použitím fotografické a videodokumentace 
Díla pro účely veřejné prezentace referencí Zhotovitele, pokud bude o souhlas s 
prezentací předem požádán a nebudou-li Objednateli bránit v uvedení souhlasu zvlášť 
závažné důvody. 

VIII.  Staveniště 

56. Prostor staveniště je vymezen v PDPS. Zhotovitel se zavazuje staveniště vytyčit, 
označit, ohradit a zajistit stálou ostrahu. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru 
staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně 
k plnění předmětu Smlouvy. Bude-li Zhotovitel pro zhotovení Díla potřebovat prostor 
staveniště větší, zajistí si toto na vlastní náklady. Bude-li Zhotovitel pro zhotovení Díla 
potřebovat provést uzavírku některých komunikací, učiní tak na vlastní náklady a 
nebezpečí. Zhotovitel je povinen vybavit Objednatele (TDS) prostředky nezbytnými 
ke kontrole stavby uvedenými v soupisu prací a zahrnout je do svých vedlejších 
nákladů.  

57. Po dobu od převzetí staveniště do okamžiku předání staveniště zpět Objednateli 
zodpovídá Zhotovitel za veškeré škody vzniklé na staveništi a za škody vzniklé v 
souvislosti s realizací Díla v bezprostřední blízkosti staveniště. Zařízení a provoz 
staveniště si po výše uvedenou dobu zajišťuje a hradí Zhotovitel vlastními náklady. 

58. Odpovědnost v důsledku činnosti svého nebo svých subdodavatelů nese Zhotovitel, a 
to za všechny možné škody a nemajetkové újmy, které vzniknou v důsledku činnosti či 
opomenutí subdodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním. Platí 
včetně škod, které vzniknou na přilehlých pozemcích nebo stavbách vlastnícími 
třetími osobami. V rámci Smlouvy se mezi poškození věcí ve vlastnictví třetích osob 
rozumí také přestupky proti zásadám sousedského soužití, které vedou k omezení práv 
v nakládání s majetkem bez vlastního poškození, dále pak porušení hranic pozemku. 

59. Povinností Zhotovitele je udržování pořádku na staveništi. To znamená zachovat zde 
čistotu a pořádek. Veškeré odpady a nečistoty, vzniklé při provádění prací, je povinen 
na své náklady odstranit. Dále je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu 
neoprávněných osob. Všechna poškození a znečištění, který vznikla během plnění 
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předmětu Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit. 

60. K vyklizení staveniště a předání staveniště Objednateli se Zhotovitel zavázal do 30 
dnů od předání Díla. Zároveň je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit 
veškeré škody způsobené při provádění Díla. 

IX.  Stavební deník 

Povinnost vést stavební deník 

61. Ode dne zahájení provádění Díla je Zhotovitel povinen vést stavební deník (dále jen 
,,Stavební deník“) v souladu s ustanovením § 157 Stavebního zákona. Stavební deník 
patří mezi základní dokumentaci při provádění Díla. Do Stavebního deníku jsou 
zapisovány veškeré pokyny, úkony a skutečnosti, které se týkají Díla. Organizační řád 
stanoví podrobnější instrukce o vedení Stavebního deníku. Oprávnění k zapisování do 
stavebního deníku mají obě Smluvní strany, jejich zástupci, stavební dozor, zástupci 
kontrolních orgánů, případně zástupci správců inženýrských sítí. 

62. Stavební deník musí být vždy na staveništi a musí být přístupný k nahlédnutí 
Objednateli či jeho zástupci, TDS a dalším osobám, jež mají oprávnění do Stavebního 
deníku zapisovat. Toto musí být umožněno po celou dobu provádění Díla a v pracovní 
dny od 7:00 do 16:00. 

Závaznost ujednání ve stavebních denících 

63. Stavební deník neslouží ke změně podmínek Smlouvy. Žádné vyjádření či stanovisko 
ve Stavebním deníku neslouží jako návrh na změnu Smlouvy, dohodly se tak Smluvní 
strany. Stavební deník slouží jako podklad, který dokumentuje průběh plnění předmětu 
Smlouvy Zhotovitelem. Záznamy ve Stavebním deníku mohou sloužit pouze jako 
podklad pro návrh jednání o změnách Smlouvy. 

X. Vícenáklady 

64. Pokud při provádění Díla vyvstane nevyhnutelná potřeba poskytnout práce, dodávky 
nebo služby nad rámec prací, dodávek a služeb, jež jsou stanoveny Smlouvou a jejími 
přílohami (tzv. vícepráce), má Zhotovitel právo, pokud postupuje dle Organizačního 
řádu, požadovat zvýšení Ceny Díla do 10% z Ceny Díla bez ohlášení, Zhotovitel musí 
toto navýšení Ceny Díla náležitě doložit. Pokud by mělo dojít ke zvýšení Ceny Díla o 
více jak 10% z Ceny Díla je zhotovitel povinen v souladu s Organizačním řádem bez 
zbytečného odkladu vyzvat TDS ke svolání Technicko-dokumentační komise. Pokud 
takto neudělá, není Zhotovitel oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla. 

65. Poskytnutí nezbytné součinnosti subdodavatelům Objednatele není považováno za 
vícepráce. 

66. Zjistí-li se, že není účelné provádět některé práce, dodávky nebo služby dle Smlouvy a 
jejích příloh (tzv. méněpráce), bude zapsán záznam do Stavebního deníku a Smluvní 
strany poté o tom uzavřou dodatek k této Smlouvě, v souladu s platnými právními 
předpisy a Smlouvou. 
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67. Pokud se nedohodnou Smluvní strany jinak, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 
pouze Cenu Díla dle skutečně vyhotovených prací, dodávek a služeb Zhotovitele. 

XI.  Oprávněné osoby Smluvních stran 

68. Oprávněné osoby Objednatele: statutární zástupce, TDS a autorský dozor 

69. Statutární zástupce Objednatele je oprávněn jednat ve věcech Smlouvy a je mu 
vyhrazeno právo provádět dodatky ke Smlouvě. Další podrobnější popis oprávnění 
statutárního zástupce, TDS, autorského dozoru, technického dozoru a stavbyvedoucího 
se nachází v Organizačním řádu. 

70. V Organizačním řádu je uveden seznam oprávněných osob Objednatele. Seznam 
oprávněných osob Zhotovitele je přílohou Smlouvy (není součástí DP).  

XII.  Zprovoznění Díla 

71. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že provedené Dílo uvede zcela do provozu. 
Zprovoznění Díla je nutné bez odkladu ohlásit dodavatelům jednotlivých inženýrských 
sítí. V rámci zprovoznění Díla je Zhotovitel povinen provést Ověřovací provoz. Tento 
Ověřovací provoz bude trvat po dobu tří kalendářních měsíců. Během doby 
Ověřovacího provozu budou vyhodnoceny hlediska splnění požadavků stanovených 
dle PDPS, právními předpisy, Smlouvou, přílohami Smlouvy a hledisko naplnění 
Smlouvy. 

72. Před samotným započetím Ověřovacího provozu provede Zhotovitel individuální a 
komplexní zkoušky za účasti Objednatele. Přesné termíny zkoušek budou oznámeny 
písemně Objednateli a dány k odsouhlasení minimálně 14 dní předem od Zhotovitele. 

73. Pokud Stavba bude vykazovat jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto závady bez 
odkladu opravit. 

74. Ověřovací provoz bude považován za úspěšný, pokud nedojde k poslednímu dni lhůty 
Dílo vykazovat žádné závady. 

XIII.  Předání a převzetí Díla - přejímací řízení 

75. Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna včasným dokončením Díla, včetně 
provedeného Ověřovacího provozu a předáním Díla Objednateli. Dále musí dojít k 
předání všech dokladů, jež měl povinnost Zhotovitel opatřit při provádění Díla, které 
jsou nezbytné k užívání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu nebo ke kolaudaci 
Stavby, včetně dokladů, které zaznamenávají předání inženýrských sítí správcům 
inženýrských sítí a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Stavebním 
povolením a rozhodnutím správních orgánů. 

76. Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušek, atestů, revizí a měření nebo zajištění 
o shodě týkajících se Díla, jestliže tak nařizují obecně závazné právní předpisy. Pokud 
tak je, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla 
Objednateli. Tyto náklady jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

77. Jestliže je Dílo bez vad, nedodělků a odpovídá předmětu plnění Smlouvy, pak 
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Objednatel Dílo převezme. 

78. V rámci přejímacího řízení bude ověřeno splnění podmínek k předání Díla (dále jen 
,,Přejímací řízení“). Jestliže Smlouva nestanoví jinak, bude Přejímací řízení řídit 
Organizační řád. 

79. Pokud se strany nedohodnou na jiném řešení, staveniště bude místo k Přejímacímu 
řízení. 

80. Objednatel má právo přizvat i jiné osoby k Přejímacímu řízení, pokud pokládá jejich 
účast za vhodnou. 

81. TDS provede protokol o Přejímacím řízení o předání a převzetí jednotlivých objektů 
Díla (dále jen ,,Předávací protokoly“) a po podepsání Předávacích protokolů ke všem 
objektům Díla bude podepsán souhrnný předávací protokol k celému Dílu (dále jen 
,,Souhrnný protokol“). Objednatel zpracuje a předloží návrhy Předávacích protokolů a 
Souhrnného protokolu. 

82. Souhrnný protokol bude obsahovat tyto údaje: výslovný souhlas Objednatele s 
převzetím Díla, datum převzetí Díla, soupis dokladů převzatých Objednatelem. 

83. Pokud by nastala situace, kdy Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší Smluvní strany 
mezi sebou záznam, ve kterém uvedou důvody k nepřevzetí Díla a uvedou taktéž 
stanoviska Smluvních stran (dále jen ,,Záznam“). Objednatel zajistí zpracování 
Záznamu. 

84. V situaci při nepřevzetí Díla se Smluvní strany pokusí dohodou stanovit lhůtu, ve které 
dojde k odstranění nedostatků, vad a nedodělků a domluví se na náhradním termínu ke 
konání nového Přejímacího řízení. 

85. Zhotovitel je povinen provést odstranění nedodělků a vad do lhůty stanovené v 
Záznamu. Nebude-li lhůta pro odstranění nedodělků a vad v záznamu sjednána, musí 
Zhotovitel tyto nedodělky a vady odstranit do 28 kalendářních dnů ode dne doručení 
Záznamu zhotoviteli.  Rámci nového Přejímacího řízení sepíší Smluvní strany Záznam 
o odstranění nedodělků a vad.  

86. Přejímací řízení je ukončeno podpisem záznamu Objednatelem nebo Souhrnného 
protokolu Smluvními stranami. 

87. Povinnost zhotovitele provést Dílo do konce Doby realizace není ovlivněna 
sjednanými ani Smlouvou stanovenými lhůtami pro odstranění vad a nedodělků 
zjištěných v přejímacím řízení. 

88. Podpisem Souhrnného protokolu se Dílo považuje za předané Zhotovitelem a převzaté 
Objednatelem. 

XIV.  Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

89. Objednatel nabývá vlastnického práva k Dílu a jeho jednotlivým částem, dle dohody 
Smluvních stran, okamžikem zapracování jednotlivých součástí do Díla. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody způsobené svojí činností do okamžiku, kdy Objednatel 
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Dílo převezme. V okamžiku podepsání Souhrnného protokolu přechází veškerá 
zodpovědnost za nebezpečí škody na Objednatele. 

90. Za škodu, jež vznikla v důsledku provádění Díla, na okolních budovách zodpovídá 
taktéž Zhotovitel. Zhotovitel je povinen tuto škoda nahradit na vlastní náklady a uvést 
do původního stavu. 

XV. Záruční podmínky, závazky z vad 

Výsledek provedení Díla, vady Díla 

91. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat požadavkům na rozsah nebo jakost 
stanoveným: 

a) Smlouvou, jejími přílohami 

b) Právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání Díla 

c) Zadávací dokumentací 

d) Stavebním povolením, stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí 

e) Pokyny Objednatele a TDS udělenými při provádění Díla 

 

92. Zhotovitel se dále zavazuje, Dílo plně odpovídá plnění nabídnutému Zhotovitelem v 
nabídce podané do zadávacího řízení Veřejné zakázky. 

93. Dílo nesmí být zatíženo právy třetích osob, tj. musí být prosté všech právních vad. 
Zhotovitel je povinen, aby užíváním Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo 
třetích osob vyplývající z úpravy práv průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví. 

94. Dílo bude považováno, že má vady (dále jen ,,Vady“), pokud nebude vyhovovat 
ustanovením odstavců 90. až 92. Smlouvy. Zejména bude-li v rozporu se Stavebním 
povolením, stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a 
Zadávací dokumentací. 

Záruka, závazky z Vad 

95. Zhotovitel poskytuje Objednateli na převzaté Dílo záruku na jakost (dále jen 
,,Záruka“), a to v délce 72 měsíců, pokud ve Smlouvě nebude stanoveno jinak. 
Zárukou dle předchozí věty přejímá zhotovitel dluh, že Dílo a jeho jednotlivé součásti 
budou po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému 
Smlouvou a že si zachovají obvyklé vlastnosti. 

96. Práva z Vad, které vzniknou na Díle nebo se projeví v záruční době, vznikají 
Objednateli. 

97. Zhotovitel není odpovědný za Vady, na něž se vztahuje Záruka, pokud tyto Vady 
vznikly a byly způsobeny vnějšími událostmi až po předání a převzetí Díla, pokud tyto 
Vady nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, které pomáhali Zhotoviteli Dílo provést. 
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98. Zhotovitel není zodpovědný za Vady, jestliže původem těchto Vad bylo použití věcí, 
které mu předal ke zpracování Objednatel, jestliže Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemůže zjistit nevhodnost těchto věcí nebo jestliže písemně Objednatele 
na nevhodnost těchto věcí upozornil a přesto Objednatel trval na jejich použití. Taktéž 
Vady způsobené nevhodnými pokyny Objednatele danými Zhotoviteli, jestliže na tyto 
nevhodné pokyny Zhotovitel Objednatele písemně upozornil a Objednatel na nic i 
přesto trval nebo jestli Zhotovitel nemohl nevhodnost těchto pokynů ani při 
vynaložení odborné péče zjistit. 

99. Díla Objednatelem začíná běžet záruční doba, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak. Prodlužení záruční doby lze uplatnit při reklamaci Vady, která začíná dnem 
uplatnění reklamace a končí dnem řádného odstranění Vady. 

100. Objednatel má povinnost oznámit (reklamovat) Vadu Zhotoviteli v písemné formě. Za 
písemnou formu reklamace je považována listinná podoba, ale také elektronická forma 
v podobě emailu, který je opatřen zaručeným elektronickým podpisem. V obsahu 
reklamace musí být Vada popsána, nebo zde musí být uvedeny způsoby, jakými se 
Vada projevuje. Zhotovitel se zavazuje k okamžitému potvrzení přijetí reklamace, a to 
ve stejné formě, v jaké byla reklamace doručena. 

101. Za včas uplatněnou reklamaci se považuje reklamace odeslaná nejpozději v poslední 
den záruční doby. Na Vady existující v době předání Díla se vztahuje ustanovení první 
věty tohoto odstavce. 

102. Nejpozději do 5 kalendářních dnů poté co Objednatel Vady oznámil, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu se dostavit na místo plnění Díla po předchozí dohodě 
s Objednatelem za účelem projednání reklamace Vad, v téže lhůtě je Zhotovitel 
povinen Objednateli sdělit v písemné formě, zda uváděné Vady považuje nebo 
nepovažuje za Vady, za něž má odpovědnost. Pokud Zhotovitel do sjednané lhůty tak 
neučiní, je automaticky považováno, že Zhotovitel za Vady zodpovídá. 

103. Bude-li Dílo mít Vady, Objednatel je oprávněn: 

a) Nepřevzít Dílo 

b) Požadovat odstranění Vad způsobem dodávky náhradního plnění za vadné 
součásti Díla, dodávkou chybějících součástí Díla, odstraněním právních vad; 

c) Požadovat odstranění Vad cestou opravy Díla, pokud existující Vady jsou 
opravitelné; 

d) Požadovat slevu z Díla; 

e) Pokud je Vada neodstranitelná, je oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

Objednatele má nárok na náležitou náhradu nákladů, jež byly účelně vynaloženy při 
uplatňování práv z Vad. Pokud Objednatel bude uplatňovat volbu nároku z 
odpovědnosti, provede tak v reklamaci. 

104. Zhotovitel je povinen do 20 kalendářních dní, ode dne oznámen Vad Objednatelem 
Zhotoviteli, odstranit Vady. Objednatel má právo, pokud Zhotovitel neodstraní Vady v 
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uvedené lhůtě dle předchozí věty, odstranit Vady sám, či může pověřit způsobilou 
osobu k jejich odstranění. Náklady vzniklé na odstranění těchto Vad Objednateli, je 
Zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k uhrazení 
nákladů Objednatelem. Odstraněním Vad jinou způsobilou osobou a uhrazením 
vzniklých nákladů Zhotovitelem nezaniká právo Objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty Zhotovitelem. Pozdější termín na odstranění Vad si mohou Smluvní strany 
ujednat jinak, než je uveden v první větě tohoto odstavce. 

105. Pokud v reklamaci Objednatel výslovně uvede, že se jedná o havárii (tzn. Vadu bránící 
provozu Díla), je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad (havárií) do 12 hodin po 
obdržení reklamace Vad, a Vady je povinen odstranit v daném termínu; nedojde-li ke 
sjednání termínu, je Zhotovitel povinen je odstranit do 24 hodin od obdržení 
reklamace Vad. Neprovede-li ve stanovené lhůtě Zhotovitel odstranění Vad (havárií), 
Objednatel je poté oprávněn Vady odstranit sám nebo pověřit jinou způsobilou osobu k 
jejich odstranění, a to na náklady Zhotovitele. Objednatel je v takovém případě 
oprávněn všechny vzniklé náklady vzniklé s odstraňováním Vad (havárií)vyúčtovat 
Zhotoviteli a ten je povinen je uhradit do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy 
Objednatele. 

106. Zhotovitel proveden sepsání protokolu o odstranění reklamované Vady. V tomto 
protokolu bude uveden popis Vady, způsob odstranění Vady, časový údaj reklamace a 
dobu pro odstranění Vady. Objednatel stvrdí podpisem protokolu odstranění Vady nebo 
uvede důvody, pro které považuje Vadu za neodstraněnou. 

107. Pokud Objednatel uplatní požadavek pro poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla v 
reklamaci, poskytnutí této slevy bude učiněno tak, že Zhotovitel na účet Objednateli 
poskytne příslušnou částku, která odpovídá požadované slevě, nejpozději do 30 dnů 
ode dne nedoručení reklamace Zhotoviteli. Výše slevy z Ceny Díla bude určena jako 
částka, která odpovídá rozdílu hodnot bezvadného Díla a Díla s Vadami, kvůli kterým 
je požadována právě přiměřená sleva z Ceny Díla. Pro určení výše slevy z Ceny Díla 
jsou určující ceny včetně DPH. 

XVI.  Pojištění 

108. Zhotovitel se zavazuje mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou 
újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného 
plnění ve výši minimálně 200.000.000,- Kč, s maximální výší spoluúčasti 200.000,- 
Kč, a to po celou dobu trvání Smlouvy a plnění závazků v ní obsažených. V případě 
uzavření Smlouvy více osobami ze strany Zhotovitele (členové sdružení, členové 
společnosti, apod.), musí tato pojistná smlouva pokrývat prokazatelně i případnou 
škodu a nemajetkovou újmu, kterou může způsobit kterákoliv z nich. Činnost 
subdodavatelů se pro toto ustanovení považuje za činnost Zhotovitele. 

109. Zhotovitel má za povinnost Objednateli předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku, 
která osvědčuje splnění povinnosti Zhotovitele nejpozději při uzavření Smlouvy a dále 
kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem 
vyzván. 
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110. Obě Smluvní strany se zavazují k uplatnění pojistné události u pojišťovny, a to bez 
zbytečného odkladu a dále se zavazují k poskytnutí vzájemné nezbytné součinnosti. 

XVII.  Bankovní záruky 

Bankovní záruka za provedení Díla 

111. Zhotovitel se zavazuje předat bankovní záruku Objednateli za řádné provedení Díla ve 
výši 20.000.000,- Kč (dále jen ,,Bankovní záruka za řádné provedení Díla“). 
Objednateli je Zhotovitel povinen předat písemnou Bankovní záruku za řádné 
provedení Díla nejpozději dnem převzetí staveniště. 

112. Bankovní záruka za řádné provedení Díla bude užita jako krytí kterékoliv pohledávky 
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností (jedné 
nebo více) zhotovitele, které se týkají provedení Díla v rámci smluvené kvality a doby, 
do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

113. Bankovní záruka za řádné provedení Díla musí být platná a účinná alespoň ode dne 
jejího předání Objednateli do převzetí Díla Objednatelem. 

Bankovní záruka za jakost Díla 

114. Za jakost Díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat záruku ve výši 10.000.000,-
Kč (dále jen ,,Bankovní záruka za jakost Díla“). Zhotovitel se zavazuje Objednateli 
předat Bankovní záruku za jakost Díla v písemné formě, a to nejpozději při 
podepisování Souhrnného protokolu Díla. 

115. Platnost a účinnost Bankovní záruky za jakost Díla musí být ode dne předání do 
uplynutí 6 měsíců od ukončení doby trvání Záruky za jakost Díla dle odst. 95 
Smlouvy. Na základě skutečnosti z předchozí věty nelze určit předem konkrétní datum 
konce doby trvání Záruky za jakost Díla, se Zhotovitel zavazuje předložit Bankovní 
záruku za jakost Díla Objednateli, která bude platná a účinná ode dne převzetí Díla 
Objednatelem nejméně do uplynutí doby 78 měsíců. 

116. Jakékoliv pohledávky za Zhotovitele, které vzniknou Objednateli z důvodu porušení 
jedné či více povinností Zhotovitele, které vyplývají ze Zhotovitelovy odpovědnosti, 
budou kryty Bankovní zárukou za jakost Díla. 

a) Za Vady; 

b) Za prodlení s odstraněním Vad; 

c) Za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem porušením Smlouvy 
nebo v souvislosti s prováděním Díla. 

117. Nebude-li Záruka trvat na všechny části Díla, Zhotovitel je oprávněn ke snížení výše 
Bankovní záruky za jakost Díla, avšak dle dohody s Objednatelem. Nedosáhne-li se 
dohody dle předchozí věty, smí Zhotovitel snížit výši Bankovní záruky za jakost Díla 
tak, aby výše této Bankovní záruky za jakost Díla odpovídala alespoň 3% z ceny všech 
částí Díla, na které se Záruka vztahuje. 

118. Bude-li platnost Záruky na Dílo delší než 72 měsíců ode dne předání a převzetí Díla, 
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je Zhotovitel povinen před ukončením platnosti Bankovní záruky za jakost Díla, a to 
nejpozději do 3 měsíců, předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost Díla, u 
které bude platnost prodloužena tak, aby trvala minimálně o 6 měsíců déle než Záruka 
na poslední část Díla. Výše nové Bankovní záruky za jakost Díla bude stanovena dle 
předchozího odstavce. 

Bankovní záruky obecně 

119. Bankovní záruka za řádné provedení Díla a Bankovní záruka za jakost Díla budou dále 
v textu označovány jako ,,Bankovní záruka“, a to společně. 

120. Bankovní záruka musí být nepodmíněná, neodvolatelná a splatná bez jakýchkoliv 
námitek na první výzvu. 

121. V záruční listině musí být Objednatel označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní 
záruku. 

122. Po každém odčerpání Bankovní záruky Objednatelem má Zhotovitel povinnost do 14 
dnů Objednateli předat novou Bankovní záruku ve shodné výši i znění jako měla 
předchozí Bankovní záruka, popřípadě lze Bankovní záruku doplnit do původní výše. 

123. Dojde-li k nesplnění kterékoliv povinnosti ze strany Zhotovitele, jež jsou stanovené v 
odstavcích 119. Až 121. Smlouvy, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 

124. Objednatel je povinen vrátit záruční listinu Zhotoviteli po vypršení platnosti Bankovní 
záruky. 

XVIII.  Odstoupení od smlouvy 

125. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn: 

a) Byl-li zjištěn pravomocný úpadek Zhotovitele; 

b) Pokud se Zhotovitel zpozdí s předáním Díla o více než 60 dní 

126. Dalším případem, kdy Objednatel může odstoupit od Smlouvy, je její podstatné 
porušení stranou Zhotovitele. Za podstatná porušení Smlouvy Zhotovitelem se mj. 
považuje 

a) Vada Díla, která je zjevná již v průběhu provádění Díla, pokud Objednatel 
písemně vyrozuměl Zhotovitele o její existenci a Zhotovitel ji neodstraní v 
přiměřené době, 

b) Zhotovení Díla v nesouladu s PDPS, 

c) Provádění Díla osobami, které nemají potřebné kvalifikace a odbornou 
způsobilost, 

d) Pravidelné nezúčastnění Zhotovitele na kontrolních dnech, 

e) Pokud dojde k prodlení s převzetím prostoru staveniště více než o 5 dní ode dne 
doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli k převzetí staveniště, 

f) Zastavení prací na více než 20 kalendářních dní, pokud není stanovenou 
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Smlouvou jinak, 

g) Pokud dojde k porušení povinností stanovených odstavci 32. Smlouvy nebo 42. 
Smlouvy, 

h) Provádění Díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace 
místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace Zhotovitele v průběhu 
zadávacího řízení Veřejné zakázky, bez souhlasu Objednatele, 

i) Provedení Díla subdodavatelem v rozporu s ustanovením odstavce 47. Smlouvy, 

a) Pokud Zhotovitel není pojištěn dle Smlouvy, či Zhotovitel nepředložil na žádost 
Objednatele pojistku či pojistnou smlouvu, 

b) Bankovní záruka není předána Zhotovitelem Objednateli, nebo pokud Bankovní 
záruka předaná Zhotovitelem neodpovídá podmínkám Smlouvy, 

c) Pokud dochází k opakovanému porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů 
o životním prostředí a odpadovém hospodářství i přes předchozí varování 
Objednatelem, 

d) Jestliže se zjistí, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v nabídce v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky 

e) Jestliže stavba není zhotovována Zhotovitelem dle Stavebního povolení, 
stanovisek dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí. 

127. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v těchto případech: 

a) Pokud dojde u Objednatele k prodlení s uhrazením faktury o více než 90 dní, 

b) Pokud dojde u Objednatele k prodlení s předáním prostoru staveniště anebo 
dokladů, které jsou nezbytné pro plnění Smlouvy, o více než 14 dní. 

128. Odstoupit od Smlouvy lze jen písemnou cestou a odstoupení je účinné ode dne jeho 
doručení druhé Smluvní straně. 

129. Pokud nastane situace odstoupení od Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na trvání 
ujednání o sankcích i po zániku Smlouvy. 

130. Případné odstoupení od Smlouvy, pokud nedošlo k dokončení Díla, ukládá Zhotoviteli 
za povinnost předat všechny nedokončené části Díla Objednateli včetně věcí, které 
Zhotovitel opatřil, a jsou součástí Díla, a uhradí případnou vzniklou škodu a 
nemajetkovou újmu, pokud je prokázáno, že je jejím původcem. 

XIX.  Sankce 

131. Dojde-li k prodlení s předáním Díla ze strany Zhotovitele, je povinen Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.800.000,- Kč nebo 0,01% z Ceny Díla za každý den 
prodlení. 

132. Dojde-li k prodlení s vyzváním Objednatele Zhotovitelem k předání staveniště dle 
odstavce 13 této Smlouvy nebo k prodlení s převzetím staveniště, Zhotovitel zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý započatý den. 
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133. Dojde-li k prodlení s odstraněním Vad, mimo Vad (havárií), Zhotovitel je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.500,- Kč za každý den prodlení. 

134. Dojde-li k prodlení s odstraněním Vad (havárií), Zhotovitel je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.500,- Kč za každých 24 hodin prodlení. 

135. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v odstavci 32. písm. a), c), je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 11.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a 
také za každý započatý den trvajícího porušení. 

136. Smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli dojde-li 
k prodlení i jen u části Díla subdodavatelem pracujícího pro Zhotovitele, se kterým 
Objednatel písemně nesouhlasil, pokud je souhlas vyžadován Smlouvou, nebo 
subdodavatelem Zhotovitele, se kterým nebyl Objednatele seznámen, pokud se 
oznámení Smlouvou vyžaduje, a to za každého subdodavatele Zhotovitele, u kterého 
by nastalo porušení některých z uvedených smluvních povinností. 

137. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností, které jsou uvedeny v odstavci … je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 6.000, Kč za každé 
porušení a za každý započatý den, po který takové porušení trvá. 

138. Dojde-li k prodlení s úhradou ceny za Dílo na straně Objednatele, je povinen 
Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý 
den. 

139. Za veškeré nemajetkové újmy a škody, které vzniknou v důsledku porušení Smlouvy 
Zhotovitelem Objednateli, zodpovídá Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje k uhrazení 
plného rozsahu vzniklých nemajetkových újem a škod, včetně případných sankcí, jež 
Objednateli udělí orgány veřejné moci, jejichž příčinou bylo porušení povinností 
plynoucích ze Smlouvy Zhotovitelem. 

140. Za kterékoliv porušení povinností stanovených Smlouvou odpovídá Zhotovitel a je 
povinen uhradit všechny pokuty ze svého, které mu byly uděleny příslušnými 
správními orgány v souvislosti s prováděním Díla, s výjimkou pokuty, která mu byla 
udělena v závislosti na respektování příkazu Objednatele, proti kterému se písemně 
ohradil a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem 
opatřené věci, o jejíž nevhodnosti Zhotovitel Objednatele upozornil a i přesto 
Objednatel trval na její užití. 

141. Obě Smluvní strany mohou požadovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy po 
druhé Smluvní straně způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i v rozsahu, v němž nemajetková újma nebo škoda překračuje sjednanou 
smluvní pokutu. 

142. Ocitne-li se Objednatel v prodlení v rámci převzetí Díla bezdůvodně, je povinen 
Zhotoviteli uhradit náhradu škody, která mu vznikla s prodlením Objednatele. 

143. Faktury, kterými Smluvní strany vyúčtovávají smluvní pokuty, náhrady škody a 
nemajetkové újmy, jsou splatné 14. den ode dne doručení druhé Smluvní straně. 
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XX. Závěrečná ustanovení 

144. Dohoda Smluvní stran zní, že vzájemná práva a povinnosti, které nejsou upraveny 
Smlouvou, budou řízena Organizačním řádem a Obchodními podmínkami. 

145. Smluvní strany jsou dále dohodnuty, že Zhotovitel nemá oprávnění postoupit nebo 
zastavit pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn svou pohledávku za Objednatelem ze 
Smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vzniklé na základě Smlouvy 
použít k jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

146. Bez předchozího souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě 
práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

147. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy v rámci rozsahu a podmínek, které jsou 
stanoveny příslušnými právními předpisy, především zákonem č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 147 
zákona o veřejných zakázkách, ve znění předchozích předpisů. 

148. Smluvní strany se dohodly, že na vztah upravený Smlouvou nebudou užita ustanovení 
§ 1921, § 1976, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 
2620 – 2622, § 2624, § 2628, § 2629 odst. 1 NOZ. 

149. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce – jednán o Díle a jeho provádění, 
jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z Bankovní záruky. 

150. Dojde-li ke zjištění, že některé prohlášení ve Smlouvě se ukáže jako nepravdivé 
poskytnutí některou ze Smluvních stran, za škodu a nemajetkovou újmu odpovídá 
Smluvní strana druhé Smluvní straně, která nepravdivostí prohlášení nebo v 
souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

151. Dojde-li k zneplatnění oddělitelného ustanovení Smlouvy nebo její části, či se stane 
neúčinným nebo nevymahatelným, tato skutečnost se nedotýká ostatních ustanovení 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatná, popřípadě neúčinné nebo 
nevymahatelné, ustanovení Smlouvy nahradit takovým ustanovením, které bude 
odpovídat obsahem i smyslem ustanovením nahrazovaným. 

152. Zhotovitel oznamuje, že se svým jednáním nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením Veřejné zakázky před uzavřením Smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné 
osoby jednání, které by odporovalo dobrým mravům nebo právnímu předpisu nebo by 
obcházelo zákon, především že nenabízel výhody osobám, které se podíleli na 
zadávacím řízení Veřejné zakázky, a že se zejména v rámci hospodářské soutěže 
nedopustil žádného narušujícího jednání vůči ostatním uchazečům. 

153. Stav doručení písemností se považuje za doručený i v případě, pokud druhá ze 
Smluvních stran znemožní nebo odmítne jejich doručení. 

154. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá Smluvní 
strana obdrží po dvou stejnopisech. 

155. Platnost a účinnost Smlouvy nabývá dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Změny 
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Smlouvy jsou povoleny pouze písemné, a to dodatky číslovanými vzestupně, které 
budou podepsány oběma Smluvními stranami. 

156. Součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace provádění stavby (PDPS) 

Příloha č. 2 – Rozpočet (oceněný soupis dodávek a prací) 

Příloha č. 3 – Stavební povolení, povolení k nakládání s vodami, územní rozhodnutí 
(není součástí DP) 

Příloha č. 4 – Návrh harmonogramu (objektový, pro hlavní stavební objekt; finanční, 
zdrojový, časový) 

Příloha č. 5 – Technologické předpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 15. 1 . 2016 

 

 

 _____________________________ ____________________________ 

 …………………………………….. …………………………………… 

 Objednatel Zhotovitel 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu pro 
rekonstrukci areálu bývalé textilní továrny. Dle zadání jsem zpracovala všechny body. Snažila 
jsem se o zabývání se méně známými procesy. V rámci vypracování jednotlivých bodů jsem 
vycházela z poskytnuté PD a také z konzultací s osobou seznámenou s PD. Cílem práce bylo 
vypracování netradičních technologických postupů v rámci demoličních prací. Dalším cílem 
pak bylo skloubení původního starého objektu s novou částí ocelového skeletu. Časový 
harmonogram jsem zpracovala v závislosti na realizovaných technologických a stavebních 
procesech.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

Jednotlivé zdroje jsem vždy uváděla na konci z každé ucelené kapitoly mé diplomové 
práce. 

POUŽITÉ PŘEDPISY A NORMY 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

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

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

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

Nařízení vlády č. 361/2007 SB., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

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

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

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

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

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

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

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

Zákon č. 350/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

ČSN EN 1090 -1+A1: 5. 2012 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců    

ČSN EN 1090- 2+A1: 1. 2012 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce     

ČSN 73 0420-1,2: 7. 2002 - Přesnost vytyčování staveb: Část 1: Základní požadavky, Část 2: 
Vytyčovací odchylky      

ČSN EN ISO 12944-1: 10. 1998 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady   ČSN 
EN 1991-1-1: 3. 2004 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Čáast 1: Obecná zatížení ČSN 
EN 1993-1-1: 12. 2006 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby    

ČSN ISO 12 480-1: 6. 1999 - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů 

Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích 
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POUŽITÝ SOFTWARE 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft MS Project 

Adobe Reader 

PDF Creator 

Autocad – studentská verze 

BuildPower – studentská verze 

 

SEZNAM ZKRATEK 

SO  Stavební objekt 

ŽB  Železobeton 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

SoD  Smlouva o dílo 

TP  Technologický předpis 

SD  Stavební deník 

ZS  Zařízení staveniště 

TDS  Technický dozor stavebníka 

Nh  Normohodina 

NP  Nadzemní podlaží 

OOPP  Ochranné osobní pracovní pomůcky 

ČSN  Česká státní norma 

EN  Evropská norma 

KCE  Konstrukce 

DN  Diamétre Nominal – jmenovitý vnitřní průměr 

PD  Projektová dokumentace 

TL  Technický list 

ZOV  Zásady organizace výstavby 

k. ú.  Katastrální území 

č. p.  Číslo popisné 
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DP  Diplomová práce 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

HSV  Hlavní stavební výroba 

JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 

KZS  Kontaktní zateplovací systém 

m.j.  Měrná jednotka 

OP  Obestavěný prostor 

PSV  Přidružená stavební výroba 

THU  Technicko – hospodářské ukazatele 

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 

ZRN  Základní rozpočtové náklady 
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SEZNAM PŘÍLOH 

1. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras – výkres 01 
2. Časový plán objektový – výkres 02 
3. Finanční plán objektový – výkres 03 
4. Výkresy zařízení staveniště 

a. Zařízení staveniště - Výkres 04 
b. Zařízení staveniště - Výkres 05 
c. Schéma ZS – objekt SO.02 - Výkres 06 

5. Histogram pracovníků – výkres 07 
6. Harmonogram nasazení hlavních strojů – výkres 08 
7. Konstrukční detaily 

a. Detail 1: Detail atika tl. 450 mm – Výkres 09 
b. Detail 2: Detail atika tl. 750 mm – Výkres 10 
c. Detail 3: Detail střešního toku – Výkres 11 

8. Schéma osazení OK – Výkres 12 
9. Harmonogram – časový plán – výkres  
10. Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu SO.01 
11. Stavební stroje – technické parametry 

 


