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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem výstavby 

komplexu dvou polyfunkčních objektů ve Zlíně-Přílucích. Součástí práce je technická zpráva, 

technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, plán bezpečnosti, 

projekt zařízení staveniště, rozpočet a časový harmonogram. 

  

Klíčová slova 

  

 Budova, technologický předpis, rozpočet, časový plán, zařízení staveniště, strojní 

sestava, plán kontrol, bezpečnost práce, plochá střecha, zděné konstrukce 

  

  

Abstract 

 

 This diploma thesis deals with technological project for the construction of complex of 

two multifunctional buildings in Zlín-Příluky. Thesis includes technical report, technological 

rules, plan of controls and testing, machines, safety plan, project of construction site equipment, 

budget and time schedule. 

  

  

Keywords 
 

 Building, technological rules, budget, time schedule, construction site equipment, 

machines, plan of controls, safety, flat roof, masonry constructions 
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Úvod 

 
 Má diplomová práce se zabývá výstavbou komplexu dvou polyfunkčních objektů ve 

Zlíně-Přílucích. Jedná se o čtyřpodlažní zděné budovy z cihelných bloků Porotherm s plochou 

střechou. Oba objekty budou budovány dle stejného projektu a budou shodné. Daný projekt 

jsem zpracovával už pro svou bakalářskou práci a rozhodl jsem se jej využít znovu s tím, že se 

pokusím celý projekt uchopit z jiné stránky. Projektová dokumentace je původně určena pro 

výstavbu administrativní budovy pro účely městského úřadu v Otrokovicích. Já jsem vybral 

jinou parcelu ve Zlíně-Přílucích a rozhodl jsem se dle původní dokumentace postavit tyto 

objekty dva za sebou a vytvořil jsem tedy pro tento účel novou koordinační situaci, ze které je 

můj záměr patrný. Z důvodu regulace ve vybrané lokalitě bylo nutné objekty upravit a střechy 

obou objektů provézt jako ploché. Tuto skutečnost jsem využil a přepracoval jsem část 

dokumentace, aby byla výstavba daných objektů v této lokalitě přípustná. Navrhl jsem skladbu 

této ploché střechy, posoudil jsem ji z hlediska tepelných a vlhkostních požadavků pomocí 

programu TEPLO 2014 a vypracoval jsem výkres půdorysu střechy. V rámci práce jsem dále 

zpracoval technologický předpis pro zdění a pro provedení střešního pláště ploché střechy, 

rozpočet, časový harmonogram, plán bezpečnosti, kontrolní a zkušební plán pro vybrané 

technologické předpisy, návrh strojní sestavy a projekt zařízení staveniště. 
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Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 
 

1. Popis území stavby  
  

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území obce Příluky u Zlína v nově 

osídlované okrajové části města Zlína. Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu. Všechny 

dotčené pozemky jsou volné a nachází se zde pouze zatravněná plocha. Projekt je navržen jako 

novostavba komplexu dvou polyfunkčních objektů spojujících obytný, administrativní a 

prodejní charakter. Objekty mají čtyři nadzemní podlaží. V západní části pozemku bude 

vybudováno parkoviště pro obyvatele navrhovaného objektu se 14 parkovacími místy.  Budovy 

budou umístěny podélně za sebe a mezi nimi bude zřízena zatravněná plocha s vysázenými 

okrasnými dřevinami a klidovou zónou. Od parkoviště je navržen přístupový chodník k oběma 

objektům, který bude proveden ze zámkové dlažby. Úroveň podlahy 1.NP jižního objektu je 

navržená na 264,0 m.n.m. a severního objektu taktéž na 264,0 m.n.m., výškový systém Balt po 

vyrovnání.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 

 

Podle provedeného měření byl na staveništi stanoven nízký radonový index pozemku. 

Převažující radonový index v dané oblasti je 1. Při stavbě bude dostačující, budou-li všechny 

konstrukce v přímém kontaktu se zeminou provedeny s hydroizolací. Tato splní rovněž funkci 

protiradonovou. 

 

Inženýrsko-geologický průzkum 

 

V dané lokalitě bude optimální založit navržený objekt na železobetonových 

základových pasech. Území, ve kterém se projektovaná stavba nachází, patří do soustavy 

Karpat, oblasti flyšového pásma. Podle provedeného průzkumu je podloží v místě stavby 

tvořeno zejména zpevněnými sedimenty, jako jsou pískovec a jílovec. V minulosti nebyly 

v dané lokalitě zjištěny žádné sesuvy, ani se zde nenachází poddolované území, nebo 

surovinové naleziště. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
 

 Dotčené parcely 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85, které budou 

sloužit jako staveniště, se nenachází v oblasti přírodní památky ani chráněné krajinné oblasti. 
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V řešeném zájmovém území stavby se nenachází žádné vedení IS, které by překáželo provedení 

stavby. Ochranná pásma pro inženýrské sítě jsou dodržena dle ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. Ostatní ochranná pásma se zde nevyskytují.  

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Pozemek parcel řešeného území se nenachází v záplavovém území. Daná oblast se 

nachází v nově zastavovaném území asi 350 m od řeky Dřevnice, která protéká Příluky. Terén 

se směrem k řece svažuje s celkovým převýšením asi 40 m. Jiné vodní toky se v řešené oblasti 

nenachází. Zaplavení oblasti tedy nehrozí. V minulosti nebyly v dané lokalitě zaznamenány 

žádné záplavy. Parcela se nenachází v poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

 Stavba nemá výrazný vliv na okolní stavby a pozemky. Jsou dodrženy minimální 

odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 4301. Navrhované objekty respektují okolní poměry. Stavba 

dodržuje regulační podmínky. Realizací ani provozem objektů nedojde ke zhoršení životního 

prostředí v okolí. Odtokové poměry v území nebudou stavbou narušeny. Odvod dešťových vod 

z navržených objektů bude napojen do stávající jednotné kanalizační sítě. Zpevněné plochy 

parkoviště budou vyspádovány 1% směrem ke stávající uliční vpusti umístěné u napojení na 

veřejnou komunikaci.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
 

 V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice. Pozemek je volný a 

nepředpokládá se výskyt vzrostlé zeleně v době započetí výstavby. V rámci stavby nebudou 

prováděny žádné asanace ani demolice. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  
 

Všechny pozemky, na kterých je stavba plánována, jsou v katastru nemovitostí vedeny 

jako orná půda a nachází se v zemědělském půdním fondu.  Podle územního plánu obce se 

pozemky nachází v zastavitelné oblasti. Pozemky dotčené stavbou budou vyňaty ze 

zemědělského půdního fondu. Vydaný souhlas s odnětím pozemku z půdního fondu tvoří 

přílohu žádosti o stavební povolení. Nejsou známy žádné překážky bránící vydání souhlasu 

s odnětím pozemku z půdního fondu.  
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)  
 

Vodovod  

 

Oba navrhované objekty budou napojeny vodovodní přípojkou na stávající vodovodní 

řád. Vodovodní litinový řád DN100 vede pod komunikací na ulici Duhová. Vodovodní přípojka 

z potrubí HDPE DN80 bude přivedena na pozemek investora. Bude osazena vstupní šachta, ve 

které bude přípojka rozdvojena a přivedena ke každé z obou budov. Vodoměrná sestava bude 

osazena za obvodovou zdí každého navržených objektů. Potrubí v zemi je uloženo v pískovém 

loži tl. 150 mm a obsypáno do výše 300 mm nad potrubí prohozenou zeminou zrna max. 
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velikosti do 20 mm. Potrubí bude vedeno v hloubce 1,8 m. hloubce. Pro zajištění potřeby 

požární vody jsou v objektu navrženy dle požadavků hydrantové skříně s výzbrojí D25 

v jednotlivých podlažích v únikové cestě (schodišti).  

 

 Jednotná kanalizace 

 

Bude zřízena kanalizační přípojka pro oba navrhované objekty. Odpadní vody splaškové 

budou odváděny potrubím PVC DN150 z každého objektu. Dešťové odpadní vody budou 

odváděny potrubím PVC DN125. Od severního objektu bude pak po napojení splaškového a 

dešťového potrubí vedeno potrubí PVC DN200. Poté budou v jihozápadní části pozemku do 

tohoto potrubí napojeny kanalizační potrubí jižního objektu. Toto napojení bude provedeno 

v revizní šachtě kanalizace. Od této šachty povede kanalizační potrubí PVC DN250, které bude 

napojeno na jednotnou kanalizační stoku DN500 která se nachází pod vozovkou na ulici 

Nebeská. Potrubí kanalizační přípojky bude vedeno v hloubce 1,5 m. Revizní šachty jsou 

navrženy z prefabrikovaných dílců průměru 100 cm postavených na monolitické dno a 

ukončených ocelovým poklopem o průměru 60 cm. Trouby budou uloženy na pískové lože tl. 

150 mm a budou zasypány do výše 300 mm nad vrchol potrubí prohozeným výkopkem zrna 

max. do 20 mm. Dešťové vody z parkovacích stání navržených u objektů budou zachytávány 

stávající uliční vpustí. Zpevněné plochy budou směrem k uliční vpusti vyspádovány a sváděny 

pomocí betonového žlabu. 

 

Plynovod STL 

 

Pro objekty bude zajištěna plynová přípojka PE DN63, která bude na pozemku 

rozdvojena a ke každému objektu povede potrubí PE DN32, které bude přivedeno k obvodové 

stěně obou objektů. Zde bude osazena plechová skříň s hlavním uzávěrem, regulátorem tlaku 

plynu a plynoměrem. Za regulační řadou bude plynovodní potrubí vedeno do prostoru 

schodiště, kde budou instalovány 4 fakturační plynoměry (1x provozovna, 1x kancelář, 2x byt). 

Nová plynová přípojka bude napojena na stávající STL plynovod z ocelového potrubí DN200 

vedený pod komunikací na ulici Nebeská. Potrubí plynové přípojky bude umístěno v hloubce 

1,2 m. 

 

Elektřina 

 

Objekty budou napojeny na rozvody elektrické energie. Vedení NN se nachází pod 

chodníkem na ulici Nebeská. Elektroměrná skříň bude zabudována ve fasádě obou domů. 

Měření elektrické energie bude řešeno ve společném elektroměrném rozvaděči umístěném na 

volně přístupném místě (u vchodů do domu), kde budou osazeny přímé, třífázové elektroměry 

s charakteristikou B. Navržená rozvodná soustava sítě je 3 NPE AC 50 Hz 400V, TN-S. 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu  

 

Daný pozemek se nachází v rohu na křižovatce ulic Nebeská a Duhová. Pozemek bude 

napojen na dopravní infrastrukturu obce. Příjezd na pozemek a k parkovacím místům je z hlavní 

komunikace ulice Nebeská řešen jako zpevněná plocha tvořená asfaltovým krytem. Tato 

příjezdová cesta je široká 6 m. 

Dále bude vybudován chodník pro pěší šířky 1,5 m, který bude kopírovat napojení ulic 

Nebeská a Duhová. Tento chodník bude proveden pouze v rozsahu patrném z výkresu situace. 

Na tuto část bude později napojen další chodník, při budování dopravní infrastruktury obce pro 

pěší.  
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

 

 Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující ani vyvolané investice.  

 

2. Celkový popis stavby  
  

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 

Projektovaná stavba je soubor dvou multifunkčních objektů spojující administrativní, 

prodejní a obytný charakter. Obě budovy budou stavěny podle stejného projektu. Jedná se o 

dvě shodné čtyřpodlažní budovy. Každá budova je funkčně rozdělena na tři půdorysné částí 

označené písmeny A, B a C. První podlaží všech částí tvoří prodejní plochy s tím, že v části C 

se bude nacházet oddělení pro styk se zákazníky administrativní části budovy. Ve druhém patře 

jsou projektovány kanceláře. Třetí a čtvrté podlaží části A a B jsou rezervovány pro bytové 

jednotky. V části C se nachází další kancelářské prostory. Bytová jednotka v části A má větší 

podlahovou plochu, než bytová jednotka v části B. Dispozičně oba byty obsahují kuchyň, 

koupelnu, obývací pokoj a další dva pokoje. Byt v části A má samostatné WC. V prvním 

podlaží v části C se nachází oddělení pro styk se zákazníky, ve 2., 3. a 4. podlaží jsou 

kancelářské prostory. 

 

Kapacity jednotek 

 

1.NP – část A 

 prodejní plocha – 68,84 m2 

1.NP – část B 

 prodejní plocha – 54,94 m2 

1.NP – část C 

 prodejní plocha – 31,86 m2 

2.NP – část A 

 kancelář – 84,81 m2 

2.NP – část B 

 kancelář – 84,81 m2 

2.NP – část C 

 kancelář – 45,84 m2 

3.NP – část A 

 byt – 85,12 m2 

3.NP – část B 

 byt – 72,53 m2 

3.NP – část C 

 kancelář – 45,84 m2 

4.NP – část A 

 byt – 85,12 m2 

4.NP – část B 

 byt – 72,33 m2 

4.NP – část C 

 kancelář – 45,84 m2 

 

Zastavěná plocha  – 573 m2 

Obestavěný prostor  – 7 020 m3 

Zastavěnost pozemku – 32 % 
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Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 
 

Splaškové vody      1 800 m3/rok 

Odvádění splaškových vod jednotnou kanalizací 

 

Dešťové vody       353 m3/rok 

Odvádění dešťových vod jednotnou kanalizací 

 

Směsný komunální odpad (200301)    11,5 t/rok 

Běžný komunální odpad bude ukládán do popelnic (kontejnerů) a vyvážen 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 

Stavební pozemek leží v katastrálním území obce Příluky u Zlína. Je situováno v nově 

osídlované oblasti severovýchodně od města Zlína. Stavební pozemek se nachází na křižovatce 

ulic Nebeská a Duhová. Objekty budou umístěny podélně za sebe a v západní části pozemku 

bude vybudováno parkoviště a příjezdové cesta. Ke každému objektu bude vytvořen chodník 

ze zámkové dlažby. Mezi objekty vznikne zatravněná plocha a budou zde vysázeny okrasné 

dřeviny. Svojí výškou a prostorovým řešením bude stavba usměrňovat nově vznikající okolní 

zástavbu. Jsou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 734301. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
 

Objekty budou stavěny podle stejného projektu a budou zcela shodné. Oba mají 

obdélníkový půdorys se zkosením v oblasti vchodu do části C. Novostavby multifunkčních 

objektů budou zastřešeny plochou střechou s vnitřními dešťovými vpusťmi. Jako střešní krytina 

bude použita PVC fólie. Výškově budovy definuje po celém obvodu atika ve výšce 12,53 m. 

Část C objektů bude mít celoprosklenou fasádu kotvenou do rámu z hliníkových profilů. Část 

A a B bude mít venkovní fasádu ve složení přednástřik, jádrová omítka, stěrka. Barva fasády 

bude dvojí. Část objektu bude barvy šedé a část bude bílá. Okna budou plastová se zasklením 

termoizolačním dvojsklem k = 1,6 W/m2. K. Provedení rámu plastových oken bude v bílé barvě. 

Vstup do každé z částí budov bude oddělen. Vstup do částí A a B je veden z jižní části objektů 

a je proveden formou bílých plastových dveří s prosklením. Hlavní vstup do objektu v bloku C 

bude řešen pomocí automatických prosklených posuvných dveří s hliníkovým rámem. 

 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 

Multifunkční budovy jsou navrženy jako čtyřpatrové objekty. Každá část budov má 

vlastní vstup. Části A a B mají vstup z jižní části objektu a vstup do části C se nachází 

v jihovýchodní části objektu. Všechny části mají rovněž samostatné schodiště. V každém patře 

se nachází na schodišti vstup do dané části budovy (bytu nebo kanceláře). Základy budovy jsou 

navrženy jako železobetonové základové pásy a patky z železobetonu  C20/25. Budova je zděná 

z keramických tvárnic POROTHERM. Stropy budou provedeny jako železobetonové křížem 

vyztužené desky tloušťky 170 mm. Střecha bude řešena jako plochá pokrytá PVC fólií Fatrafol 

tl. 1,5 mm s vnitřními dešťovými vpusťmi.  
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2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 

Provoz navrženého komplexu budov nepředpokládá zaměstnávání osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace, požadavky vyhl. 398/2009 o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se na stavbu nevztahují, přesto je 1. 

NP administrativní části, i prodejní části přístupné bezbariérově. Vstupní dveře jsou navrženy 

jako posuvné a nebudou obsahovat práh. Chodník před budovou v této části bude mít nájezd 

pro užití osobami na vozíku. Ostatní části objektu nejsou určeny k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a nejsou navrženy jako bezbariérové. 

  

2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 

Bezpečnost při užívání objektů a jeho technického vybavení bude zajištěna seznámením 

pracovníků a obyvatel s návody k použití prvků technického vybavení a jejich pravidelnými 

kontrolami, revizemi a odbornými opravami. Pro provoz v objektu bude po doplnění dalších 

podkladů, návodů a podrobného popisu provozu zpracován Provozní řád. Tento dokument bude 

zpracován po dokončení objektu před jeho kolaudací a bude předložen jako součást 

dokumentace při kolaudaci objektu. 

 

Při užívání a údržbě budov vyplývají z jejich provozu rizika především při níže 

uvedených činnostech. 

Úklid budovy, mytí oken, opravy výplní otvorů, opravy osvětlení, závady 

elektrotechnického vybavení, stavební opravy a údržba objektů, čištění střešních vpustí a žlabů, 

odstranění nadměrného množství sněhu na střešním plášti. 

Při těchto činnostech je důležité dodržovat bezpečnostní předpisy a tyto činnosti mohou 

provádět pouze osoby, které byly s riziky práce seznámeny. Vstup na střechu je zajištěn 

žebříkem kotveným na levém rohu západní fasády. 

 

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 

zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 

- Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

- § 15 a 19 vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

- § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 

ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nebezpečí nehod nebo poškození způsobené např. uklouznutím, pádem, nárazem, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem a nehrozilo vloupání. Během užívání musí být dodrženy 

veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 

2.6 Základní charakteristika objektů  

  

a) stavební řešení  
 

Objekty jsou navrženy jako čtyřpodlažní budovy s plochou střechou. Nosné stěny jsou 

příčně orientované. Zděný systém je částečně kombinován se skeletem. Je navrženo několik 

sloupů na podepření stropní desky ve velkých otevřených prostorách. Přes tyto sloupy prochází 

průvlaky. Objekty jsou obdélníkového půdorysu o rozměrech 32,41 x 10,00 m.  
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b) konstrukční a materiálové řešení  
 

          Konstrukčně jsou oba objekty řešeny jako zděné stavby v systému Porotherm.  

 

- Obvodový plášť bude po celém obvodu proveden z nosných keramických tvárnic 

Porotherm 400 mm. 

- Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm tl. 250 mm. 

Příčky tloušťky 150  mm jsou provedeny z tvárnic Porotherm 150 a příčky tl. 100 

mm budou provedeny ze sádrokartonu s vloženou izolací tl. 60 mm. 

- Pro podepření stropní desky ve velkých místnostech budou provedeny 

železobetonové monolitické sloupy čtvercového průřezu o rozměru 250 x 250 mm. 

Přes tyto sloupy prochází železobetonové monolitické průvlaky, průřezu 25 x 25 cm.  

- Stropní konstrukce je navržená jako křížem vyztužená železobetonová monolitická 

deska tloušťky 170 mm. 

- Okenní a dveřní otvory budou opatřeny překlady v potřebných typizovaných 

délkách systému Porotherm.  

- Budovy budou založeny na železobetonových základových pasech a patkách z ŽB 

C20/25. Pod základy bude proveden podkladní beton tl. 10 cm z betonu C8/10. 

Polštář základů bude proveden ze štěrkopísku, který bude zhutněn. Hloubka 

založení objektů je navržena na 1,3 m. Základová deska bude vyztužena KARI sítí 

s oky 150x150 mm průměru 6 mm a bude mít tloušťku 150 mm. 

- Střešní konstrukce bude řešena jako plochá střecha pokrytá PVC fólií Fatrafol tl. 1,5 

mm s vnitřními dešťovými vpusťmi. Po celém obvodu střechy bude vyzděná atika, 

jejíž horní hrana je navržena ve výšce 12,53 m.           

 

c) mechanická odolnost a stabilita  
 

V rámci statického výpočtu projektu jsou posouzeny základové konstrukce a nosné 

konstrukce horní stavby. Základové konstrukce jsou navrženy v kombinaci základových pásů 

o rozměrech 0,75 x 1,05 m a základových patek pod sloupy o půdorysných rozměrech 0,25 x 

0,25 m. Ze statického hlediska se jedná o systém kombinovaný. Obsahuje nosné příčné stěny 

ale i železobetonové sloupy. Jejich poloha je patrná z výkresů půdorysů. V úrovni stropu 

každého podlaží jsou ŽB ztužující věnce. Jejich vyztužení řeší samostatná část – Statika. Stavba 

je založena v nezámrzné hloubce. Spodní hrana základových pasů se nachází v hloubce 1,3 m 

pod upraveným terénem.  

Všechny výrobky a materiály v nosné konstrukci musí mít platný certifikát a musí 

splňovat parametry definované platnými normami a předpisy v ČR. Při provádění musí být 

dodrženy všechny platné normy a předpisy, včetně předpisů o bezpečnosti práce souvisejících 

s prováděním stavby.  

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
  

a) technické řešení  

 

 Při výstavbě budou použity obvyklé technologické postupy a současné kvalitní ověřené 

materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Oba objekty budou napojeny na 

stávající síť vedení elektrické energie, vodovodu, plynu. Likvidace dešťových a splaškových 

odpadních vod bude řešena prostřednictvím kanalizační přípojky na jednotnou kanalizační síť 

vedoucí pod komunikací na ulici Nebeská.  
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b) výčet technických a technologických zařízení 
 

 Objekty budou vytápěny pomocí plynových kotlů o max. tepelném výkonu 12 kW. 

Každá bytová jednotka bude mít vlastní samostatný plynový kotel. Odvod spalin z kotlů a 

přívod spalovacího vzduchu bude řešen kouřovodem přes komíny Schiedel Quatro. Cirkulace 

topné vody bude zajištěna pomocí teplovodního oběhového čerpadla, které je součástí 

dodávané technologie kotle. Pro zajištění topného systému bude použita tlaková expanzní 

nádoba s membránou. Z kotle bude topná voda vedena v podlaze k jednotlivým topným 

tělesům v potrubí z měděných trubek spojovaných pájením. Navržený topný systém je 

dvoutrubní s nuceným oběhem vody o maximální teplotním spádu 80/60 °C. Regulace topného 

výkonu bude prováděna pokojovým termostatem. Jako topná tělesa budou použita ocelová 

tělesa Radik Rondo. Na tělesech budou namontovány termostatické hlavice. 

 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
 

Viz. samostatná část projektové dokumentace – Požární bezpečnost. Není předmětem 

této diplomové práce. 

  

2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
  

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

 

Návrhové řešení vyhovuje požadavkům ČSN – Tepelná ochrana budov. 

 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 

požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky vyhlášky 78/2013 Sb. O energetické 

náročnosti budov. 

 

Energetickou bilanci dokumentuje průkaz energetické náročnosti budovy doložený 

v dokladové části dokumentace. Viz samostatná příloha – Průkaz energetické náročnosti 

budovy. Není předmětem této diplomové práce. 

 

b) energetická náročnost stavby  
 

Viz. samostatná příloha – Průkaz energetické náročnosti budovy. Není předmětem této 

diplomové práce. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  
 

Nejsou navrhovány. 

 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  
 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví obyvatel v okolí, zabezpečovala 

ochranu zdraví a životního prostředí. 
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Způsob větrání 

 

Z hygienického hlediska je výměna vzduchu navržená tak, aby splňovala všechny 

obecně platné normy. Větrání bude v celé přístavbě provedeno přirozeně. Ve všech místnostech 

jsou navržená otevíravá okna v dostatečné ploše pro potřebnou výměnu vzduchu. 

 

Sociální zázemí 

 

Z hygienického hlediska navržený počet toalet vyhovuje.  

 

Větrání sociálních zázemí 

 

Větrání je řešeno nuceně jako podtlakové. Celkové množství vypočteného odvodního 

vzduchu pro odvětrávané prostory dle platných hygienických předpisů, norem a nařízení vlády. 

Projekt respektuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 268/2009 o 

technických požadavcích na stavby. K odvodu vzduchu jsou navrženy malé axiální ventilátory. 

Výfuk vzduchu je řešen do instalačních šachet a vyveden nad střechu objektu. Přívod vzduchu 

do větraných prostor je řešen dveřními mřížkami. 

 

Větrání kuchyní 

 

Odtah par v kuchyni bude zajištěn kuchyňskou digestoří a větrání je zajištěno přirozeně 

otevíravým oknem.  

 

Klimatizace kanceláří 

 

V části objektu C, kde je navržena prosklená fasáda, není možné přirozeně dodržet 

hodnoty požadované normou ČSN 73 05 40. Navrženy jsou nízké, nástěnné chladící jednotky 

typu Fan-coil.  

 

Způsob osvětlení 

 

V celém objektu bude navrženo osvětlení tak, splňovalo všechny potřebné platné normy 

na denní osvětlení pracovišť a obytných místností. Objekt bude osvětlen kombinací bočních 

oken a umělého osvětlení. Všechny místnosti budou mít osvětlovací otvory vybaveny clonícími 

zařízeními, umožňující regulaci přímého slunečního osvětlení. Chodby se schodišti budou 

osvětlovány přirozeně pomocí oken a také uměle s pomocí nástěnných svítidel.  

 

Hluk a vibrace 

 

V navrhovaných objektech nebudou instalována žádná zařízení, která by byla 

významným zdrojem hluku či vibrací. Hlukové poměry v okolí nebudou provozem budov 

narušeny. 

 

Použité technické normy a předpisy 

 

Projekt je řešen s ohledem na patřičné hygienické normy, předpisy a nařízení vlády: 

 

• ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 

• ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
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• ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT 

zařízením. 

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

vibrací 

• Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

• Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 

  

 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 

Podle provedeného měření byl na staveništi stanoven nízký radonový index pozemku. 

Všechny konstrukce v kontaktu se zeminou budou provedeny s hydroizolací.  

 

b) ochrana před bludnými proudy  
 

 Monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou stavbu, která není 

podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou  
 

 Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, stavebními pracemi apod.) se v okolí stavby nepředpokládá. Konkrétní ochrana není 

navrhována. 

 

d) ochrana před hlukem  
 

Ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z prostoru vně stavby 

 

Z urbanistického hlediska je stavba chráněná svou polohou. Nejsou zde zdroje hluku, 

před kterými by se navrhovala ochrana. Požadavky na zvláštní zvukovou izolaci obvodových 

plášťů a jejich částí nejsou vyžadovány. Navržené konstrukce splňují ochranu před hlukem. 

 

Ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z jiného uzavřeného prostoru 

 

Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi chráněného 

prostoru a prostoru se zdrojem hluku jsou splněny navrženou stěnovou, stropní konstrukcí a 

výplní dveřních otvorů.  

 

Ochrana proti kročejovému hluku 

 

Vážené normové hladiny akustického tlaku kročejového zvuku jsou splněny navrženou 

podlahovou skladbou. 
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Ochrana proti hluku z technických zařízení 

 

Všechna zabudovaná technická zařízení a instalační potrubí působící hluk a vibrace 

(kanalizační potrubí, vodovodní potrubí) jsou umístěna a instalována s omezením přenosu 

hluku a vibrací do stavební konstrukce a akusticky chráněných místností.  

 

Ochrana proti nadměrnému hluku v poli odražených vln 

 

Neřeší se. 

 

Ochrana okolního prostředí proti hluku ze zdrojů uvnitř stavby, nebo se stavbou 

souvisejících 

 

Nejsou zde takové zdroje hluku. 

 

 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010. Je dodržena minimální vzduchová 

neprůzvučnost pro všechny konstrukce. Vzhledem k umístění stavby a okolní zástavbě není 

potřeba řešit zvláštní ochranu objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum použitých 

konstrukcí. V objektu nebude instalován žádný významný zdroj vibrací nebo hluku. 

 

e) protipovodňová opatření  
 

Staveniště se nenachází v záplavové oblasti. V minulosti zde nebyly zaznamenány 

záplavy. Nejsou vyžadována protipovodňová opatření. 

  

3. Připojení na technickou infrastrukturu  
  

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Objekty budou napojeny na inženýrské sítě, které se nachází v blízkém okolí 

projektované stavby. Vedení elektrické energie se nachází pod chodníkem na ulici Nebeská 

jižně od objektu. Zde bude nápojný bod nízkého napětí pro obě budovy. Dále se pod 

komunikací na ulici Nebeská nachází vedení místní jednotné kanalizace a plynovodu. Zde 

budou napojeny odpadní vody z objektu do jednotné kanalizace a bude zde napojena 

plynovodní přípojka pro oba objekty. Pod komunikací na ulici Duhová se nachází vodovodní 

řád s pitnou vodou. Na toto vedení bude napojena přípojky pitné vody pro objekty. Nachází se 

ve východní části objektů. Všechna připojovací místa a veškeré vedení inženýrských sítí včetně 

přípojek pro navrhované objekty jsou patrné z výkresu koordinační situace. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

  

Vodovod  

 

Vodovodní litinový řád DN100 vede pod komunikací v ulici Nebeská. Vodovodní 

přípojka z potrubí HDPE DN80 bude přivedena na pozemek investora, kde bude osazena 

vstupní šachta. Poté bude přípojka v této šachtě rozdvojena a přivedena ke každé z obou budov. 

Vodoměrná sestava bude osazena za obvodovou zdí obou objektů. Celková délka připojovacího 

potrubí HDPE DN 80 je 37,5 m, měřeno po vodoměrnou sestavu. Na konci přípojky bude u 

objektů umístěna vodoměrná sestava.   
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Jednotná kanalizace 

 

Odpadní vody budou odváděny do jednotné kanalizační stoky potrubím PVC DN250. 

Odpadní vody splaškové budou odváděny potrubím PVC DN150 z každého objektu. Dešťové 

odpadní vody budou odváděny potrubím DN125. Od severního objektu bude pak po napojení 

splaškového a dešťového potrubí vedeno potrubí PVC DN200. Poté budou v jihozápadní části 

pozemku do tohoto potrubí napojeny kanalizační potrubí jižního objektu. Toto napojení bude 

provedeno v revizní šachtě kanalizace. Od této šachty povede kanalizační potrubí PVC DN250, 

které bude napojeno na jednotnou kanalizační stoku DN500 která se nachází pod vozovkou na 

ulici Nebeská. Celková délka připojovaného potrubí pro odvod odpadní vody je 89 m pro PVC 

DN125, 53 m pro PVC DN150, 34 m pro PVC DN200 a 12 m pro PVC DN250. 

 

Plynovod STL 

 

Bude zajištěna plynová přípojka PE DN63, která bude na pozemku rozdvojena a ke 

každému objektu povede potrubí PE DN32, které bude přivedeno k obvodové stěně obou 

objektů. Zde bude osazena plechová skříň s hlavním uzávěrem, regulátorem tlaku plynu a 

plynoměrem. Za regulační řadou bude plynovodní potrubí vedeno do prostoru schodiště, kde 

budou instalovány 4 fakturační plynoměry (1x provozovna, 1x kancelář, 2x byt). Nová plynová 

přípojka bude napojena na stávající STL plynovod z ocelového potrubí DN200 vedený pod 

komunikací na ulici Nebeská. Potřebná délka připojovacího plynového potrubí je celkem 16,5 

m pro PE DN63 a 92 m pro PE DN32. 

 

Elektřina 

 

Vedení NN se nachází pod chodníkem v ulici Nebeská. Přípojka el. energie je přivedena 

na pozemek investora. Elektroměrná skříň bude samostatná pro každý z obou objektů a bude 

vždy umístěna a zabudována ve fasádě domu. Jako připojovací kabel bude použit kabel AYKY 

1kV 3x240+120 mm2. Celková délka připojovacího kabelu NN je 89 m. 

 

4. Dopravní řešení  
  

a) popis dopravního řešení 
 

Jižní objekt kopíruje napojení ulic Nebeská a Duhová. Jedná se o silnice III. třídy. 

Příjezdová cesta na parkoviště a k objektům je vedena z jižní strany z ulice Nebeská, bude 

široká 6 m a bude tvořena ze zámkové dlažby stejně jako jednotlivá parkovací místa. Ke 

každému objektu bude potom veden chodník ze zámkové dlažby.    

 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce Příluky. Vjezd na pozemek je 

z ulice Nebeská řešen pomocí příjezdové cesty tvořené asfaltovým krytem. Tato příjezdová 

cesta bude široká 6 m. Skladba této cesty bude ve složení: 

 

- Podklad ze štěrkopísku tl. 150 mm 

- Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 2 tl. 22 cm 

- Podklad z obal. kameniva ACP 16 tl. 50 mm 

- Beton asfalt. ACO 16 tl. 50 mm 
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c) doprava v klidu  

 

V západní části pozemku bude vybudováno 14 parkovacích míst určených pro obyvatele 

bytových jednotek a pro zaměstnance administrativní části budov. Jedno z těchto míst bude 

určeno pro invalidy. Parkoviště je provedeno ve stejné skladbě jako příjezdová cesta. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 

Okolo budovy bude vybudován chodník ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm. U jižního 

objektu bude tento chodník vytvořen na celou šíři od budovy až po vozovku. Jeho poloha je 

patrná z výkresu situace. Ve východní části pozemku budou budovy spojeny pomocí chodníku 

vedoucího podél vozovky na ulici Duhová. Chodníky budou mít podélný sklon maximálně 1:12 

a příčný sklon menší než 1 %. Tento chodník navazuje bez výškového přechodu na vstupní 

části objektu. Bude vybudován chodník pro pěší šířky 1,5 m, který bude kopírovat napojení ulic 

Nebeská a Duhová. Tento chodník bude proveden pouze v rozsahu patrném z výkresu situace. 

Na tuto část bude později napojen další chodník, při budování dopravní infrastruktury obce pro 

pěší.  

Cyklistické stezky nejsou z důvodu charakteru objektů navrhovány. 

 

 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

  

a) terénní úpravy 
 

 Závěrečnými terénními úpravami bude terén vyspádován směrem od objektu. Chodník 

okolo budov bude proveden ve spádu 1 % směrem od objektu.  Na veškeré plochy stavebního 

pozemku, které nejsou zpevněny, bude rozprostřena ornice v tl. 20 cm.  

 

b) použité vegetační prvky 
 

Nezastavěná plocha bude zatravněna. Dále budou vysazeny okrasné keře a stromy dle 

návrhu. Jiné prvky nejsou navrhovány. 

 

c) biotechnická opatření 
 

 Nejsou navrhovány. 

 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

  

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
 

Stavba nebude mít vliv na znečištění ovzduší v dané lokalitě. Práce budou probíhat od 

8:00 do 16:00 a všechna používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí 

být podrobována pravidelným kontrolám. Na stavbě budou dodržovány limity pro provádění 

hlučných prací tak, aby neobtěžovaly okolní objekty. Odpadní vody dešťové a splaškové budou 

odváděny kanalizační přípojkou do místní jednotné kanalizace. Nakládání s odpady bude 

provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. a vyhl. č. 381/2001 sb. Je požadováno vynětí 

pozemku ze zemědělského půdního fondu.   
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  
 

 Na pozemku se nevyskytují památné stromy ani chráněné rostliny či živočichové. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

 Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. Bez vlivu. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 

 Zjišťovací řízení EIA prokázalo, že vlivy na životní prostředí nejsou závažné. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
 

 V návrhu jsou respektována a dodržena všechna ochranná pásma podél tras 

inženýrských sítí a jsou v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

 

V území se nenachází žádná speciální ochranná pásma. 

 

7. Ochrana obyvatelstva  

  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 20/2012 sb. o technických požadavcích na 

stavby, tak, aby splňovala všeobecné požadavky na výstavbu. Při výstavbě budou použity pouze 

zdravotně a technicky nezávadné materiály s platnými certifikáty. Zákonné a normové 

požadavky všech použitých materiálů budou  prokázány protokolem o shodě, případně 

obdobným právním dokladem. Veškeré procesy na stavbě musí probíhat tak, aby nedošlo 

k ohrožení zdraví třetích osob. Stavba objektu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. 

splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva 

podle vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. V budovách 

nejsou navržena žádná nebezpečná technická zařízení, která by mohla ohrožovat ochranu 

obyvatel. Ve fázi užívání stavby nebude docházet k emisím žádných nebezpečných látek.  

Všechna při výstavbě použitá technická zařízení a stroje musí být v dobrém technickém 

stavu a osoby s nimi operující musí být oprávnění k jejich použití. Všichni pracovníci musí být 

prokazatelně proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště musí být 

souvisle oploceno neprůhledným plotem výšky min. 1,8 m a bude důkladně označeno, aby 

nemohlo dojít k proniknutí nepovolaných osob do prostor staveniště. Vjezd a výjezd na 

staveniště bude označen a dále budou v okolí stavby umístěny dopravní značky s omezením 

rychlosti a upozorněním na probíhající stavbu.  
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8. Zásady organizace výstavby  

  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Potřeba vody 

 

 Při výpočtu potřeby vody a dimenzování staveništní přípojky je uvažováno maximální 

možné zatížení při výstavbě. Voda bude při výstavbě používána pro provozní a hygienické 

účely. Zdroj vody pro zařízení staveniště bude připojen na již vybudovanou přípojku pro 

budoucí objekty ve vstupní šachtě a bude zde umístěn vodoměr pro měření spotřeby vody pro 

zařízení staveniště. Staveništní přípojka vody bude přivedena k buňkám zařízení staveniště 

sloužícím jako umývárny a toalety v jihozápadní části staveniště a ke směšovacímu čerpadlu 

pro zpracování omítek.  

 

Potřeba vody pro provozní účely 

 

Činnost 
Střední norma na 

MJ v litrech 
MJ Počet MJ 

Potřeba 

vody 

Zdění z tvárnic na maltu MVC 300 m3 20 6000 

Omývání pracovních pomůcek 250 den 1 250 

 

Potřeba vody pro hygienické účely 

 

Činnost 
Střední norma na 

MJ v litrech 
MJ 

Počet 

MJ 

Potřeba 

vody 

Návštěva sprchy 45 prac. 30 1350 

Použití umyvadla 15 prac. 30 450 

Použití WC 20 prac. 30 600 

 

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

 

 Pn – spotřeba vody za časovou jednotku 

 kn – koeficient nerovnoměrnosti 

 t – doba odběru vody 

 

Qn = (6250*1,5+2400*2,7)/8*3600 = 0,55 l/s => potrubí DN 25 mm 

 

Návrh vodovodního potrubí pro zařízení staveniště – PE 25x2,5 

 

Stanovení přibližné spotřeby vody 

 

Q = PD*PP*PL+SZ*PZ+PD*SP+SO*PO = 330*17*80 + 300*782 + 330*250 + 5*6854 = 800 m3  

 

PD – počet dnů výstavby    PZ – celkový počet m3 zdiva 

PP – průměrný počet pracovníků   SP – spotřeba vody na omytí pomůcek 

PL – spotřeba vody na pracovníka   SO – spotřeba vody na 1m2 omítek  

SZ – spotřeba vody pro maltu na 1m3 zdiva  PO – plocha vnitřních i vnějších omítek 
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Potřeba požární vody 

 

Na ulici Nebeská je vybudována síť požárních hydrantů, nejbližší hydrant je ve 

vzdálenosti 40 m od objektů. Hydrant splňuje požadavky stanovené dle ČSN 73 0873 – PBS – 

Zásobování požární vodou. Jiná odběrná místa pro zajištění požární vody nejsou navrhována. 

 

Potřeba elektřiny 

 

 Při návrhu kapacity elektrické přípojky pro zařízení staveniště je uvažováno napojení 

této dočasné přípojky na přípojku budoucího objektu. Staveništní přípojka elektrické energie 

bude přivedena do rozvodné skříně s elektroměrem, ze které bude energie dále rozvedena 

k odběrným místům na staveništi. Při návrhu je uvažována nejkritičtější kombinace spuštěných 

zařízení. 

 

Provozní elektromotory na staveništi 

 

 - směšovací čerpadlo pod silo 12 kW 

 - věžový jeřáb    30 kW 

 - úhlová bruska   1 kW 

 - příklepová vrtačka   0,8 kW 

 - stavební výtahy   7,5 kW 

 

 celkem    51,3 kW 

 

Provozní příkon kontejnerů 

 

 - kancelář stavbyvedoucího   0,4 kW 

 - 3 šatny pracovníků   1,2 kW 

 - hygienické zázemí SK1  0,8 kW 

 

 celkem    2,4 kW 

 

S = 1,1· ((β1·P1+β2·P2)
2 + (β1·P1·tgζ1+β2·P2·tgζ2)

2)1/2  

 

S – zdánlivý příkon [kW]  

1,1 – koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu (10 %) 

β1; β2 – koeficienty náročnosti podle ČSN 34 1610 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW]  

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW]  

tgζ1; tgζ2; tgζ3 – fázové posuny 

 

S = 1,1·((0,45·51,3+0,8·2,4)2 + (0,45·51,3·0,85+0,8·2,4·1,0)2)1/2 = 35,8 kW 
 

Nutný příkon elektrické energie pro zařízení staveniště je stanoven na 35,8 kW. 

 

b) odvodnění staveniště 

 

 Ze stavební jámy budou dešťové vody čerpány čerpadlem do kanalizace, aby 

nedocházelo k rozmáčení či zatopení stavební jámy. Voda z komunikací a skládek bude 

odváděna pomocí vyspádování povrchu  ploch na volný terén, kde se bude vsakovat a 
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nepředpokládá se její odvádění.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

 

Na staveniště vedou dvě příjezdové cesty. Příjezdová cesta z jižní strany z ulice 

Nebeská, která je široká 3,5 m a je provedena ze štěrkopísku mocnosti 150 mm, frakce 0-32 

hutněného válcováním (tento podklad bude poté použit jako podklad při budování parkoviště a 

příjezdové cesty na pozemek), a příjezdová cesta z východní strany z ulice Duhová, která je 

široká 3,5 m a je provedena z cihlového recyklátu mocnosti 150 mm, frakce 0-40 hutněného 

válcováním. Vjezdy jsou zařízeny dvoukřídlými uzamykatelnými bránami šířky 5 m. Z budoucí 

plochy vnitrostaveništní komunikace bude sejmuta ornice tloušťky 200 mm a budou osazeny 

panely. Na staveništi nebude provedeno obratiště, všechna vozidla budou muset na staveniště 

nacouvat. Při dopravě materiálu většími vozidly bude řidiči při couvání asistovat pracovník, 

kdyby bylo potřeba pozastavit dopravu apod. Před výjezdem ze staveništního prostoru budou 

stroje případně očištěny. 

 

Zásobování staveniště vodou 

 

Staveništní přípojka vody bude napojena ve vstupní šachtě na trvalou přípojku objektů 

v severovýchodní části staveniště. V této vstupní šachtě bude osazen dočasný vodoměr pro 

měření spotřeby vody pro zařízení staveniště. Odtud bude vedeno vodovodní potrubí 

z plastových trub PE 25x2,5 mm uložených v hloubce 1,2 m. Pod komunikací bude potrubí 

uloženo do ocelových chrániček. Voda pro zařízení staveniště bude přivedena ke směšovacímu 

čerpadlu, poblíž kterého bude vybudováno odběrné místo vody. Dále bude voda přivedena do 

kontejneru zařízení staveniště, který plní funkci hygienického zázemí pro pracovníky. 

 

Zásobování staveniště elektřinou 

 

 Pro objekty byla zřízena přípojka elektrické energie, na kterou je napojena rozvodná 

skříň pro rozvod elektrické energie na staveništi (umístění rozvodné skříně je vyznačeno na 

výkresu zařízení staveniště). Hlavní staveništní rozvaděč bude umístěn poblíž věžového jeřábu 

a bude obsahovat elektroměr pro měření spotřeby elektřiny pro účely zařízení staveniště. Další 

staveništní rozvaděč bude pak připraven pro každý z objektů. Elektřina musí být přivedena 

k jeřábu, stavebnímu výtahu, směšovacímu čerpadlu a dále ke kontejnerům zařízení staveniště. 

Pod staveništní komunikací bude elektrická přípojka vedena v chráničce (ocelové trubce). 

 

Odvod odpadních vod  

 

Kanalizační přípojka pro účely zařízení staveniště bude připojena na nově budovanou 

přípojku jednotné kanalizace pro budoucí objekty. Toto napojení bude provedeno v revizní 

šachtě kanalizace v jižní části pozemku. Do staveništní přípojky kanalizace bude napojeno 

staveništní sociální zařízení (buňka plnící funkci hygienického zázemí). Kanalizační přípojka 

pro zařízení staveniště bude provedena z trub KG DN 100 umístěných v hloubce 1,2 m. 

Staveništní kanalizační přípojka je zakreslena na výkresu zařízení staveniště.   
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  

 Stavba nebude trvale negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. Stavební objekty 

budou prováděny běžnými stavebními mechanizmy a postupy. Nepředpokládá se výraznější 

nepříznivé ovlivnění okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi. Stavební práce 

nevyžadují speciální opatření k minimalizaci vlivů stavby na okolní objekty. Pracovní doba je 

stanovena od 8:00 do 16:00. Při dopravě materiálu většími vozidly bude pověřený pracovník 

řídit dopravu u vjezdu na staveniště, aby řidič mohl do prostoru staveniště nacouvat a aby byla 

zajištěna bezpečnost na komunikaci. Dále bude komunikace ve všech směrech označena 

značkami upozorňujícími na skutečnost, že se jedná o vjezd a výjezd vozidel ze stavby. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Celé staveniště bude souvisle oploceno mobilním neprůhledným plotem Iron Silver 

z pozinkovaného plechu výšky 2,0 m. Oplocení staveniště bude označeno na každých 10 m 

výstražnou značkou s oznámením, že se jedná o staveniště a že vstup nepovolaných osob je zde 

zakázán. Navržené neprůhledné oplocení je dostatečné i z hlediska zajištění bezpečnosti 

zrakově a pohybově postižené. Vjezd na staveniště je umožněn ze dvou stran uzamykatelnými 

dvoukřídlými bránami šířky 5 m. Tyto brány budou také označena upozorňujícími značkami a 

zákazem vstupu na staveniště. Vjezdové brány na staveniště budou vždy po odchodu 

pracovníků uzamčeny.  

 

Bezpečnost staveniště a jeho ohrazení musí být pravidelně kontrolována, aby nemohlo 

dojít ke zranění třetích osob. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, musí být neprodleně sjednána 

náprava.  

 

Stavební pozemek je volný a nenachází se zde žádná vzrostlá zeleň. Požadavky na 

asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné i trvalé) 

 

Během výstavby dojde k dočasnému záboru pouze na předmětném pozemku staveniště 

a to pouze době trvání výstavby. Jiné zábory, dočasné ani trvalé, nejsou řešeny. 

 

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

 

Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č. 154/2010 Sb. „Zákon o odpadech“. 

Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací 

zabezpečí zhotovitel stavby v souladu s příslušnými předpisy a normami. Při stavbě budou 

vznikat následující odpady, které jsou zatříděny dle katalogu odpadů ve smyslu vyhlášky MŽP 

č. 381/2001 Sb. 

 

Odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihly a keramické výrobky O 

10 13 01 odpady z cementu, vápna a sádry O 
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17 04 05 železo a ocel O 

17 02 03 plasty O 

17 06 04  izolační materiály O 

08 04 10 lepidla a těsnicí materiály O 

20 02 02 zemina a kamenivo O 

17 03 01 asfaltové směsi N 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 

17 02 01 dřevo čisté O 

17 02 04 dřevo znečištěné O 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená 

oprávněná osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů 

příslušná oprávnění.  

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

 Po domluvě s úřadem města Zlína bude ornice sejmutá z plochy staveniště odvezena a 

uložena na volném pozemku vzdáleném 200 m od budovaných objektů. Při provádění terénních 

a sadových úprav bude část ornice přivezena zpět na staveniště a použita pro dokončovací 

terénní práce. Zemina vytěžená při výkopových pracích pro zakládání staveb bude použita pro 

zpětný zához a násyp. Zbylá zemina bude odvezena na skládku.   

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Provádění stavby a její provoz ve fázi užívání nemá negativní vliv na okolní pozemky 

či stavby. Při výstavbě je ovšem nutné dodržovat všechny platné předpisy a vyhlášky týkající 

se provádění staveb a ochrany životního prostředí. Zejména je nutné dodržovat všechny právní 

předpisy týkající se likvidaci odpadů vznikajících při stavebních pracích. Soupis a zatřídění 

odpadů včetně způsobu jejich likvidace je uveden v bodu e) tohoto článku. Odpady budou 

likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní běžné odpady budou umístěny do 

připravených kontejnerů na stavbě a vyváženy. Na staveništi je zakázáno spalovat jakékoliv 

materiály či odpady z nich. 

Veškerá používaná mechanizace a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém 

stavu a musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Znečištěné stroje a pomůcky  musí být 

očištěny a odpadní voda musí být ekologicky odvedena. Před výjezdem budou stroje očištěny, 

aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Je nutné zabránit únikům nafty, benzinu a olejů do 

půdy. Na staveništi musí být umístěna hydrofobní havarijní souprava pro případ úniku ropných 

látek do půdy a vody.  

Na stavbě budou dodržovány limity pro provádění hlučných prací ve smyslu nařízení 

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

doba je stanovena od 8:00 do 16:00.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

 Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro stavbu je nutné zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  
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Zařízení staveniště musí být navrženo tak, aby splňovalo základní hygienické předpisy 

a směrnice. Všichni pracovníci, kteří budou součástí výstavby a budou se pohybovat po 

staveništi, musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a všemi možnými 

riziky, které mohou během prací vzniknout. Každý z pracovníků musí být seznámen 

s informacemi o místu uložení havarijních souprav, hasicích přístrojů pro účely staveniště, 

odběrným místem vody a elektřiny. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými 

pomůckami a jsou povinni tyto pomůcky používat. Zejména jsou všichni pracovníci nosit při 

pohybu po staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní oděv a pevnou obuv. Na stavbě 

musí být trvale umístěn havarijní plán, traumatologický plán i plán BOZP se všemi 

náležitostmi.  

 

Všechny používané stroje a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém stavu a 

musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Odběrná místa vody a elektřiny musí být 

pravidelně kontrolována a všechna elektrická zařízení musí podléhat pravidelným revizím.  

 

Při provádění stavby je nutno dále dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

 

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

zdraví při práci na staveništích. 

- 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). 

- 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. 

 

Bližší specifikace BOZP řeší samostatná část „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, která je 

součástí této diplomové práce. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

 Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a jeho okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu či orientace. Staveniště je označeno příslušnými značkami a upozorněním. 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby. Není třeba provádět úpravy pro jejich 

bezbariérové užívání.  

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

 Vjezd na staveniště je veden z ulice Nebeská v jižní části stavby a z ulice Duhová ve 

východní části staveniště. Tyto vjezdy na staveniště budou označeny dopravní značkou 

s označením, že se jedná o vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Během výstavby se nepředpokládá 

významné zhoršení dopravní situace. Vzhledem k rozsahu stavby není třeba řešit provizorní 

dopravně inženýrské opatření. Během výstavby budou respektována stávající dopravní značení. 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při dopravě 

materiálu většími automobily bude pověřený pracovník korigovat dopravu, aby bylo riziko 
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nehody minimalizováno. Ve všech směrech od vjezdu a výjezdu ze staveniště bude umístěna 

dopravní značka s upozorněním pro řidiče.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

 V rámci provádění stavby není potřeba stanovovat žádná speciální opatření. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

 Zahájení stavby:    duben 2016 

 Předpokládané dokončení stavby:  červenec 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

  

STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP SO 01 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. VLASTIMIL KUŽELA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MICHAL NOVOTNÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2016 

 

 



 

35 

 

1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 
                

1.1 – Základní popis stavby 

 
Stavební pozemek se nachází v katastrálním území obce Příluky u Zlína v nově 

osídlované okrajové části města Zlína. Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu. Všechny 

dotčené pozemky jsou volné a nachází se zde pouze zatravněná plocha. Projekt je navržen jako 

novostavba komplexu dvou polyfunkčních objektů spojujících obytný, administrativní a 

prodejní charakter. Objekty mají čtyři nadzemní podlaží. V západní části pozemku bude 

vybudováno parkoviště pro obyvatele navrhovaného objektu se 14 parkovacími místy.  Budovy 

budou umístěny podélně za sebe a mezi nimi bude zřízena zatravněná plocha s vysázenými 

okrasnými dřevinami a klidovou zónou. Od parkoviště je navržen přístupový chodník k oběma 

objektům, který bude proveden ze zámkové dlažby. 

 

2. Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 

 
SO 01 – Novostavba multifunkčního objektu 1 (jižní objekt) 

SO 02 – Novostavba multifunkčního objektu 2 (severní objekt) 

SO 03 – Přípojka elektřiny 

SO 04 – Přípojka jednotné kanalizace 

SO 05 – Přípojka vody 

SO 06 – Přípojka plynu 

SO 07 – Komunikace a zpevněné plochy 

SO 08 – Terénní a sadové úpravy 

 

3. Popis staveniště 
 

Pro účely výstavby řešeného projektu bude vybudováno zařízení staveniště. Na 

staveništi budou zřízeny zpevněné plochy pro uskladnění materiálu a pro zapatkování 

stacionárního jeřábu a autočerpadla betonové směsi. Budou vybudovány dvě příjezdové cesty 

na staveniště, z nichž jedna bude sloužit pro dopravu materiálu a druhá pro dopravu čerstvého 

betonu pomocí autodomíchávačů. Na staveništi budou umístěny kontejnery pro sociální a 

provozní zázemí stavby. Staveniště bude po svém obvodu oploceno mobilním neprůhledným 

plotem. Rozvody energií pro zařízení staveniště budou napojeny na již vybodované přípojky 

objektů. Rozmístění jednotlivých objektů zařízení staveniště je patrné z výkresu zařízení 

staveniště. Bližší popis jednotlivých prvků zařízení staveniště je uveden v technické zprávě 

zařízení staveniště. 
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4. Charakteristika stavebních objektů 
 
SO 01 a SO 02 – Novostavba multifunkčních objektů 

 

Předmětem projektu je výstavba souboru dvou multifunkčních objektů ve Zlíně-

Přílucích. Jedná se o čtyřpodlažní budovy s plochou střechou. Oba objekty budou stavěny dle 

stejného projektu a budou zcela shodné. Celkový záměr a poloha jednotlivých objektů je patrná 

z výkresu situace. Konstrukčně jsou oba objekty řešeny jako zděné stavby v systému 

Porotherm. Obvodový plášť bude po celém obvodu proveden z nosných keramických tvárnic 

Porotherm 400 mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm tl. 

250 mm. Příčky tloušťky 150  mm jsou provedeny z tvárnic Porotherm 150 a příčky tl. 100 mm 

budou provedeny ze sádrokartonu s vloženou izolací tl. 60 mm. Pro podepření stropní desky ve 

velkých místnostech budou provedeny železobetonové monolitické sloupy čtvercového průřezu 

o rozměru 250 x 250 mm. Přes tyto sloupy prochází železobetonové monolitické průvlaky, 

průřezu 250 x 250 mm, které jsou zakotveny do ŽB ztužujícího věnce budovy. Stropní 

konstrukce je navržená jako křížem vyztužená železobetonová monolitická deska tloušťky 170 

mm. Okenní a dveřní otvory budou opatřeny překlady v potřebných typizovaných délkách 

systému Porotherm. Budovy budou založeny na železobetonových základových pasech a 

patkách z ŽB C 20/25. Pod základy bude proveden podkladní beton tl. 10 cm z betonu C 8/10. 

Polštář základů bude proveden ze štěrkopísku, který bude zhutněn. Hloubka založení objektů 

je navržena na 1,3 m. Základová deska bude vyztužena KARI sítí s oky 150x150 mm průměru 

6 mm a bude mít tloušťku 150 mm. Střešní konstrukce bude řešena jako plochá střecha pokrytá 

PVC fólií Fatrafol tl. 1,5 mm s vnitřními dešťovými vpusťmi. Po celém obvodu střechy bude 

vyzděná atika, jejíž horní hrana je navržena ve výšce 12,53 m.   

 

SO 03 – Přípojka elektřiny 

 

Objekty budou napojeny na rozvody elektrické energie. Vedení NN se nachází pod 

chodníkem na ulici Nebeská. Elektroměrná skříň bude zabudována ve fasádě obou domů. 

Měření elektrické energie bude řešeno ve společném elektroměrném rozvaděči umístěném na 

volně přístupném místě (u vchodů do domu), kde budou osazeny přímé, třífázové elektroměry 

s charakteristikou B. Navržená rozvodná soustava sítě je 3 NPE AC 50 Hz 400V, TN-S. 

 

SO 04 – Přípojka jednotné kanalizace 

 

Odpadní vody splaškové budou odváděny potrubím PVC DN150 z každého objektu. 

Dešťové odpadní vody budou odváděny potrubím PVC DN125. Od severního objektu bude pak 

po napojení splaškového a dešťového potrubí vedeno potrubí PVC DN200. Poté budou 

v jihozápadní části pozemku do tohoto potrubí napojeny kanalizační potrubí jižního objektu. 

Toto napojení bude provedeno v revizní šachtě kanalizace. Od této šachty povede kanalizační 

potrubí PVC DN250, které bude napojeno na jednotnou kanalizační stoku DN500 která se 

nachází pod vozovkou na ulici Nebeská. Potrubí kanalizační přípojky bude vedeno v hloubce 

1,5 m. Revizní šachty jsou navrženy z prefabrikovaných dílců průměru 100 cm postavených na 

monolitické dno a ukončených ocelovým poklopem o průměru 60 cm. Trouby budou uloženy 

na pískové lože tl. 150 mm a budou zasypány do výše 300 mm nad vrchol potrubí prohozeným 

výkopkem zrna max. do 20 mm. Dešťové vody z parkovacích stání navržených u objektů budou 

zachytávány stávající uliční vpustí. Zpevněné plochy budou směrem k uliční vpusti 

vyspádovány a sváděny pomocí betonového žlabu. 
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SO 05 – Přípojka vody 

 

Oba navrhované objekty budou napojeny vodovodní přípojkou na stávající vodovodní 

řád. Vodovodní litinový řád DN100 vede pod komunikací na ulici Duhová. Vodovodní přípojka 

z potrubí HDPE DN80 bude přivedena na pozemek investora. Bude osazena vstupní šachta, ve 

které bude přípojka rozdvojena a přivedena ke každé z obou budov. Vodoměrná sestava bude 

osazena za obvodovou zdí každého navržených objektů. Potrubí v zemi je uloženo v pískovém 

loži tl. 150 mm a obsypáno do výše 300 mm nad potrubí prohozenou zeminou zrna max. 

velikosti do 20 mm. Potrubí bude vedeno v hloubce 1,8 m. hloubce. Pro zajištění potřeby 

požární vody jsou v objektu navrženy dle požadavků hydrantové skříně s výzbrojí D25 

v jednotlivých podlažích v únikové cestě (schodišti). 

 

SO 06 – Přípojka plynu 

 

 Pro objekty bude zajištěna plynová přípojka PE DN63, která bude na pozemku 

rozdvojena a ke každému objektu povede potrubí PE DN32, které bude přivedeno k obvodové 

stěně obou objektů. Zde bude osazena plechová skříň s hlavním uzávěrem, regulátorem tlaku 

plynu a plynoměrem. Za regulační řadou bude plynovodní potrubí vedeno do prostoru 

schodiště, kde budou instalovány 4 fakturační plynoměry (1x provozovna, 1x kancelář, 2x byt). 

Nová plynová přípojka bude napojena na stávající STL plynovod z ocelového potrubí DN200 

vedený pod komunikací na ulici Nebeská. Potrubí plynové přípojky bude umístěno v hloubce 

1,2 m. 

 

SO 07 – Komunikace a zpevněné plochy 

 

 Příjezd na pozemek a k parkovacím místům je z hlavní komunikace ulice Nebeská řešen 

jako zpevněná plocha tvořená asfaltovým krytem. Tato příjezdová cesta je široká 6 m. Od 

příjezdové cesty povedou chodníky k oběma budovám, které budou vyskládány ze zámkové 

dlažby. Dále bude vybudován chodník pro pěší šířky 1,5 m, který bude kopírovat napojení ulic 

Nebeská a Duhová. Tento chodník bude proveden pouze v rozsahu patrném z výkresu situace. 

Na tuto část bude později napojen další chodník, při budování dopravní infrastruktury obce pro 

pěší. Bližší specifikace povrchu komunikací a zpevněných ploch je uvedena v technické zprávě. 

 

SO 08 – Terénní a sadové úpravy 

 
Závěrečnými terénními úpravami bude terén vyspádován směrem od objektu. Chodník 

okolo budov bude proveden ve spádu 1 % směrem od objektu.  Na veškeré plochy stavebního 

pozemku, které nejsou zpevněny, bude rozprostřena ornice v tl. 20 cm. Nezastavěná plocha 

bude zatravněna. Dále budou vysazeny okrasné keře a stromy dle návrhu. Jiné prvky nejsou 

navrhovány. Specifikace umístění jednotlivých prvků sadových úprav jsou patrné z výkresu 

situace. 
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5. Studie realizace hlavních technologických etap  

 
5.1 – Zemní práce 

 

Ornice tvořená hlínou bude sejmuta do hloubky 0,2 m a bude odtěžena pomocí kolového 

dozeru Caterpillar 814F II. Ornice bude odvážena pomocí nákladního automobilu Tatra T158 

na předem dohodnuté místo vzdálené cca 200 m od staveniště, kde bude prozatímně uskladněna 

pro budoucí násypy a terénní úpravy. Zemina vytěžená při výkopu rýh bude odvážena na 

skládku dle specifikace v části návrh dopravních tras. Pro výkop rýh bude používán rýpadlo 

nakladač Caterpillar 432F. Na výrobu stavebních laviček budou použita dřevěná prkna a 

hřebíky. Pro vyznačení budoucích rýh bude použito vápno.  

 

5.1.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

 

Zemina Objem m3 Objem s nakypřením m3 

Ornice 177 212,4 

Rýhy a patky 291,08 349,3 

celkem 468,1 561,7 

 

Pozn.: Výčet materiálu je stanoven pouze pro SO 01 – jižní objekt 

 

5.1.2 – Pracovní postup 

 

Sejmutí ornice 

 

Ornice bude odstraněna pomocí kolového dozeru Caterpillar 814F II do hloubky 0,2 m 

z plochy 885 m2. Objem takto sejmuté ornice činí 212,4 m3. Ornice bude odvezena na určenou 

plochu nedaleko staveniště a uložena pro pozdější finální terénní úpravy. 

 

Vytyčení stavby a zřízení laviček 

 

Vytyčení stavby provede geodet s pomocí teodolitu. Provede vytyčení rozměrů jak ve 

vodorovném tak ve svislém směru. Vytyčení objektů bude provedeno pomocí dřevěných 

stavebních laviček umístěných v rozích stavby. Stavební lavička bude zhotovena ze dvou 

dřevěných kolíků pevně zatlučených do zeminy, na které se ve vodorovném směru přitluče 

prkno ve výšce 1 m nad úrovní podlahy 1NP = 0,000 m. Lavičky budou umístěny 0,5 m od 

hrany výkopů. K zaměření rýh bude použita olovnice a provázek natažený mezi jednotlivými 

lavičkami. Rýhy budou vyznačeny pomocí vápna. 

 

Výkop rýh 

Výkop rýh bude proveden pomocí rýpadlo nakladače Caterpillar 432F. Zemina bude 

nakládána na nákladní automobil TATRA T158 a odvážena na skládku vzdálenou 11,6 km od 

staveniště. Objem vykopané zeminy z rýh a patek činí 349,3 m3. 
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Dočištění výkopu 

Dělníci provedou ruční dočištění vykopaných rýh pomocí lopat a rýčů dle požadované 

přesnosti. Zemina vytěžená při ručním dočištění se použije k zásypu míst, kde došlo 

k překročení požadované hloubky základové spáry. 

5.1.3 – Jakost a kontrola kvality 

 

Vstupní kontrola 

 

- kontrola projektové dokumentace 

- kontrola připravenosti staveniště 

- kontrola výškových a polohových bodů 

- kontrola vytýčení inženýrských sítí 

 

Mezioperační kontrola 

 

- kontrola polohy stavebních laviček 

- kontrola plochy snímané ornice, její mocnost, uskladnění 

- kontrola hloubky a polohy rýh dle projektové dokumentace 

 

Výstupní kontrola 

 

- kontrola hloubky základové spáry dle PD 

- kontrola půdorysné polohy rýh 

- kontrola geometrické přesnosti rýh s odchylkou ± 30 mm na 2m lati 

 

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

 

5.1.4 – BOZP & ŽP 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Při provádění prací je nutno dodržovat všechny platné předpisy týkající se bezpečnosti 

práce a technických zařízení. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

 

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

zdraví při práci na staveništích. 

- 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). 

- 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. 
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Bližší specifikace BOZP řeší samostatná část „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, která je 

součástí této diplomové práce. 

 

Životní prostředí 

 

Při provádění prací nutné dodržovat všechny platné předpisy a vyhlášky týkající se 

provádění staveb a ochrany životního prostředí. Zejména je nutné dodržovat všechny právní 

předpisy týkající se likvidaci odpadů vznikajících při stavebních pracích. Odpady budou 

likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní běžné odpady budou umístěny do 

připravených kontejnerů na stavbě a vyváženy. Na staveništi je zakázáno spalovat jakékoliv 

materiály či odpady z nich. 

Veškerá používaná mechanizace a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém 

stavu a musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Znečištěné stroje a pomůcky  musí být 

očištěny a odpadní voda musí být ekologicky odvedena. Před výjezdem ze staveniště budou 

stroje očištěny, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Je nutné zabránit únikům nafty, 

benzinu a olejů do půdy. Na staveništi musí být umístěna hydrofobní havarijní souprava pro 

případ úniku ropných látek do půdy a vody.  

Na stavbě budou dodržovány limity pro provádění hlučných prací ve smyslu nařízení 

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

doba je stanovena od 8:00 do 16:00.  

Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č. 154/2010 Sb. „Zákon o odpadech“. 

Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací 

zabezpečí zhotovitel stavby v souladu s příslušnými předpisy a normami. Při stavbě budou 

vznikat následující odpady, které jsou zatříděny dle katalogu odpadů ve smyslu vyhlášky MŽP 

č. 381/2001 Sb. 

 

Odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

20 03 01  směsný komunální odpad O 

17 05 04 zemina a kamení O 

17 02 01 dřevo čisté O 

17 02 04 dřevo znečištěné O 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená 

oprávněná osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů 

příslušná oprávnění. 

 

Třídění odpadů přímo na staveništi 

 

Na stavbě bude prováděno alespoň základní třídění odpadu dle jeho druhu. Směsný 

komunální odpad bude ukládán do připraveného kontejneru. Ostatní odpady jako papír, plasty, 

kovy, sklo, zbytky izolačních materiálů, lepenky apod. bude tříděn dle druhu do plastových 

pytlů a odvážen na skládku smluvně pověřenou organizací, která má pro likvidaci daných 

odpadů příslušná oprávnění. 
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5.1.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (stavební dělník + min. 5 let praxe v oboru) 

- 1x geodet (stavební dělník + min. 2 roky praxe v oboru)  

- 2x pomocný dělník (proškoleni)  

- 1x obsluha rýpadlo nakladače Caterpillar 432F (vyučen, oprávnění k řízení) 

- 1x obsluha kolového dozeru Caterpillar 814F II (vyučen, oprávnění k řízení) 

- 6x řidič nákladního automobilu TATRA T158 (vyučen, oprávnění k řízení)  

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

 

5.1.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění přípravných a zemních prací pro jižní objekt 

SO 01 stanovena na 11 dnů. Zemní práce jsou plánovány na měsíc červen. 

 

5.1.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil Tatra T158 

- kolový dozer Caterpillar 814F II  

- rýpadlo nakladač Caterpillar 432F 

 

Specifikace všech strojů a mechanizace je uvedena v samostatné části „Návrh strojní sestavy“.  

 

5.1.8 – Schéma postupu výstavby 

 

 
 

 

5.2 – Základové konstrukce 

 

 Po ukončení zemních prací budou provedeny základové konstrukce. Základy jsou 

navrženy jako železobetonové pásy a patky. Použitý beton pro betonáž základových konstrukcí 

bude pevnostní třídy C 20/25 konzistence S3. Pod základy bude proveden podkladní beton tl. 

10 cm z betonu C 8/10. Hloubka založení objektů je navržena na 1,3 m. Základová deska bude 

vyztužena KARI sítí s oky 150x150 mm průměru 6 mm a bude mít tloušťku 150 mm.  
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5.2.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

 

Materiál Množství 

podkladní beton C 8/10  9,38 m3 

beton C 20/25 S3 140,9 m3 

výztuž základových pásů a patek S 10 505 1,47 t 

KARI síť pro vyztužení základové desky pr. 6 mm oka 150/150 mm 1,87 t 

desky pro provedení bednění zákl. pásů, patek a desky 277,83 m2 

polštář základů ze štěrkopísku 0/32 25,61 m3 

 

Další materiály: - dřevěné hranolky 100/100 mm 

   - vázací drát 

   - řezivo na prostupy základovou konstrukcí 

   - zemnící pásek FeZn 30/4 mm 

 

Pozn.: Výčet materiálu je stanoven pouze pro SO 01 – jižní objekt 

 

5.2.2 – Pracovní postup 

 

Ruční dočištění dna 

 

 Pracovníci provedou ruční dočištění dna vykopaných rýh těsně před provedením 

podkladního betonu z důvodu možného porušení stěn výkopu.  

 

Provedení podkladního betonu 

 

 Před betonáží bude do vykopaných rýh položen zemnící pásek FeZn 30/4 mm 

s vývody v místech napojení hromosvodu. Do začištěných rýh bude načerpán beton pevnostní 

třídy C 8/10 S3 a bude provedena podkladní betonová vrstva tloušťky 100 mm. Po provedení 

podkladního betonu je navržena technologická pauza dlouhá 24 hodin. 

 

Bednění 

 

 Nejdříve provede geodet vytyčení vnitřních i vnějších rohu bednění. Poté tesaři 

provedou sestavení bednění z připraveného řeziva. Prkna tloušťky 25 mm budou spojeny na 

sraz svlaky po vzdálenost 1 m. Takto zhotovené bočnice budou usazeny na místo a k jejich 

zajištění budou použity zápěrné desky a rozpěry. Bočnice budou staženy rádlovacím drátem a 

jejich vnitřní strana bude opatřena separačním nátěrem. Pomocí nivelačního přístroje bude 

určena výška budoucí betonové vrstvy dle projektové dokumentace a bude vyznačena na vnitřní 

straně bednění. Dále je nutné umístit průchodky pro vedení všech přípojek inženýrských sítí.  

 

Výztuž 

 

 Železáři budou provádět vázání výztuže přímo v bednění. Uspořádání a průměry 

výztuže musí odpovídat statickým výkresům. Ocel je na staveniště z armovny přivážena již 

naohýbaná. Třmínky budou s podélnou výztuží spojovány pomocí vázacího drátu. 
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Betonáž 

 

 Betonáž bude prováděna pomocí autočerpadla SCHWING S28X, které bude 

zapatkováno na zpevněné ploše Č0 dle výkresu zařízení staveniště pro provádění základových 

konstrukcí. Beton se bude hutnit pomocí ponorného vibrátoru po vrstvách tloušťky 300 mm. 

Povrch betonu bude nakonec uhlazen dřevěným hladítkem. Po provedení betonáže základů 

následuje technologická pauza dlouho 3 dny.  

 

Odbednění základových konstrukcí a provedení ŽB podkladní desky 

 

 Po technologické pauze budou základové konstrukce odbedněny. Poté bude provedeno 

bednění železobetonové podkladní desky a vnitřní prostor mezi základovými pásy bude 

vyplněn vrstvou štěrkopísku tloušťky 150 mm, která bude následně zhutněna pomocí vibrační 

desky. Dále bude provedeno armování podkladní desky pomocí KARI sítí pr. 6 mm s oky 

150/150 mm. Přesahy jednotlivých sítí budou minimálně 300 mm. Opět je nutné dodržet 

všechny průchody pro vedení potrubí. Po vyztužení bude provedena betonáž podkladní desky. 

Následuje technologická přestávka dlouhá 3 dny. Beton je nutné ošetřovat. Poté může být deska 

odbedněna a bude z vnější strany objektu provedena drenáž a bude uložena nopová fólie 

s vytažením min. 10 cm nad upravený terén. Poté bude proveden zásyp prostoru štěrkem.  

 

5.2.3 – Jakost a kontrola kvality 

 

Vstupní kontrola 

 

- kontrola zemních prací, rovinnosti základové spáry a dna (odchylka rovinnosti ± 4 cm) 

- kontrola hloubky a rozměrů rýh dle PD 

- vstupní kontrola materiálů (beton, výztuž, řezivo) 

 

Mezioperační kontrola 

 

- kontrola provedení podkladní betonové vrstvy 

- kontrola půdorysné polohy, rovinnosti a stability bednění 

- kontrola uložené výztuže (průměry, množství, vzdálenosti) 

- kontrola kvality hutnění betonu základových konstrukcí 

- kontrola bednění podkladní desky 

- kontrola výztuže podkladní desky 

- kontrola uložení nopové fólie a provedení drenáže ve spádu 

 

Výstupní kontrola 

 

- kontrola polohy základů dle PD (± 25 mm půdorysně, ± 20 mm výškově) 

- kontrola rovinnosti podkladní železobetonové desky (± 5 mm na 2m lati) 

- kontrola pevnosti betonu základových konstrukcí 

 

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
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5.2.4 – BOZP & ŽP 

 

 Popis zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a základních směrnic pro ochranu 

životního prostředí je uveden v kapitole 5.1.4. Bližší specifikace BOZP je uvedena 

v samostatné části „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  

 

Další odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

17 04 05 železo a ocel O 

17 01 01 beton O 

17 02 01 dřevo čisté O 

17 02 04 dřevo znečištěné O 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená 

oprávněná osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů 

příslušná oprávnění. 

 

5.2.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako betonář + min. 5 let praxe v oboru) 

- 1x geodet (stavební dělník + min. 2 roky praxe v oboru)  

- 6x tesař (vyučen v oboru tesař)  

- 4x betonář (vyučen v oboru betonář) 

- 4x železář (vyučen v oboru železář) 

- 1x obsluha autočerpadla SCHWING S28X (vyučen, oprávnění k řízení) 

- 1x obsluha autodomíchávače Stetter C3 AM 12C (vyučen, oprávnění k řízení) 

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM340 (vyučen, oprávnění k řízení)  

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

 

5.2.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění základových konstrukcí pro jižní objekt SO 01 

stanovena na 17 dnů. Základové konstrukce jsou plánovány na měsíc červenec až srpen. 

 

5.2.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil VOLVO FM340  

- autočerpadlo SCHWING S34X  

- autodomíchávač Stetter C3 AM 12C 

- vibrační deska Lumag RP 130HPC  

 

Specifikace všech strojů a mechanizace je uvedena v samostatné části „Návrh strojní sestavy“. 
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5.2.8 – Schéma postupu výstavby 

 

 

 
5.3 – Svislé nosné konstrukce 
 

Zdivo objektů bude z keramických cihelných tvarovek systému POROTHERM. 

Obvodové zdivo bude z tvarovek POROTHERM 40 tloušťky 400 mm a vnitřní nosné zdivo 

bude provedeno z tvarovek POROTHERM 25 AKU SYM tloušťky 250 mm. Zdivo bude zděno 

na maltu POROTHERM TM. Jako nadokenní a nadedveřní překlady v obvodovém a vnitřním 

nosném zdivu budou použity překlady POROTHERM KP 7. V prvním podlaží obou objektů 

v místnostech, které budou sloužit jako prodejní plochy, se nachází prosklené výlohy o světlém 

rozpětí 6 m. Pro tyto otvory budou použity překlady POROTHERM KP XL. Pro nadedveřní 

překlady ve zděných příčkách budou použity překlady POROTHERM KP 14,5. Jako zateplení 

železobetonových ztužujících věnců a překladů bude použita izolační deska Lignopor tloušťky 

120 mm. Součástí svislých nosných konstrukcí jsou taky železobetonové monolitické sloupy. 

V půdorysu jsou v každém podlaží umístěny 2 sloupy čtvercového průřezu 250x250 mm a 3 

sloupy kruhového průřezu o poloměru 250 mm. Tyto sloupy jsou provedeny z betonu pevnostní 

třídy C 20/25 konzistence S3. 

 

5.3.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů  

 

Výkaz výměr zděných prvků je uveden v části „Technologický předpis pro zdění“. 

 

Výkaz výměr pro železobetonové sloupy: 

 

Materiál Množství 

beton sloupů C 20/25 S3 3,07 m3 

systémové bednění pro sloupy čtyřúhelníkového průřezu 250/250 mm 22,5 m2 

systémové bednění pro sloupy kruhového průřezu pr. 250 mm 28,3 m2 

výztuž sloupů z betonářské oceli 10 505 0,49 t 

 

Pozn.: Výčet materiálu je stanoven pouze pro SO 01 – jižní objekt 

 

5.3.2 – Pracovní postup 

 

Zděné nosné konstrukce 

 

 Pracovní postup pro zděné nosné konstrukce je uveden v části „Technologický předpis 

pro zdění“. 

 

 

 



 

46 

 

Železobetonové sloupy 

 

 Po vyměření půdorysné polohy sloupů bude zahájena montáž bednění. Pro bednění 

sloupů čtvercového průřezu bude použito rámové bednění DOKA. Pro bednění sloupů 

kruhového průřezu bude použito dílcové plastové bednění GEOTUBE. Bednění musí být 

sestaveno a stabilizováno dle pokynů výrobce. Po sestavení bednění bude do průřezu spuštěna 

výztuž již navázaná ve formě armokošů. Vnitřní strana bednění bude opatřena nátěrem pro 

snadnější odbednění. Poloha armatury bude stabilizována pomocí distančních těles. Poté může 

být zahájena betonáž sloupů. Pro betonáž bude použit beton pevnostní třídy C 20/25, který bude 

hutněn pomocí ponorného vibrátoru. Po technologické pauze určené statikem může být bednění 

sloupů odstraněno. 

 

5.3.3 – Jakost a kontrola kvality 

 

 Popis a specifikace jednotlivých kontrol zděných konstrukcí je uvedena v samostatné 

části „Kontrolní a zkušební plán pro zděné konstrukce“. 

Pro železobetonové sloupy je níže uveden výčet prováděných kontrol. 

 

Vstupní kontrola 

 

- Kontrola pevnosti, rovinnosti a vyzrálosti podkladní betonové konstrukce 

- Vstupní kontrola materiálu (beton, výztuž, bednění) 

 

Mezioperační kontrola 

 

- Kontrola vyměření sloupů dle PD 

- Kontrola rovinnosti a stability bednění sloupů 

- Kontrola vyztužení sloupů (průměr, množství, krytí, vzdálenosti prutů) 

- Kontrola hutnění betonu sloupů při betonáži 

 

Výstupní kontrola 

 

- Kontrola geometrické přesnosti a polohy dle PD 

- Kontrola povrchu betonu sloupů 

- Kontrola pevnosti betonu sloupů 

 

5.3.4 – BOZP & ŽP 

 

Popis zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a základních směrnic pro ochranu 

životního prostředí je uveden v kapitole 5.1.4. Bližší specifikace BOZP je uvedena 

v samostatné části „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  

Další odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

17 01 01 beton O 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

17 01 02 cihly a keramické výrobky O 

10 13 01 odpady z cementu, vápna a sádry O 

17 06 04  izolační materiály O 
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Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci 

odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená oprávněná 

osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů příslušná 

oprávnění. 

 

5.3.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako betonář + min. 5 let praxe v oboru) 

- 1x geodet (stavební dělník + min. 2 roky praxe v oboru)  

- 2x tesař (vyučen v oboru tesař)  

- 2x betonář (vyučen v oboru betonář) 

- 2x železář (vyučen v oboru železář) 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako zedník + min. 5 let praxe v oboru)  

- 7x zedník (vyučen v oboru zedník)  

- 2x pomocný dělník (proškolen)  

- 1x obsluha jeřábu Liebherr 63K (vyučen, oprávnění k obsluze – strojnický průkaz)  

- 1x obsluha autočerpadla SCHWING S28X (vyučen, oprávnění k řízení) 

- 1x obsluha autodomíchávače Stetter C3 AM 12C (vyučen, oprávnění k řízení) 

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM340 (vyučen, oprávnění k řízení)  

 

5.3.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění všech svislých nosných konstrukcí pro jižní 

objekt SO 01 stanovena na 34 dnů. Provádění svislých konstrukcí bude probíhat v měsících 

červenec až prosinec. 

 

5.3.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil VOLVO FM340  

- autočerpadlo SCHWING S34X  

- autodomíchávač Stetter C3 AM 12C 

- věžový jeřáb Liebherr 63K 

- kontinuální míchačka KM 40  

 

Specifikace všech strojů a mechanizace je uvedena v samostatné části „Návrh strojní sestavy“. 

 

5.3.8 – Schéma postupu výstavby 
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5.4 – Vodorovné nosné konstrukce 
 

Stropní konstrukce bude vytvořena jako monolitická železobetonová křížem vyztužená 

deska tl. 170 mm. Bude použit beton C 20/25 konzistence S3 a betonářská výztuž 10505. Nosná 

výztuž desky bude dodána na stavbu z armovny ve svazcích v množství dle projektové 

dokumentace. Třmínky budou dodány již naohýbané dle výkresu armování. Ztužující 

železobetonový věnec bude zabetonován spolu se stropní deskou. Výztuž železobetonového 

věnce bude přivezena již připravená ve formě armokošů a poté bude jeřábem přemístěna na 

místo. Na bednění stropní konstrukce bude použito bednění značky DOKA typ DOKAFLEX 

1-2-4. Na obednění prostupů bude použito řezivo. Součástí vodorovných nosných konstrukcí je 

i vybudování železobetonových monolitických průvlaků průřezu 250x250 mm, které prochází 

přes železobetonové sloupy. 

 

5.4.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

 

Materiál Množství 

stropní podpěra Doka Eurex 20 350 254 ks 

opěrná trojnožka 137 ks 

nosník Doka H20 top N 3,90 m 70 ks 

nosník Doka H20 top N 2,65 m 228 ks 

nosník Doka H20 top N 1,00 m 34 ks 

panely ProFrame 21 mm 2500/500 mm 280 m2 

beton stropní konstrukce a schodiště C25/30 S3 185,2 m3 

ocel pro vyztužení stropní konstrukce a schodiště 10505 28,49 t 

řezivo pro bednění schodiště  127 m2 

 

Pozn.: Výčet materiálu je stanoven pouze pro SO 01 – jižní objekt 

 

5.4.2 – Pracovní postup 

 

Montáž bednění 

 

Stropní podpěry budou postaveny do opěrných trojnožek a upevní se upínací pákou. 

Pomocí montážních vidlic budou uloženy podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Maximální 

osová vzdálenost podélných nosníků je 2 650 mm. Poté budou pomocí montážních vidlic 

uloženy s přesahem příčné nosníky. Základní vzdálenost příčných nosníků je 500 mm. 

Maximální vzdálenost je 750 mm. Poté musí být připraveno bednění pro železobetonové 

průvlaky. Tyto průvlaky budou vyztuženy a zabetonovány spolu se stropní deskou. Toto 

bednění bude provedeno také v systému DOKAFLEX 1-2-4 pomocí průvlakové kleštiny 20 a 

nástavce k průvlakové kleštině. Dále je nutné vytvořit bednění prostupujících konstrukcí 

z řeziva. Montáž mezipodpěr proběhne podle schématu bednění. Vzdálenost podpěr je 1 m, což 

odpovídá dvěma značkám na bednících nosnících. Před uložením panelů bude namontována 

ochrana proti pádu výšky 1,1 m na okraj stropu. Poté budou uloženy na sraz panely DOKADUR 

kolmo k příčným nosníkům. Rozměry panelů: 2 500/500/21 mm. Panely budou vyskládány tak, 

aby byly použity celé kusy a zbylé části a dořezy budou vyskládány z OSB desek. Nakonec 

budou panely postříkány odbedňovacím prostředkem TR 15 pro snadnější odbednění.  
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Uložení výztuže 

 

Po zhotovení bednění proběhne vázání výztuže. Výztuž stropní desky bude jeřábem 

přesunuta do příslušného podlaží a započne její vázání. Příslušní pracovníci dále provedou 

osazení distančních podložek dle plánu a následnou pokládku spodní výztuže. Polohu horní 

výztuže zajistí pomocí třmínků. Protože je zakázáno vstupovat na výztuž, aby nedošlo k jejímu 

poškození, je nutné zřízení pochozích lávek, tak aby byla výztuž chráněna. Pro napojení výztuže 

železobetonového monolitického schodiště se nechají v místě schodišťového ramene vyčnívat 

pruty výztuže z desky.  

 

Betonáž 

 

Izolační deska LIGNOPOR tloušťky 120 mm slouží jako ztracené bednění. Bude 

kotvena do zdiva pomocí ocelových spon, dle pokynů výrobce a pomocí desek kotvených do 

zdiva, aby bylo zabráněno jejímu překlopení. Do bednění se bude vhánět beton pomocí 

čerpadla. Maximální výška, ze které bude beton spadat, je 1,5 m. Čerpadlo bude plynule plněno 

pomocí autodomíchávačů. Hutnění betonu stropní desky je prováděno pomocí vibrační lišty 

Enar Tornado H.  

 

Odbednění 

 

1. část odbednění  

 

Na pokyn statika může po 5-7 dnech dojít k částečnému odbednění stropní konstrukce. 

Statik určí, které podpěry je možné odstranit a dojde k odbednění těchto podpěr, nosníků a 

bednících desek. Nejdříve budou odstraněny mezipodpěry. Poté následuje odstranění panelů a 

demontáž vybraných podélných a příčných nosníků. Zbytek určených stojek a nosníků zůstane 

na místě do doplynutí celkové doby do 28 dní.  

 

2. část odbednění 

 

Po uplynutí 28 dní od betonáže může dojít k úplnému odbednění konstrukce. Všechny 

stropní podpěry, nosníky a bednící desky budou odstraněny dle pokynů uvedených v postupu 

odbedňování a budou umístěny do kontejnerů DOKA k tomu určených pro použití na bednění 

stropní konstrukce dalšího patra. 

 

Schodiště 

 

 Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické schodiště. Na výztuž 

vyčnívající ze stropní konstrukce bude navázána výztuž schodišťového ramene a distančními 

prvky se zajistí její poloha. Schodiště bude obedněno dřevěnými deskami včetně stupňů a poté 

vylito betonovou směsí při betonáži stropní konstrukce. 

 

5.4.3 – Jakost a kontrola kvality 

 

Vstupní kontrola 

 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola zděných konstrukcí 

- Kontrola železobetonových sloupů a jejich vystupující výztuže 
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- Vstupní kontrola materiálu (betonu, výztuže, bednění) 

- Kontrola skladování výztuže 

 

Mezioperační kontrola 

 

- Kontrola bednění stropní desky 

- Kontrola bednění ztužujícího věnce 

- Kontrola vyztužení stropní desky, ztužujících věnců a průvlaků 

- Kontrola betonáže stropní desky a ztužujících věnců 

- Kontrola ošetřování a odbedňování stropní konstrukce 

 

Výstupní kontrola 

 

- Kontrola geometrické přesnosti povrchu desky (±5 mm na 2m lati) 

- Kontrola povrchu betonu 

- Kontrola pevnosti betonu 

 

5.4.4 – BOZP & ŽP 

 

Popis zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a základních směrnic pro ochranu 

životního prostředí je uveden v kapitole 5.1.4. Bližší specifikace BOZP je uvedena 

v samostatné části „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  

 

Další odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

17 01 01 beton O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 02 01 dřevo čisté O 

17 02 04 dřevo znečištěné O 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci 

odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená oprávněná 

osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů příslušná 

oprávnění. 

 

5.4.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako betonář + min. 5 let praxe v oboru) 

- 6x tesař (vyučen v oboru tesař)  

- 4x betonář (vyučen v oboru betonář) 

- 4x železář (vyučen v oboru železář) 

- 1x obsluha jeřábu Liebherr 63K (vyučen, oprávnění k obsluze – strojnický průkaz)  

- 1x obsluha autočerpadla SCHWING S28X (vyučen, oprávnění k řízení) 

- 1x obsluha autodomíchávače Stetter C3 AM 12C (vyučen, oprávnění k řízení) 

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM340 (vyučen, oprávnění k řízení)  

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 
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5.4.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění všech vodorovných nosných konstrukcí 

pro jižní objekt SO 01 stanovena na 71 dnů. Provádění vodorovných nosných konstrukcí bude 

probíhat v měsících srpen až prosinec. 

 

5.4.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil VOLVO FM340  

- autočerpadlo SCHWING S34X  

- autodomíchávač Stetter C3 AM 12C 

- věžový jeřáb Liebherr 63K 

- vibrační lišta Enar Tornado H 

 

Specifikace všech strojů a mechanizace je uvedena v samostatné části „Návrh strojní sestavy“. 

 

5.4.8 – Schéma postupu výstavby 

 
 

5.5 – Střešní konstrukce 
 

Zastřešení objektu bude provedeno pomocí ploché střechy se skladbou požadovanou 

projektem. Nejdříve bude na nosnou železobetonovou konstrukci, tedy stropní konstrukci nad 

4. NP, nanesen penetrační nátěr DEKPRIMER. Na tento nátěr bude provedena vrstva plnící 

parotěsnící funkci ve formě pásů z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 Special Mineral. 

Zateplení bude provedeno pomocí stabilizovaných tepelně izolačních desek z pěnového 

polystyrenu Isover EPS 100S tl. 160 mm, na které bude položena druhá vrstva této tepelné 

izolace ve formě spádových klínů, které zajistí požadovaný spád střešní plochy dle projektu. 

Na vrstvu tepelné izolace bude položena podkladní textilie Netex F-300. Na tuto textilii bude 

uložena finální vrstva hydroizolace, která bude provedena měkčenou PVC fólií Fatrafol 810 tl. 

1,5 mm. Fólie bude mechanicky kotvena. Na závěr procesu izolace střechy bude provedeno 

oplechování atiky. 

 

5.5.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

 

Výkaz výměr materiálů je uveden v části „Technologický předpis pro provedení 

souvrství ploché střechy“. 
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5.5.2 – Pracovní postup 

 

Pracovní postup pro izolaci ploché střechy je uveden v části „Technologický předpis 

pro provedení souvrství ploché střechy“. 

 

5.5.3 – Jakost kontrola kvality 

 

Popis a specifikace jednotlivých kontrol je uvedena v samostatné části „Kontrolní a 

zkušební plán pro provedení souvrství ploché střechy“. 

 

5.5.4 – BOZP & ŽP 

 

Popis zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a základních směrnic pro ochranu 

životního prostředí je uveden v kapitole 5.1.4. Bližší specifikace BOZP je uvedena 

v samostatné části „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  

Další odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

17 06 04  izolační materiály O 

20 01 11 textilní materiály O 

07 02 13 plastový odpad O 

17 03 01 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu N 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci 

odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená oprávněná 

osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů příslušná 

oprávnění. 

  

5.5.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako izolatér + min. 5 let praxe v oboru)  

- 2x izolatér (vyučeni v oboru izolatér)  

- 2x klempíř (vyučeni v oboru klempíř) 

- 1x pomocný dělník (proškolen)  

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM 340 (oprávnění k řízení)  

- 1x obsluha jeřábu Liebherr 63K (oprávnění k obsluze – strojnický průkaz)  

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

 

5.5.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění souvrství střešního pláště pro jižní objekt SO 

01 stanovena na 9 dnů. Provádění střešního pláště je plánováno na měsíc leden. 

 

5.5.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil VOLVO FM340  

- věžový jeřáb Liebherr 63K 
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5.5.8 – Schéma postupu výstavby 

 

 

5.6 – Montáž výplní otvorů 

 
 V budově jsou naprojektována bílá plastová okna se zasklením termoizolačním 

dvojsklem k = 1,6 W/m2.K. Montáž oken proběhne před prováděním anhydritových podlah. 

Kromě plastových oken se v 1. NP nachází také prosklené výlohy v hliníkovém rámu a 

automatické prosklené vstupní dveře. Dále po vyzdění příček proběhne montáž ocelových 

zárubní pro vnitřní dveře. 

 

5.6.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

 

Název Množství 

vstupní prosklené dveře automatické 2400x2600 mm 1 

okno plastové jednodílné 600x750 mm 4 

okno plastové jednodílné 1200x750 mm 2 

okno plastové dvoukřídlové 1250x1500 mm 16 

okno plastové dvoukřídlé 1800x1500 mm 12 

okno plastové dvoukřídlé 1950x1500 mm 6 

okno plastové trojkřídlé 3000x1500 mm 4 

okno plastové trojkřídlé 2600x1500 mm 2 

plastové vchodové dveře 900x2200 mm 5 

výloha prosklená v hliníkovém rámu 2000x2200 mm 2 

výloha prosklená v hliníkovém rámu 6000x2250 mm 2 

dveře vchodové 800x1970 mm masiv smrk 6,8 cm 4 

dveře vchodové 900x1970 mm masiv smrk 6,8 cm 5 

dveře vnitřní hladké plné 700x1970 mm 10 

dveře vnitřní hladké plné 800x1970 mm 22 

zárubně dveřní ocelové 700x1970 mm 13 

zárubně dveřní ocelové 800x1970 mm 23 

zárubně dveřní ocelové 900x1970 mm 10 

Pozn.: Výčet materiálu je stanoven pouze pro SO 01 – jižní objekt 
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5.6.2 – Pracovní postup 

 

Montáž plastových oken a dveří 

 

 Nejdříve bude montážní otvor pro osazení okna očištěn. Poté vysadíme křídlo z rámu. 

Rám vsadíme do otvoru a pomocí vodováhy jej srovnáme ve vodorovném i svislém směru. Rám 

zajistíme pomocí dřevěných klínků. Poté pomocí hmoždinek a šroubů ukotvíme rám přes 

montážní kotvy do zdiva. Po ukotvení opět překontrolujeme svislost a vodorovnost celého 

rámu. Následně prostor mezi rámem a ostěním vyplníme montážní pěnou. Po zatuhnutí pěny 

vyjmeme pomocné dřevěné klínky a daná místa vyplníme pěnou. Poté přebytečné části pěny 

ořežeme pomocí odlamovacího nože. Na závěr nasadíme zpět křídlo okna do rámu. 

 

Osazení ocelových zárubní 

 

 Zárubeň osadíme nad střed otvoru a vypodložíme zárubně dřevěnými klíny. Zárubeň 

vyrovnáme ve vodorovném i svislém směru a stabilizujeme její polohu. Následuje zalití zárubně 

vápenocementovou maltou.  

 

5.6.3 – Jakost a kontrola kvality 

 

Vstupní kontrola 

 

- Kontrola rovinnosti nosných konstrukcí (max. odchylka 5 mm na 2m lati) 

- Vstupní kontrola materiálu (kompletnost, neporušenost, velikost, množství) 

- Kontrola velikosti otvorů dle projektové dokumentace 

 

Mezioperační kontrola 

 

- Kontrola správného druhu zárubně pro daný otvor (levé nebo pravé) 

- Kontrola svislosti a vodorovnosti rámů oken a zárubní dveří 

- Kontrola kotvení rámů oken a zárubní do zdiva 

 

Výstupní kontrola 

 

- Vizuální kontrola neporušenosti oken a zárubní 

- Kontrola svislosti a vodorovnosti osazených oken a zárubní (max. 3 mm) 

 

5.6.4 – BOZP & ŽP 

 

Popis zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a základních směrnic pro ochranu 

životního prostředí je uveden v kapitole 5.1.4. Bližší specifikace BOZP je uvedena 

v samostatné části „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  

 

Další odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

10 13 01 odpady z cementu, vápna a sádry O 
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Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci 

odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená oprávněná 

osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů příslušná 

oprávnění. 

 

5.6.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako zedník + min. 5 let praxe v oboru)  

- 7x montážní dělník (vyučen v oboru zedník)  

- 2x pomocný dělník (proškoleni) 

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM 340 (oprávnění k řízení)  

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

 

5.6.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění výplní otvorů pro jižní objekt SO 01 stanovena 

na 7 dnů. Montáže výplní otvorů budou probíhat v měsíci lednu. 

 

5.6.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil VOLVO FM340 

 

5.6.8 – Schéma postupu výstavby 

 

 
 

 

5.7 – Montáž SDK příček 
 

 Dispozice bytů v objektu jsou rozděleny pomocí sádrokartonových příček. Tyto příčky 

budou tloušťky 100 mm s jednoduchým opláštěním a vloženou zvukovou izolací ISOVER 

tloušťky 60 mm.  
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5.7.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

 

Materiál Množství 

SDK deska RB (A) 12,5 mm 663,4 m2 

Profil R-UW 75 256 m 

Profil R-CW 75 671 m 

minerální izolace ISOVER tl. 60 mm 331,7 m2 

 

Pozn.: Výčet materiálu je stanoven pouze pro SO 01 – jižní objekt 

 

5.7.2 – Pracovní postup 

 

Vyměření budoucích příček 

 

 Pomocí značkovacího provázku bude vytýčen půdorys budoucích příček. Označení 

bude provedeno na podlaze, stěnách a na stropu. Vytyčujeme líc konstrukce, proto při 

vytyčování nesmíme zapomenout zohlednit tloušťku opláštění. Dále budou vytyčeny otvory 

pro dveře. Vytyčení půdorysu musí odpovídat projektové dokumentaci.  

 

Připojovací profily 

 

 Na připojovací profily R-UW nalepíme ze spodní strany napojovací těsnění a profil 

ukotvíme do podlahy pomocí natloukacích hmoždinek. Maximální vzdálenost kotvení je 800 

mm. Ke stěnám připevňujeme profily R-CW a i tyto profily opatříme ze spodní strany 

samolepicím těsněním. Profily krátíme nůžkami na plech.  

 

Stojiny z profilů R-CW 

 

 Profily R-CW vždy nejdřív vložíme do dolního a poté do horního připojovacího profilu. 

Stojina musí být vždy zasunuta minimálně 20 mm do připojovacího profilu. Stojiny rozmístíme 

po 60 cm. Stojiny a připojovací profily nespojujeme. V místě otvorů na dveře budou osazeny 

ocelové zárubně kotvené do postranních CW profilů. Nad otvorem bude provedena výměna 

pomocí UW profilu ohnutého pod úhlem 90°. Prostor nad otvorem vyplníme stojinami 

z kratších CW profilů.  

 

Opláštění první strany 

 

Při opláštění první strany příčky začínáme deskou o plné šířce. K opláštění používáme 

pokud možno celé SDK desky. K úpravě rozměrů SDK desek bude používán odlamovací nůž. 

Druhá strana opláštění se začne deskou poloviční šířky, aby bylo dosaženo překrytí spár. 

Sádrokartonové desky budou kotveny pomocí samořezných šroubů do svislých profilů CW. 

Maximální vzdálenost mezi šrouby je 250 mm.  

  

Vložení izolace a instalace 

 

 Po opláštění první strany příčky budou dovnitř uloženy veškeré instalace. Poté bude 

mezi profily CW vložena minerální izolace ISOVER tloušťky 60 mm.  
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Opláštění druhé strany a tmelení 

 

 Při opláštění druhé strany příčky začínáme deskou poloviční šířky, aby došlo 

k převázání spár jednotlivých desek oproti první straně opláštění. Po opláštění obou stran příčky 

přetmelíme spáry mezi deskami a mezi deskami a stěnami pomocí sádrového tmelu do kterého 

vtlačíme skelnou pásku kvůli objemovým změnám. Při tmelení musíme přetmelit i hlavičky 

šroubů. Po zaschnutí provedeme tmelení ještě jednou v šířce o něco málo větší než při prvním 

tmelení. Po zaschnutí tmelu tmelené oblasti přebrousíme brusnou mřížkou na sádrokarton a 

odstraníme tak veškeré nerovnosti.  

 

5.7.3 – Jakost a kontrola kvality 

 

Vstupní kontrola 

 

- Kontrola rovinnosti nosných konstrukcí (max. odchylka 5 mm na 2m lati) 

- Vstupní kontrola materiálu (kompletnost, neporušenost, velikost, množství) 

- Kontrola skladování materiálu 

 

Mezioperační kontrola 

 

- Kontrola vytyčení půdorysu příček 

- Kontrolují se hlavně zakryté konstrukce jako instalace a izolace 

- Kontrola dodržení vzdálenosti profilů 

- Kontrola přesnosti otvorů 

- Kontrola detailů napojení příček, napojení na stěny a strop  

- Kontrola kotvení jednotlivých SDK desek (počet šroubů) 

- Kontrola svislosti, pravoúhlosti a rovinnosti příček (± 2 mm na 2m lati) 

 

Výstupní kontrola 

 

- Kontrola neporušenosti a kompletnosti příček 

- Kontrola svislosti a rovinnosti příček (± 2 mm na 2m lati) 

- Kontrola kvality zatmelení všech spár 

 

5.7.4 – BOZP & ŽP 

 

Popis zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a základních směrnic pro ochranu 

životního prostředí je uveden v kapitole 5.1.4. Bližší specifikace BOZP je uvedena 

v samostatné části „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  

 

Další odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

17 06 04  izolační materiály O 

20 01 01 sádrokarton O 

10 13 01 odpady z cementu, vápna a sádry O 
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Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci 

odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená oprávněná 

osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů příslušná 

oprávnění. 

 

5.7.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako sádrokartonář + min. 5 let praxe v oboru)  

- 6x sádrokartonář (vyučen v oboru sádrokartonář)  

- 2x pomocný dělník (proškoleni) 

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM 340 (oprávnění k řízení)  

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

 

5.7.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění sádrokartonových příček pro jižní objekt SO 

01 stanovena na 8 dnů. Provádění SDK příček je plánováno na měsíc únor. 

 

5.7.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil VOLVO FM340  

 

5.7.8 – Schéma postupu výstavby 

 

 
 

5.8 – Provádění vnitřních omítek a obkladů 
 

Omítky budou provedeny jako dvouvrstvé ze suchých omítkových směsí Baumit. 

Nejdříve bude podklad navlhčen a bude aplikován Baumit přednástřik, který zabezpečí 

přilnavost omítky. Jádro omítky bude provedeno z vápenocementové omítky tloušťky 10 mm 

a na ni bude nanesena štuková omítka v tloušťce 2 mm. Pod obklady na WC, v kuchyni a v 

koupelně bude provedena pouze jádrová omítka. 
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5.8.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

 

Materiál Množství 

Baumit VorSpritzer (zrnitost 4 mm) 15 910 kg 

Baumit GrobPutz - jádrová omítka 36 360 kg 

Baumit FeinPutz - štuková omítka 5 460 kg 

Ceresit CT 17 penetr. nátěr 41 l 

Ceresit Classic lepidlo 816 kg 

Ceresit CE 33 spárovací tmel 112 kg 

obkládačky Color One 19,8x19,8 cm, barva bílá matná 204,1 m2 

 

Pozn.: Výčet materiálu je stanoven pouze pro SO 01 – jižní objekt 

 

5.8.2 – Pracovní postup 

 

Postřik přípravkem Baumit VorSpritzer 

 

 Povrch zdiva se očistí od prachu a nečistot. Suchý povrch je před omítáním navlhčen 

vodou. Po navlhčení se povrch opatří postřikem přípravkem Baumit VorSpritzer. Po nanesení 

přednástřiku bude následovat technologická přestávka 3 dny. 

 

Provedení jádrové vrstvy 

 

 Aby byla jádrová omítka nanesena v rovině, umístí se omítkové lišty. Na všech krajích 

a rozích se osadí rohové omítkové profily, resp. na plochách omítníky. Jsou to svislé pásy 

z pozinkovaného plechu umístěné ve vzdálenosti 1,2 – 1,5 m od sebe a jsou vodorovně i svisle 

vyvážené. Podle takto provedených omítníků se provede jádrová vrstva omítky. Jádrové omítky 

budou na stěny aplikovány pomocí strojní omítačky. Jádrová omítka se bude strhávat 

hliníkovou latí vedenou po omítnících směrem zespod nahoru. Asi po dvou hodinách se vrstva 

zhruba uhladí hladítkem tak, aby povrch zůstal drsný. Na stropy bude jádrová omítka nanesena 

stejným způsobem jako na konstrukce svislé. Po nanesení jádrové vrstvy omítky následuje 

technologická pauza dlouhá 10 dnů. 

 

Provedení štukové vrstvy 

 

 Na zatvrdlou jádrovou omítku bude nanesena štuková vrstva o mocnosti 2 mm. Nanáší 

se na jádrovou omítku krátkými pohyby ze strany na stranu a strhává se nerezovým hladítkem, 

kterým se také daná omítka vyhladí a vyrovná. Konečná úprava povrchu se provádí filcovým 

hladítkem a krouživými pohyby jej zlehka vyhladí a sjednotí. 

 

Provedení obkladů stěn 

 

 Nejprve bude proveden hloubkový penetrační nátěr přípravkem Ceresit CT 17. Pomocí 

laserového nivelačního přístroje bude určena základní vodorovná linie, která bude sloužit jako 

vodítko při obkládání. Stěny se rozměří tak, aby nevznikaly příliš malé dořezy obkladaček na 

žádné straně. Obklad lepíme na stěnu pomocí lepidla Ceresit Classic a zubovou stěrkou jej 

nanášíme na stěnu. Obklady lepíme od nanesené linie směrem nahoru a následně směrem dolů. 

Poslední řada obkladu u podlahy bude nalepena až po položení dlažby. Spáry mezi obklady 

budou vyplněny spárovacím tmelem Ceresit CE 33. 
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5.8.3 – Jakost a kontrola kvality 

 

Vstupní kontrola 

 

- Kontrola rovinnosti nosných konstrukcí (max. odchylka je 5 mm na 2m lati) 

- Kontrola rozvodů a instalací + jejich vyzkoušení 

- Vstupní kontrola materiálu (kompletnost, neporušenost, množství, typ) 

- Kontrola skladování materiálu 

 

Mezioperační kontrola 

 

- Kontrola pohledová – kvalita provedené omítky 

- Kontrola svislosti a rovinnosti omítek (± 2 mm na 2m lati) 

- Kontrola přídržnosti omítek k podkladu 

- Kontrola vyznačení místa budoucích obkladů 

 

Výstupní kontrola 

 

- Kontrola svislosti a rovinnosti omítek (± 2 mm na 2m lati) 

- Vizuální kontrola kvality provedené omítky 

 

5.8.4 – BOZP & ŽP 

 

Popis zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a základních směrnic pro ochranu 

životního prostředí je uveden v kapitole 5.1.4. Bližší specifikace BOZP je uvedena 

v samostatné části „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  

 

Další odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

17 01 03  keramické výrobky O 

10 13 11 směsné materiály na bázi cementu O 

10 13 01 odpady z cementu, vápna a sádry O 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci 

odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená oprávněná 

osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů příslušná 

oprávnění. 

 

5.8.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako omítač + min. 5 let praxe v oboru)  

- 10x omítač (vyučen v oboru omítač)  

- 2x pomocný dělník (proškoleni) 

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM 340 (oprávnění k řízení) 

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 
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5.8.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění vnitřních omítek a obkladů pro jižní objekt SO 

01 stanovena na 26 dnů. Provádění vnitřních omítek je plánováno na měsíc březen až duben. 

 

5.8.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil VOLVO FM340  

- silo pro suché omítkové směsi Baumit včetně směšovacího čerpadla EMP a aplikační pistole 
 
5.8.8 – Schéma postupu výstavby 

 

 

 

5.9 – Provádění podlah 
 

 V budově budou provedeny podlahy se třemi druhy nášlapných vrstev. Jedná se o 

nášlapnou vrstvu z keramických dlaždic, laminátových desek a PVC. U keramické dlažby se 

jedná o keramické dlaždice Color Two 19,7 x 19,7 cm barvy bílé matné. Laminátové desky 

jsou typu Emorion Classic 31 tloušťky 7 mm, která bude kladena na podklad Mirelon. Jako 

PVC podlahová krytina bude použito linoleum Novoflor extra tl. 2 mm lepené na podklad 

pomocí Chemoprenu. 

 

5.9.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

 

Materiál Množství 

dlaždice 19,7 x 19,7 cm Color Two, bílá matná 616,3 m2 

laminátové desky Emotion Classic 31 tl. 7 mm 221,7 m2 

linoleum Novoflor extra tl. 2 mm 307,2 m2 

Izolace Steprock HD 40 mm tepelná izolace 194,5 m2 

Izolace Steprock ND 30 mm kročejová izolace 690,3 m2 

lepidlo Ceresit Classic 2 095 kg 

samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 tl. 40 mm 884,8 m2 



 

62 

 

separační PE fólie 973,3 m2 

Mirelon podklad 221,7 m2 

lepidlo Chemopren na linoleum  92 l 

 

Pozn.: Výčet materiálu je stanoven pouze pro SO 01 – jižní objekt 

 

5.9.2 – Pracovní postup 

 

Provádění izolace a potěru 

 

 V 1. NP bude nejprve provedena hydroizolace z asfaltových pásů, která bude napojena 

na izolaci provedenou pod stěnami. Poté budou uloženy desky izolace. V 1. NP bude použita 

izolace tepelná Steprock HD tl. 40 mm. V ostatních patrech bude použita kročejová izolace 

Steprock ND tl. 30 mm. Po obvodu místnosti bude uložen dilatační okrajový pásek. Na desky 

izolace bude položena separační PE fólie. Přesahy jednotlivých pásů je nutné udržovat alespoň 

10 cm. Poté může být provedena vrstva anhydritového samonivelačního potěru. Zamíchaná 

homogenní směs Cemix 110 se rozprostře na připravený podklad a bude hutněn hladítkem. Poté 

bude celá plocha zahlazena kovovým hladítkem. Teplota prostředí i materiálu během aplikace 

a zrání potěru musí být v rozmezí +5 až +25° C. Dále je nutné chránit vrstvu před účinky 

tepelného záření a průvanu. Povrch je pochůzný po cca 24 hodinách. Je nutné potěr po dobu 

prvních 3 dnů od aplikace dostatečně ošetřovat a jemně kropit vodou.  

 

Nášlapná vrstva z laminátových desek 

 

Dostatečně zatvrdlý potěr se očistí a zamete. Podkladní vrstva podlahy musí být suchá, 

čistá a rovná. Na podkladní vrstvu položíme pěnovou podkladní vrstvu Mirelon, kterou 

vytáhneme 50 mm na stěny. Poté následuje aplikace laminátové pochozí vrstvy. Laminátové 

desky tl. 7 mm spojujeme pomocí zámků Just click a na koncích zkracujeme na požadovaný 

rozměr. Dbáme na převázání spár. Překrytí čelních spojů od řady k řadě musí být min. 30 cm. 

Následuje položení okrajové lišty. Montáž bude provedena pomocí příchytek kotvených do 

stěny šrouby po cca 30 cm.  

 

Nášlapná vrstva z PVC 

 

 Vrstva linolea Novoflor extra tl. 2 mm bude lepena přímo na podkladní potěr. Pomocí 

válečku nebo štětce bude nanesena tenká vrstva lepidla Chemopren na podklad a poté bude 

uložena vrstva linolea. Linoleum krátíme na požadovaný rozměr pomocí odlamovacího nože. 

Po položení celé vrstvy následuje provedení okrajové lišty. 

 

Nášlapná vrstva z keramických dlaždic 

 

 Na podklad naneseme vrstvu hydroizolační stěrky. Následuje technologická přestávka 

24 hodin. Poté naneseme vrstvu lepidla pomocí zubové stěrky. Na takto připravený podklad 

klademe dlaždice. Dlažba bude prováděna na vazbu se spárováním tl. 5 mm. Pro udržení spár 

vkládáme dlaždicové kříže. Před pokládáním dlažby musí být řádně provedeno zaměření. Ve 

směru kladení se napne vodící provázek a podle něj se dlažba vyrovnává. Po položení dlaždic  

následuje připevnění soklových dlaždic. Na zadní stranu soklové dlaždice naneseme lepidlo a 

dlaždice nalepíme na stěnu. Přitom dodržujeme průběh spár jako na podlaze. Po úplném 

zatvrzení lepidla můžeme začít se spárováním podlahy. Přechod mezi soklovými a 
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podlahovými dlaždicemi a rovněž svislé spáry v rozích místnosti vyspárujeme trvale elastickou 

silikonovou hmotou. 

 

5.9.3 – Jakost a kontrola kvality 

 

Vstupní kontrola 

 

- Kontrola rovinnosti podkladních konstrukcí (max. odchylka 2 mm na 2m lati) 

- Kontrola vlhkosti podkladu (max. vlhkost 0,5 %) 

- Vstupní kontrola materiálu (kompletnost, neporušenost, množství, typ, barva) 

- Kontrola skladování materiálu 

 

Mezioperační kontrola 

 

- Kontrola dodržení spár a jejich přímosti 

- Kontrola podmínek pro kladení (teplota min. +5 °C, vlhkost max. 0,5%) 

- Kontrola dodržení technologických přestávek 

 

Výstupní kontrola 

 

- Kontrola rovinnosti finální nášlapné vrstvy (± 2 mm na 2m lati) 

- Kontrola pohledová – kvalita provedené nášlapné vrstvy 

- Kontrola přímosti spár a zaspárování 

 

5.9.4 – BOZP & ŽP 

 

Popis zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a základních směrnic pro ochranu 

životního prostředí je uveden v kapitole 5.1.4. Bližší specifikace BOZP je uvedena 

v samostatné části „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  

 

Další odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

17 01 03  keramické výrobky O 

10 13 11 směsné materiály na bázi cementu O 

03 01 05 laminátové desky O 

17 06 04  izolační materiály O 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci 

odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená oprávněná 

osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů příslušná 

oprávnění. 

 

5.9.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako podlahář + min. 5 let praxe v oboru)  

- 8x podlahář (vyučen v oboru podlahář)  

- 2x pomocný dělník (proškoleni) 
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- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM 340 (oprávnění k řízení) 

 

5.9.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění podlah pro jižní objekt SO 01 stanovena na 30 

dnů. Provádění podlah je plánováno na měsíc leden až duben. 

 

5.9.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil VOLVO FM340  

 

5.9.8 – Schéma postupu výstavby 

 

 
 

5.10 – Fasáda  
 

 Fasáda bude na daném objektu řešena dvěma způsoby. Na části objektu bude omítka 

jádrová, na kterou bude nanesena vrstva lepidla, do které bude vtlačena armovací tkanina a 

následně aplikována silikonová omítka. Na druhé části objektu bude zhotovena prosklená 

fasáda, která se bude skládat ze skleněných bezpečnostních tabulí tl. 4,4 mm kotvených do 

kovového rámu připevněného k nosným konstrukcím objektu.  

 

5.10.1 – Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

 

Materiál Množství 

Baumit VorSpritzer (zrnitost 4 mm) 5 775 kg 

Baumit GrobPutz - jádrová omítka 13 200 kg 

Baumit SilikonTop – silikonová omítka  2 640 kg 

lepící stěrka Baumit 2 475 kg 

armovací tkanina perlinka 824,4 m2 

kovový rošt + skleněné bezpečnostní tabule tl. 4,4 mm 135,8 m2 

 

Pozn.: Výčet materiálu je stanoven pouze pro SO 01 – jižní objekt 



 

65 

 

5.10.2 – Pracovní postup 

 

Vnější omítky 

 

Po zhotovení fasádního lešení okolo celého objektu může být zahájeno provádění 

vnějších omítek. Povrch zdiva se očistí od prachu a nečistot. Suchý povrch je před omítáním 

navlhčen vodou. Po navlhčení se povrch opatří postřikem přípravkem Baumit VorSpritzer. Po 

nanesení přednástřiku bude následovat technologická přestávka 3 dny. Tloušťka jádrové vrstvy 

je 10 mm. Jádrová vrstva bude nanesena pomocí strojní omítačky. Nerovný povrch nahozeného 

jádra se strhává širší latí, zaručující předepsanou tloušťku jádra a jeho přesnou rovinu. Jádro se 

strhává co nejdříve po nahození, aby nezaschlo. Po 2 hodinách se zhruba uhladí dřevěným 

hladítkem. Jádro schne 1 mm za 1 den, což odpovídá 10 dnům technologické přestávky. Na 

zatvrdlé jádro se nanáší lepící stěrka Baumit tl. 3 mm, do které se vtláčí armovací tkanina. 

Nejdříve se nerezovým hladítkem nanese vrstva lepidla. Poté se do této vrstvy vtlačí perlinka a 

přetře se další vrstvou lepící stěrky. Následuje technologická přestávka 48 hodin. Poté bude 

celý povrch napenetrován pro lepší přídržnost finální vrstvy a po vyschnutí může být zahájeno 

nanášení finální silikonové omítky. Silikonová omítka bude nanášena rovnoměrně na podklad 

v tloušťce 2 mm pomocí nerezového hladítka. Povrch omítky bude poté zarovnán hladítkem a 

přebytečná hmota bude stažena. 

 

Prosklená fasáda 

 

 Montáž prosklené fasády provede specializovaná firma. Nejdříve budou osazeny 

kovové kotvicí profily, které budou kotveny po obvodu všech nosných konstrukcí v místě, kde 

budou instalovány skleněné tabule. Do těchto profilů budou zakotveny vnitřní nosné profily a 

bude vytvořen rastr pro kotvení skleněných tabulí. Rastr musí svými rozměry odpovídat 

velikost skleněných tabulí, což je 1x1 m. Poté budou do takto připraveného rastru 

přišroubovány skleněné tabule a všechny spáry mezi skleněnými tabulemi a obvodovými 

konstrukcemi budou vyplněny pryžovými těsnicími prvky.  

 

5.10.3 – Jakost a kontrola kvality 

 

Vstupní kontrola 

 

- Kontrola rovinnosti nosných konstrukcí (max. odchylka 5 mm na 2m lati) 

- Vstupní kontrola materiálu (kompletnost, neporušenost, množství, typ) 

- Kontrola skladování materiálu 

 

Mezioperační kontrola 

 

- Kontrola kotvení nosných profilů prosklené fasády 

- Kontrola svislosti a rovinnosti omítek (± 2 mm na 2m lati) 

- Kontrola přídržnosti omítek k podkladu 

 

Výstupní kontrola 

 

- Kontrola neporušenosti a ukotvení prosklené fasády 

- Kontrola svislosti a rovinnosti omítek (± 5 mm na 2m lati) 

- Vizuální kontrola kvality provedené omítky 
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5.10.4 – BOZP & ŽP 

 

Popis zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a základních směrnic pro ochranu 

životního prostředí je uveden v kapitole 5.1.4. Bližší specifikace BOZP je uvedena 

v samostatné části „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  

 

Další odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

17 01 03  keramické výrobky O 

10 13 11 směsné materiály na bázi cementu O 

10 13 01 odpady z cementu, vápna a sádry O 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci 

odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená oprávněná 

osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů příslušná 

oprávnění. 

 

5.10.5 – Pracovní četa 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako omítač + min. 5 let praxe v oboru)  

- 10x omítač (vyučen v oboru omítač)  

- 4x montážní dělník (min. 2 roky praxe v oboru montáží prosklených fasád) 

- 2x pomocný dělník (proškoleni) 

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM 340 (oprávnění k řízení) 

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

 

5.10.6 – Časová rozvaha 

 

Dle časového harmonogramu je doba provádění fasády pro jižní objekt SO 01 stanovena na 20 

dnů. Provádění fasády je plánováno na měsíc leden. 

 

5.10.7 – Těžká mechanizace 

 

- nákladní automobil VOLVO FM340  

- silo pro suché omítkové směsi Baumit včetně směšovacího čerpadla EMP a aplikační pistole 
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5.10.8 – Schéma postupu výstavby 
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1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 

               

1.1 – Základní popis stavby 

 
 Tento technologický předpis je zpracován pro výstavbu souboru dvou multifunkčních 

objektů ve Zlíně-Příluky. Jedná se o dva shodné čtyřpodlažní nepodsklepené objekty. Budovy 

jsou účelově rozděleny na části označené A, B a C. Část C obou objektů bude sloužit 

administrativě a budou zde umístěny kanceláře. Část A a B obsahuje v prvním patře prodejní 

plochy, místnosti pro skladování a hygienické zázemí. Ve druhém patře těchto částí jsou 

navrženy kanceláře a třetí a čtvrté podlaží je rezervováno pro bytové jednotky. V obou těchto 

podlažích jsou dva byty. Bytová jednotka v části A má větší podlahovou plochu, než bytová 

jednotka v části B. Dispozičně oba byty obsahují kuchyň, koupelnu, obývací pokoj a další dva 

pokoje. Byt v části A má samostatné WC. Dále bude v západní části pozemku vybudováno 

parkoviště se 14 parkovacími místy určenými pro obyvatele bytových jednotek a pro 

zaměstnance administrativní části budov. Toto parkoviště i příjezdová cesta k parkovacím 

místům napojená na místní komunikaci ulice Nebeská jsou provedeny s asfaltovým krytem.  

 

Konstrukčně jsou oba objekty řešeny jako zděné stavby v systému Porotherm.  

 

- Obvodový plášť bude po celém obvodu proveden z nosných keramických tvárnic 

Porotherm 400 mm. 

- Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm tl. 250 mm. 

Příčky tloušťky 150  mm jsou provedeny z tvárnic Porotherm 150 a příčky tl. 100 

mm budou provedeny ze sádrokartonu s vloženou izolací tl. 60 mm.  

- Pro podepření stropní desky ve velkých místnostech budou provedeny 

železobetonové monolitické sloupy čtvercového průřezu o rozměru 250 x 250 mm. 

Přes tyto sloupy prochází železobetonové monolitické průvlaky, průřezu 25 x 25 cm. 

- Stropní konstrukce je navržená jako křížem vyztužená železobetonová monolitická 

deska tloušťky 170 mm. 

- Okenní a dveřní otvory budou opatřeny překlady v potřebných typizovaných 

délkách systému Porotherm.  

- Budovy budou založeny na železobetonových základových pasech a patkách z ŽB 

C20/25. Pod základy bude proveden podkladní beton tl. 10 cm z betonu C8/10. 

Polštář základů bude proveden ze štěrkopísku, který bude zhutněn. Hloubka 

založení objektů je navržena na 1,3 m. Základová deska bude vyztužena KARI sítí 

s oky 150x150 mm průměru 6 mm a bude mít tloušťku 150 mm. 

- Střešní konstrukce bude řešena jako plochá střecha pokrytá PVC fólií Fatrafol tl. 1,5 

mm s vnitřními dešťovými vpusťmi. Po celém obvodu střechy bude vyzděná atika, 

jejíž horní hrana je navržena ve výšce 12,53 m.  
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Staveniště se nachází na mírně svažitém pozemku. Hodnota radonového indexu pozemku je 

nízká, proto není nutné speciální zabezpečení. Bude použita izolace proti zemní vlhkosti 

tvořená asfaltovými pásy DEKGLASS G200. Základová zeminy je III. třídy těžitelnosti tuhé 

konzistence s objemovou hmotností 2000 kg/m3.  

 

Přípojky elektřiny, plynu a kanalizace budou napojeny na hlavní řády vedené pod komunikací 

v ulici Nebeská a vodovodní přípojka bude napojena na hlavní řád vedený pod komunikací 

v ulici Duhová. 

 

1.2 – Obecné informace o procesu 

 
 Zdivo objektů bude z keramických cihelných tvarovek systému POROTHERM. 

Obvodové zdivo bude z tvarovek POROTHERM 40 tloušťky 400 mm a vnitřní nosné zdivo 

bude provedeno z tvarovek POROTHERM 25 AKU SYM tloušťky 250 mm. Zdivo bude zděno 

na maltu POROTHERM TM. Jako nadokenní a nadedveřní překlady v obvodovém a vnitřním 

nosném zdivu budou použity překlady POROTHERM KP 7. V prvním podlaží obou objektů 

v místnostech, které budou sloužit jako prodejní plochy, se nachází prosklené výlohy o světlém 

rozpětí 6 m. Pro tyto otvory budou použity překlady POROTHERM KP XL. Pro nadedveřní 

překlady ve zděných příčkách budou použity překlady POROTHERM KP 14,5. Jako zateplení 

železobetonových ztužujících věnců a překladů bude použita izolační deska Lignopor tloušťky 

120 mm.  

 

2. Převzetí pracoviště 

2.1 – Převzetí pracoviště 
 

 Pracoviště bude předáno s veškerou dokumentací skupině pracovníků, která provede 

zdění obvodových a vnitřních nosných stěn. Staveniště a jeho zařízení bude zkontrolováno a o 

předání bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

2.2 – Připravenost stavby 
 

 Před zahájením prací již budou provedeny základové konstrukce a tyto musí být 

dostatečně vyzrálé. Vyzrálost a pevnost základových konstrukcí musí být zkontrolována podle 

pokynů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu. Dále musí být provedeny veškeré ležaté 

rozvody pod základovou deskou včetně všech vyvedených napojení na svislé vedení. Před 

zahájením prací musí být pracoviště vyklizeno, aby nic nebránilo provádění zdicích prací, a 

dále musí být zkontrolována rovinnost podkladní konstrukce (max. odchylka od roviny je 5 

mm). Specifikace všech prováděných kontrol jsou uvedeny v části Kontrolní a zkušební plán. 

Výsledky kontroly budou zapsány do stavebního deníku.  

 

2.3 – Připravenost staveniště 
 

Oplocení staveniště a komunikace 

 

Celé staveniště bude souvisle oploceno mobilním neprůhledným plotem Iron Silver 

z pozinkovaného plechu výšky 2,0 m. Oplocení staveniště bude označeno na každých 10 m 

výstražnou značkou s oznámením, že se jedná o staveniště a že vstup nepovolaných osob je zde 

zakázán. Navržené neprůhledné oplocení je dostatečné i z hlediska zajištění bezpečnosti 
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zrakově a pohybově postižené. Vjezd na staveniště je umožněn ze dvou stran uzamykatelnými 

dvoukřídlými bránami šířky 5 m. Jedna brána je umístěna z jižní strany staveniště z ulice 

Nebeská a bude sloužit pro zásobování stavby materiálem. Příjezdová cesta z jižní strany je 

široká 3,5 m a je provedena ze štěrkopísku mocnosti 150 mm, frakce 0-32 hutněného 

válcováním a vede směrem pod stacionární jeřáb, který bude materiál přemísťovat z dopravních 

prostředků na staveništní skládku. Druhá vjezdová brána na staveniště vede z východní strany. 

Příjezdová cesta z východní strany je široká 3,5 m a je provedena z cihlového recyklátu 

mocnosti 150 mm, frakce 0-40 hutněného válcováním a bude sloužit k dopravě betonové směsi 

pro betonáž. Obě brány budou označeny upozorňujícími značkami a zákazem vstupu na 

staveniště. Vjezdové brány na staveniště budou vždy po odchodu pracovníků uzamčeny.  

Bezpečnost staveniště a jeho ohrazení musí být pravidelně kontrolována, aby nemohlo dojít ke 

zranění třetích osob. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, musí být neprodleně sjednána 

náprava. 

 

Staveništní přípojky a rozvody 

 

Staveništní rozvod vody bude připojen na v předstihu vybudovanou vodovodní přípojku 

objektu. Vodovodní přípojka je vyznačena na výkresu situace. Rozvod vody pro zařízení 

staveniště bude napojen ve vstupní šachtě vodovodu, která se nachází ve východní části 

staveniště. Poloha této šachty je patrná z výkresu zařízení staveniště. Staveništní přípojka vody 

bude přivedena ke směšovacímu čerpadlu míchacího centra a k buňkám zařízení staveniště, 

které budou plnit funkci hygienického zázemí pro pracovníky. 

 

Dále byla pro objekty zřízena přípojka elektrické energie, která je napojena z ulice 

Nebeská. Na tuto přípojku bude napojena rozvodná skříň s elektroměrem pro rozvod elektrické 

energie na staveništi (umístění rozvodné skříně je vyznačeno na výkresu zařízení staveniště). 

Přípojka elektrické energie je vyznačena na výkresu situace. Elektrická energie pro zařízení 

staveniště musí být přivedena ke stacionárnímu jeřábu, stavebním výtahům a také k buňkám 

zařízení staveniště. Všechny tyto rozvody jsou patrné z výkresu zařízení staveniště.  

 

Likvidace odpadní vody bude řešena pomocí kanalizační přípojky jednotné kanalizace 

na uliční řad v ulici Nebeská. Staveništní sociální zařízení budou napojeny do této kanalizační 

přípojky v revizní šachtě umístěné v jižní části staveniště. Staveništní kanalizační přípojka je 

zakreslena na výkresu zařízení staveniště. 

 

Kontejnery zařízení staveniště 

 

V jihozápadní části staveniště budou na staveništi umístěny kontejnery pro skladování, 

kancelář stavbyvedoucího, šatny a sociální zařízení – umývárny s toaletami. Všechny tyto 

objekty jsou znázorněny na výkresu zařízení staveniště. 

 

Zpevněné plochy a skladovací prostory 

 

Materiál pro zdění svislých konstrukcí jako keramické tvarovky, překlady a malty 

budou na staveništi skladovány na paletách na zpevněné ploše vytvořené zhutněným 

štěrkopískem frakce 0-32 mm. Tato plocha je na výkrese zařízení staveniště označena jako S1. 

Všechny prvky budou chráněny před povětrnostními vlivy přikrytím igelitem. Drobné nářadí 

bude uskladněno v uzamykatelném skladovacím kontejneru, který bude umístěn v jihozápadní 

části staveniště. Poloha tohoto kontejneru je patrná z výkresu zařízení staveniště.   
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Pro zapatkování stacionárního jeřábu Liebherr 63K bude ve střední části staveniště 

vytvořena zpevněná plocha, která bude tvořena silničními betonovými panely. Celková plocha 

bude mít potom 6x8 m a bude vyskládána panely o rozměrech 3000x2000 mm a výšky 180 

mm. Uspořádání panelů je patrné z výkresu zařízení staveniště. Dále bude na staveništi 

vytvořena zpevněná plocha pro zapatkování autočerpadla betonové směsi SCHWING S28X. 

Tato zpevněná plocha bude také vytvořena ze silničních betonových panelů a celková plocha 

bude 6x9 m.  

 

3. Materiál 

3.1 – Výpis materiálu 

Název Označení 
Rozměry 

[mm] 

Spotřeba 

[m2] 
ks/m2 

ks 

celkem 
ks/paleta 

počet 

palet 

Obvodové 

zdivo 

POROTHERM 

40 P+D 
247x400x238 660,8 16 10 573 60 177 

Zdivo atiky 
POROTHERM 

38 T PROFI 
247x380x238 21,6 16 344 72 5 

Vnitřní 

nosné zdivo 

POROTHERM 

25 AKU SYM 
372x250x238 464,6 10,7 4 972 60 83 

Vnitřní 

příčky 

POROTHERM 

14 P+D 
497x140x238 17,0 8 136 80 2 

Překlad  
POROTHERM 

KP 7 100 
70x238x1000 - - 16 20 1 

Překlad  
POROTHERM 

KP 7 125 
70x238x1250 - - 54 20 3 

Překlad  
POROTHERM 

KP 7 150 
70x238x1500 - - 56 20 3 

Překlad  
POROTHERM 

KP 7 225 
70x238x2250 - - 48 20 3 

Překlad  
POROTHERM 

KP 7 250 
70x238x2500 - - 32 20 2 

Překlad 
POROTHERM 

KP 7 300 
70x238x3000 - - 3 20 1 

Překlad 
POROTHERM 

KP 7 350 
70x238x3500 - - 24 20 2 

Překlad 
POROTHERM 

KP XL  
70x238x6500 - - 2 - - 

Zateplení 

překladů  

Izolační desky 

Lignopor 
120x500x2000 83,8 1 84 36 3 

Zdící malta 
POROTHERM 

TM 
- 1183 20 kg 

23 660 

kg 
55 pytlů 22 

Zakládací 

malta 

POROTHERM 

Profi AM 
- - - 1 875 kg 48 pytlů 2 

 

Další materiály: 

Penetrační nátěr DEKPRIMER – 74,1 m2 (0,3 kg/m2) => 23 kg => 2 balení (po 12 kg)  

Hydroizolační pásy DEKGLASS G200 – 74,1 m2 (role 10 m2) => 8 rolí 

Beton překladů C20/25 S3 – 1,08 m3 

Ocel na vyztužení překladů S 10 505 – 0,084 t 

 

Pozn.: Výčet materiálu je uveden pro jeden objekt. 
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3.2 – Primární doprava 
 

- Veškeré zdící prvky včetně překladů a pytlovaných malt budou přiváženy na paletách 

nákladním vozem VOLVO FM 340 a budou na staveništní skládku (označenou S1 ve výkrese 

zařízení staveniště) uloženy pomocí stacionárního jeřábu. Firma MPL stavebniny, ze které 

budou materiály pro zdění přiváženy, se nachází přímo na Příluku a je vzdálena 1,5 km od 

staveniště. Specifikace dopravního prostředku jsou uvedeny v části Návrh strojní sestavy tohoto 

dokumentu. 

 

- Drobný materiál a nářadí bude na staveniště přivezen pomocí automobilu Volkswagen 

Transporter (skříňový vůz). Specifikace dopravního prostředku jsou uvedeny v části Návrh 

strojní sestavy tohoto dokumentu. 

 

- Pracovníci se budou na staveniště dopravovat prostřednictvím automobilu Volkswagen 

Transporter Kombi. Specifikace dopravního prostředku jsou uvedeny v části Návrh strojní 

sestavy tohoto dokumentu. 

 

3.3 – Sekundární doprava  
 

- Drobný materiál bude převážen ve stavebních kolečkách nebo ručně. 

 

- Připravené maltové směsi budou na místo spotřeby přenášeny ručně v plastových 

maltovnících a do vyšších podlaží budou převáženy pomocí stavebních výtahů. 

 

- Pro dopravu palet se zdícími prvky na místo zpracování nebo do vyšších pater bude sloužit 

stacionární jeřáb Liebherr 63K, který bude zapatkován na zpevněné ploše označené S0 na 

výkresu zařízení staveniště. Specifikace tohoto stroje jsou uvedeny v části Návrh strojní sestavy 

tohoto dokumentu. 

 

3.4 – Skladování 

 
Zdící materiály včetně překladů a pytlovaných malt budou skladovány na paletách 1180 

x 1000 mm obalených fólií, které budou umístěny na zpevněné ploše z hutněného štěrkopísku 

frakce 0-32 mm. Tato plocha je označena na výkrese zařízení staveniště jako S1. Materiály 

budou předzásobovány pouze pro vybudování daného podlaží, tudíž se nepředpokládá 

dlouhodobé skladování pytlovaných směsí, jež by tímto mohly být degradovány. Role 

hydroizolačních pásů DEKGLASS G200 se musí skladovat ve svislé poloze a musí být 

chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. Proto budou skladovány ve 

skladovacím kontejneru označeném B1 na výkrese zařízení staveniště. Na staveništi bude tento 

uzamykatelný skladovací kontejner umístěn v jihozápadní části pozemku. Tento kontejner bude 

sloužit také pro uskladnění drobného nářadí. 

 

4. Pracovní podmínky 

4.1 – Obecné podmínky 
 

Pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00. Pracovníci mají během dne nárok na dvě 

půlhodinové přestávky. Na staveništi je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné 

návykové látky. Každý z pracovníků se musí na žádost stavbyvedoucího podrobit případné 
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dechové zkoušce. Všichni pracovníci musí prokazatelně používat přidělené osobní ochranné 

pracovní pomůcky (ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní oděv a pevnou obuv). Jednotlivé 

práce mohou provádět pouze pracovníci k tomu pověření a musí mít pro danou činnost příslušná 

oprávnění. Manipulaci s jeřábem mohou provádět pouze pracovníci, kteří vlastní jeřábnický 

průkaz. Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP a každý pracovník 

stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis.  

Poté bude pracovníkům sdělen plán a postup prací a budou jim také poskytnuty informace o 

sociálních zařízeních a místech s přívodem elektrické energie, popřípadě vody apod. Základní 

hygienické podmínky budou zajištěny stavební buňkou s hygienickým zázemím obsahujícím 

sprchu, umyvadla a toalety.  

 

4.2 – Podmínky procesu 

 
Zdící proces bude zahájen po dokončení betonáže základů a podkladní železobetonové 

desky a po technologické pauze, při které nabyde beton požadované pevnosti.  
 

Práce budou probíhat jen za příznivých teplotních podmínek +5 až +30°C. Cihly je 

nutné chránit před provlhčením jak při skladování, tak po vyzdění. Teplota vzduchu a materiálu 

nesmí během zpracování a tuhnutí malty klesnout pod +5 °C. Do malty není možné přidávat 

žádné jiné materiály (např. prostředky na ochranu proti mrazu). Horní plochu poslední vrstvy 

cihel je třeba (zvláště při vyšších teplotách) před nanesením malty navlhčit (postříkat malířskou 

štětkou). Stávající zdi musí být chráněny před deštěm, aby do dutin zdiva nezatékala voda a 

následně nezamrzalo a nepraskalo zdivo. Proto musí být vždy poslední vrstva zdiva zakryta 

igelitem a musí být přitížena. 

 

Při provádění prací je nutno respektovat povětrnostní podmínky a v případě zhoršení počasí, 

zejména pak v případě: 

 

- bouře, silného deště, sněžení nebo tvoření námrazy 

- snížené viditelnosti pod 30 m v místě práce  

- nebo větru (nad 8 m/s kvůli stabilitě jeřábu)  

 

budou práce přerušeny do doby, než bude pracoviště uvedeno do stavu, aby bylo možné 

pokračovat.  

 

5. Pracovní postup 

Jako obvodové zdivo budou použity keramické tvarovky POROTHERM 40 tloušťky 

400 mm a vnitřní nosné zdivo bude provedeno z tvarovek POROTHERM 25 AKU SYM 

tloušťky 250 mm. Zdivo bude zděno na maltu POROTHERM TM. Jako nadokenní a 

nadedveřní překlady v obvodovém a vnitřním nosném zdivu budou použity překlady 

POROTHERM KP 7. V prvním podlaží obou objektů v místnostech, které budou sloužit jako 

prodejní plochy, se nachází prosklené výlohy o světlém rozpětí 6 m. Pro tyto otvory budou 

použity překlady POROTHERM KP XL. V obvodovém zdivu budou překlady a ztužující 

železobetonové věnce zatepleny izolační deskou Lignopor tl. 120 mm. Tato izolační deska bude 

sloužit jako ztracené bednění pro betonáž ztužujících věnců. Jako nadedveřní překlady 

v příčkách budou použity překlady POROTHERM KP 14,5. Zdící práce budou zakončeny 

uložením a ukotvením izolačních desek Lignopor a tímto bude stavba připravena pro provádění 

železobetonové monolitické stropní konstrukce. 
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1) Vyměření budoucích zdí 

 

 Nejdříve bude podkladní železobetonová deska očištěna od nečistot a bude 

zkontrolována její vyzrálost, pevnost, rovinnost a neporušenost podle specifikací uvedených 

v Kontrolním a zkušebním plánu. Poté bude provedeno půdorysné vytýčení zdí pomocí 

teodolitu, provázku a olovnice. Dále musí být vytýčeny a označeny všechny otvory pro dveře. 

Vytýčení zdiva musí odpovídat projektové dokumentaci a musí být důkladně zkontrolováno. 

 

 2) Položení hydroizolace 

 

 Pásy hydroizolace DEKGLASS G200 budou nataženy po obvodu 1. nadzemního 

podlaží objektu pod budoucím nosným obvodovým zdivem. Nejdříve musí být podklad pro 

natavení hydroizolačních pásů opatřen penetračním nátěrem přípravkem DEKPRIMER. 

Podklad určený k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 

Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit. Před nanesením přípravku 

DEKPRIMER je třeba obsah nádoby důkladně promíchat. Penetraci je nutné provádět pouze za 

suchého počasí a při teplotě podkladu min. +5 °C. Nanáší se rovnoměrně pomocí štětky nebo 

válečku. Pásy hydroizolace budou natavovány plamenem na podklad opatřený nátěrem 

DEKPRIMER tak, že pásy budou přesahovat 150 mm na každou stranu od hran budoucích zdí 

prvního podlaží z důvodu pozdějšího napojení na vodorovné i svislé hydroizolace. Pás 

hydroizolace je široký 1 m, bude tedy nařezán na požadovanou šířku. Čelní přesah jednotlivých 

pásů musí být minimálně 100 mm. Minimální teplota vzduchu, pásu a podkladu při zpracování 

je stanovena na +10 °C. V případě nutnosti pokládat pásy za teplot od +5 do +10 °C je nutné 

skladovat role pásů ve vytápěné místnosti až do pokládky. Na uložené pásy hydroizolace budou 

poté vyměřeny a zakresleny budoucí zdi. Vytýčení zdí musí být zkontrolováno včetně délky 

úhlopříček a umístění otvorů ve zdivu (dveřní otvory).  

 

 
Obrázek 1 - Vyměření zdiva po pokládce hydroizolačních pásů [24] 

 

 3) Založení první vrstvy zdiva 

 

 Po kontrole rozměření zdiva na připravenou hydroizolaci může být nanesena zakládací 

malta POROTHERM Profi AM a může být započato vyzdívání. Zakládací malta bude 

připravována pomocí kontinuální míchačky a poté bude přivážena v plastových maltovnících o 
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objemu 90 l k místu spotřeby. Nivelačním přístrojem zaměříme nejvyšší bod na základové 

desce a podle toho bude nanášena zakládací malta. V tomto nejvyšším bodě musí být minimální 

tloušťka vrstvy zakládací malty 10 mm. Maximální tloušťka nanášené vrstvy zakládací malty 

je 40 mm. Vrstva zakládací malty musí být dokonale rovná a souvislá. Zakládací maltu 

strháváme hliníkovou latí. K místu budoucích zdí dopravíme materiál v požadované míře a 

druhu (POROTHERM 40). Na zakládací vrstvu malty je nejprve vyzděn roh stěny. S pomocí 

malty a vodováhy je první řada tvarovek vyrovnána do vodorovné polohy. Po vyvážení jsou 

cihly kladeny klasicky do šňůry na doraz per a drážek. Vyzdíváme z levé i z pravé strany tak, 

aby případný dořez nevycházel u rohu, ale někde uprostřed zdi. Zvýšenou pozornost je nutné 

věnovat dořezům zdiva vzniklých ve stěně. Ty budou vyplňovány izolační pěnou tak, aby bylo 

zamezeno tvorbě tepelných mostů ve zdivu. 

 

 
Obrázek 2 - Nanesení vrstvy zakládací malty [24] 

 

4) Zdění první výšky 

 

 Zdění bude prováděno na maltu POROTHERM TM o tloušťce ložných spár přibližně 

12 mm. Malta se nanáší celoplošně na celou tloušťku zdiva. Před nanášením malty se navlhčí 

vrchní povrch cihel. Malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů 

v tvarovkách. Styk svislých spár je na pero a drážku a nevyplňuje se maltou. Na plných úsecích 

zdiva vyzdíme nejprve rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Při tom kontrolujeme svislost nároží pomocí 

olovnice a vodorovnost pomocí vodováhy. Poté napneme v první spáře mezi oběma kraji úseků 

zednickou šňůru a podle ní klademe a vyrovnáváme další část zdiva. Neustále je nutné 

kontrolovat svislost a vodorovnost kladeného zdiva. Také je nutné ze statického hlediska pro 

vlastnosti zdiva dodržovat vazbu cihel. Tvarovky se ve stěně musí po vrstvách převazovat tak, 

aby se stěna chovala jako jeden konstrukční prvek. Aby byla zajištěna požadovaná vazba zdiva, 

musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny 

alespoň na délku 95 mm. Je však vhodné používat délku převazby 125 mm, tedy na polovinu 

cihly. Po dosažení výšky parapetu oken, tj. 1000 mm (v 1. NP u prosklených výloh po dosažení 

výšky 500 mm a v šatnách a skladech po dosažení výšky 2000 mm) od hrubé podlahy, 

vyznačíme otvory a zdíme další vedlejší vrstvy. Takto bude probíhat zdění první výšky a to do 
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1,5 m. Zdíme zároveň obvodové i vnitřní nosné zdivo. Jakmile zedníci nebudou moct zdít 

z úrovně podlahy, použijí mobilní hliníkovou pracovní plošinu výšky 1,5 m se zábradlím.  

 

 
Obrázek 3 - Zdění první vrstvy tvarovek [24] 

 

Vazba rohů obvodového zdiva z tvarovek POROTHERM 40 bude probíhat dle následujícího 

schématu. Pro vytvoření správné rohové vazby zdiva se v rohu stěn budou používat rohové a 

poloviční tvarovky POROTHERM. Vazba cihel v každé vrstvě musí být oproti předchozí 

vrstvě otočená o 90°. 

 

 
Obrázek 4 - Vazba rohu vnější stěny [24] 

 

  

Při napojování vnitřní nosných stěn na obvodové zdivo musí být dodrženo převazování dle 

následujícího schématu. Každá druhá vrstva vnitřního nosného zdiva bude provázána 

s obvodovou zdí. Cihly vnitřního nosného zdiva namaltujeme z boku a namaltovanou stranou 

je přisadíme k obvodové stěně.  
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Obrázek 5 - Vazba vnitřní nosné a obvodové stěny [24] 

 

Při napojování příček na nosnou zeď je nutné v každé druhé ložné spáře provézt vyztužení 

v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli. Tuto sponu vložíme 

do ložných spár v místě budoucího napojení příčky. Při napojení příčky na tupo se styčná plocha 

také namaltuje, přisadí se k nosné stěně a přimáčkne.  

 

 
Obrázek 6 - Napojení příčky na vnitřní nosnou stěnu [24] 

 

 

5) Zdění druhé výšky 

 

 K připravenému lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění bude stejný jako při 

zdění první výšky zdiva. Navíc zde přibývá operace osazování nadokenních překladů ve výšce 

2750 mm (pro 1. NP, kde je vyšší konstrukční výška) a ve výšce 2500 mm (pro další podlaží 

objektu) od hrubé podlahy. Dále budou osazovány nadedveřní překlady ve výšce 2050 mm od 

hrubé podlahy. Minimální délka uložení je rozdílná pro různé délky překladů. Pro délky 

překladů do 1750 mm je uložení min. 125 mm, pro délky překladů do 2250 mm je uložení min. 

200 mm a pro délky překladů do 3500 mm je uložení min. 250 mm. Překlady POROTHERM 

KP 7, které budou osazovány do obvodového a vnitřního nosného zdiva se osazují na výšku a 

svojí rovnou stranou do lože z cementové malty. U líce podpor se k sobě zafixují měkkým 

(rádlovacím) drátem proti překlopení. Překlady v obvodovém zdivu budou složeny ze 4 kusů 



 

79 

 

                                        Obrázek 7 - Uložení překladu [24] 

POROTHERM KP 7 a z vnější strany bude jako zateplení pro snížení vlivu tepelného mostu 

použita izolační deska Lignopor tl. 120 mm. Tato izolační deska bude plnit funkci ztraceného 

bednění pro betonáž stropní konstrukce. Desky Lignopor se připevňují pomocí tenkých 

ocelových spon. Před betonáží stropní konstrukce musí být desky zajištěny proti překlopení 

pomocí dřevěných desek kotvených do zdiva. Překlady ve vnitřním nosném zdivu tl. 250 mm 

budou složeny z 3 kusů POROTHERM KP 7. Při ukládání překladů je nutné zajistit jejich 

montážní podepření.  

 

 
      Obrázek 8 - Překlad PTH KP7 [24] 

 

 

V prvním podlaží obou objektů v místnostech, které budou sloužit jako prodejní plochy, 

se nachází prosklené výlohy o světlém rozpětí 6 m. Pro tyto otvory budou použity překlady 

POROTHERM KP XL. Tyto překlady se skládají ze 2 kusů překladů, mezi nimiž je vložena 

výztuž. Překlady budou vyztuženy třemi pruty tahové výztuže průměru 20 mm při spodní okraji 

překladu. Třmínky budou použity průměru 3,7 mm a délky 450 mm. Veškerá výztuž je zahrnuta 

v dodávce příslušeného překladu. Prostor mezi keramobetonovými díly se vyplní betonem a 

dojde ke zmonolitnění překladu. Tato betonáž bude provedena při betonáži ztužujících věnců 

v úrovni stropů. Nejdříve bude zhotoveno bednění spodní strany překladu. K tomuto účelu bude 

použita OSB deska. Keramobetonové díly po stranách budou plnit funkci ztraceného bednění. 

Překlad musí být podepřen ocelovými stojkami max. po 1 m. Beton použitý ke zmonolitnění 

bude pevnostní třídy C20/25 konzistence S3. Pro hutnění betonu těchto překladů bude použit 

ponorný vibrátor Enar M5 AFP. Vibrátor se zasune vertikálně do čerstvého betonu. Nesmí být 

používán k tlačení betonu v horizontálním směru. Vibrátor bude do betonu zasouván 

v pravidelných vzdálenostech. Tato vzdálenost by měla odpovídat 8 až 10 násobku průměru 

ponorné části vibrátoru, který je 50 mm. V případě tohoto vibrátoru je tedy vzdálenost 

jednotlivých vpichů 400 – 500 mm. Vždy musí být dodržena vzdálenost od stěn bednění 

alespoň 7 cm. Doba zhutňování v každém místě by měla být mezi 5 až 10 sekundami po 

ponoření. Beton je považován za dobře zhutněný, když je povrch kolem vibrátoru lesklý, 

kompaktní. Rovněž se projeví změna hluku, který vibrátor vydává. Vibrátor musí být vyjímán 

vždy vertikálně, přičemž s ním bude pohybováno nahoru a dolů, aby mohl beton opět zaplnit 

prázdný prostor. Rychlost vytahování vibrátoru by měla být přibližně 8 cm za sekundu. Když 

je vibrátor téměř venku, vytáhne se rychle, aby bylo zamezeno otřesům povrchu. 
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Obrázek 9 - Překlad PTH KP XL [24] 

6) Dozdívka 

 

Po uložení překladů bude vytvořena celá skladba stěn daného podlaží. Celková vyzděná 

výška 1. NP je 3000 mm, u dalších podlaží je to 2750 mm. Po vnější straně obvodových zdí 

bude uložena a ukotvena izolační deska Lignopor tl. 120 mm. Tato izolační deska bude plnit 

funkci ztraceného bednění pro betonáž stropní konstrukce. Desky Lignopor se připevňují 

pomocí tenkých ocelových spon. Před betonáží stropní konstrukce musí být desky zajištěny 

proti překlopení pomocí dřevěných desek kotvených do zdiva. Při vyzdívání atiky budou pro 

první vrstvu použity tvárnice POROTHERM 38 T Profi s dutinami vyplněnými minerální 

vatou. Tyto tvárnice budou použity pro omezení vlivu tepelného mostu v místě poslední stropní 

konstrukce. Zdění těchto tvárnic bude probíhat stejným způsobem jako z klasických tvárnic 

POROTHERM. 

 
Obrázek 10 - Deska Lignopor ztracené bednění 

6. Personální obsazení 
 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako zedník + min. 5 let praxe v oboru)  

- 7x zedník (vyučen v oboru zedník)  

- 2x pomocný dělník (proškolen)  

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM 340 (vyučen, oprávnění k řízení)  

- 1x řidič automobilu Volkswagen Transporter skříňový vůz (oprávnění k řízení)  

- 1x řidič automobilu Volkswagen Transporter Kombi (oprávnění k řízení)  

- 1x obsluha jeřábu Liebherr 63K (vyučen, oprávnění k obsluze – strojnický průkaz)  

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 
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7. Stroje a pracovní pomůcky 

 
Podrobný popis strojů a pracovních pomůcek je uveden v samostatné části Návrh strojní 

sestavy tohoto projektu. 

 

7.1 - Pracovní stroje 
 

- nákladní automobil valník VOLVO FM 340 (technická specifikace viz. část Návrh strojní 

sestavy) 

 

- automobil Volkswagen Transporter skříňový vůz (technická specifikace viz. část Návrh strojní 

sestavy) 

 

- automobil Volkswagen Transporter Kombi (technická specifikace viz. část Návrh strojní 

sestavy) 

 

- věžový jeřáb Liebherr 63K (technická specifikace viz. část Návrh strojní sestavy) 

 

- kontinuální míchačka KM 40 (technická specifikace viz. část Návrh strojní sestavy) 

 

- ponorný vibrátor Enar MP5 AFP (technická specifikace viz. část Návrh strojní sestavy) 
 

7.2 - Pracovní pomůcky 
 

- nivelační přístroj 

- zednické kladivo 

- zednická lžíce a naběračka 

- přímočará pila pro řezání tvarovek 

- olovnice 

- zednická šňůra 

- propanbutanový hořák + bomba 

- vodováha 2 m 

- pásmo 

- svinovací metr  

- kolečka  

- pracovní lešení 

 

7.3 – Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 

- ochranné brýle 

- rukavice 

- pracovní oděv 

- pracovní obuv  

- helmy 
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8. Jakost a kontrola kvality 

 
8.1 – Vstupní kontrola 
 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola připravenosti pracoviště 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola rovinnosti, pevnosti, vyzrálosti a kvality podkladní konstrukce 

- Vstupní kontrola dodávaných zdících prvků, překladů a malt 

- Kontrola podmínek skladování materiálu 

 

Bližší specifikace jednotlivých vstupních kontrol jsou popsány v části Kontrolní a zkušební 

plán, který je součástí tohoto dokumentu. Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního 

deníku. 

 

8.2 – Mezioperační kontrola 
 

- Kontrola vyměření zdí 

- Kontrola provedení izolace pod budoucími zdmi 

- Kontrola založení první vrstvy zdiva (rovinnost) 

- Kontrola dodržení převazování bloků v jednotlivých vrstvách 

- Kontrola správné vazby rohů a napojení zdí 

- Kontrola svislosti a pravoúhlosti zdiva 

- Kontrola vodorovnosti spár zdiva 

- Kontrola přesnosti prostupů a okenních resp. dveřních otvorů 

- Kontrola osazování překladů 

 

Bližší specifikace jednotlivých mezioperačních kontrol jsou popsány v části Kontrolní a 

zkušební plán, který je součástí tohoto dokumentu. Výsledky všech kontrol budou zapsány do 

stavebního deníku. 
 

8.3 – Výstupní kontrola 
 

- Kontrola geometrické přesnosti zhotoveného zdiva (rozměry, rovinnost) 

- Kontrola neporušenosti a kvality zdiva 

- Kontrola kvality vyzrálého pojiva 

 

Bližší specifikace jednotlivých výstupních kontrol jsou popsány v části Kontrolní a zkušební 

plán, který je součástí tohoto dokumentu. Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního 

deníku. 
 
 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro stavbu je nutné zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  
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Zařízení staveniště musí být navrženo tak, aby splňovalo základní hygienické předpisy 

a směrnice. Všichni pracovníci, kteří budou součástí výstavby a budou se pohybovat po 

staveništi, musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a všemi možnými 

riziky, které mohou během prací vzniknout. Každý z pracovníků musí být seznámen 

s informacemi o místu uložení havarijních souprav, hasicích přístrojů pro účely staveniště, 

odběrným místem vody a elektřiny. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými 

pomůckami a jsou povinni tyto pomůcky používat. Zejména jsou všichni pracovníci nosit při 

pohybu po staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní oděv a pevnou obuv. Na stavbě 

musí být trvale umístěn havarijní plán, traumatologický plán i plán BOZP se všemi 

náležitostmi.  

 

Všechny používané stroje a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém stavu a 

musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Odběrná místa vody a elektřiny musí být 

pravidelně kontrolována a všechna elektrická zařízení musí podléhat pravidelným revizím.  

 

Při provádění stavby je nutno dále dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

 

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

zdraví při práci na staveništích. 

- 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). 

- 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. 

 

Bližší specifikace BOZP řeší samostatná část „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, která je 

součástí této diplomové práce. 

 

10. Ekologie 

 
Při provádění prací nutné dodržovat všechny platné předpisy a vyhlášky týkající se 

provádění staveb a ochrany životního prostředí. Zejména je nutné dodržovat všechny právní 

předpisy týkající se likvidaci odpadů vznikajících při stavebních pracích. Odpady budou 

likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní běžné odpady budou umístěny do 

připravených kontejnerů na stavbě a vyváženy. Na staveništi je zakázáno spalovat jakékoliv 

materiály či odpady z nich. 

Veškerá používaná mechanizace a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém 

stavu a musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Znečištěné stroje a pomůcky  musí být 

očištěny a odpadní voda musí být ekologicky odvedena. Před výjezdem ze staveniště budou 

stroje očištěny, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Je nutné zabránit únikům nafty, 

benzinu a olejů do půdy. Na staveništi musí být umístěna hydrofobní havarijní souprava pro 

případ úniku ropných látek do půdy a vody.  
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Na stavbě budou dodržovány limity pro provádění hlučných prací ve smyslu nařízení 

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

doba je stanovena od 8:00 do 16:00.  

Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č. 154/2010 Sb. „Zákon o odpadech“. 

Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací 

zabezpečí zhotovitel stavby v souladu s příslušnými předpisy a normami. Při stavbě budou 

vznikat následující odpady, které jsou zatříděny dle katalogu odpadů ve smyslu vyhlášky MŽP 

č. 381/2001 Sb. 

 

Odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

17 01 02 cihly a keramické výrobky O 

10 13 01 odpady z cementu, vápna a sádry O 

17 06 04  izolační materiály O 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená 

oprávněná osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů 

příslušná oprávnění.  
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1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 

               

1.1 – Základní popis stavby 

 
 Tento technologický předpis je zpracován pro výstavbu souboru dvou multifunkčních 

objektů ve Zlíně-Příluky. Jedná se o dva shodné čtyřpodlažní nepodsklepené objekty. Budovy 

jsou účelově rozděleny na části označené A, B a C. Část C obou objektů bude sloužit 

administrativě a budou zde umístěny kanceláře. Část A a B obsahuje v prvním patře prodejní 

plochy, místnosti pro skladování a hygienické zázemí. Ve druhém patře těchto částí jsou 

navrženy kanceláře a třetí a čtvrté podlaží je rezervováno pro bytové jednotky. V obou těchto 

podlažích jsou dva byty. Bytová jednotka v části A má větší podlahovou plochu, než bytová 

jednotka v části B. Dispozičně oba byty obsahují kuchyň, koupelnu, obývací pokoj a další dva 

pokoje. Byt v části A má samostatné WC. Dále bude v západní části pozemku vybudováno 

parkoviště se 14 parkovacími místy určenými pro obyvatele bytových jednotek a pro 

zaměstnance administrativní části budov. Toto parkoviště i příjezdová cesta k parkovacím 

místům napojená na místní komunikaci ulice Nebeská jsou provedeny s asfaltovým krytem.  

 

Konstrukčně jsou oba objekty řešeny jako zděné stavby v systému Porotherm.  

 

- Obvodový plášť bude po celém obvodu proveden z nosných keramických tvárnic 

Porotherm 400 mm. 

- Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm tl. 250 mm. 

Příčky tloušťky 150  mm jsou provedeny z tvárnic Porotherm 150 a příčky tl. 100 

mm budou provedeny ze sádrokartonu s vloženou izolací tl. 60 mm.  

- Pro podepření stropní desky ve velkých místnostech budou provedeny 

železobetonové monolitické sloupy čtvercového průřezu o rozměru 250 x 250 mm. 

Přes tyto sloupy prochází železobetonové monolitické průvlaky, průřezu 25 x 25 cm. 

- Stropní konstrukce je navržená jako křížem vyztužená železobetonová monolitická 

deska tloušťky 170 mm. 

- Okenní a dveřní otvory budou opatřeny překlady v potřebných typizovaných 

délkách systému Porotherm.  

- Budovy budou založeny na železobetonových základových pasech a patkách z ŽB 

C20/25. Pod základy bude proveden podkladní beton tl. 10 cm z betonu C8/10. 

Polštář základů bude proveden ze štěrkopísku, který bude zhutněn. Hloubka 

založení objektů je navržena na 1,3 m. Základová deska bude vyztužena KARI sítí 

s oky 150x150 mm průměru 6 mm a bude mít tloušťku 150 mm. 

- Střešní konstrukce bude řešena jako plochá střecha pokrytá měkčenou PVC fólií 

Fatrafol 810 s vnitřními dešťovými vpusťmi. Po celém obvodu střechy bude 

vyzděná atika, jejíž horní hrana je navržena ve výšce 12,53 m.  
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Staveniště se nachází na mírně svažitém pozemku. Hodnota radonového indexu pozemku je 

nízká, proto není nutné speciální zabezpečení. Bude použita izolace proti zemní vlhkosti 

tvořená asfaltovými pásy DEKGLASS G200. Základová zeminy je III. třídy těžitelnosti tuhé 

konzistence s objemovou hmotností 2000 kg/m3.  

 

Přípojky elektřiny, plynu a kanalizace budou napojeny na hlavní řády vedené pod komunikací 

v ulici Nebeská a vodovodní přípojka bude napojena na hlavní řád vedený pod komunikací 

v ulici Duhová. 

 

1.2 – Obecné informace o procesu 

 
 Zastřešení objektu bude provedeno pomocí ploché střechy se skladbou požadovanou 

projektem. Skladba střechy sestává ze čtyř vrstev dle specifikace ve výkresu střešní konstrukce. 

Nejdříve bude na nosnou železobetonovou konstrukci, tedy stropní konstrukci nad 4. NP, 

nanesen penetrační nátěr DEKPRIMER. Na tento nátěr bude provedena vrstva plnící 

parotěsnící funkci ve formě pásů z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 Special Mineral. 

Následuje vrstva tepelně izolační. Tato bude provedena pomocí stabilizovaných tepelně 

izolačních desek z pěnového polystyrenu Isover EPS 100S tl. 160 mm, na které bude položena 

druhá vrstva této tepelné izolace ve formě spádových klínů, které zajistí požadovaný spád 

střešní plochy dle projektu. Na vrstvu tepelné izolace bude položena podkladní textilie Netex 

F-300. Na tuto textilii bude uložena finální vrstva hydroizolace, která bude provedena 

měkčenou PVC fólií Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. Fólie bude mechanicky kotvena. Na závěr procesu 

izolace střechy bude provedeno oplechování atiky.  

 

2. Převzetí pracoviště 

2.1 – Převzetí pracoviště 
 

 Pracoviště s veškerou dokumentací předává zástupce objednatele zástupci zhotovitele, 

jež provede pokládku všech požadovaných vrstev střešního pláště dle projektu. Staveniště a 

jeho zařízení bude zkontrolováno a o předání bude proveden zápis do stavebního deníku. Při 

přejímce bude provedena kontrola podmínek pro činnost zhotovitele při realizaci díla. Na takto 

převzaté pracoviště budou mít povolen přístup pouze pracovníci zhotovitele střešního pláště a 

pracovníci provádějící kontrolu. 

 

2.2 – Připravenost stavby 
 

 Před zahájením prací na provádění střešního pláště musí být zhotovena nosná 

konstrukce, tj. strop nad 4. NP a tato musí být dostatečně vyzrálá. Dále musí být vyzděna atika 

včetně provedeného a dostatečně vyzrálého železobetonového atikového věnce ve spádu. Musí 

být také provedeny všechny instalace vyúsťující nad střešní plášť (zejména odvětrání 

kanalizace). Podkladní nosná vrstva musí být čistá, suchá, soudržná a bez ostrých výčnělků. 

Před zahájením prací musí být pracoviště vyklizeno, aby nic nebránilo provádění prací, a musí 

být zkontrolována rovinnost podkladní konstrukce (maximální odchylka je stanovena na 5 mm 

na 2m lati). Specifikace všech prováděných kontrol jsou uvedeny v části Kontrolní a zkušební 

plán. Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
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2.3 – Připravenost staveniště 
 

Oplocení staveniště a komunikace 

 

Celé staveniště bude souvisle oploceno mobilním neprůhledným plotem Iron Silver 

z pozinkovaného plechu výšky 2,0 m. Oplocení staveniště bude označeno na každých 10 m 

výstražnou značkou s oznámením, že se jedná o staveniště a že vstup nepovolaných osob je zde 

zakázán. Navržené neprůhledné oplocení je dostatečné i z hlediska zajištění bezpečnosti 

zrakově a pohybově postižené. Vjezd na staveniště je umožněn ze dvou stran uzamykatelnými 

dvoukřídlými bránami šířky 5 m. Jedna brána je umístěna z jižní strany staveniště z ulice 

Nebeská a bude sloužit pro zásobování stavby materiálem. Příjezdová cesta z jižní strany je 

široká 3,5 m a je provedena ze štěrkopísku mocnosti 150 mm, frakce 0-32 hutněného 

válcováním a vede směrem pod stacionární jeřáb, který bude materiál přemísťovat z dopravních 

prostředků na staveništní skládku. Druhá vjezdová brána na staveniště vede z východní strany. 

Příjezdová cesta z východní strany je široká 3,5 m a je provedena z cihlového recyklátu 

mocnosti 150 mm, frakce 0-40 hutněného válcováním a bude sloužit k dopravě betonové směsi 

pro betonáž. Obě brány budou označeny upozorňujícími značkami a zákazem vstupu na 

staveniště. Vjezdové brány na staveniště budou vždy po odchodu pracovníků uzamčeny.  

Bezpečnost staveniště a jeho ohrazení musí být pravidelně kontrolována, aby nemohlo dojít ke 

zranění třetích osob. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, musí být neprodleně sjednána 

náprava. 

 

Staveništní přípojky a rozvody 

 

Staveništní rozvod vody bude připojen na v předstihu vybudovanou vodovodní přípojku 

objektu. Vodovodní přípojka je vyznačena na výkresu situace. Rozvod vody pro zařízení 

staveniště bude napojen ve vstupní šachtě vodovodu, která se nachází ve východní části 

staveniště. Poloha této šachty je patrná z výkresu zařízení staveniště. Staveništní přípojka vody 

bude přivedena ke směšovacímu čerpadlu míchacího centra a k buňkám zařízení staveniště, 

které budou plnit funkci hygienického zázemí pro pracovníky. 

 

Dále byla pro objekty zřízena přípojka elektrické energie, která je napojena z ulice 

Nebeská. Na tuto přípojku bude napojena rozvodná skříň s elektroměrem pro rozvod elektrické 

energie na staveništi (umístění rozvodné skříně je vyznačeno na výkresu zařízení staveniště). 

Přípojka elektrické energie je vyznačena na výkresu situace. Elektrická energie pro zařízení 

staveniště musí být přivedena ke stacionárnímu jeřábu, stavebním výtahům a také k buňkám 

zařízení staveniště. Všechny tyto rozvody jsou patrné z výkresu zařízení staveniště.  

 

Likvidace odpadní vody bude řešena pomocí kanalizační přípojky jednotné kanalizace 

na uliční řad v ulici Nebeská. Staveništní sociální zařízení budou napojeny do této kanalizační 

přípojky v revizní šachtě umístěné v jižní části staveniště. Staveništní kanalizační přípojka je 

zakreslena na výkresu zařízení staveniště. 

 

Kontejnery zařízení staveniště 

 

V jihozápadní části staveniště budou na staveništi umístěny kontejnery pro skladování, 

kancelář stavbyvedoucího, šatny a sociální zařízení – umývárny s toaletami. Všechny tyto 

objekty jsou znázorněny na výkresu zařízení staveniště. 
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Zpevněné plochy a skladovací prostory 

 

Na staveništi bude vybudována zpevněná skladovací plochy vytvořená zhutněným 

štěrkopískem frakce 0-32 mm. Tato plocha je na výkrese zařízení staveniště označena jako S1. 

Všechny prvky zde umístěné budou chráněny před povětrnostními vlivy přikrytím igelitem. 

Drobné nářadí bude uskladněno v uzamykatelném skladovacím kontejneru, který bude umístěn 

v jihozápadní části staveniště. Poloha tohoto kontejneru je patrná z výkresu zařízení staveniště.   

 

Pro zapatkování stacionárního jeřábu Liebherr 63K bude ve střední části staveniště 

vytvořena zpevněná plocha, která bude tvořena silničními betonovými panely. Celková plocha 

bude mít potom 6x8 m a bude vyskládána panely o rozměrech 3000x2000 mm a výšky 180 

mm. Uspořádání panelů je patrné z výkresu zařízení staveniště. Dále bude na staveništi 

vytvořena zpevněná plocha pro zapatkování autočerpadla betonové směsi SCHWING S28X. 

Tato zpevněná plocha bude také vytvořena ze silničních betonových panelů a celková plocha 

bude 6x9 m.  

 

3. Materiál 

 Všechny materiály použité při realizaci střešního pláště musí vyhovovat ustanovením 

příslušných technických norem a musí na ně být vystaveno prohlášení o shodě podle zákona č. 

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změnách a doplnění některých zákonů, 

ve znění zákonů č. 71/2000 Sb. a 102/2001 Sb. 

 

3.1 – Výpis materiálu 

Název Označení Plocha [m2] 
Spotřeba [m2] 

+ prořez 
Celkem 

Počet balení 

Penetrační nátěr DEKPRIMER 360,5 0,2 kg 73 kg 
3 balení po 25 

kg 

Asfaltové pásy 

GLASTEK 40 

SPECIAL 

MINERAL 

360,5 1,1 m2 397 m2 53 rolí po 7,5 m2 

Tepelná izolace 
ISOVER EPS 

100S tl. 160 mm 
274,9 1,05 m2 289 m2 

193 balení po 

1,5 m2 

Tepelná izolace 

spádové klíny 

ISOVER EPS 

100S 

274,9 dle kladečského plánu – cca 40 m3 

Podkladní 

textilie 
NETEX F300 374,5 1,05 m2 394 m2 4 role po 100 m2 

Hydroizolační 

PVC fólie 

Fatrafol 810 tl. 

1,5 mm 
374,5 1,1 m2 412 m2 16 rolí po 26 m2 

 

Výpočet potřeby hlavních materiálů: 

 

výpočet plochy pro penetraci:  

 
17,27*10+16,49*8,2+3,2*0,4+(9,2+32,96+1,8+8,2+32,96+7,4+0,4+0,4)*0,55 = 360,5 m2 
 

výpočet plochy pro pokládku asfaltových pásů:  

 
17,27*10+16,49*8,2+3,2*0,4+(9,2+32,96+1,8+8,2+32,96+7,4+0,4+0,4)*0,55 = 360,5 m2 
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výpočet plochy pro pokládku tepelné izolace:  

 
16,47*9,2+16,49*7,4+3,2*0,4 = 274,9 m2 
 

výpočet plochy pro pokládku hydroizolační PVC fólie:  

 
17,27*10+16,49*8,2+3,2*0,4+(9,2+32,96+1,8+8,2+32,96+7,4+0,4+0,4)*0,7 = 374,5 m2 
 

Další materiály: 

 

- koutové vyztužující prvky z modifikovaných asfaltových pásů  - 7 ks 

- rohové vyztužující prvky z modifikovaných asfaltových pásů  - 3 ks 

- vnitřní resp. vnější koutová lišta z poplast. plechu r. š. 200 mm  - 172 mb 

- prostorová tvarovka z PVC-P fólie – kužel pro kouty a rohy  - 10 ks 

- prostorová tvarovka z PVC-P fólie – vlnovec pro nároží   - 10 ks 

- větrací komínky průměru 100 mm s límcem z PVC-P fólie  - 10 ks 

- střešní vtoky průměru 100 mm s límcem z PVC-P fólie   - 2 ks 

- komínky odvětrání kanalizace pr. 150 mm s límcem z PVC-P fólie - 4 ks 

- kotevní šrouby s talířovou přítlačnou podložkou pro kotvení fólie - cca 1500 ks 

- vruty pro kotvení lišt z poplastovaného plechu    - cca 700 ks 

- OSB deska tl. 15 mm      - 34,5 m2 

- vruty do betonu pro kotvení OSB desky     - cca 350 ks 

- podkladní příchytný plech pro kotvení atik. plechu TiZn r. š. 150 mm - 174 mb 

- vruty pro kotvení příchytného plechu do dřeva    - cca 700 ks 

- oplechování atiky hliník lak 0,6 mm r. š. 500 mm    - 86,5 m 

 

 

Pozn.: Výčet materiálu je uveden pro jeden objekt. 

 

 

3.2 – Primární doprava 
 

- Veškeré materiály pro provedení izolace střechy budou přiváženy nákladním vozem VOLVO 

FM 340 a budou ukládány na skladovací plochy na staveništi a do skladovacích kontejnerů. 

Jedná se o balíky tepelné izolace, role asfaltových pásů a PVC hydroizolační fólie. Firma DEK 

stavebniny, ze které budou materiály pro provedení střešního pláště přiváženy, se nachází přímo 

na Příluku a je vzdálena 1,5 km od staveniště. Specifikace dopravního prostředku jsou uvedeny 

v části Návrh strojní sestavy tohoto dokumentu. 

 

- Drobný materiál, jako penetrační nátěr, kotvicí prvky, menší doplňkové části hydroizolační 

PVC fólie, a nářadí budou na staveniště přivezeny pomocí automobilu Volkswagen Transporter 

(skříňový vůz). Specifikace dopravního prostředku jsou uvedeny v části Návrh strojní sestavy 

tohoto dokumentu. 

 

- Pracovníci se budou na staveniště dopravovat prostřednictvím automobilu Volkswagen 

Transporter Kombi. Specifikace dopravního prostředku jsou uvedeny v části Návrh strojní 

sestavy tohoto dokumentu. 
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3.3 – Sekundární doprava  
 

- Drobný materiál bude převážen ve stavebních kolečkách nebo ručně. 

 

- Pro vertikální dopravu materiálu na střechu bude využíván stavební výtah nebo stacionární 

jeřáb Liebherr 63K, který bude zapatkován na zpevněné ploše označené S0 na výkresu zařízení 

staveniště. Specifikace tohoto stroje jsou uvedeny v části Návrh strojní sestavy tohoto 

dokumentu. 

 

3.4 – Skladování 

 
Hydroizolační fólie Fatrafol 810 je zabalena v rolích uložených na dřevěných paletách 

a fixovaných obalovou fólií. Role fólie a balíky tepelné izolace musí být vždy zakryty igelitem 

a chráněny před povětrnostními vlivy a před znečištěním. Palety budou skladovány na zpevněné 

ploše z hutněného štěrkopísku frakce 0-32 mm. Tato plocha je označena na výkrese zařízení 

staveniště jako S1. Materiál bude na stavbu přivezen až těsně před započetím provádění 

souvrství střešního pláště, proto se nepředpokládá jeho dlouhodobé skladování. Role 

hydroizolačních pásů GLASTEK 40 Special Mineral, které se musí skladovat ve svislé poloze, 

musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. Proto budou 

skladovány ve skladovacím kontejneru označeném B1 na výkrese zařízení staveniště. Na 

staveništi bude tento uzamykatelný skladovací kontejner umístěn v jihozápadní části pozemku. 

Tento kontejner bude sloužit také pro uskladnění drobného materiálu. 

 

4. Pracovní podmínky 

4.1 – Obecné podmínky 
 

Pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00. Pracovníci mají během dne nárok na dvě 

půlhodinové přestávky. Na staveništi je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné 

návykové látky. Každý z pracovníků se musí na žádost stavbyvedoucího podrobit případné 

dechové zkoušce. Všichni pracovníci musí prokazatelně používat přidělené osobní ochranné 

pracovní pomůcky (ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní oděv a pevnou obuv). Jednotlivé 

práce mohou provádět pouze pracovníci k tomu pověření a musí mít pro danou činnost příslušná 

oprávnění. Manipulaci s jeřábem mohou provádět pouze pracovníci, kteří vlastní jeřábnický 

průkaz. Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP a každý pracovník 

stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Poté bude pracovníkům sdělen plán a 

postup prací a budou jim také poskytnuty informace o sociálních zařízeních a místech 

s přívodem elektrické energie, popřípadě vody apod. Základní hygienické podmínky budou 

zajištěny stavební buňkou s hygienickým zázemím obsahujícím sprchu, umyvadla a toalety.  

 

4.2 – Podmínky procesu 

 
Technologický proces izolace střešní konstrukce bude zahájen po dokončení stropní 

konstrukce nad 4. NP a po dostatečně dlouhé technologické pauze, při které nabyde beton 

požadované pevnosti. Dalším požadavkem je, aby byla vyzděna atika s hotovým 

železobetonovým ztužujícím věncem, který musí být také dostatečně vyzrálý.  
 

 Podkladní betonová konstrukce, na kterou se budou natavovat asfaltové pásy, musí být 

soudržná, bez hran a ostrých výstupků a z povrchu musí být odstraněny veškeré úlomky a 
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nečistoty. Nejdříve musí být celý povrch betonové konstrukce opatřen asfaltovým nátěrem 

DEKPRIMER, který se musí provádět pouze za suchého počasí a při teplotách minimálně +5 

°C. Aby se povrch betonu byl schopen spojit s penetračním nátěrem, je nutné, aby měl beton 

vlhkost maximálně 6 %. Při natavování pásů by neměla teplota vzduchu, podkladu ani pásu 

klesnout pod +5 °C. Pásy jsou teoreticky zpracovatelné i při teplotách do -25 °C, ale jejich 

ohebnost značně klesá a manipulace s nimi je tedy značně obtížná. Při nízkých teplotách je 

potřeba pásy uchovávat ve vytápěných prostorách a nahřívat je pro snadnější manipulaci. 

Naopak při vysokých teplotách vzduchu asfaltové pásy měknou a je zde mnohem větší riziko 

poškození pásu. Navíc hrozí riziko zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu 

z důvodu vysoké teplotní roztažnosti. Doporučuje se proto pokládat asfaltové pásy do teploty 

okolního vzduchu asi 25 °C ve stínu. 

 

Práce s hydroizolačními fóliemi je nutné provádět pouze za příznivých teplotních 

podmínek. Nejnižší přípustná teplota ovzduší při provádění pokládky fólie je -5 °C, ale již při 

teplotách pod +5 °C se doporučuje fólie před rozvinutím temperovat ve vytápěných prostorách. 

Po zabudovaných pásech hydroizolační fólie je možno procházet pouze v obuvi s měkkou 

podešví, aby bylo minimalizováno riziko mechanického poškození fólie a zároveň byla 

zajištěna bezpečná chůze pracovníků. Vstup osob na hotovou fólii je nutné omezit na minimum 

a jistě zcela vyloučit dopravu a skladování břemen či materiálu na těchto plochách. 

 

Při provádění všech prací je nutno respektovat povětrnostní podmínky a v případě zhoršení 

počasí, zejména pak v případě: 

 

- bouře, silného deště, sněžení nebo tvoření námrazy 

- snížené viditelnosti pod 30 m v místě práce  

- nebo větru (nad 8 m/s kvůli stabilitě jeřábu)  

 

budou práce přerušeny do doby, než bude pracoviště uvedeno do stavu, aby bylo možné 

pokračovat.  

 

5. Pracovní postup 

Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou pokrytou měkčenou PVC fólií. 

Nejdříve bude podkladní železobetonová deska opatřena penetračním nátěrem přípravkem 

DEKPRIMER. Na tento nátěr bude po vyschnutí natavena vrstva pásů z SBS modifikovaného 

asfaltu GLASTEK 40 Special Mineral. Poté následuje pokládka izolační vrstvy z EPS 100S 

Stabil tl. 160 mm, na kterou bude položena další vrstva z tohoto materiálu ve formě spádových 

klínů. Na tepelnou izolaci bude položena separační vrstva a ochranná vrstva, kterou bude plnit 

textilie NETEX F300. Po osazení obvodových ukončujících prvků z poplastovaného plechu 

bude provedena pokládka hydroizolační PVC fólie Fatrafol 810, která bude k podkladní 

železobetonové vrstvě mechanicky kotvena. Kompletní skladba střešního pláště dle požadavků 

projektu je následující. 

 

- Hydroizolační PVC fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm 

- Separační a ochranná podkladní textilie NETEX F300 

- Tepelná izolace ISOVER EPS 100S Stabil – spádové klíny 

- Tepelná izolace ISOVER EPS 100S Stabil tl. 160 mm 

- Parotěsná vrstva pásy z SBS modif. asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

- Penetrační nátěr DEKPRIMER 

- Nosná železobetonová konstrukce – strop nad 4. NP 
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1) Penetrační nátěr 

 

 Nejdříve bude podkladní železobetonová deska očištěna od nečistot a bude 

zkontrolována její vyzrálost, pevnost, rovinnost a neporušenost podle specifikací uvedených 

v Kontrolním a zkušebním plánu. Dále musí být zkontrolována atika, její kompletnost, 

rovinnost, a vyzrálost atikového spádovaného železobetonového ztužujícího věnce včetně 

kontroly všech nad střešní rovinu vystupujících technických zařízení. Podklad musí být opatřen 

penetračním nátěrem DEKPRIMER. Podklad musí být čistý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 

Nesoudržné části musí být odstraněny a vyspraveny. Maximální přípustná vlhkost podkladu 

pro provedení penetrace je 6 % a teplota podkladu musí být minimálně +5 °C. Obsah nádoby 

DEKPRIMER je nutné před nanášením důkladně promíchat. Penetrační nátěr se nanáší pomocí 

válečku rovnoměrně po celém povrchu konstrukce, v detailech použijeme štětec. Po provedení 

nátěru je nutné vyčkat na vyschnutí a vytvrdnutí, což by mělo trvat přibližně 2 hodiny.   

 

 
Obrázek 11 - Penetrační nátěr DEKPRIMER 

 2) Parotěsná vrstva pásy z SBS modifikovaného asfaltu 

 

 Po vyschnutí a vytvrdnutí penetračního nátěru bude provedeno natavení asfaltových 

pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pásy budou celoplošně natavovány k podkladu 

pomocí plamene. Všechny asfaltové pásy budou kladeny jedním směrem. Pásy se kladou na 

vazbu, aby čelní spoje byly vystřídány a styky čelních spojů měly vždy tvar písmene T (nikoliv 

křížové spoje). Je nutné dodržovat přesahy pásů. V podélném spoji je přesah pásů stanoven na 

8 cm a v čelním spoji 10 cm. Montáž jednotlivých rolí začíná jejich rozvinutím a srovnáním do 

příslušné polohy za kontroly přesahů. Poté je výhodné svinout jednu polovinu pásu a natavit ji. 

Posléze se svine a nataví druhá polovina role. Izolatér bude při natavování používat vlečnou 

tyč, která je na konci zahnutá a umožňuje rozvíjení pásu. Pracovník tak může natavování 

neustále vizuálně kontrolovat a zároveň nemusí po nataveném pásu procházet. Při natavování 

pásů bude používán ruční hořák. Role pásu se musí při natavování vždy rovnoměrně rozvíjet a 

nahřátí krycí vrstvy musí být intenzivní ale zároveň co nejkratší. Pro přitlačení konce role 

k podkladu použijeme desku. Při izolování svislých ploch atiky se budou používat nařezané 

pruhy příslušné délky. Asfaltové pásy budou vytaženy na atiku do výšky o 10 cm vyšší, než je 

plánovaná horní hrana tepelné izolace. Pásy budou natavovány zespoda z vodorovné plochy. 

Na svislé plochy je nutné asfaltové pásy natavovat velmi kvalitně, aby byla zajištěna dokonalá 

přídržnost k podkladu. Do koutů a rohů se natavují příslušné vyztužující prvky 

z modifikovaných asfaltových pásů. Těmto detailům je důležité věnovat zvýšenou pozornost. 

Po natavení celé plochy je nutné provézt svaření spojů pásů. Všechny spoje musí být dokonale 

protaveny a nesmí obsahovat nespojená místa. Přesahy v oblasti spojů pásů budou nahřívány a 

natavovány pomocí přítlačného válečku pro vybudování vodotěsné izolace. Dobré svaření a 

kvalita spoje je spojována s pravidelným pruhem asfaltu vyteklým ze spoje. Velikost tohoto 

pruhu se pohybuje v šířce 5-15 mm a jeho šířka by měla být po celé délce spoje stejná. Po celou 

dobu provádění střešního pláště je třeba chránit izolaci před mechanickým poškozením. 
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Obrázek 12 - Natavování asfaltových pásů 

 3) Tepelně-izolační vrstva z EPS  

 

 Po provedení parotěsné vrstvy pomocí pásů z SBS modifikovaného asfaltu bude 

položena první vrstva tepelné izolace. Tato vrstva sestává z tepelně izolačních desek  ISOVER 

EPS 100S Stabil tl. 160 mm. Jednotlivé desky budou kladeny vedle sebe nasraz bez mezer a 

čelní spáry budou převazovány. Maximální přípustná spára mezi jednotlivými deskami, nebo 

mezi deskou EPS a atikou je 5 mm. Spára šířky do 5 mm totiž neovlivní tepelněizolační účinek 

celé vrstvy. Na první vrstvu z rovných desek EPS bude položena druhá vrstva tepelné izolace 

ISOVER EPS 100S Stabil ve formě spádových klínů. Vrstvy izolace musí být vzájemně 

posunuty, aby bylo zabezpečeno převázání spár. Průběžná svislá spára v tepelné izolaci je 

nepřípustná, protože by došlo ke vzniku tepelných mostů. Spádové klíny tepelné izolace budou 

kladeny podle kladečského plánu vypracovaného výrobcem izolace. Během pokládky druhé 

vrstvy bude průběžně kontrolován spád konstrukce dle projektové dokumentace. Desky tepelné 

izolace nebudou lepeny ani jinak mechanicky kotveny, k jejich stabilizaci dojde až 

mechanickým kotvením hydroizolační PVC fólie. 

 

 
Obrázek 13 - Pokládka tepelné izolace 
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4) Podkladní separační vrstva z textilie NETEX F300 

 

 Pásy ochranné podkladní textilie NETEX F300 budou na podklad z EPS kladeny volně, 

bez kotvení. Budou použity role textilie šířky 2 m a délky 50 m. Je ovšem nutné dbát na 

přesahování textilie v podélném i příčném směru o velikosti minimálně 50 mm. V těchto 

přesazích se pásy textilie budou spojovat pouze bodově horkým vzduchem a přitlačením. Za 

větrného počasí se bude podkladní textilie pouze dočasně zatěžovat např. prkny. Podkladní 

ochranná separační textilie bude vytažena až na vnější okraj atiky. V těchto místech, na svislých 

plochách bude textilie kotvena pomocí obvodových ukončujících prvků z poplastovaného 

plechu, které budou osazeny před montáží hydroizolační PVC fólie. 

 

 
Obrázek 14 - Separační podkladní textilie 

5) Osazení obvodových ukončujících prvků z poplastovaného plechu 

 

 Ihned po položení separační podkladní textilie bude provedena montáž obvodových 

ukončujících prvků. Tyto úchytné prvky se osazují po celém obvodu střechy u atiky v koutech 

a na rozích, tam, kde dochází k lomení hydroizolační PVC fólie. Kotvení těchto prvků se bude 

provádět pomocí vrutů střídavě ve dvou liniích a musí být kotveny až do stabilní a pevné vrstvy, 

tedy do zdiva nebo betonu. Maximální vzdálenost kotvení je 250 mm. Obvodové prvky jsou 

délky 2 m a mezi jednotlivými prvky budou prováděny styčné spáry šířky 2 mm. Pro úpravu 

délky prvků budou používány pouze nůžky na plech. Po montáži obvodových ukončujících 

prvků se jejich styčné spáry přelepí samolepící papírovou páskou šířky minimálně 20 mm a 

poté se spoje překryjí páskem doplňkové PVC fólie šířky alespoň 80 mm a tato se 

k poplastovaného prvku připevní pomocí horkovzdušného svaru.  

 
Obrázek 15 - Rohová lišta z poplastovaného plechu 
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6) Pokládka hydroizolační PVC fólie Fatrafol 810 

 

Po montáži všech obvodových úchytných prvků z poplastovaného plechu se může 

přistoupit k pokládce hydroizolační PVC fólie Fatrafol 810. Hydroizolační pás šířky 1,3 m se 

nejprve rozvine na celou svoji délky, osadí se na správné místo, vyrovná se tak, aby byl zajištěn 

požadovaný přesah, a ukotví se k podkladu pomocí mechanických kotev kotvených do pevného 

podkladu, tedy do zdiva nebo podkladní betonové konstrukce. Poté následuje provedení 

vodotěsnosti spojů. PVC fólie bude kladena přímo na podkladní ochrannou separační textilii. 

V obou směrech je nutné dodržovat dané přesahy fólie. V podélném směru musí být přesah 

jednotlivých pásů fólie 100 mm. Všechny pásy fólie jsou opatřeny potiskem ve vzdálenosti 100 

mm od jejich okraje, aby bylo správné osazení jednodušší. Přesah fólií v příčném směru bude 

také šířky 100 mm. Rozměry pásů mohou být dle potřeby upravovány pomocí nože či nůžek, 

nikoliv však trháním. Středové oblasti střešní plochy budou pokryty pásy PVC fólie, které 

budou kotveny pouze v okrajích pásů. Kotevní prvky budou umístěny tak, aby okraj podložky 

vrutu byl vzdálen minimálně 10 mm od okraje pásu, aby bylo zabráněno odtržení okraje pásu. 

Všechny otvory pro šrouby se budou předvrtávat pomocí vrtáků do betonu. Minimální povolená 

vzdálenost kotev v řadě za sebou je 150 mm. Maximální povolená vzdálenost kotevních prvků 

v řadě za sebou pro fólie šířky 1300 mm je 417 mm. Po ukotvení bude řada podélných kotev 

překryta přesahem dalšího pásu fólie a spoje budou horkovzdušně svařeny, přičemž minimální 

šířka svaru je 30 mm. V okrajových a rohových oblastech střechy, kde je potřeba pásy lépe 

stabilizovat proti sání větru budou kotveny i středem pásů. Kotvení středem pásů se provádí 

stejnými kotevními prvky jako v okrajích pásů. Rozdíl je pouze v následné úpravě. Řada kotev 

ve středu pásu se bude překrývat pásem fólie Fatrafol 810 šířky 160 mm a spoje fólií budou 

horkovzdušně svařeny. 

 

 
Obrázek 16 - Pokládka PVC fólie 
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Dimenzování stabilizačních opatření 

 

U pozemních staveb s plochou střechou o výšce střešní roviny do 30 m nad úrovní okolního 

terénu lze použít zjednodušený postup dimenzování nezbytných stabilizačních opatření. 

 

Dle výrobce hydroizolační PVC fólie Fatrafol se střešní plocha rozdělí na tři oblasti s rozdílným 

zatížením větrem a tím i rozdílným počtem kotev. 

 

 
Obrázek 17 - Stanovení oblastí střechy [26] 

 

Pro podmínky řešené střešní konstrukce tedy platí: 

 

sa = a/10 = 10/10 = 1 m 

sb = h/5 = 12,63/5 = 2,5 m 

da = a/4 = 10/4 = 2,5 m 

db = h/2 = 12,63/2 = 6,5 m 
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Obrázek 18 - Dimenzování stabilizačních opatření [26] 

Stanovení počtu kotev pro jednotlivé oblasti střešní konstrukce: 

 

středová plocha – 2 ks/m2  

okrajový pás  – 5 ks/m2 

rohový úsek  – 8 ks/m2 

 

 

Při provádění utěsnění detailů, zejména rohů a koutů, se nejdříve detail vyskládá 

z vhodných přířezů fólie. Fólie bude dokonale srovnána a navařena na rohové profily 

z poplastovaného plechu. Poté bude detail utěsněn pomocí vakuově tvarovaného dílce 

(rohového resp. koutového) z fólie PVC, který zabezpečí dokonalou těsnost celého detailu. 

Tyto dílce se k podkladní PVC fólii přivaří horkovzdušným svarem a za pomocí přítlačného 

válečku se detail dokonale utěsní. 

 

 
Obrázek 19 - Utěsnění rohu pomocí rohového profilu 
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 U atiky bude PVC fólie vytažena na poplastovaný ukončovací prvek umístěný na vnitřní 

hraně atiky a bude na tento plech horkovzdušně navařena. Při přechodu na svislou plochu atiky 

bude fólie nejprve přivařena na koutovou lištu z poplastovaného plechu umístěnou v patě atiky. 

Nejprve se fólie navaří v místě ohybu za použití přítlačného válečku a až poté se fólie navaří 

na plochu profilu. Při provádění hydroizolace v oblasti střešních vtoků musí být tento detail 

důkladně utěsněn. Budou použity systémové střešní vtoky s přípojovacím límcem z PVC fólie, 

který je součástí vtoku. Vtoková vložka bude mechanicky ukotvena k podkladové konstrukci a 

fólie bude napojena horkovzdušným svarem za pomoci přítlačného válečku. Podobný postup 

bude uplatněn i při montáži větracích komínků a odvětrání kanalizace s límcem z PVC 

umožňujícím horkovzdušné přivaření fólie.  

  

 
Obrázek 20 - Opracování prostupu s připojovacím límcem z PVC fólie 

7) Montáž oplechování atiky 

 

 Po dokončení pokládky hydroizolační PVC fólie bude probíhat poslední etapa montáže 

střešní konstrukce, tj. oplechování atiky. Oplechování atiky bude provedeno dle výkresu detailu 

„Detail u atiky“. Na železobetonový atikový věnec, který je proveden ve spádu 5 % směrem 

dovnitř střešní konstrukce, bude přikotvena OSB deska tl. 15 mm pomocí vrutů. Do této OSB 

desky budou poté kotveny příchytné plechy pro nasazení atikového oplechování. Příchytné 

plechy budou přikotveny pomocí vrutů na vnitřní i vnější straně atiky. Na tyto příchytné plechy 

bude hliníkový atikový plech pouze nasunut, bez dalšího kotvení. Tím bude dosaženo lepšího 

estetického dojmu, jelikož samotný atikový plech nebude perforován vruty či nýty. V podélném 

směru budou atikové plechy spojovány drážkováním pomocí jednoduché stojaté drážky. 

 
Obrázek 21 - Oplechování atiky 
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6. Personální obsazení 
 

 Pracovní četa realizující skladbu střešního pláště musí být pro tyto činnosti dostatečně 

odborně způsobilá. Všichni pracovníci provádějící montáž hydroizolační fólie musí předložit 

platné osvědčení o odborné způsobilosti k montáži hydroizolačních fólií, kterým výrobce fólií 

garantuje, že pracovník byl proškolen a je odborně způsobilý k těmto činnostem. Ostatní 

pracovníci bet tohoto osvědčení mohou provádět v četě pouze pomocné práce. 

 

- 1x vedoucí čety (vyučen jako izolatér + min. 5 let praxe v oboru)  

- 2x izolatér (vyučeni v oboru izolatér)  

- 2x klempíř (vyučeni v oboru klempíř) 

- 1x pomocný dělník (proškolen)  

- 1x řidič nákladního automobilu VOLVO FM 340 (oprávnění k řízení)  

- 1x řidič automobilu Volkswagen Transporter skříňový vůz (oprávnění k řízení)  

- 1x řidič automobilu Volkswagen Transporter Kombi (oprávnění k řízení)  

- 1x obsluha jeřábu Liebherr 63K (oprávnění k obsluze – strojnický průkaz)  

 

Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

 

7. Stroje a pracovní pomůcky 

 
Podrobný popis strojů a pracovních pomůcek je uveden v samostatné části Návrh strojní 

sestavy tohoto projektu. 

 

7.1 - Pracovní stroje 
 

- nákladní automobil valník VOLVO FM 340 (technická specifikace viz. část Návrh strojní 

sestavy) 

 

- automobil Volkswagen Transporter skříňový vůz (technická specifikace viz. část Návrh strojní 

sestavy) 

 

- automobil Volkswagen Transporter Kombi (technická specifikace viz. část Návrh strojní 

sestavy) 

 

- věžový jeřáb Liebherr 63K (technická specifikace viz. část Návrh strojní sestavy) 
 

7.2 - Pracovní pomůcky 
 

- propanbutanový hořák + bomba 

- horkovzdušný svařovací přístroj s plynulou regulací teploty 0-600 °C 

- horkovzdušný pojízdný svařovací automat 

- akumulátorový šroubovák 

- příklepová vrtačka  

- vývěva s příslušenstvím pro podtlakovou kontrolu těsnosti 

- svinovací metr 

- nůž 

- ruční pryžové přítlačné válečky 
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- nýtovací kleště 

- kombinované kleště 

- dírkovač  

- nůžky na plech 

- vytlačovací pistole na tmel 

- zkušební jehla pro testování svarů 

- vodováha 2 m 

 

7.3 – Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 

- ochranné brýle, obličejový štít 

- ochranné rukavice 

- pracovní oděv 

- pracovní obuv s měkkou podešví 

- ochranná přilba 

 

8. Jakost a kontrola kvality 

 
8.1 – Vstupní kontrola 
 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola rovinnosti podkladu (max. odchylka je ±5 mm na 2m lati) 

- Kontrola dokončenosti, pevnosti, vyzrálosti a kvality podkladní ŽB konstrukce 

- Kontrola maximální vlhkosti podkladu (maximální vlhkost je 6 %) 

- Kontrola osazení všech vyústění technických zařízení budovy 

- Kontrola dokončenosti a rovinnosti atiky včetně ŽB věnce a jeho spádu 

- Vstupní kontrola všech dodávaných materiálů (množství, nepoškozenost, 

kompletnost, prohlášení o shodě)  

- Kontrola podmínek skladování materiálu 

 

Bližší specifikace jednotlivých vstupních kontrol jsou popsány v části Kontrolní a zkušební 

plán, který je součástí tohoto dokumentu. Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního 

deníku. 

 

8.2 – Mezioperační kontrola 
 

- Kontrola dodržení skladby jednotlivých vrstev střešního pláště 

- Kontrola jakosti a druhu požadovaných druhů materiálů a jejich tloušťky při 

zabudování do konstrukce 

- Kontrola provedení penetračního nátěru podkladní konstrukce 

- Kontrola natavených asfaltových pásů 

- Kontrola uložení tepelně-izolační vrstvy 

- Kontrola pokládky separační textilie 

- Kontrola osazení obvodových úchytných prvků z poplastovaného plechu 

- Kontrola pokládky, přesahů a kotvení jednotlivých pásů PVC fólie 

- Výtažná zkouška kotevních prvků PVC fólie 

- Kontrola kotvení oplechování atiky 
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Bližší specifikace jednotlivých mezioperačních kontrol jsou popsány v části Kontrolní a 

zkušební plán, který je součástí tohoto dokumentu. Výsledky všech kontrol budou zapsány do 

stavebního deníku. 
 

8.3 – Výstupní kontrola 
 

- Kontrola požadovaného spádu oplechování atiky 

- Kontrola celkového vzhledu (boule, vlnky, prohlubně, fólie musí plnoplošně 

přiléhat k podkladu) 

- Kontrola svárů mechanicky pomocí zkušební jehly 

- Kontrola těsnosti pomocí vakuové zkoušky 

 

Bližší specifikace jednotlivých výstupních kontrol jsou popsány v části Kontrolní a zkušební 

plán, který je součástí tohoto dokumentu. Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního 

deníku. 
 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro stavbu je nutné zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  

 

Zařízení staveniště musí být navrženo tak, aby splňovalo základní hygienické předpisy 

a směrnice. Všichni pracovníci, kteří budou součástí výstavby a budou se pohybovat po 

staveništi, musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a všemi možnými 

riziky, které mohou během prací vzniknout. Každý z pracovníků musí být seznámen 

s informacemi o místu uložení havarijních souprav, hasicích přístrojů pro účely staveniště, 

odběrným místem vody a elektřiny. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými 

pomůckami a jsou povinni tyto pomůcky používat. Zejména jsou všichni pracovníci nosit při 

pohybu po staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní oděv a pevnou obuv. Na stavbě 

musí být trvale umístěn havarijní plán, traumatologický plán i plán BOZP se všemi 

náležitostmi.  

 

Všechny používané stroje a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém stavu a 

musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Odběrná místa vody a elektřiny musí být 

pravidelně kontrolována a všechna elektrická zařízení musí podléhat pravidelným revizím.  

 

Při provádění stavby je nutno dále dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

 

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

zdraví při práci na staveništích. 

- 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). 

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

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Bližší specifikace BOZP řeší samostatná část „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, která je 

součástí této diplomové práce. 

 

10. Ekologie 

 
Při provádění prací nutné dodržovat všechny platné předpisy a vyhlášky týkající se 

provádění staveb a ochrany životního prostředí. Zejména je nutné dodržovat všechny právní 

předpisy týkající se likvidaci odpadů vznikajících při stavebních pracích. Odpady budou 

likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní běžné odpady budou umístěny do 

připravených kontejnerů na stavbě a vyváženy. Na staveništi je zakázáno spalovat jakékoliv 

materiály či odpady z nich. 

Veškerá používaná mechanizace a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém 

stavu a musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Znečištěné stroje a pomůcky  musí být 

očištěny a odpadní voda musí být ekologicky odvedena. Před výjezdem ze staveniště budou 

stroje očištěny, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Je nutné zabránit únikům nafty, 

benzinu a olejů do půdy. Na staveništi musí být umístěna hydrofobní havarijní souprava pro 

případ úniku ropných látek do půdy a vody.  

Na stavbě budou dodržovány limity pro provádění hlučných prací ve smyslu nařízení 

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

doba je stanovena od 8:00 do 16:00.  

Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č. 154/2010 Sb. „Zákon o odpadech“. 

Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací 

zabezpečí zhotovitel stavby v souladu s příslušnými předpisy a normami. Při stavbě budou 

vznikat následující odpady, které jsou zatříděny dle katalogu odpadů ve smyslu vyhlášky MŽP 

č. 381/2001 Sb. 

 

Odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastové obaly O 

17 06 04  izolační materiály O 

20 01 11 textilní materiály O 

07 02 13 plastový odpad O 

17 03 01 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu N 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená 

oprávněná osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů 

příslušná oprávnění.  
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1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 
 

2. Identifikace dopravních tras 

 
2.1 – Identifikace staveniště 

 
parcely č. 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85 k. ú. Zlín-Příluky 

 

ulice Nebeská, Zlín-Příluky 

 

Příluky, 760 01 Zlín 

 

Poloha staveniště je patrná z výkresu situace širších vztahů. 

 

 

 

2.2 – Identifikace skládky zeminy 
 

Adresa:    IMOS group, s.r.o. 

Tečovice 353 

     763 02 Zlín 4 

 

Vzdálenost na staveniště:  11,6 km 

Odhadovaný čas dopravy:  15 minut 

 

 

2.3 – Identifikace betonárny 
 

Adresa:    TAŠ-STAPPA beton, s.r.o. 

     Betonárna Zlín – Prštné 

Zálešná III/2616 

     760 01 Zlín 

 

Vzdálenost na staveniště:  7,5 km 

Odhadovaný čas dopravy:  10 minut 
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2.4 – Identifikace ohýbárny ocelové výztuže 
 

Adresa:    VÝZTUŽ CZ, s.r.o. 

     Jiráskova 904 

     763 62 Tlumačov 

 

Vzdálenost na staveniště:  22 km 

Odhadovaný čas dopravy:  25 minut 

 

 

 

2.5 – Identifikace stavebnin MPL Trading 
 

Adresa:    MPL Trading, s.r.o. 

     Cecilka 228 

     760 01 Zlín-Příluky 

 

Vzdálenost na staveniště:  1,2 km 

Odhadovaný čas dopravy:  4 minuty 

 

 

 

2.6 – Identifikace stavebnin DEK 
 

Adresa:    Stavebniny DEK, a.s. 

     Cecilka 463 

     760 01 Zlín-Příluky 

 

Vzdálenost na staveniště:  1,2 km 

Odhadovaný čas dopravy:  4 minuty 
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3. Návrh dopravních tras 

 
3.1 – Návrh trasy na skládku zeminy 

 

 
Obrázek 22 - Návrh trasy na skládku zeminy 

 

Staveniště – Zlín-Příluky    Skládka zeminy – IMOS Group, s.r.o. 

 

 

Trasa:   

 

Staveniště – ulice Nebeská Zlín-Příluky 

 

vlevo po ulici Pekárenská   - 506 m 

vpravo po silnici I. třídy Vizovická  - 1,8 km 

rovně po silnici I. třídy Třída Tomáše Bati - 6,3 km 

rovně po silnici I. třídy Třída 3. května - 1,4 km 

vpravo po silnici III. třídy    - 1,1 km 

 

Skládka zeminy – IMOS Group, s.r.o. – Tečovice  

 

 

 

Bližší specifikace a posouzení trasy viz. příloha P27. 
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3.2 – Návrh trasy z betonárny 

 

 
Obrázek 23 - Návrh trasy z betonárny 

 

Staveniště – Zlín-Příluky    Betonárna – TAŠ-STAPPA, s.r.o. 

 

 

Trasa:   

 

Staveniště – ulice Nebeská Zlín-Příluky 

 

vlevo po ulici Pekárenská   - 506 m 

vpravo po silnici I. třídy Vizovická  - 1,8 km 

rovně po silnici I. třídy Třída Tomáše Bati - 3,8 km 

vpravo po hlavní silnici Přímá  - 616 m 

vpravo po ulici Cyklistická   - 358 m 

 

Betonárna – TAŠ-STAPPA, s.r.o. – Zlín-Prštné  

 

 

 

Bližší specifikace a posouzení trasy viz. příloha P28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

3.3 – Návrh trasy z ohýbárny výztuže 

 

 
Obrázek 24 - Návrh trasy z ohýbárny výztuže 

 

Staveniště – Zlín-Příluky    Ohýbárna – VÝZTUŽ CZ, s.r.o. 

 

 

Trasa:   

 

Staveniště – ulice Nebeská Zlín-Příluky 

 

vlevo po ulici Pekárenská    - 506 m 

vpravo po silnici I. třídy Vizovická   - 1,8 km 

rovně po silnici I. třídy Třída Tomáše Bati  - 6,3 km 

rovně po silnici I. třídy 49    - 3,9 km 

rovně po výjezdu Zlín na přípojku Exit 30  - 2,5 km 

rovně po hlavní silnici    - 727 m 

vpravo po silnici II. třídy Komenského  - 5,8 km 

vpravo po silnici III. třídy Dr. Ignáce Horníčka - 222 m 

vpravo po ulici     - 132 m 

 

Ohýbárna – VÝZTUŽ CZ, s.r.o. – Tlumačov 

 

 

 

 

Bližší specifikace a posouzení trasy viz. příloha P29. 
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3.4 – Návrh trasy ze stavebnin MPL Trading 

 

 
Obrázek 25 - Návrh trasy ze stavebnin MPL 

 

Staveniště – Zlín-Příluky    Stavebniny – MPL Trading, s.r.o. 

 

 

Trasa:   

 

Staveniště – ulice Nebeská Zlín-Příluky 

 

vlevo po ulici Pekárenská    - 364 m 

vpravo po ulici Cecilka    - 427 m 

 

Stavebniny – MPL Trading, s.r.o. 
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3.5 – Návrh trasy ze stavebnin DEK  

 

 
Obrázek 26 - Návrh trasy ze stavebnin DEK 

 

Staveniště – Zlín-Příluky    Stavebniny – DEK, a.s. 

 

 

Trasa:   

 

Staveniště – ulice Nebeská Zlín-Příluky 

 

vlevo po ulici Pekárenská    - 364 m 

vpravo po ulici Cecilka    - 515 m 

vlevo po ulici Pod Jurým    - 73 m 

 

Stavebniny – DEK, a.s. 
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4. Posouzení dopravních tras ze stavebnin 

 
 Po prostudování dopravních tras jsem dospěl k následujícím výsledkům. Navržené 

dopravní trasy materiálu potřebného pro výstavbu jsou vyhovující z hlediska hmotnostních 

omezení. Poloměry zatáček na obou dopravních trasách jsou pro účely navržené dopravy při 

použití navržených dopravních prostředků optimální. Následující část se věnuje posouzení 

nejkritičtějšího místa obou dopravních tras ze stavebnin v Přílucích u Zlína.  

 

Jedná se o zatáčku z ulice Pekárenská na ulici Dolní dědina poblíž samotného staveniště. 

 

 
 

 
Poloměr zatáčky: 17 m 

 

Minimální poloměr zatáčení nákladního automobilu je 10 m. Celá trasa je tedy pro navržené 

dopravní prostředky bezpečně průjezdná.  
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Pozn.: Tabulka kontrol je uvedena v samostatné příloze P14, která je součástí této práce. 

 

Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 

 

1. Kontroly vstupní 

 
1.1 – Kontrola projektové dokumentace 

 

Nejdříve musí být provedena kontrola správnosti, úplnosti a platnosti odsouhlasené 

projektové dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

a zákona 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. Dokumentace musí obsahovat 

všechny náležitosti dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. Dle zákonných předpisů musí být projektová 

dokumentace zpracována oprávněnou osobou a je nutné její odsouhlasení ze strany projektanta 

i investora. Dále se v této fázi kontroluje obsah a správnost údajů uvedených v technické zprávě 

a ostatních dokumentů. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

1.2 – Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 

 

V další fázi musí být zkontrolována připravenost staveniště a také samotného pracoviště. 

Staveniště a jeho zařízení musí splňovat základní požadavky stanovené příslušnými zákonnými 

předpisy. Stavbyvedoucí zkontroluje zejména funkčnost všech prvků zařízení staveniště, 

připravenost zpevněných ploch pro uskladnění materiálu, zabezpečení staveniště proti vniku 

nepovolaných osob a také označení staveniště včetně dopravního značení blízkého okolí. Dále 

musí být zkontrolována bezpečnost a funkčnost odběrných a rozvodných míst elektřiny a vody 

pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště musí být v souladu s předpisy uvedenými ve výkrese 

zařízení staveniště a technické zprávě zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště 

musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb a č. 362/2005 Sb, musí být v dobrém 

technickém stavu a musí být podrobovány pravidelným revizím. O převzetí staveniště bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Samotné pracoviště pro provádění dané technologické 

etapy musí být připraveno pro započetí prací a musí být vyklizeno, aby nic nebránilo provádění 

výstavby daného procesu.   
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1.3 – Kontrola klimatických podmínek 

 

Každý den realizace budovaného objektu zkontroluje stavbyvedoucí stav klimatických 

podmínek. O této kontrole vždy zapisuje záznam do stavebního deníku. Pro každý den tedy 

bude ve stavebním deníku proveden zápis aktuálního stavu počasí, povětrnostních podmínek, 

minimální a maximální teploty během dne a viditelnosti. Klimatické podmínky ovlivňují 

průběh realizace jednotlivých prací. Je nutné dodržovat všechny podmínky procesu provádění 

prací uvedené v technologickém předpisu a doporučené výrobcem příslušných materiálů, aby 

byla na staveništi zajištěna bezpečnost a dané materiály nebyly narušeny vlivem zpracování za 

nevhodných povětrnostních podmínek. 

 

1.4 – Kontrola podkladní konstrukce 

 

Tuto kontrolu provádí ve fázi před započetím zdících prací stavbyvedoucí spolu 

s technickým dozorem investora. Nejdříve je důležité zkontrolovat půdorysnou polohu 

provedených základových konstrukcí a jejich soulad s projektovou dokumentací. Povolené 

odchylky od půdorysné i svislé polohy určuje norma ČSN EN 13 670 – Provádění betonových 

konstrukcí, ze které jsou převzaty následující tabulky.  

 
Obrázek 27 - Odchylky polohy základu z ČSN EN 13 670 [13] 



 

116 

 

Dále musí být zkontrolována rovinnost základové desky. Povolené odchylky rovinnosti 

jsou stanoveny normou ČSN EN 13 670. 

 

Největší povolené odchylky rovinnosti a přímosti hran základové desky – tabulka z normy ČSN 

EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 

 

 
Obrázek 28 - Odchylky rovinnosti základové desky z ČSN EN 13 670 [13] 

 

V další fázi musí být zkontrolována kvalita povrchu betonu. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí se zástupcem technického dozoru investora. Povrch betonové konstrukce musí 

být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha vadných míst povrchu konstrukce 

nesmí přesáhnout 5 % celkového povrchu. Dále se na povrchu nesmí vyskytovat výstupky, díry, 

nebo praskliny a povrch betonu musí být celistvý.  

 

Dále musí být zkontrolována pevnost a vyzrálost železobetonové základové desky. 

V rámci kontroly podkladní železobetonové konstrukce byly provedeny krychelné zkoušky dle 

ČSN EN 12 390 a byla prokázána požadovaná pevnost konstrukce. Nyní bude provedena 

zkouška pomocí Schmidtova tvrdoměru dle ČSN 73 1373, při které se sleduje velikost odrazu 

úderného beranu přístroje od zkoušeného povrchu betonové konstrukce. Na základě tohoto 

odrazu se stanoví pevnost betonu v tlaku. Pevnost konstrukce se zkouší na několika místech 

povrchu, vždy ale ve vzdálenosti minimálně 60 mm od hrany okraje konstrukce. Vzdálenost 

jednotlivých zkušebních úderů musí být minimálně 60 mm. Hodnota pevnosti v tlaku betonové 

konstrukce se určí pomocí následující tabulky na základě směru úderu tvrdoměru a zaokrouhlí 

se na celé MPa. 
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Vyhodnocení pevnosti konstrukce při zkoušce Schmidtovým tvrdoměrem – tabulka z normy 

ČSN 73 1373.  

 

 
Obrázek 29 - Vyhodnocení pevnosti konstrukce při zkoušce Schmidtovým tvrdoměrem z ČSN 73 1373 [14] 

 

1.5 – Vstupní kontrola materiálu 

 

Při každé dodávce materiálu musí být provedena kontrola. Kontrolují se dodací listy 

jednotlivých dodávek, jejich soulad s objednávkou, cena dodávky a prohlášení o shodě. Dále 

musí být zkontrolován typ a množství dodaného materiálu, neporušenost jednotlivých prvků a 

kompletnost celé dodávky. U dodaných zdících prvků se kontrolují rozměry, druh a pevnost. U 

dodávaných maltových směsí se kontroluje typ a pevnost. Všechny dodávané materiály musí 

splňovat požadavky stanovené projektovou dokumentací a také požadavky zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky. 
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1.6 – Kontrola podmínek skladování materiálu 

 

Při kontrole podmínek skladování materiálu se kontroluje zejména splnění požadavků 

daných v technologickém předpisu pro provádění zděných konstrukcí. Materiály je nutné 

skladovat tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození či degradaci vlivem působení klimatických 

podmínek či provozu na stavbě. Zdící materiály včetně překladů budou skladovány na paletách 

obalených fólií, které budou umístěny na zpevněné ploše z hutněného štěrkopísku frakce 0-32 

mm označené ve výkresu zařízení staveniště jako S1. Je povoleno skladovat maximálně dvě 

palety zdiva umístěné na sobě. Další materiály jako role hydroizolačních pásů a izolační desky 

Lignopor musí být chráněny před vlivy povětrnosti a UV záření, proto budou skladovány ve 

skladovacím kontejneru označeným na výkrese zařízení staveniště jako B1. Kontrola podmínek 

skladování materiálu bude prováděna průběžně po celou dobu provádění prací. 

 

2. Kontroly mezioperační 
 

2.1 – Kontrola vyměření zdí 

 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr provede kontrolu vytyčení půdorysu budoucích 

zdí včetně vyměření otvorů pro dveře. Vyměření jednotlivých stěn a otvorů musí odpovídat 

odsouhlasené projektové dokumentaci. Po provedení budou výsledky kontroly zaznamenány 

do stavebního deníku.  

 

2.2 – Kontrola provedení izolace pod budoucími zdmi 

 

Při provádění penetračního nátěru přípravkem DEKPRIMER je nutné kontrolovat zejména 

souvislost nátěru a jeho provedení pod všemi budoucími hydroizolačními pásy. Dále je nutné 

kontrolovat klimatické podmínky, jelikož penetrační nátěr je možno provádět pouze při 

teplotách podkladu min. +5 °C. Během natavování asfaltových hydroizolačních pásů je nutná 

kontrola přesahu jednotlivých pásů minimálně 100 mm a přesahu pásů min. 150 mm na každou 

stranu od hran budoucích zdí. Také je nutná kontrola klimatických podmínek přípustných pro 

provádění prací dle požadavků uvedených v technologickém předpisu. 

 

2.3 – Kontrola založení první vrstvy zdiva 

 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr provede kontrolu založení první vrstvy zdiva 

v daném podlaží. Mezní odchylka vodorovnosti vrstvy zakládací malty je (dle ČSN 73 02 05 – 

Geometrická přesnost ve výstavbě) při délce do 8 m stanovena na 10 mm. Dále bude 

zkontrolována před započetím zdění dalších vrstev rovinnost první vrstvy pomocí vodováhy. 

 

 

 

 



 

119 

 

2.4 – Kontrola dodržování převazování bloků v jednotlivých vrstvách 

 

Během provádění zdění stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje převazování zdících bloků 

v jednotlivých vrstvách nad sebou. Svislé spáry mezi jednotlivými tvarovkami musí být 

převázány minimálně o 95 mm. Výhodnější je ovšem zachovávat převázání jednotlivých vrstev 

o velikosti 125 mm, tedy na polovinu cihly. Tato kontrola se provádí vizuálně, popřípadě 

měřením průběžně po celou dobu zdícího procesu. 

 

2.5 – Kontrola správné vazby rohů a napojení zdí 

 

V průběhu zdících prací je nutné provádět také kontrolu správné vazby rohů objektu a 

provazování jednotlivých zdí. Vazba těchto částí musí být provedena dle požadavků uvedených 

v technologickém předpisu pro zděné konstrukce. Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr 

kontroluje v průběhu zdění vizuálně správnost vazby rohu a napojení stěn dle postupu 

v technologickém předpisu a použití správných tvarovek pro dané případy. 

 

2.6 – Kontrola svislosti, pravoúhlosti stěn a vodorovnosti spár zdiva 

 

Při provádění zdění je nutné, aby pracovníci provádějící zdící práce neustále kontrolovali 

svislost, rovinnost a pravoúhlost kladeného zdiva pomocí vodováhy. Musí být dosaženo 

požadované rovinnosti a svislosti dle požadavků evropské normy ČSN EN 1996 – 2 – Provádění 

zděných konstrukcí uvedených dále v tomto textu. 

 

2.7 – Kontrola přesnosti otvorů ve zdivu 

 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr zkontroluje rozměry okenních a dveřních otvorů 

dle projektové dokumentace. Musí být zkontrolovány rozměry, rovinnost, svislost a 

vodorovnost všech stavebních otvorů. Mezní odchylky nesmí překročit hodnoty požadované 

normou ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře. Pokud dojde k překročení níže uvedených hodnot, 

je nutné provést dodatečnou úpravu ostění před zahájením montáže výplní otvorů. 

 

Největší povolené odchylky rovinnosti a rozměrů stavebních otvorů – tabulky z normy ČSN 74 

6077 – Okna a vnější dveře 

 

 
Obrázek 30 - Odchylky rozměrů otvorů z ČSN 74 6077 [21] 
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Obrázek 31 - Odchylky rovinnosti otvorů z ČSN 74 6077 [21] 

 

 

2.8 – Kontrola osazování překladů 

 

Při zdění druhé výšky je nutné kontrolovat také správnost osazování nadokenních a 

nadedveřních překladů. Příslušný mistr kontroluje pomocí vodováhy vodorovnost překladů a 

současně zkontroluje osazení správného typu překladu a správné délky dle projektové 

dokumentace a technologického předpisu pro zděné konstrukce. Maximální odchylky 

vodorovnosti překladů jsou dány tolerancemi rovinnosti ostění stavebního otvorů ve výše 

uvedených tabulkách dle požadavků normy ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře. 

 

 

3. Kontroly výstupní 
 

3.1 – Kontrola geometrické přesnosti zhotoveného zdiva 

 

Stavbyvedoucí spolu se zástupcem technického dozoru investora zkontrolují geometrickou 

přesnost, tj. rovinnost, svislost a pravoúhlost obvodových i vnitřních nosných stěn. Maximální 

přípustné odchylky rovinnosti zděných konstrukcí se řídí dle normy ČSN EN 1996-2 – 

Provádění zděných konstrukcí. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulkách umístěných níže 

v tomto textu. Dále je nutné zkontrolovat půdorysnou polohu zdí, která musí odpovídat 

schválené projektové dokumentaci. Výsledky všech provedených kontrol budou zaznamenány 

do stavebního deníku. Veškeré zděné konstrukce musí být provedeny v souladu se 

specifikovanými požadavky v mezích přípustných odchylek. 
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Největší povolené odchylky rovinnosti pro zděné prvky – tabulky z normy ČSN 1996-2 – 

Provádění zděných konstrukcí 

 

 

 
Obrázek 32 - Odchylky rovinnosti zdí z ČSN 1996-2 [17] 

 

 

 
Obrázek 33 - Odchylky svislosti zdí z ČSN 1996-2 [17] 
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3.2 – Kontrola neporušenosti a kvality zdiva 

 

Dále musí být při výstupní kontrole zděných konstrukcí vizuálně zkontrolována 

neporušenost a kompletnost zdiva včetně dodržení požadované vazby dané projektovou 

dokumentací a výrobcem staviva. Tyto požadavky jsou uvedeny v technologickém předpisu 

pro zděné konstrukce. V rámci této kontroly se sleduje neporušenost jednotlivých zdících 

bloků, případné praskliny a jiné defekty zdících prvků. Kontrolu provede stavbyvedoucí spolu 

se zástupcem technického dozoru investora a výsledky kontroly budou zaznamenány do 

stavebního deníku.  

 

3.3 – Kontrola kvality vyzrálého pojiva 

 

Poslední kontrolou v rámci výstupních kontrol zděných konstrukcí je vizuální kontrola 

kvality provedení spár zdiva. Povrch zdiva by měl být rovný se zcela vyplněnými spárami mezi 

jednotlivými cihlami. Povrch malty ve spáře nesmí ustupovat od líce zdiva o více než 5 mm 

nebo o 1/3 obvodového žebra. Zároveň nesmí zdící malta přestupovat přes líc zdiva, jinak je 

nutné tyto přebytečnou maltu odstranit. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu se 

zástupcem technického dozoru investora. Výsledky kontroly budou zaznamenány do 

stavebního deníku. 
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Pozn.: Tabulka kontrol je uvedena v samostatné příloze P15, která je součástí této práce. 

 

Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 

 

 

1. Kontroly vstupní 

 
1.1 – Kontrola projektové dokumentace 

 

Nejdříve musí být provedena kontrola správnosti, úplnosti a platnosti odsouhlasené 

projektové dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

a zákona 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. Dokumentace musí obsahovat 

všechny náležitosti dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. Dle zákonných předpisů musí být projektová 

dokumentace zpracována oprávněnou osobou a je nutné její odsouhlasení ze strany projektanta 

i investora. Dále se v této fázi kontroluje obsah a správnost údajů uvedených v technické zprávě 

a ostatních dokumentů. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

1.2 – Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 

 

V další fázi musí být zkontrolována připravenost staveniště a také samotného pracoviště. 

Staveniště a jeho zařízení musí splňovat základní požadavky stanovené příslušnými zákonnými 

předpisy. Stavbyvedoucí zkontroluje zejména funkčnost všech prvků zařízení staveniště, 

připravenost zpevněných ploch pro uskladnění materiálu, zabezpečení staveniště proti vniku 

nepovolaných osob a také označení staveniště včetně dopravního značení blízkého okolí. Dále 

musí být zkontrolována bezpečnost a funkčnost odběrných a rozvodných míst elektřiny a vody 

pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště musí být v souladu s předpisy uvedenými ve výkrese 

zařízení staveniště a technické zprávě zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště 

musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb a č. 362/2005 Sb, musí být v dobrém 

technickém stavu a musí být podrobovány pravidelným revizím. O převzetí staveniště bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Samotné pracoviště pro provádění dané technologické 

etapy musí být připraveno pro započetí prací a musí být vyklizeno, aby nic nebránilo provádění 

výstavby daného procesu.   
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1.3 – Kontrola klimatických podmínek 

 

Každý den realizace budovaného objektu zkontroluje stavbyvedoucí stav klimatických 

podmínek. O této kontrole vždy zapisuje záznam do stavebního deníku. Pro každý den tedy 

bude ve stavebním deníku proveden zápis aktuálního stavu počasí, povětrnostních podmínek, 

minimální a maximální teploty během dne a viditelnosti. Klimatické podmínky ovlivňují 

průběh realizace jednotlivých prací. Je nutné dodržovat všechny podmínky procesu provádění 

prací uvedené v technologickém předpisu a doporučené výrobcem příslušných materiálů, aby 

byla na staveništi zajištěna bezpečnost a dané materiály nebyly narušeny vlivem zpracování za 

nevhodných povětrnostních podmínek. 

 

1.4 – Kontrola rovinnosti podkladu 

 

Tuto kontrolu provádí ve fázi před započetím provádění izolace střešního pláště 

stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. Musí být zkontrolována rovinnost 

podkladní železobetonové konstrukce, na kterou bude provedena montáž střešního pláště.  

 

Maximální odchylka rovinnosti podkladní ŽB konstrukce je ±5 mm na 2m lati. 

 

Kontrola rovinnosti povrchu se provádí měřicí 2m latí a měřícími klíny. Výsledky kontroly 

budou zaznamenány do stavebního deníku. 

 

1.5 – Kontrola podkladní železobetonové konstrukce 

 

Stavbyvedoucí se zástupcem technického dozoru investora zkontrolují vizuálně kvalitu 

povrchu podkladní betonové konstrukce. Povrch betonu musí být bez větších dutin a štěrkových 

hnízd. Celková plocha vadných míst povrchu konstrukce nesmí přesáhnout 5 % celkového 

povrchu. Dále se na povrchu nesmí vyskytovat výstupky, díry, nebo praskliny a povrch betonu 

musí být celistvý.  

 

K montáži střešního pláště je možné přistoupit až po dostatečném vyzrání železobetonové 

konstrukce. Dostatečná pevnost a zralost betonové konstrukce musí být vždy potvrzena 

statikem. V rámci kontroly podkladní železobetonové konstrukce byly provedeny krychelné 

zkoušky dle ČSN EN 12 390 a byla prokázána požadovaná pevnost konstrukce. Nyní bude 

provedena zkouška pomocí Schmidtova tvrdoměru dle ČSN 73 1373, při které se sleduje 

velikost odrazu úderného beranu přístroje od zkoušeného povrchu betonové konstrukce. Na 

základě tohoto odrazu se stanoví pevnost betonu v tlaku. Pevnost konstrukce se zkouší na 

několika místech povrchu, vždy ale ve vzdálenosti minimálně 60 mm od hrany okraje 

konstrukce. Vzdálenost jednotlivých zkušebních úderů musí být minimálně 60 mm. Hodnota 

pevnosti v tlaku betonové konstrukce se určí pomocí následující tabulky na základě směru 

úderu tvrdoměru a zaokrouhlí se na celé MPa. Výsledky všech kontrol podkladní 

železobetonové konstrukce budou zapsány do stavebního deníku. 
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Vyhodnocení pevnosti konstrukce při zkoušce Schmidtovým tvrdoměrem – tabulka z normy 

ČSN 73 1373.  

 

 
Obrázek 34 - Vyhodnocení pevnosti konstrukce při zkoušce Schmidtovým tvrdoměrem z ČSN 73 1373 [14] 

 

 

1.6 – Kontrola maximální vlhkosti podkladu 

 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr zkontroluje vlhkost železobetonové podkladní 

konstrukce. Pomocí příložného impedančního vlhkoměru bude změřena vlhkost podkladu. Před 

penetrací a pokladem asfaltových pásů nesmí vlhkost podkladu překročit 6 % a podklad musí 

být bez stop po vodě a kaluží. Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního deníku. Při 

dodržení požadované vlhkosti může být zahájeno provádění penetrace podkladu. 
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1.7  – Kontrola osazení všech vyústění technických zařízení budovy 

 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr provede kontrolu vyústění technických zařízení 

budovy nad střešní rovinu. Je nutné, aby byly provedeny všechny prostupy určené v projektové 

dokumentaci. Jedná se zejména o osazení potrubních prostupů pro střešní vpusti a pro 

odvětrávání kanalizace. Musí být zkontrolován průměr jednotlivých potrubí prostupů a také 

jejich poloha. Všechny prostupy střešní konstrukcí musí odpovídat požadavkům schválené 

projektové dokumentace. Výsledky kontroly budou zapsány do stavebního deníku.  

 

1.8 – Kontrola dokončenosti a rovinnosti atiky včetně ŽB věnce atiky 

 

Stavbyvedoucí spolu se zástupcem technického dozoru investora provedou kontrolu 

rovinnosti atikového zdiva. Maximální přípustné odchylky rovinnosti zdiva jsou uvedeny 

v části Kontrolní a zkušební plán pro zděné konstrukce. Po zkontrolování rovinnosti atikového 

zdiva musí proběhnout kontrola atikového železobetonového ztužujícího věnce. Atikový 

železobetonový věnec musí být kompletně hotový v souladu s projektovou dokumentací a musí 

být dostatečně vyzrálý. Pevnost atikového železobetonového věnce bude zkontrolována dle 

předpisu pro kontrolu pevnosti železobetonových konstrukcí uvedených v bodě 1.5 tohoto 

článku pomocí tvrdoměru. Dále musí být zkontrolována rovinnost atikového věnce.  

 

Maximální přípustná odchylka rovinnosti je ± 5 mm na 2m lati.  

 

Zároveň je nutné zkontrolovat požadovaný spád věnce dle projektové dokumentace, který je 

stanoven na 5 %. Výsledky všech provedených kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

 

1.9 – Vstupní kontrola materiálu 

 

Při každé dodávce materiálu musí být provedena kontrola. Kontrolují se dodací listy 

jednotlivých dodávek, jejich soulad s objednávkou, cena dodávky a prohlášení o shodě. Dále 

musí být zkontrolován typ a množství dodaného materiálu, neporušenost jednotlivých prvků a 

kompletnost celé dodávky. U dodaných asfaltových pásů a hydroizolační fólie se kontrolují 

druh a tloušťka. U dodávané tepelné izolace kontroluje typ, pevnost a rozměry. Všechny 

dodávané materiály musí splňovat požadavky stanovené projektovou dokumentací a také 

požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Všechny dodací listy 

je nutné archivovat po celou dobu výstavby. 

 

1.10 – Kontrola podmínek skladování materiálu 

 

Při kontrole podmínek skladování materiálu se kontroluje zejména splnění požadavků 

daných v technologickém předpisu pro provádění izolace střešního pláště. Materiály je nutné 

skladovat tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození či degradaci vlivem působení klimatických 

podmínek či provozu na stavbě. Hydroizolační fólie Fatrafol 810 je zabalena v rolích uložených 

na dřevěných paletách a fixovaných obalovou fólií. Role fólie musí být vždy zakryty igelitem 

a chráněny před povětrnostními vlivy a před znečištěním. Palety budou skladovány na zpevněné 
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ploše z hutněného štěrkopísku frakce 0-32 mm. Tato plocha je označena na výkrese zařízení 

staveniště jako S1. Balíky tepelné izolace a role hydroizolačních pásů GLASTEK 40 Special 

Mineral, které se musí skladovat ve svislé poloze, musí být chráněny před dlouhodobým 

působením povětrnosti a UV záření. Proto budou skladovány ve skladovacím kontejneru 

označeném B1 na výkrese zařízení staveniště. Na staveništi bude tento uzamykatelný 

skladovací kontejner umístěn v jihozápadní části pozemku. Tento kontejner bude sloužit také 

pro uskladnění drobného materiálu. 

Kontrolu podmínek skladování materiálu bude provádět stavbyvedoucí nebo jím pověřený 

mistr průběžně po celou dobu provádění prací. 

 

2. Kontroly mezioperační 
 

2.1 – Kontrola dodržení skladby jednotlivých vrstev střešního pláště 

 

Pověřený mistr bude během celého procesu provádění izolace střešního pláště průběžně 

kontrolovat dodržování skladby střešního pláště dle schválené projektové dokumentace. Jedná 

se zejména o kontrolu dodržení pořadí jednotlivých vrstev. Skladba střešního pláště musí 

odpovídat schválené projektové dokumentaci.  

 

2.2 – Kontrola jakosti a druhu materiálů před zabudováním do konstrukce 

 

Při provádění izolace střešního pláště je nutné neustále kontrolovat, zdali jsou 

zabudovávané materiály správného druhu a tloušťky dle projektové dokumentace a také musí 

být před položením každého pásu hydroizolace nebo desky tepelné izolace vizuálně 

zkontrolována neporušenost prvku. V případě očividného narušení struktury pásu hydroizolace 

nebo výrazného znečištění, nesmí být tento do konstrukce zabudován. 

 

2.3 – Kontrola provedení penetračního nátěru podkladní konstrukce 

 

Při provádění penetračního nátěru přípravkem DEKPRIMER je nutné kontrolovat zejména 

souvislost nátěru a jeho provedení po celé ploše podkladní konstrukce včetně atikového zdiva 

do výšky vytažení budoucích asfaltových pásů. Dále je nutné kontrolovat klimatické podmínky, 

jelikož penetrační nátěr je možno provádět pouze při teplotách podkladu min. +5 °C.  

 

2.4 – Kontrola natavených asfaltových pásů 

 

Během procesu provádění parotěsné vrstvy z asfaltových pásů je nutné neustále 

kontrolovat řádné natavování pásů a jejich spojů, aby byla zajištěna dokonalá těsnost celé 

vrstvy. Pověřený mistr bude dohlížet na provádění těchto prací. Je nutné dodržet všechny 

postupy a předpisy udané v technologickém předpisu pro izolaci střešního pláště a v projektové 

dokumentaci. Při natavování pásů je nutné zabezpečit kontrolu nad tím, aby nebyly pásy 

nahřívány málo, ani příliš moc, aby nedošlo k poškození struktury pásu. Dále je nutné neustále 

kontrolovat šířku podélných i příčných přesahů jednotlivých pásů. V podélném spoji je 
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minimální přesah pásů 8 cm a v čelním spoji 10 cm. Tyto hodnoty musí být dodrženy na celé 

ploše střešní konstrukce. 

 

 Po dokončení vrstvy z asfaltových pásů a před zakrytím této vrstvy tepelnou izolací je 

nutné provézt kontrolu celé plochy. Stavbyvedoucí společně se zástupcem technického dozoru 

investora zkontrolují vizuálně, zda jsou v celé ploše asfaltové pásy dokonale spojeny 

s podkladem a na povrchu se nevyskytují bubliny. Také musí být zkontrolováno, zda nedošlo 

při pokládce k propálení pásu nebo odhalení nosné vložky. Poté musí být zkontrolována těsnost 

spojů jednotlivých pásů pomocí špachtle. V žádném místě spoje nesmí dojít k zasunutí špachtle 

dovnitř spoje. V takovém případě je svaření spoje nepřípustné a musí být sjednána náprava. Je 

nutné také věnovat pozornost opracování detailů, zda byly dodrženy všechny požadavky dané 

technologickým předpisem a projektovou dokumentací.  

 

2.5 – Kontrola uložení tepelně-izolační vrstvy 

 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr musí provézt kontrolu tepelně-izolační vrstvy 

střešní konstrukce před jejím zakrytím. Desky polystyrenu musí být poskládány na sraz bez 

mezer. Maximální přípustná tloušťka spáry mezi jednotlivými bloky polystyrenu nebo mezi 

polystyrenem a zdivem atiky je 5 mm. Spára o tloušťce do 5 mm neovlivní tepelně technické 

vlastnosti celé izolační vrstvy. Dále je nutné zkontrolovat skladbu spádových klínů z EPS, zdali 

byla celá plocha vyskládána podle kladečského plánu, a zkontroluje se spád vrstvy izolace 

předepsaný v projektové dokumentaci.  

 

2.6 – Kontrola pokládky separační textilie 

 

Během pokládky separační textilie kontroluje mistr dodržování požadovaných přesahů 

textilie. V podélném i příčném směru je nutné dodržet přesah minimálně 50 mm. Dále je nutné 

zkontrolovat vizuálně, není-li v některých místech textilie poškozená nebo roztržená a je-li 

položena po celé ploše včetně vytažení na atikový železobetonový věnec dle požadavků 

projektu a technologického předpisu.  

 

2.7 – Kontrola osazení obvodových úchytných prvků z poplast. plechu 

 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr zkontroluje ukotvení obvodových úchytných 

prvků z poplastovaného plechu, na které se bude horkovzdušně natavovat PVC hydroizolační 

fólie v prostoru atiky. Tyto profily budou ukotveny v koutu podél atiky a na vnitřním rohu 

atikového ztužujícího věnce. Maximální vzdálenost kotvení profilů je 250 mm. Dále je nutné 

zkontrolovat styčné spáry mezi jednotlivými profily. Tato spára musí být široká minimálně 2 

mm a musí být upravena dle specifikací uvedených v technologickém předpisu pro provádění 

izolace střešního pláště. . 

 

 

 



 

130 

 

2.8 – Kontrola pokládky, přesahů a kotvení jednotlivých pásů PVC fólie 

 

V průběhu provádění pokládky hydroizolační PVC fólie bude mistr kontrolovat přesahy 

fólie a kotvení pásů fólie. Musí být dodrženy minimální přesahy pásů fólie a vzdálenosti 

kotvicích prvků dle požadavků uvedených v technologickém předpisu.  

 

V podélném i příčném směru musí být přesah jednotlivých pásů fólie minimálně 100 mm. 

 

Minimální vzdálenost kotvicích prvků PVC fólie je 150 mm. 

 

Při provádění horkovzdušného svařování jednotlivých pásů i detailů je nutné kontrolovat 

kvalitu těchto spojů, aby byl každý detail dokonale utěsněn.  

 

2.9 – Výtažná zkouška kotevních prvků PVC fólie 

 

Výtažná zkouška bude použita pro prokázání mezního výtažného zatížení při porušení 

kotevního prvku a bude provedena dle předpisu ETAG 006. Zkouší se minimálně 6 vzorků. 

Zkoušky budou prováděny napříč střechou v různých oblastech. Zkušební přístroj se umístí nad 

kotevní prvek a výtažná deska se vsune pod hlavu kotevního prvku. Poté se postupně zvyšuje 

zatížení na kotevní prvek postupným otáčením napínací rukojeti a pozorují se ručičky pro 

okamžité a maximální zatížení, do okamžiku kdy ručička pro okamžité zatížení nezačne padat. 

Odečte se hodnota pro maximální zatížení, tah se postupně uvolní a výtažná deska se vyjme 

z upevnění.  

 

Výtažné zatížení se pak vypočte ze vzorce: 

 

Fadm = X/v 

 

kde Fadm  = návrhové zatížení na kotevní prvek 

 X = střední hodnota ze všech výtažných zkoušek 

 v = součinitel bezpečnosti = 3,0 pro všechny betonové střešní konstrukce  

 

Požadovaná hodnota únosnosti kotevního prvku je stanovena na 0,4 kN, proto je nutné při 

daném bezpečnostním koeficientu dosáhnout průměrné hodnoty výtažných zkoušek 1,2 kN. 

Zároveň je dán požadavek, aby minimální naměřená hodnota u všech zkoušek byla 1,0 kN. 

 

2.10 – Kontrola kotvení oplechování atiky 

 

Po montáži příchytných plechů pro oplechování atiky musí pověřený mistr zkontrolovat 

ukotvení těchto plechů. Dále je nutné zkontrolovat skladbu oplechování atiky, která musí být 

v souladu s projektovou dokumentací a postupem v technologickém předpisu.  

 

Maximální vzdálenost kotvicích prvků příchytných plechů je 250 mm. 
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3. Kontroly výstupní 
 

3.1 – Kontrola oplechování atiky 

 

Stavbyvedoucí spolu se zástupcem technického dozoru investora zkontrolují oplechování 

atiky. Zaměří se zejména na dodržení požadovaného spádu dle projektové dokumentace, který 

je stanoven na 5 %. Dále je nutné zkontrolovat vizuálně vzhled atikového plechu, není-li 

v některém místě poškozen či poškrábán, a také spoje jednotlivých plechů po délce. Musí být 

dodrženy všechny požadavky dle schválené projektové dokumentace a technologického 

předpisu. Musí být také zkontrolováno dostatečné uchycení atikového plechu na příchytné 

plechy. Výsledky kontrol budou zaznamenány do stavebního deníku. 

  

3.2 – Kontrola celkového vzhledu PVC fólie 

 

Po ukončení pokládky hydroizolační PVC fólie musí být zkontrolován výsledný povrch 

celé plochy. Je nutné vizuálně zkontrolovat, zdali se na povrchu nevyskytují boule, vlnky nebo 

prohlubně. Fólie musí plnoplošně přiléhat k podkladu, nesmí být nikde poškozena nebo 

roztržená a povrch musí být celistvý, kompaktní a hladký. Dále musí být zkontrolováno 

opracování detailů, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Všechny detaily musí být 

dokonale utěsněny. V případě neshody musí být sjednána náprava. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí spolu se zástupcem technického dozoru investora a výsledky kontroly budou 

zaznamenány do stavebního deníku.  

 

3.3 – Kontrola svarů mechanicky pomocí zkušební jehly 

 

Těsnost jednotlivých svarů fólie bude kontrolována pomocí zkušební jehly. Tato zkouška 

může být provedena nejdříve 1 hodinu po provedení všech svarů. Pomocí této metody budou 

zkontrolovány všechny druhy svarů. Jehla je vedena v ose svaru s mírným bočním tlakem 

směrem do spoje fólií. Tímto mohou být odhalena nesvařená místa ve spoji, pokud se jehla 

v některém místě zasune dovnitř spoje. Pokud k tomuto dojde, musí být příslušné místo 

opraveno a spoj bude svařen znovu, aby byla zabezpečena dokonalá vodotěsnost všech spojů. 

Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí spolu se zástupcem technického dozoru investora a 

výsledky budou zapsány do stavebního deníku. 

 

3.4 – Kontrola těsnosti pomocí vakuové zkoušky 

 

Na závěr procesu izolace střešního pláště bude provedena vakuová zkouška těsnosti 

hydroizolační vrstvy pomocí tvarovaných zvonů ze skla a vývěvy. Jelikož zkoušení svarů touto 

metodou je neekonomické a zdlouhavé, budou tímto postupem kontrolovány pouze vybraná 

kritická místa a detaily. Jedná se zejména o detaily v koutech a na rozích, střešní vtoky a 

prostupy. Na zkoušený povrch bude nanesena detekční kapalina ve formě mýdlového roztoku 

a přiloží se zkušební zvon. Zkoušené místo je těsné, nevytvoří-li se na povrchu fólie po dobu 
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15 vteřin bubliny. V takovém případě je možné považovat spoj za vyhovující. Zkouška bude 

provedena za účasti zástupce technického dozoru investora a výsledky této zkoušky budou 

zaznamenány do stavebního deníku. 
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1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 
 

2. Základní popis stavby  
  

V rámci daného projektu je řešena výstavba souboru dvou multifunkčních objektů ve Zlíně-

Příluky. Jedná se o dva shodné čtyřpodlažní nepodsklepené objekty.  

 

Konstrukčně jsou oba objekty řešeny jako zděné stavby v systému Porotherm.  

 

- Obvodový plášť bude po celém obvodu proveden z nosných keramických tvárnic 

Porotherm 400 mm. 

- Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm tl. 250 mm. 

Příčky tloušťky 150  mm jsou provedeny z tvárnic Porotherm 150 a příčky tl. 100 

mm budou provedeny ze sádrokartonu s vloženou izolací tl. 60 mm.  

- Pro podepření stropní desky ve velkých místnostech budou provedeny 

železobetonové monolitické sloupy čtvercového průřezu o rozměru 250 x 250 mm. 

Přes tyto sloupy prochází železobetonové monolitické průvlaky, průřezu 25 x 25 cm. 

- Stropní konstrukce je navržená jako křížem vyztužená železobetonová monolitická 

deska tloušťky 170 mm. 

- Okenní a dveřní otvory budou opatřeny překlady v potřebných typizovaných 

délkách systému Porotherm.  

- Budovy budou založeny na železobetonových základových pasech a patkách z ŽB 

C20/25. Pod základy bude proveden podkladní beton tl. 10 cm z betonu C8/10. 

Polštář základů bude proveden ze štěrkopísku, který bude zhutněn. Hloubka 

založení objektů je navržena na 1,3 m. Základová deska bude vyztužena KARI sítí 

s oky 150x150 mm průměru 6 mm a bude mít tloušťku 150 mm. 

- Střešní konstrukce bude řešena jako plochá střecha pokrytá měkčenou PVC fólií 

Fatrafol 810 s vnitřními dešťovými vpusťmi. Po celém obvodu střechy bude 

vyzděná atika, jejíž horní hrana je navržena ve výšce 12,53 m.  

 

Staveniště se nachází na mírně svažitém pozemku. Hodnota radonového indexu pozemku je 

nízká, proto není nutné speciální zabezpečení. Bude použita izolace proti zemní vlhkosti 

tvořená asfaltovými pásy DEKGLASS G200. Základová zeminy je III. třídy těžitelnosti tuhé 

konzistence s objemovou hmotností 2000 kg/m3.  

 

Přípojky elektřiny, plynu a kanalizace budou napojeny na hlavní řády vedené pod komunikací 

v ulici Nebeská a vodovodní přípojka bude napojena na hlavní řád vedený pod komunikací 

v ulici Duhová. 
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3. Základní informace o zařízení staveniště  
 

3.1 – Poloha staveniště 

 
 Pozemek staveniště se nachází v katastrálním území obce Příluky u Zlína v nově 

osídlované okrajové části města Zlína. Poloha staveniště se širšími vztahy je patrná z níže 

uvedeného mapového výřezu. Bližší informace jsou obsaženy ve výkresu situace širších vztahů 

a v technické zprávě.  

 

 
Obrázek 35 - Vyznačení polohy stavby 

  

3.2 – Popis zařízení staveniště 
 

 Tento dokument upřesňuje informace o zařízení staveniště řešeného projektu. Na 

staveništi budou zřízeny zpevněné plochy pro uskladnění materiálu a pro zapatkování 

stacionárního jeřábu a autočerpadla betonové směsi. Budou vybudovány dvě příjezdové cesty 

na staveniště, z nichž jedna bude sloužit pro dopravu materiálu a druhá pro dopravu čerstvého 

betonu pomocí autodomíchávačů. Na staveništi budou umístěny kontejnery pro sociální a 

provozní zázemí stavby. Staveniště bude po svém obvodu oploceno mobilním neprůhledným 

plotem. Rozvody energií pro zařízení staveniště budou napojeny na již vybodované přípojky 

objektů. Rozmístění jednotlivých objektů zařízení staveniště je patrné z výkresu zařízení 

staveniště. Bližší popis jednotlivých prvků zařízení staveniště je uveden v následujícím textu. 
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                Obrázek 37 - Mobilní oplocení Iron Silver 

Obrázek 36 - Betonová nosná patka oplocení 

4. Objekty zařízení staveniště 

 
4.1 – Objekty provozní 
 

4.1.1 – Oplocení staveniště 

 

Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Celé staveniště 

bude souvisle oploceno mobilním neprůhledným plotem Iron Silver z pozinkovaného plechu 

výšky 2,0 m. Oplocení staveniště bude označeno na každých 10 m výstražnou značkou 

s oznámením, že se jedná o staveniště a že vstup nepovolaných osob je zde zakázán. Navržené 

neprůhledné oplocení je dostatečné i z hlediska zajištění bezpečnosti zrakově a pohybově 

postižené. Vjezd na staveniště je umožněn ze dvou stran uzamykatelnými dvoukřídlými 

bránami šířky 5 m. Jedna brána je umístěna z jižní strany staveniště z ulice Nebeská a bude 

sloužit pro zásobování stavby materiálem. Druhá vjezdová brána na staveniště vede z východní 

strany a bude sloužit k dopravě betonové směsi pro betonáž. Obě brány budou označeny 

upozorňujícími značkami a zákazem vstupu na staveniště. Vjezdové brány na staveniště budou 

vždy po odchodu pracovníků uzamčeny. Celková potřebná délka mobilního oplocení je 170 m. 

 

Bezpečnost staveniště a jeho ohrazení musí být pravidelně kontrolována, aby nemohlo 

dojít ke zranění třetích osob. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, musí být neprodleně sjednána 

náprava. 

  

Technická data: 

 

 délka:   2 380 mm 

 výška:   2 000 mm 

 výplň rámu:  profilovaný pozinkovaný plech 

 průměr trubky: 42 mm, tl. 1,5 mm vertikálně 

 hmotnost:  35 kg 

 kotvení:  použití betonových nosných patek 610x220x120 mm (29 kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

137 

 

4.1.2 – Vnitrostaveništní komunikace a doprava 

 

 Na staveniště vedou dvě příjezdové cesty. Vjezd na staveniště je umožněn ze dvou stran 

uzamykatelnými dvoukřídlými bránami šířky 5 m. Jedna brána je umístěna z jižní strany 

staveniště z ulice Nebeská a bude sloužit pro zásobování stavby materiálem. Příjezdová cesta 

z jižní strany je široká 3,5 m a je provedena ze štěrkopísku mocnosti 150 mm, frakce 0-32 

hutněného válcováním a vede směrem pod stacionární jeřáb, který bude materiál přemísťovat 

z dopravních prostředků na staveništní skládku. Druhá vjezdová brána na staveniště vede 

z východní strany. Příjezdová cesta z východní strany je široká 3,5 m a je provedena 

z cihlového recyklátu mocnosti 150 mm, frakce 0-40 hutněného válcováním a bude sloužit 

k dopravě betonové směsi pro betonáž. Obě brány budou označeny upozorňujícími značkami a 

zákazem vstupu na staveniště.  

 

 Vertikální doprava bude řešena pomocí stavebního výtahu a stacionárního jeřábu. 

Navržený jeřáb Liebherr 63K bude sloužit pro dopravu materiálu, jako jsou palety se zdícími 

prvky a svazky výztuže pro armování stropní konstrukce, do vyšších pater objektu. Stavební 

výtahy budou využívány pro dopravu pracovníků a drobného materiálu či nářadí. Jeřáb bude 

zapatkován na zpevněné ploše provedené z betonových silničních panelů výšky 180 mm. 

Specifikace jeřábu a stavebních výtahů je uvedena v části návrh strojní sestavy. Umístění těchto 

zařízení je patrné z výkresu zařízení staveniště.  

 

4.1.3 – Skladovací plochy 

 

 Materiál bude na staveništi skladován dle své povahy, pokynů uvedených 

v technologických předpisech či specifikace výrobce. Materiály, které je možné skladovat ve 

vnějším prostředí (jako jsou zdící prvky, překlady, ocel na armování, palety s pytlovanými 

směsmi přikryté igelitem apod.) budou skladovány na zpevněné ploše vytvořené zhutněným 

štěrkopískem frakce 0-32 mm. Tato plocha je na výkrese zařízení staveniště označena jako S1. 

Pro uskladnění materiálů, které musí být chráněny před povětrnostními vlivy a UV zářením, 

bude sloužit uzamykatelný skladovací kontejner, který je umístěn v jihozápadní části staveniště. 

Tento kontejner bude sloužit také pro uskladnění drobného nářadí. 

 

Návrh skládkové plochy oceli: 

 

 Při návrhu velikosti plochy pro uskladnění ocelové výztuže je uvažováno předzásobení 

oceli pro provedení výztuže všech konstrukcí jednoho podlaží. Pro vyztužení stropní 

konstrukce, sloupů, schodiště, průvlaků a překladů jednoho podlaží je potřeba cca 9 t oceli. 

 

 

POK = Q . K . n = 9 . 1 . 2,0 = 18 m2 

 

 

POK –  plocha skládky [m2] 

K –  koeficient současnosti skladování oceli [-] 

n –  normativ plochy pro daný druh konstrukce [t] 

Q –  celková hmotnost použité oceli [t] 
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Návrh skládkové plochy zdících prvků: 

 

Při návrhu velikosti plochy pro uskladnění zdících prvků je uvažováno předzásobení 

cihel pro provedení jednoho podlaží. Při uvažování veškerého zdiva, překladů a malt je pro 

provedení jednoho podlaží potřeba cca 75 palet. Palety se zdícími prvky budou skladovány 

vždy dvě na sobě. Rozměry jedné palety jsou 1180 x 1000 mm. 

 

PZP = (Pp . n)/2 = (1,18 . 75)/2 = 45 m2 

 

POK  –  plocha skládky zdících prvků [m2] 

Pp –  plocha jedné palety [m2] 

n –  počet palet [ks] 

 

Posouzení velikosti skladovací plochy: 

 

 Plocha navržené skládky činí 150 m2. Při uvažování i dalších materiálů, které se budou 

na dané skládce skladovat (např. bednicí dílce či PVC fólie) je navržená plocha vyhovující.  

 

4.1.4 – Staveništní rozvody 

 

Zásobování staveniště vodou 

 

Staveništní přípojka vody bude napojena ve vstupní šachtě na trvalou přípojku objektů 

v severovýchodní části staveniště. V této vstupní šachtě bude osazen dočasný vodoměr pro 

měření spotřeby vody pro zařízení staveniště. Odtud bude vedeno vodovodní potrubí 

z plastových trub PE 50x4,6 mm uložených v hloubce 1,2 m. Pod komunikací bude potrubí 

uloženo do ocelových chrániček. Voda pro zařízení staveniště bude přivedena ke směšovacímu 

čerpadlu, poblíž kterého bude vybudováno odběrné místo vody. Dále bude voda přivedena do 

kontejneru zařízení staveniště, který plní funkci hygienického zázemí pro pracovníky. Výpočet 

dimenze staveništní přípojky vody viz. Technická zpráva bod 8. část a).  

 

Zásobování staveniště elektřinou 

 

 Pro objekty byla zřízena přípojka elektrické energie, na kterou je napojena rozvodná 

skříň pro rozvod elektrické energie na staveništi (umístění rozvodné skříně je vyznačeno na 

výkresu zařízení staveniště). Hlavní staveništní rozvaděč bude umístěn poblíž věžového jeřábu 

a bude obsahovat elektroměr pro měření spotřeby elektřiny pro účely zařízení staveniště. Další 

staveništní rozvaděč bude pak připraven pro každý z objektů. Elektřina musí být přivedena 

k jeřábu, stavebnímu výtahu, směšovacímu čerpadlu a dále ke kontejnerům zařízení staveniště. 

Pod staveništní komunikací bude elektrická přípojka vedena v chráničce (ocelové trubce). 

Stanovení nutného příkonu elektrické přípojky pro ZS viz. Technická zpráva bod 8. část a). 

 

Odvod odpadních vod  

 

Kanalizační přípojka pro účely zařízení staveniště bude připojena na nově budovanou 

přípojku jednotné kanalizace pro budoucí objekty. Toto napojení bude provedeno v revizní 

šachtě kanalizace v jižní části pozemku. Do staveništní přípojky kanalizace bude napojeno 

staveništní sociální zařízení (buňka plnící funkci hygienického zázemí). Kanalizační přípojka 

pro zařízení staveniště bude provedena z trub KG DN 100 umístěných v hloubce 1,2 m. 

Staveništní kanalizační přípojka je zakreslena na výkresu zařízení staveniště.   
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Obrázek 38 - Kontejner TOI TOI BK1 [30] 

4.1.5 – Kancelář stavbyvedoucího 

 

 Pro účely kanceláře stavbyvedoucího bude využíván kontejner TOI TOI BK1. 

Kontejner je vybaven osvětlením, zásuvkami a topením a bude připojen na staveništní rozvod 

elektrické energie. Kontejner bude uložen na dřevěné trámy do vodorovné polohy s tolerancí 

max. 10 mm. Umístění kanceláře stavbyvedoucího je patrné z výkresu zařízení staveniště, kde 

je tento kontejner označen jako B4. 

 

 

Technické parametry: 

 

rozměry - 6 058 x 2 438 x 2 800 mm 

okno  - 1 765 x 1 335 mm 

el. přípojka - 380 V/32 A 

 

 

 

 

Vybavení: 

 

- 1x elektrické topidlo 

- 2x zářivka IP54 1x 36 W 

- 3x elektrická zásuvka 230 V 

- venkovní jednokřídlé dveře ocelové 875/2000 mm s těsněním a cylindrickým zámkem 

- pracovní stůl + 3 židle 

- skříň, knihovna, nástěnka, lednice 

 

 

 

 
Obrázek 39 - Půdorys kontejneru TOI TOI BK1 [30] 
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Obrázek 40 - Skladový kontejner TOI TOI LK1 [30] 

4.1.6 – Skladový kontejner 

 

 Na staveništi bude umístěn jeden uzamykatelný skladovací kontejner typu TOI TOI 

LK1, který bude sloužit pro uskladnění nářadí nebo drobného materiálu. Kontejner je vybaven 

osvětlením a zásuvkami a bude připojen na staveništní rozvod elektrické energie. Kontejner 

bude uložen na dřevěné trámy do vodorovné polohy s tolerancí max. 10 mm. Umístění 

skladovacího kontejneru je patrné z výkresu zařízení staveniště, kde je tento kontejner označen 

jako B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry: 

 

rozměry - 6 058 x 2 438 x 2 800 mm 

el. přípojka - 380 V/32 A 

dveře  - dvoukřídlé 2 350 x 2 550 mm s těsněním a cylindrickým zámkem 

 

 

 

 

 
Obrázek 41 - Půdorys kontejneru TOI TOI LK1 [30] 
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Obrázek 43 - Kontejner TOI TOI BK1 [30] 

4.1.7 – Kontejner na odpad 

 

 Na staveništi bude umístěn velkoobjemový kontejner na odpad. Bude se nacházet na 

konci příjezdové cesty z jižní strany. Frekvence vyvážení kontejneru je stanovena na 1x za 14 

dní. 

 

 
Obrázek 42 - Rozměry kontejneru na odpad 

 

4.2 – Objekty sociální 

 
4.2.1 – Šatna pracovníků 

 

 Pro zajištění šatny pro pracovníky bude použit kontejner TOI TOI BK1. Kontejner je 

vybaven osvětlením, zásuvkami a topením a bude připojen na staveništní rozvod elektrické 

energie. Kontejner bude uložen na dřevěné trámy do vodorovné polohy s tolerancí max. 10 mm. 

Umístění šatny pracovníků je patrné z výkresu zařízení staveniště, kde je tento kontejner 

označen jako B2. 

 

Technické parametry: 

 

rozměry - 6 058 x 2 438 x 2 800 mm 

okno  - 1 765 x 1 335 mm 

el. přípojka - 380 V/32 A 

 

 

Vybavení: 

 

- 1x elektrické topidlo 

- 2x zářivka IP54 1x 36 W 

- 3x elektrická zásuvka 230 V 

- venkovní jednokřídlé dveře ocelové 875/2000 mm s těsněním a cylindrickým zámkem 

- stůl + 4 židle 

- šatní skříně, lednice 

 

Posouzení podlahové plochy šatny: 

 

max. počet pracovníků:  30 (viz. příloha P17 „Bilance potřeby pracovníků“) 

plocha na 1 pracovníka:  1,25 m2 

S = 30·1,25 = 38 m2 => plocha jedné buňky 15 m2 => navrženy 3 buňky - šatny pracovníků 
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Obrázek 44 - Kontejner TOI TOI SK1 [30] 

Obrázek 45 - Půdorys TOI TOI SK1 [30] 

4.2.2 – Hygienické zázemí 

 

 Pro účely hygienického zázemí pro pracovníky bude využíván kontejner TOI TOI SK1. 

Tento kontejner bude připojen na staveništní rozvody vody a elektrické energie a dále bude 

připojen na kanalizační přípojku pro účely staveniště. Kontejner bude uložen na dřevěné trámy 

do vodorovné polohy s tolerancí max. 10 mm. Umístění šatny pracovníků je patrné z výkresu 

zařízení staveniště, kde je tento kontejner označen jako B3. 

 

Technické parametry: 

 

rozměry  - 6 058 x 2 438 x 2 800 mm 

okno   - 1 765 x 1 335 mm 

el. přípojka  - 380 V/32 A 

přípojka voda  - 3/4 “ 

připojení odpadu - DN 100 

 

Vybavení: 

 

- 1x elektrické topidlo 

- 2x zářivka IP54 1x 36 W 

- 3x elektrická zásuvka 230 V 

- 3x umývadlo 

- 2x toaleta 

- 2x sprchová kabina 

- 2x pisoár 

- 1x boiler na 200 l 

- venkovní jednokřídlé dveře ocelové 875/2000 mm s těsněním a cylindrickým zámkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení množství hygienických vybavení pro maximální počet pracovníků: 

 

maximální počet pracovníků:  30 (viz. příloha P17 „Bilance potřeby pracovníků“) 

 

- 1 umyvadlo na 15 pracovníků / potřeba 2 umyvadla / v buňce 3 umyvadla => vyhovuje 

- 1 sprcha na 20 pracovníků / potřeba 2 sprchy / v buňce 2 sprchy => vyhovuje 

- 2 WC do 50 pracovníků + 2 mušle / potřeba 2 WC / v buňce 2 toalety => vyhovuje 

 

Všechny uvedené hodnoty navržená buňka s hygienickým zázemím splňuje. 

 



 

143 

 

5. Čištění stavebních strojů a komunikace 

 
 Na staveništi nebude zřízena mycí linka. Čištění strojů bude prováděno pouze manuálně 

u výjezdu ze staveniště, kde bude stroj pomocí lopat a smetáků očištěn od hrubých nečistot. 

Pracovníci potom budou udržovat v čistotě i nejbližší komunikaci při výjezdu ze staveniště. 

Zejména při technologické etapě provádění zemních prací je nutné čistit přilehlou komunikaci 

od nečistot způsobených výjezdem nákladních automobilů ze staveniště. Při provádění čištění 

komunikace musí být pracovníci vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, zejména 

reflexními vestami. Je nutné provézt také školení BOZP a seznámit tyto pracovníky s riziky 

pramenícími z práce na komunikaci. Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr bude pravidelně 

provádět kontrolu stavu a znečištění přilehlé vozovky a v případě většího znečištění je nutné 

komunikaci očistit. 

 

6. Odvodnění staveniště 

 
 Ze stavební jámy budou dešťové vody čerpány čerpadlem do jednotné kanalizace, aby 

nedocházelo k rozmáčení či zatopení stavební jámy. Voda z komunikací a skládek bude 

odváděna pomocí vyspádování povrchu  ploch na volný terén, kde se bude vsakovat a 

nepředpokládá se její odvádění. 

 

7. Ochrana životního prostředí 
 

Při provádění prací nutné dodržovat všechny platné předpisy a vyhlášky týkající se 

provádění staveb a ochrany životního prostředí. Zejména je nutné dodržovat všechny právní 

předpisy týkající se likvidaci odpadů vznikajících při stavebních pracích. Odpady budou 

likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní běžné odpady budou umístěny do 

připravených kontejnerů na stavbě a vyváženy. Na staveništi je zakázáno spalovat jakékoliv 

materiály či odpady z nich. 

 

Veškerá používaná mechanizace a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém 

stavu a musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Znečištěné stroje a pomůcky  musí být 

očištěny a odpadní voda musí být ekologicky odvedena. Před výjezdem ze staveniště budou 

stroje očištěny, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Je nutné zabránit únikům nafty, 

benzinu a olejů do půdy. Na staveništi musí být umístěna hydrofobní havarijní souprava pro 

případ úniku ropných látek do půdy a vody.  

 

Na stavbě budou dodržovány limity pro provádění hlučných prací ve smyslu nařízení 

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

doba je stanovena od 8:00 do 16:00.  

Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č. 154/2010 Sb. „Zákon o odpadech“. 

Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací 

zabezpečí zhotovitel stavby v souladu s příslušnými předpisy a normami. Při stavbě budou 

vznikat následující odpady, které jsou zatříděny dle katalogu odpadů ve smyslu vyhlášky MŽP 

č. 381/2001 Sb. 
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Odpady vznikající z provozu zařízení staveniště a jejich zatřídění: 

  

Kód odpadu Název odpadu Druh odpadu 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastový obal O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

17 02 01 dřevo čisté O 

17 02 04 dřevo znečištěné O 

17 01 02 cihlový recyklát O 

19 12 01 papír O 

 

Odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku. 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) zajistí smluvně pověřená 

oprávněná osoba nebo organizace, která má pro likvidaci daných druhů nebezpečných odpadů 

příslušná oprávnění.  

 

8. Bezpečnost na staveništi 
 

8.1 – Opatření BOZP 

 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro stavbu je nutné zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  

 

Zařízení staveniště musí být navrženo tak, aby splňovalo základní hygienické předpisy 

a směrnice. Všichni pracovníci, kteří budou součástí výstavby a budou se pohybovat po 

staveništi, musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a všemi možnými 

riziky, které mohou během prací vzniknout. Každý z pracovníků musí být seznámen 

s informacemi o místu uložení havarijních souprav, hasicích přístrojů pro účely staveniště, 

odběrným místem vody a elektřiny. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými 

pomůckami a jsou povinni tyto pomůcky používat. Zejména jsou všichni pracovníci nosit při 

pohybu po staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní oděv a pevnou obuv. Na stavbě 

musí být trvale umístěn havarijní plán, traumatologický plán i plán BOZP se všemi 

náležitostmi.  

 

 

Všechny používané stroje a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém stavu a 

musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Odběrná místa vody a elektřiny musí být 

pravidelně kontrolována a všechna elektrická zařízení musí podléhat pravidelným revizím.  

Při provádění stavby je nutno dále dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

 

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

zdraví při práci na staveništích. 

- 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). 
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- 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. 

Bližší specifikace BOZP řeší samostatná část „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, která je 

součástí této diplomové práce. 

 

8.2 – Požární ochrana na staveništi 
 

Veškeré činnosti prováděné na staveništi musí probíhat tak, aby byly dodrženy základní 

požadavky požární ochrany. Kontejner kanceláře stavbyvedoucího a šatny pracovníků budou 

vybaveny hasicím přístrojem. Pro potřeby požární vody je navrženo následující opatření. Na 

ulici Nebeská je vybudována síť požárních hydrantů, nejbližší hydrant je ve vzdálenosti 40 m 

od objektů. Hydrant splňuje požadavky stanovené dle ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování 

požární vodou. Jiná odběrná místa pro zajištění požární vody nejsou navrhována. 

 

9. Realizace a likvidace zařízení staveniště 
 

 Před zahájením prací bude celé staveniště souvisle oploceno mobilním neprůhledým 

plotem a bude přivezena základní sestava buněk zařízení staveniště dle výkresu. Po sejmutí 

ornice a provedení hrubých terénních úprav, bude vybudováno kompletní zařízení staveniště 

(zpevněné plochy, montáž stacionárního jeřábu, umístění dalších kontejnerů ZS, které plní 

funkci šatny pracovníků, a další skladovací kontejner), což podle časového harmonogramu 

odpovídá dnům 21. – 23. 6. 2016.  

 

 Likvidace zařízení staveniště musí v převážné míře proběhnout před předáním díla. 

Příslušné objekty zařízení staveniště budou odvezeny popřípadě navráceny fírmám, které je 

propůjčily. Silniční betonové panely, které tvoří zpevněné plochy pro zapatkování strojů musí 

být zlikvidovány a odvezeny před zahájením budování komunikací a zpevněných ploch 

objektů. Úplné odstranění zařízení staveniště je dle smlouvy o dílo naplánováno do konce 

července 2017. 
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10. Ekonomická rozvaha zařízení staveniště 

 
10.1 – Výpočet ceny zařízení staveniště 

 

Prvek Počet MJ Cena 
Cena za 

měsíc 

Počet 

měsíců 

Cena 

celkem 

Mobilní oplocení 

pronájem 
72 polí 5 Kč/pole/den 10 800 Kč 16 172 800 Kč 

Mobilní oplocení  

montáž + demontáž 
170 m 200 Kč/bm - - 34 000 Kč 

Obytné kontejnery 2-4 3 630 Kč/měs/ks - 46* 166 980 Kč 

Sanitární 

kontejnery 
1 3850 Kč/měs/ks - 16 61 600 Kč 

Skladové 

kontejnery 
1-2 3 025 Kč/měs/ks - 24* 72 600 Kč 

Betonové silniční 

panely 
102 m2 3 Kč/m2/den 9 180 Kč 9 82 620 Kč 

Fasádní lešení 

pronájem 

2x  

1 063 m2 
30 Kč/m2/měs 63 780 Kč 3 191 340 Kč 

Staveništní 

rozvaděče 
2 ks 85 Kč/den 5 100 Kč 16 81 600 Kč 

Jeřáb pronájem 1 ks 35 000 Kč/měs 35 000 Kč 6 210 000 Kč 

Jeřáb montáž a 

demontáž 
1 ks 180 000 Kč - - 180 000 Kč 

Stavební výtah 

pronájem 
2 ks 5 250 Kč/měsíc 10 500 Kč 5 52 500 Kč 

Přípojka vody ZS 60 m 1 500 Kč/bm - - 90 000 Kč 

Přípojka elektro ZS 80 m 150 Kč/bm - - 12 000 Kč 

Přípojka kanalizace 

ZS 
15 m 1 800 Kč/bm - - 27 000 Kč 

Odhad spotřeby 

vody ZS 
1,5 m3/den 86 Kč/m3 3 870 Kč 16 61 920 Kč 

Odhad spotřeby 

elektřiny ZS 
2 MWh/měs 4 800 Kč/MWh 9 600 Kč 16 153 600 Kč 

Celková cena zařízení staveniště 
1 650 560 

Kč 

 

* celkový počet měsíců v přepočtu na jeden kontejner z důvodu započítání proměnného 

množství kontejnerů během celé výstavby 

 

 

10.2 – Vyhodnocení ceny zařízení staveniště 

 
 Uvažované ceny za jednotlivé položky zařízení staveniště jsou pouze orientační. Ceny 

za odběr elektrické energie a vody budou účtovány dle skutečné spotřeby odečtené 

z elektroměru resp. vodoměru. Předpokládané náklady na vybudování zařízení staveniště tvoří 

cca 4 % z celkové ceny celé stavby stanovené v položkovém rozpočtu. 
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1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 
 

2. Základní popis stavby  
  

V rámci daného projektu je řešena výstavba souboru dvou multifunkčních objektů ve Zlíně-

Příluky. Jedná se o dva shodné čtyřpodlažní nepodsklepené objekty.  

 

Konstrukčně jsou oba objekty řešeny jako zděné stavby v systému Porotherm.  

 

- Obvodový plášť bude po celém obvodu proveden z nosných keramických tvárnic 

Porotherm 400 mm. 

- Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm tl. 250 mm. 

Příčky tloušťky 150  mm jsou provedeny z tvárnic Porotherm 150 a příčky tl. 100 

mm budou provedeny ze sádrokartonu s vloženou izolací tl. 60 mm.  

- Pro podepření stropní desky ve velkých místnostech budou provedeny 

železobetonové monolitické sloupy čtvercového průřezu o rozměru 250 x 250 mm. 

Přes tyto sloupy prochází železobetonové monolitické průvlaky, průřezu 25 x 25 cm. 

- Stropní konstrukce je navržená jako křížem vyztužená železobetonová monolitická 

deska tloušťky 170 mm. 

- Okenní a dveřní otvory budou opatřeny překlady v potřebných typizovaných 

délkách systému Porotherm.  

- Budovy budou založeny na železobetonových základových pasech a patkách z ŽB 

C20/25. Pod základy bude proveden podkladní beton tl. 10 cm z betonu C8/10. 

Polštář základů bude proveden ze štěrkopísku, který bude zhutněn. Hloubka 

založení objektů je navržena na 1,3 m. Základová deska bude vyztužena KARI sítí 

s oky 150x150 mm průměru 6 mm a bude mít tloušťku 150 mm. 

- Střešní konstrukce bude řešena jako plochá střecha pokrytá měkčenou PVC fólií 

Fatrafol 810 s vnitřními dešťovými vpusťmi. Po celém obvodu střechy bude 

vyzděná atika, jejíž horní hrana je navržena ve výšce 12,53 m.  

 

Staveniště se nachází na mírně svažitém pozemku. Hodnota radonového indexu pozemku je 

nízká, proto není nutné speciální zabezpečení. Bude použita izolace proti zemní vlhkosti 

tvořená asfaltovými pásy DEKGLASS G200. Základová zeminy je III. třídy těžitelnosti tuhé 

konzistence s objemovou hmotností 2000 kg/m3.  

 

Přípojky elektřiny, plynu a kanalizace budou napojeny na hlavní řády vedené pod komunikací 

v ulici Nebeská a vodovodní přípojka bude napojena na hlavní řád vedený pod komunikací 

v ulici Duhová. 
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3. Návrh strojní sestavy  

 
3.1 – Stroje pro zemní práce 

 
Kolový dozer CATERPILLAR 814F II 

 

Použití: 

 

Dozer bude na staveništi použit pro sejmutí ornice před zahájením výkopových prací. 

 

Technické údaje: 

 

Výkon motoru 189 kW 

Provozní hmotnost 21,7 t 

Objem radlice 2,66 m3 

Šířka radlice 3 596 mm 

 
Obrázek 46 - Caterpillar 814F II [22] 

Rozměry: 

 

1 – Celková výška horní části kabiny 3 326 mm 

2 – Výška horní části výfukového komínku 3 304 mm 

3 – Výška horní části zadní kapoty 2 373 mm 

4 – Výška spodní části žebříku 441 mm 

5 – Výška zadního nárazníku 748 mm 

6 – Od osy zadní nápravy po zadní nárazník 1 871 mm 

7 – Od osy zadní nápravy po kloub radlice 1 675 mm 

8 – Vzdálenost předních a zadních kol 3 350 mm 

9 – Celková délka  6 881 mm 

10 – Světlá výška podvozku 366 mm 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Rýpadlo nakladač CATERPILLAR 432F 

 

Použití: 

 

Rýpadlo nakladač Caterpillar 432F je navržen pro nakládání vytěžené zeminy na přepravní 

prostředek a také pro výkop rýh základových pásů a vedení přípojek inženýrských sítí. 

 

Technické údaje: 

 

Výkon motoru 74,5 kW 

Provozní hmotnost 8,9 t 

Objem lopaty nakladače 1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla 0,29 m3 

Max. hloubkový dosah / max.  vodorovný dosah 4,2 / 5,6 m 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 47 - Caterpillar 432F [22] 

 

 

Rozměry: 

 

1 – Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích 5 744 mm 

2 – Celková přepravní výška 3 779 mm 

3 – Výška horní části kabiny 2 897 mm 

4 – Výška horní části výfukového komínku 2 744 mm 

5 – Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky 2 705 mm 

6 – Celková šířka 2 352 mm 

7 – Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty 1 471 mm 

 

Hloubka založení objektu a tedy nejkritičtější bod pro dosah rýpadla je 1,3 m. Navržené rýpadlo 

pro účely zemních prací vyhovuje. 

 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Nákladní automobil Tatra T158 

 

Použití: 

 

Třístranný sklápěč Tatra T158 bude na staveništi využíván pro odvoz vykopané zeminy na 

skládku a dovoz zeminy pro zpětné zásypy a sadové úpravy. 

 

Technické údaje: 

 

Výkon motoru 300 kW 

Užitečné zatížení 19 750 kg 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Maximální rychlost 85 km/hod 

Objem korby 10 m3 

 

 
Obrázek 48 - Tatra T158 [31]

Obrázek 49 - Tatra T158 rozměry [31] 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Návrh počtu potřebných nákladních automobilů 

 

     

Nosnost NA Tatra T158: 19 750 kg; objem korby: 10 m3 

 

Skutečný objem korby při max. nosnosti: 

 

Vs = 19 750/2000 = 9,5 m3 

 

Doba nakládání:   

 

T1 = Q . Vs = 0,011 . 9,5 = 0,105 h 

 

Q – výkon nakladače v Nh/m3 

      

Jízda na skládku (vzdálenost 11,6 km):   

 

T2 = 0,25 h 

 

Vykládka:    

 

T3 = 5 min = 0,083 h 

 

Jízda zpět:   

 

T4 = 0,25 h 

 

Počet nákladních aut:    

 

n = ∑ Ti / T1 = (0,105+0,25+0,083+0,25)/ 0,105 = 5,5 → 6 nákladních automobilů 

 

 

 

 

 

 

 

Pro plné využití nakladače bude potřeba 6 nákladních automobilů TATRA T158 pro odvoz 

vytěžené zeminy na skládku. 
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Vibrační deska Lumag RP 130HPC 

 

Použití: 

 

Vibrační deska je navržena v procesu zemních prací ke zhutnění násypů a zásypů. 

 

Technické údaje: 

 

Výkon motoru 4,1 kW 

Délka desky 650 mm 

Šířka desky 500 mm 

Účinná hloubka hutnění 30 cm 

Hmotnost 130 kg 

 

 
Obrázek 50 - Vibrační deska Lumag RP 130HPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

 

3.2 – Stroje pro hrubou stavbu 

 
Nákladní automobil valník VOLVO FM 340 6x2 

 

Použití: 

 

Navržený valník Volvo bude na staveništi používán pro dopravu materiálu různého druhu, 

zejména pro dopravu zdících prvků a oceli na armování stropní konstrukce. 

 

Technické údaje: 

 

Výkon motoru 249 kW 

Celková hmotnost 26 t 

Užitečná nosnost 14 t 

Šířka ložné plochy 2,5 m 

Délka ložné plochy 6 m 

Celková délka vozidla 7, 8 m 

 

 

 
Obrázek 51 - Valník VOLVO FM 340 

 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Nákladní automobil pro přepravu kontejnerů MAN 18.250 

 

Použití: 

 

Tento nákladní automobil bude využíván pro odvoz a dovoz kontejnerů na odpad umístěných 

na staveništi. 

 

Technické údaje: 

 

Výkon motoru 184 kW 

Celková hmotnost 18 t 

Užitečná nosnost 14 t 

Výška háku  1 570 mm 

Čas naložení 120 sec 

 

 

 

 
Obrázek 52 - Nákladní automobil MAN 18.250 

 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Stavební věžový jeřáb Liebherr 63K 

 

Použití: 

 

Pomocí stacionárního jeřábu Liebherr 63K budou na staveništi přepravovány palety se zdícími 

prvky a svazky oceli na armování ze skládky do vyšších pater objektu.  

 

Technické údaje: 

 

Maximální délka výložníku 35 m 

Výška výložníku 23,1 m 

Rozměry základny 4,2 x 4,4 m 

Jistič  28 kVA 

Elektrická přípojka 380 V 

Maximální nosnost 3,05 t 

 

 

 
Obrázek 53 - Věžový jeřáb Liebherr 63K 

 

 

 

Posouzení nosnosti jeřábu viz. příloha P26. 

Posouzení dopravní trasy jeřábu viz. příloha P27. 

 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Autočerpadlo SCHWING S28X 

 

Použití: 

 

Autočerpadlo SCHWING S28X bude na staveništi použito pro dopravu čerstvého betonu do 

bednění. 

 

Technické údaje: 

 

Vertikální dosah 27,7 m 

Horizontální dosah 23,7 m 

Dopravní potrubí DN 125 

Délka koncové hadice 4 m 

Dopravované množství betonu 90 m3/hod 

 

 
Obrázek 54 - Autočerpadlo SCHWING S28X [28] 

 
Obrázek 55 - Autočerpadlo rozměry [28] 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Obrázek 5643 - Posouzení čerpadla SCHWING S28X 

 

A – nejvzdálenější bod v posledním patře objektu 

 

 

Z grafu vyplývá, že autočerpadlo SCHWING S28X vyhovuje pro nejkritičtější bod potřebného 

dosahu betonáže. 
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Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12C 

 

Použití: 

 

Autodomíchávač Stetter je navržen pro dopravu betonové směsi na stavbu, kde bude plnit 

čerpadlo, ze kterého bude čerstvý beton čerpán do bednění.  

 

Technické údaje: 

 

Jmenovitý objem 12 m3 

Sklon bubnu 10 ° 

Otáčky bubnu 0-14 za minutu 

Hmotnost nástavby 4 950 kg 

 

 
Obrázek 57 - Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12C [28] 

Rozměry: 

 

A – průměr bubnu 2 400 mm 

B – Výška násypky 2 548 mm 

C – Průjezdná výška 2 633 mm 

D – Výsypná výška 1 169 mm 

 

 
Obrázek 58 - Rozměry bubnu autodomíchávače [28] 

 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Volkswagen Transporter skříňový vůz 

 

Použití: 

 

Pomocí automobilu VW Transporter bude na staveniště dopravován drobný materiál a nářadí. 

 

Technické údaje: 

 

Užitečná nosnost 1,4 t 

Objem nákladového prostoru 9,3 m3 

Délka ložné plochy 2,95 m 

Rozměry 5 292 x 2 283 x 2 476 mm 

 
Obrázek 59 - VW Transporter skříňový vůz 

Volkswagen Transporter kombi 

 

Použití: 

 

Automobil VW Transporter Kombi je navržen pro dopravu pracovníků na staveniště. 

 

Technické údaje: 

 

Užitečná nosnost 1,2 t 

Objem nákladového prostoru 7,8 m3 

Počet míst 9 

Rozměry 5 292 x 2 283 x 2 176 mm 

 

 
Obrázek 60 - VW Transporter Kombi 

 

Oba tyto vozy budou na staveništi přítomny po celou dobu výstavby. 
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3.3 – Ostatní mechanizace a přístroje 
 

Kontinuální míchačka KM 40 

 

Použití: 

 

Kontinuální míchačka je navržena pro přípravu malty pro zdění ze suchých směsí. 

 

Technické údaje: 

 

Technický výkon 40 dm3/h 

Napájecí soustava 3 PEN/50 Hz, 380 V 

Přívod vody G 3/4“ 

Celková hmotnost 271 kg 

 

 

 

 
Obrázek 61 - Kontinuální míchačka KM 40 

 

 

Rozměry: 

 

Délka 2 160 mm 

Šířka 740 mm 

Výška 1 410 mm 

 

 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Obrázek 62 - Silo Baumit Obrázek 63 - Směšovací čerpadlo EMP 

Silo pro suché omítkové směsi BAUMIT včetně směšovacího čerpadla EMP 

 

Použití: 

 

Silo se směšovacím čerpadlem včetně kompresoru s vypínací automatikou a vodním čerpadlem 

a stříkací pistolí je navrženo pro přípravu omítkové směsi a aplikaci vnitřních omítek. 

 

Technické údaje: 

 

Objem sila 18 m3 

Elektrická přípojka čerpadla 400 V, 50 Hz, 3 fáze 

Přípojka vody G 3/4“ 

Dopravní vzdálenost až 80 m 

Dopravní výška  až 30 m 

Dopravované množství až 47 l/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Stahovací vibrační lišta Enar Tornado H 

 

Použití: 

 

Pomocí vibrační lišty Enar Tornado H bude urovnávána a hutněna betonová deska při betonáži 

stropní konstrukce. 

 

Technické údaje: 

 

Zdvihový objem 25 cm3 

Délka lišty 2 m 

Hmotnost  15 kg 

Maximální efektivní výška betonové vrstvy 250 mm 

 

 
Obrázek 64 - Vibrační lišta Enar Tornado H 

Ponorný vibrátor Enar MP5 AFP 

 

Použití: 

 

Pomocí ponorného vibrátoru Enar MP5 AFP bude hutněna betonová směs průvlaků, sloupů a 

monolitických překladů.  

 

Technické údaje: 

 

Výkon až 30 m3/hod 

Délka 380 mm 

Průměr 50 mm 

Hmotnost 8 kg 

 

 
Obrázek 65 - Ponorný vibrátor Enar MP5 AFP 
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Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

 

Použití: 

 

Pomocí stavebního výtahu GEDA 500 budou přepravování pracovníci, nářadí a drobný materiál 

do vyšších pater objektu. 

 

Technické údaje: 

 

Nosnost 500 kg (osoby), 850 kg (náklad) 

Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 

Rozměry klece 160/140/110 cm 

Rychlost zdvihu 12 m/min 

 

 

 

 

 
Obrázek 66 - Stavební výtah GEDA 500 

 

 

Časové nasazení stroje viz. příloha P18 - Plán nasazení strojů. 
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Horkovzdušný svařovací automat HERZ LarOn 

 

Použití: 

 

Pomocí horkovzdušného svařovacího automatu HERZ LarOn budou svařovány podélné spoje 

pásů hydroizolační střešní PVC fólie. 

 

Technické údaje: 

 

Napětí 230 V 

Výkon 4,6 kW 

Rychlost pojezdu až 7 m/min 

Teplota 20-620 °C 

 

 
Obrázek 67 - Horkovzdušný svařovací automat HERZ LarOn 

Horkovzdušný ruční svařovací přístroj HERZ ErOn 

 

Použití: 

 

Pomocí horkovzdušného ručního svařovacího přístroje HERZ ErOn budou svařovány detaily a 

spoje hydroizolační střešní PVC fólie. 

 

Technické údaje: 

 

Napětí 230 V 

Výkon 3,4 kW 

Množství vzduchu 500 l/min 

Teplota 20-650 °C 

 

 
Obrázek 68 - Horkovzdušný ruční svařovací přístroj HERZ ErOn 
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Staveništní rozvaděč PER – ST 40A 

 

Použití: 

 

Staveništní rozvaděče budou používány na staveništi pro rozvod elektrické energie pro účely 

zařízení staveniště. Rozvaděč je vybaven elektroměrem pro měření spotřeby energie. 

 

Technické údaje: 

 

Jmenovité napětí 500 V 

Jmenovitý proud jističe 40 A 

Osazení 2x zásuvka 16A/230V 

2x zásuvka 16A/400V 

2x zásuvka 32A/400V 

 

 
Obrázek 69 - Staveništní rozvaděč PER – ST 40A 

 

3.4 – Pomocné nářadí a nástroje 

 
- motorová pila 

- úhlová bruska 

- stavební laser 

- tlakový čistič 

- hořák + bomba PB 

- příklepová vrtačka 

- akumulátorový šroubovák 
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1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba polyfunkčních domů Zlín-Příluky 

Účel stavby:              Multifunkční objekty pro administrativu a bydlení 

Místo stavby:           Zlín-Příluky ul. Nebeská 

Dotčené parcely: 1089/78, 1089/79, 1089/81, 1089/82, 1089/84 a 1089/85  

k. ú. Zlín – Příluky 

Investor:   Vlastimil Kužela 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 

               

2. Plán BOZP 
 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro stavbu je nutné zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  

 

Zařízení staveniště musí být navrženo tak, aby splňovalo základní hygienické předpisy a 

směrnice. Všichni pracovníci, kteří budou součástí výstavby a budou se pohybovat po 

staveništi, musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a všemi možnými 

riziky, které mohou během prací vzniknout. Každý z pracovníků musí být seznámen 

s informacemi o místu uložení havarijních souprav, hasicích přístrojů pro účely staveniště, 

odběrným místem vody a elektřiny. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými 

pomůckami a jsou povinni tyto pomůcky používat. Zejména jsou všichni pracovníci nosit při 

pohybu po staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní oděv a pevnou obuv. Na stavbě 

musí být trvale umístěn havarijní plán, traumatologický plán i plán BOZP se všemi 

náležitostmi.  

 

Všechny používané stroje a pracovní pomůcky musí být v dobrém technickém stavu a musí 

být podrobovány pravidelným kontrolám. Odběrná místa vody a elektřiny musí být pravidelně 

kontrolována a všechna elektrická zařízení musí podléhat pravidelným revizím.  

 

Při provádění stavby je nutno dále dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

 

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

zdraví při práci na staveništích. 

- 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). 

- 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. 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
I. Požadavky na zajištění staveniště 

 

Riziko:  

 

Zranění třetích osob při nepovolaném vstupu nebo vjezdu na staveniště. 

 

Opatření: 

 

Celé staveniště bude souvisle oploceno mobilním neprůhledným plotem Iron Silver 

z pozinkovaného plechu výšky 2,0 m. Oplocení staveniště bude označeno na každých 10 m 

výstražnou značkou s oznámením, že se jedná o staveniště a že vstup nepovolaných osob je zde 

zakázán. Navržené neprůhledné oplocení je dostatečné i z hlediska zajištění bezpečnosti 

zrakově a pohybově postižené. Vjezd na staveniště je umožněn ze dvou stran uzamykatelnými 

dvoukřídlými bránami šířky 5 m. 

 

Obě brány budou označeny upozorňujícími značkami a zákazem vstupu na staveniště. 

Vjezdové brány na staveniště budou vždy po odchodu pracovníků uzamčeny. Obě příjezdové 

cesty na staveniště musí být označeny a blízké okolí stavby bude označeno dle výkresu 

dopravního značení blízkého okolí dopravní značkou s upozorněním, že se jedná o vjezd a 

výjezd vozidel ze stavby. Zákaz vstupu a vjezdu na staveniště musí být vyznačen 

bezpečnostními značkami na všech vjezdech a přístupových komunikacích na staveniště 

vedoucích. 

 

Bezpečnost staveniště a jeho ohrazení musí být pravidelně kontrolována, aby nemohlo 

dojít ke zranění třetích osob. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, musí být neprodleně sjednána 

náprava. 

 

Riziko: 

 

Zranění pracovníků z důvodu nedostatečného osvětlení staveniště. 

 

Opatření: 

 

Během výstavby se nepředpokládají práce v nočních hodinách. Osvětlení staveniště 

není navrhováno. 

 

Riziko: 

 

Zranění pracovníků při vstupu na nedostatečně únosnou plochu. 
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Obrázek 70 - Výstražné upozornění elektrických zařízení 

Opatření: 

 

Před vstupem pracovníků na každou únosnou plochu musí být zkontrolována bezpečná 

únosnost této plochy. Jedná se zejména o práce spojené s montáží na fasádním lešení apod. 

Lešení okolo celého objektu musí být dostatečně kotveno dle montážního návodu a podkladní 

plochy musí být zkontrolovány, zda nejsou nějakým způsobem narušeny, aby byla zajištěna 

dostatečná bezpečnost pracovníků vstupujících na tyto plochy. 

 

Riziko: 

 

Zranění pracovníků nebo třetích osob v blízkosti staveniště při dopravě břemen pomocí 

jeřábu. 

 

Opatření: 

 

Břemena přepravovaná pomocí jeřábu nesmí být přepravována nad oblastmi, kde se 

mohou trvale zdržovat pracovníci. Jedná se zejména o plochu staveniště určenou k uložení 

kontejnerů zařízení staveniště. Dále nesmí být tato břemena přepravována nad oblastí mimo 

plochu staveniště. Veškerý zakázaný manipulační prostor jeřábu je vyznačen na výkresu 

zařízení staveniště. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 

Riziko: 

 

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo výbuchu. 

 

Opatření: 

 

 Všechna elektrická zařízení používaná na staveništi musí být v dobrém technickém 

stavu a musí podléhat pravidelným revizím. Staveništní rozvody elektrické energie musí být 

vedeny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Pod zpevněnými plochami budou rozvody 

elektřiny pro zařízení staveniště vedeny v ocelových chráničkách. Staveništní rozvodné skříně 

musí být umístěny na bezpečných místech dle výkresu zařízení staveniště a musí být označeny 

příslušnou značkou. Veškeré rozvody elektřiny musí být pravidelně kontrolovány. Dále je 

důležité, aby elektrická zařízení používali pouze pracovníci s dostatečným oprávněním a při 

práci s těmito zařízením dbali na dostatečnou bezpečnost. Hlavní vypínač elektrické energie 

bude umístěn ve staveništním rozvaděči. Při přerušení prací  budou všechna elektrická zařízení 

odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Na všech staveništních rozvaděčích  

budou uvedena následující výstražná oznámení.  
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

Riziko: 

 

Zranění pracovníků nebo ohrožení majetku z důvodu nepříznivých povětrnostních 

podmínek. 

 

Opatření: 

 

Při provádění prací je nutno respektovat povětrnostní podmínky a v případě zhoršení 

počasí, zejména pak v případě: 

 

- bouře, silného deště, sněžení nebo tvoření námrazy 

- snížené viditelnosti pod 30 m v místě práce  

- nebo větru (nad 8 m/s kvůli stabilitě jeřábu)  

 

budou práce přerušeny do doby, než bude pracoviště uvedeno do stavu, aby bylo možné 

pokračovat.  

 

Všechna elektrická zařízení a pomůcky je nutné během nepříznivých povětrnostních podmínek 

zabezpečit a uschovat, aby nemohlo dojít k jejich poškození.  

 

Pracovníci pracující na osamocených pracovištích s nebezpečím výbuchu, zasypání, pádu 

z výšky nebo do hloubky je nutné seznámit tyto pracovníky s pravidly dorozumívání pro případ 

nehody. Také bude nad těmito místy prováděn dohled pro případ nutnosti poskytnutí první 

pomoci.  

 

IV. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 
Riziko: 

 

 Zranění pracovníků nebo třetích osob z důvodu zneužití stroje neoprávněnou osobou. 

 

Opatření: 

 

 Obsluhovat stavební stroje a zařízení mohou pouze pracovníci, kteří pro používání 

těchto zařízení mají příslušná oprávnění. Pracovníci obsluhující stacionární jeřáb musí mít 

jeřábnický průkaz. Dále je nutné seznámit pracovníky s provozními podmínkami staveniště, 

aby byla zajištěna při používání strojů dostatečná bezpečnost. Pokud se obsluha daného stroje 

vzdálí od používaného stroje, je nutné tento stroj zabezpečit proti zneužití neoprávněnými 

osobami. Stavební stroje budou v těchto případech uzamčeny, zabrzděny nebo jinak 

zabezpečeny. 
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Riziko: 

 

 Riziko zranění pracovníků nebo třetích osob při couvání stroje. 

 

Opatření: 

 

 Protože staveniště není průjezdné, budou stroje a automobily při příjezdu nebo výjezdu 

ze staveniště couvat. Tato zařízení jsou vybaveny automatickým signalizačním zařízením, které 

se uvede do chodu při zařazení zpětného převodu. Zvukový signál upozorňuje pracovníky 

v blízkosti stroje ke zvýšené pozornosti. Při couvání strojů a automobilů bude vždy řidiči stroje 

asistovat jiný pracovník, který zajistí, aby se v prostoru za couvajícím vozidlem nikdo 

nezdržoval. Zejména při výjezdu a vjezdu na staveniště je nutné zajistit bezpečnost třetích osob 

a asistence pomocného pracovníka je zde nutná.  

 

V. Stroje pro zemní práce 

 

Riziko: 

 

 Ohrožení pracovníků při čištění lopaty stroje. 

 

Opatření: 

 

 Při čištění pracovních nástrojů jednotlivých strojů mohou být tyto práce prováděny 

pouze při vypnutém zapalování stroje a výhradně na bezpečných místech, kde nehrozí sesuv 

zeminy a podobně.  

 

Riziko: 

 

 Ohrožení pracovníků při nakládání zeminy na dopravní prostředek. 

 

Opatření: 

 

 Při nakládání zeminy na dopravní prostředek je povoleno manipulovat s pracovním 

zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou dopravního prostředku. Pokud je nutné při 

nakládání zeminy přesouvat pracovní zařízení stroje nad kabinou dopravního prostředku, je 

zapotřebí zajistit, aby se v kabině nikdo nezdržoval. Dále je nutné zeminu na ložnou plochu 

ukládat rovnoměrně, aby nedocházelo na některé ze stran k nežádoucímu přetížení. Obsluhující 

pracovníci musí dbát zvýšené bezpečnosti a pracovní zařízení stroje nesmí do dopravního 

prostředku narážet, či při vysypávání zeminy způsobovat nadměrně rázy.  

  

VI. Míchačky 

 

Riziko: 

 

 Zranění pracovníků při plnění míchačky. 

 

Opatření: 

 

 Před uvedením míchačky do provozu je nutné zkontrolovat její stabilitu a její připojení 

na zdroj elektrické energie. Při plnění míchačky nesmí být zasahováno přímo do bubnu 
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míchačky a je možno ji plnit pouze při rotujícím bubnu. Míchačku není možno čistit, je-li 

v chodu.  

 

VII. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 

Riziko: 

 

Únik betonové směsi při přepravě dopravním zařízením. 

 

Opatření: 

 

Obsluha dopravního zařízení čerstvého betonu zkontroluje před jízdou zajištění 

výsypného zařízení v přepravní poloze, aby bylo zabráněno nežádoucím únikům. 

 

VIII. Čerpadla betonové směsi 

 

Riziko: 

 

Ohrožení pracovníků z důvodu nestabilního umístění čerpadla betonové směsi. 

 

Opatření: 

 

Před započetím betonáže je nutné zkontrolovat umístění a stabilitu čerpadla čerstvého 

betonu. Na staveništi je pro zapatkování čerpadla zřízena zpevněná plocha vyskládaná ze 

silničních betonových panelů. Čerpadlo bude stabilně zapatkováno na této ploše. Poloha této 

zpevněné plochy je patrná z výkresu zařízení staveniště. Obsluhovat čerpadlo betonové směsi 

mohou pouze oprávnění pracovníci. 

 

Riziko: 

 

Ohrožení pracovníků způsobené pohybem potrubí vlivem dynamických účinků. 

 

Opatření: 

 

Vedení dopravního potrubí čerstvého betonu z čerpadla musí být dostatečně zajištěno a 

vedeno tak, aby nemohlo způsobit nadměrné namáhání blízkých konstrukcí. V pracovním 

prostoru čerpadla se nesmí zdržovat žádní pracovníci a tento prostor musí být přehledný a bez 

překážek. Vyústění potrubí musí být zajištěno dostatečným počtem pracovníků. Betonová směs 

může být do bednění čerpána z výšky maximálně 1,5 m. 

 

Při provozu čerpadel je zakázáno: 

 a) přehýbat hadice 

 b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat potrubí 

 c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru koncovky hadice 
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IX. Stavební výtahy 

 

Riziko: 

 

 Ohrožení pracovníků při přepravě materiálu pomocí stavebního výtahu. 

 

Opatření: 

 

 Při dopravě materiálu nebo osob pomocí stavebního výtahu je zakázáno překračovat 

povolenou nosnost tohoto zařízení. Maximální nosnost výtahu musí být uvedena na přepravní 

kleci. Při dopravě se nesmí v prostoru pod stavebním výtahem zdržovat žádní pracovníci. Před 

uvedením do provozu je nutné zkontrolovat řádné připojení výtahu na zdroj elektrické energie 

a také bezpečné ukotvení výtahu a jeho stabilitu. Dále je nutné vyvarovat se působením rázů 

při náhlém zastavení pohybu. Stavební výtahy musí být podrobovány kontrolám v pravidelných 

intervalech, aby byl zajištěn jejich bezpečný provoz. 

 

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

 

Riziko: 

 

Ohrožení pracovníků z důvodu závady stroje. 

 

Opatření: 

 

Pracovník obsluhující pracovní stroj musí zaznamenávat případné závady stroje či 

provozní odchylky zjištěné při provozu. Před dalším použitím stroje je nutné odstranit případné 

závady. Pracovní stroje a zařízení je nutné pravidelně kontrolovat a upozorňovat na jejich 

poruchy, aby mohla být sjednána náprava.  

 

Riziko: 

 

Zranění pracovníků při samovolném pohybu stroje nebo jeho neoprávněném užití. 

 

Opatření: 

 

Pracovník obsluhující stroj se nesmí od spuštěného stroje vzdalovat. Pokud se hodlá 

obsluha stroje vzdálit, je nutné stroj zajistit proti samovolnému pohybu či neoprávněnému 

použití. Stroj musí být při opuštění pracovního prostoru uzamčen a zabrzděn pomocí parkovací 

brzdy. Pracovní zařízení stroje musí být spuštěno na zem. Dále je nutné odstavit stroj na 

vhodném místě, aby nemohlo dojít k jeho poškození jiným zařízením a aby stroj na daném 

místě nepřekážel. 

 

XI. Přeprava strojů 

 

Riziko: 

 

 Ohrožení vzniklé při přepravě, nakládání a skládání stroje. 
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Opatření: 

 

 Při přepravě a skládání stroje na staveništi je nutné dodržovat postup uvedený v návodu 

k používání stroje. Přepravované zařízení musí být bezpečně ukotveno a zajištěno proti pohybu. 

Při příjezdu a výjezdu ze staveniště bude řidiči přepravního prostředku asistovat určený 

pracovník, aby byla při couvání vozidla zajištěna bezpečnost. 

 

XII. Skladování a manipulace s materiálem 

 

Riziko: 

 

Ohrožení pracovníků z důvodu sesunutí materiálu. 

 

Opatření: 

 

 Všechny materiály musí být skladovány dle požadavků uvedených v technologickém 

předpisu a technických listech. Aby bylo zabráněno sesunutí skladovaného materiálu, budou 

palety se zdícími bloky skladovány maximálně dvě na sobě. Plocha, na které budou materiály 

skladovány, musí být příslušně upravena a musí být stabilní. Zpevněná plocha, která se bude 

na staveništi používat pro skladování materiálu, bude provedena ze zhutněného štěrkopísku. 

Maltové a jiné pytlované směsi se mohou ukládat maximálně do výšky 1,5 m. Pokud budou 

skladovány na paletách, platí pro ně stejný předpis jako pro zdící prvky. Veškeré materiály musí 

být na skládce rozloženy rovnoměrně a dle těchto požadavků, aby byla zajištěna stabilita proti 

sesunutí.   

 

Riziko: 

 

Riziko pramenící z převržení stroje při vykládání materiálu na skládku. 

 

Opatření: 

 

Materiál bude na skládku ukládán pomocí stacionárního jeřábu umístěného na 

staveništi. Dopravní prostředek s uloženým materiálem najede pod jeřáb, který materiál přesune 

na určenou skládku. Jeřáb mohou obsluhovat pouze oprávnění pracovníci. Při vázání břemen 

na hák jeřábu musí být břemeno uchyceno tak, aby hmotnost byla rovnoměrně rozložena, aby 

nedošlo k převrácení dopravovaného břemene. Jeřáb bude zapatkován na zpevněné ploše dle 

výkresu zařízení staveniště. Nikdy nesmí být překračována maximální nosnost jeřábu. 

V pracovním prostoru jeřábu ani pod přepravovaným břemenem se nesmí zdržovat pracovníci. 

 

XIII. Příprava před zahájením zemních prací 

 

Riziko: 

 

 Riziko přerušení tras technické infrastruktury během provádění výkopových prací. 

 

Opatření: 

 

 Před zahájením výkopových prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních 

vedení sítí technické infrastruktury a tyto musí být označeny, aby nemohlo dojít k jejich 

poškození při provádění výkopových prací v jejich blízkosti. 
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XIV. Zajištění výkopových prací 

 

Riziko: 

 

 Nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu nebo sesunutí stěn výkopu. 

 

Opatření: 

 

 Výkopy na veřejných prostranstvích budou zakryty, nebo ohraničeny zábradlím, aby 

nemohlo dojít k pádu osob do hloubky. Tyto výkopy musí být také dostatečně označeny. Při 

provádění výkopových prací se nikdo nebude zdržovat v pracovním prostoru. Všechny výkopy 

o hloubce větší než 1,5 m budou zajištěny pažením, aby bylo zabráněno sesunutí stěn výkopu. 

V tomto konkrétním případě se jedná pouze o výkopy pro napojení inženýrských sítí, které 

dosahují větší hloubky. Minimální šířka takovýchto výkopů je 0,8 m. Rozměry výkopů musí 

být voleny s ohledem na bezpečné provádění všech prací. 

 

XV. Betonářské práce a práce související 

 

Riziko: 

 

Ohrožení pracovníků vlivem nestability nebo pádu bednění či jeho části. 

 

Opatření: 

 

 Únosnost bednění všech železobetonových konstrukcí dle projektu musí být staticky 

ověřena. Při montáži bednění budou pracovníci postupovat dle pokynů v dokumentaci a 

montážním návodem. Všechny prvky bednění musí být v dobrém technickém stavu a musí mít 

dostatečnou únosnost. Bednění mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli o pracovním 

postupu montáže bednění dostatečně proškoleni. Před zahájením betonáže bude provedena 

kontrola tuhosti a stability bednění a také musí být zkontrolována čistota dopravního potrubí a 

celého čerpacího zařízení. 

 

Riziko: 

 

Nebezpečí zalití betonem při betonáži. 

 

Opatření: 

 

Pracovníci provádějící betonáž se nebudou zdržovat přímo pod vyústěním potrubí. 

Stabilita vyústění čerpacího potrubí bude zajištěna dostatečným počtem pracovníků. Pracovníci 

budou při betonáži používat osobní ochranné pracovní pomůcky, zejména ochranné brýle a 

helmy. 

 

Riziko: 

 

Nebezpečí zřícení stropní konstrukce po zabetonování. 
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Opatření: 

 

Betonová konstrukce nesmí být odbedňována předčasně. Konstrukce může být 

odbedněna až po povolení odpovědným statikem, poté, co beton dosáhne dostatečně pevnosti. 

V průběhu tuhnutí a tvrdnutí betonu musí být zajištěna pravidelná kontrola stability a pevnosti 

jednotlivých bednicích dílců a veškeré zjištěné závady musí být okamžitě napraveny. 

 

XVI. Zednické práce 

 

Riziko: 

 

 Odstříknutí malty a zasažení očí pracovníka. 

 

Opatření: 

 

 Při provádění zdících prací budou pracovníci používat ochranné brýle, aby bylo 

zamezeno zasažení očí odstřikující maltou.  

 

Riziko: 

 

 Sesunutí vyzdívané stěny z cihelných bloků. 

 

Opatření: 

 

 Je zakázáno vstupovat na právě vyzdívanou stěnu či ji jiným způsobem zatěžovat.  

 

XVII. Montážní práce 

 

Riziko: 

 

 Pád materiálu nebo pracovníka při provádění montáže prosklené fasády. 

 

Opatření: 

 

 Montáž prosklené fasády bude probíhat až po zhotovení fasádního lešení. Veškeré dílce 

budou přepravovány pouze ručně. Před započetím montáže dalšího dílce musí být důkladně 

ukotven dílec předchozí. Montáž prosklené fasády mohou provádět pouze pracovníci důkladně 

seznámení s montovaným systémem a technologickým postupem. 
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Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 
 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 

Riziko: 

 

 Zranění pracovníků při pádu z výšky. 

 

Opatření: 

 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s požadavky na zajištění 

bezpečnosti proti pádu z výšky. Pracovníkům budou sděleny informace ohledně osobních a 

kolektivních prostředků ochrany zdraví a bezpečnosti. Při všech činnostech s nebezpečím pádu 

z výšky musí být všichni pracovníci prokazatelně zajištěni proti pádu. Po obvodu stropní 

konstrukce bude před započetím práce na této ploše zřízeno ochranné zábradlí výšky 1,1 m 

z dřevěných desek. 

 

II. Používání žebříků 

 

Riziko: 

 

 Zranění pracovníků při pádu ze žebříku. 

 

Opatření: 

 

 Při pohybu po žebříku musí být pracovník vždy otočen čelem k žebříku. Pokud je nutné 

při výstupu po žebříku přenášet břemeno, může mít toto břemeno maximální hmotnost 15 kg. 

V daném okamžiku může žebřík užívat pouze jedna osoba.  

 

Každý žebřík používaný na staveništi musí být řádně stabilizován. Minimální sklon 

žebříku je stanoven na 2,5:1 a musí svým horním koncem přesahovat přes výstupní plochu 

minimálně o 1,1 m. U přístupu na žebřík musí být volný prostor široký alespoň 0,6 m. Žebřík 

může být používán, pouze pokud je postaven na stabilním, pevném a nepohyblivém podkladu. 

Příčle žebříku musí být vždy vodorovné. 

 

III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 

Riziko: 

 

 Zranění pracovníků pádem nářadí nebo materiálu. 

 

Opatření: 

 

Veškerý materiál a nářadí požívané ve výškách musí být zajištěny proti pádu nebo 

sklouznutí. Nejnižší deska na ochranném zábradlí brání proti pádu nářadí či materiálu. Dále je 

nutné, aby všichni pracovníci při pohybu na staveništi nosili ochrannou helmu. 
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IV. Přerušení práce ve výškách 

 
 Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 

pracích ve výškách považuje: 

 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 

na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 

m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

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

 

V. Školení zaměstnanců 

 

Riziko: 

 

Nebezpečí úrazu způsobené neinformovaností pracovníků. 

 

Opatření: 

 

Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP a každý pracovník 

stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Poté bude pracovníkům sdělen plán a 

postup prací a budou jim také poskytnuty informace o sociálních zařízeních a místech 

s přívodem elektrické energie, popřípadě vody apod. Všechny požadavky dané plánem 

bezpečnosti jsou povinni všichni pracovníci dodržovat.  

 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 
I. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 

 

Riziko: 

 

Ohrožení v důsledku převrácení zdvihacího zařízení. 

 

Opatření: 

 

Používaný jeřáb musí být stabilně zapatkován na zpevněné ploše k tomu určené. Tato 

plocha je vyskládána pomocí betonových silničních panelů. Umístění této plochy je patrné 

z výkresu zařízení staveniště. Je zakázáno překračovat maximální nosnost jeřábu. Obsluhu 

jeřábu mohou provádět pouze pracovníci vlastníci jeřábnický průkaz. 

 

Riziko: 

 

Ohrožení v důsledku nevhodně zavěšeného břemene. 
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Opatření: 

 

Je nutné, aby vázání a odvazování přepravovaných břemen prováděli pouze oprávnění 

pracovníci. Břemeno bude vždy po uvázání zvednuto do výšky cca 10 cm a bude zkontrolována 

jeho stabilita a zavěšení. Pracovník provádějící vázání a odvazování břemen musí být po celou 

dobu této činnosti ve vizuálním kontaktu s obsluhou jeřábu, aby byla zajištěna dostatečná 

koordinace.  

 

Riziko: 

 

Ohrožení stability jeřábu vlivem povětrnostních podmínek. 

 

Opatření: 

 

Při používání jeřábu na staveništi je nutné věnovat zvýšenou pozornost povětrnostní 

situaci. V případě silného deště, snížené viditelnosti pod 30 m anebo čerstvého větru o rychlosti 

nad 8 m/s musí být práce s jeřábem přerušeny a břemena na něm zavěšená spuštěna bezpečně 

na zem. 

 

Obecná opatření pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se na staveništi 

 
1. Při pohybu po staveništi jsou všichni pracovníci povinni nosit ochranné helmy. 

 

2. Na staveništi je zakázáno kouřit a požívat alkoholické či jiné návykové látky. 

 

3. Každý z pracovníků se musí na žádost stavbyvedoucího podrobit případné dechové zkoušce 

na přítomnost alkoholu v dechu.  

 

4. Jednotlivé práce mohou provádět pouze pracovníci k tomu pověření a musí mít pro tuto 

činnost příslušná oprávnění. 

 

5. Manipulaci s jeřábem mohou provádět pouze pracovníci vlastníci jeřábnický průkaz. 

 

6. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP. 

 

7. Všichni pracovníci musí prokazatelně používat přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky 

(ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní oděv a pevnou obuv). 

 

8. Při pracích ve výškách je nutné použití kolektivních nebo osobních ochranných pomůcek 

proti pádu. 

 

9. Při pohybu vozidel na ploše staveniště je důležité, aby pracovníci dodržovali bezpečnostní 

opatření a dbali zvýšené opatrnosti. 

 

10. Je zakázáno pohybovat se pod zavěšeným břemenem na jeřábu. 

 

11. Každý úraz musí být neprodleně nahlášen vedoucímu prací. Při zranění musí ostatní 

pracovníci postiženému zajistit první pomoc, případně zajistit odbornou lékařskou pomoc. 
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Závěr 

 
 Při zpracování své diplomové práce jsem měl možnost vyzkoušet si různé činnosti 

z několika profesí uplatňovaných ve stavebnictví. V rané fázi jsem se ocitl v pozici zadavatele 

při výběru pozemku pro stavbu a při formulaci základní situace a požadavků na účelnost 

projektu. Jako projektant jsem měl možnost upravit projektovou dokumentaci a začlenit objekty 

do vybraného prostoru včetně přepracování celkového vzhledu budovy pomocí zastřešení 

plochou střechou z důvodu územní regulace řešené lokality. V hlavní fázi vypracovávání své 

diplomové práce jsem pak s pomocí všech ve škole i na praxi nabytých zkušeností vytvořil 

stavebně technologický projekt pro danou stavbu.  

 

 Cílem mé závěrečné práce bylo pokusit se vytvořit komplexní stavebně technologickou 

přípravu pro vybudování projektu, jehož základní uspořádání a situaci jsem sám vytvořil. 

Půdorysy jednotlivých podlaží objektů vychází ze skutečného projektu zpracovaného pro 

administrativní účely městského úřadu v Otrokovicích.  

 

 Zpracování této práce bylo pro mě velmi důležitou zkušeností, kterou s jistotou uplatním 

i v další praxi.  
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Seznam použitých zkratek  

 
- VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

- m.n.m. metrů nad mořem 

- m  metr 

- t  tuna 

- NP  nadzemní podlaží 

- kW  kilowatt 

- NN  nízké napětí 

- vyhl.  vyhláška 

- PBS  požární bezpečnost staveb 

- č.p.  číslo popisné 

- MŽP  ministerstvo životního prostředí 

- s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

- str.  strana 

- tl.  tloušťka 

- ks  kus 

- kce  konstrukce 

- ČSN  Česká státní norma 

- BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- KZP  kontrolní a zkušební plán 

- PD  projektová dokumentace 

- TP  technologický předpis 

- TZ  technická zpráva 

- DL  dodací list 

- C  certifikát 

- SV  stavbyvedoucí 

- S  statik 

- TDI  technický dozor investora 

- PROJ  projektant 

- GEO  geodet 
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