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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je zpracování technologického řešení hrubé vrchní 
stavby víceúčelové budovy společnosti Lamex. Jedná se o novostavbu částečně 
dvoupodlažní haly skládající se ze skladovacích, administrativních a maloobchodních 
prostor.  

Předmětem práce je zpracování technologických předpisů pro provádění nosné 
konstrukce prefabrikovaného železobetonového skeletu a provádění drátkobetonové 
podlahy. Dalšími částmi práce se zaměřením na hrubou vrchní stavbu jsou technické 
zprávy, plán organizace výstavby, položkový rozpočet s výkazem výměr, časový plán, 
bilance nasazení pracovníků, kontrolní a zkušební plány, katalog použitých strojů a 
mechanismů a bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. 
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kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet, bezpečnost práce, harmonogram, bilance 
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Abstract 

The theme of my bachelor thesis is processing technology of  rough superstructure of  
new multi-building owned by Lamex. This is partly double-deck building consisting of 
storage, administrative and retail space. 

The subject of my work is processing technology prescription for construction of 
precast concrete frame and construction of steel fibre reinforced concrete floor. The other 
parts of this thesis, which with focused on rough superstructure are technical report, 
construction plan, budget with statement of merit, time schedule, wokers‘ balance, site 
equipment, safety of workers. 
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Úvod 
Tématem mé bakalářské práce jsem zvolil zpracování technologického řešení hrubé 

vrchní stavby pro novostavbu víceúčelového objektu s prodejnou Lamex.  

Nosná konstrukce tvořící hrubou vrchní stavbu je tvořena železobetonovým 
montovaným skeletem. Jako součást hrubé vrchní stavby jsem uvažoval rovněž zdění 
výplňového zdiva, které je tvořeno keramickými tvárnicemi. 

Pro nosnou konstrukci obou podlaží skeletu jsem zpracoval výkresy sestavy dílců 
nosných konstrukcí a stropu, včetně specifikace dílců, které vycházejí z původní 
projektové dokumentace. 

Mimo zpracování technologického předpisu pro provedení prefabrikovaného skeletu, 
bylo pro danou technologickou etapu vypracováno řešení dopravní situace v místě 
staveniště, řešení dopravních tras, katalog použitých strojů a mechanismů, položkový 
rozpočet a časový plán etapy, včetně bilance pracovníků. Organizací výstavby se zabývá 
kapitola, jejíž součástí je situace a technická zpráva zařízení staveniště.  

Pro tuto etapu jsem také zpracoval práci s názvem Volba zvedacího mechanismu pro 
montáž žb skeletu, se kterou jsem se zúčastnil soutěže SVOČ. V této soutěžní práci jsem 
se zabýval výběrem zvedacího mechanismu z pohledu zhotovitele stavby, který není 
vlastníkem vhodného jeřábového prostředku. 

Další kapitolou této práce je technologický předpis pro provádění drátkobetonové 
podlahy, pro který byl rovněž zpracován položkový rozpočet.  

Kvalitou a kontrolou provádění konstrukcí skeletu a drátkobetonové podlahy se 
zabývá kontrolní a zkušební plán. 
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1 PRŮVODNÍ A SOUHNRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

1.1 Průvodní zpráva 

1.1.1  Identifikační údaje 

1.1.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU S PRODEJNOU LAMEX 

b) Místo stavby 

Boskovice, prostor mezi ulicemi Hliníky a Otakara Kubína 

Katastrální území Boskovice 

c) Předmět projektové dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení 

1.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

LAMEX 01, spol. s r.o., Poděbradova 287/111, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 607 25 800 

1.1.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Ing. Milan Hylš, Nám. 9. května 99/10, 680 01 Boskovice 
Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, IČ : 449 85 096 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 
veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1003919, 
kontakt:    telefon: +420 777 076 640  
email:     mhyls@tiscali.cz 

Zpracovatel stavební části:  Ing. Milan Hylš, Ing. Jiří Křepela 

1.1.2 Seznam vstupních podkladů 

- výškové a polohové geodetické zaměření zájmového území, v digitální podobě, 
zpracované v únoru 2014 

- katastrální mapa zájmového území, v digitální podobě 
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- zákres záměru stavby vzniklý při jednání s investorem 

- zákresy vedení sítí technické infrastruktury, poskytnuté jejich správci  

- projekt bouracích prací „DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
PROVOZOVNY“ týkající se stávajících objektů uvnitř stavebního pozemku, zpracovaný 
5/2015 projektovou kanceláří Ing. Milana Hylše 

1.1.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v západní části města Boskovic, v sousedství páteřní silnice 
I/150 při výjezdu z města směrem na Brno. Tato komunikace tvoří ulici Otakara Kubína. 
Dotčené území je tvořeno více parcelami (výpis dále), ohraničeno je od západu areálem 
firmy Transmark s.r.o. s navazující ulicí Hliníky, od severu areálem pneuservisu p. 
Macíka, od východu prodejnou Lidl a od jihu přiléhá ke zmíněné silnici I/150.  

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Plocha stavby není v současnosti využívána. Původně byl prostor součástí areálu 
cihelny, po roce 1989 využití neznáme, v posledních cca 10 letech nebyl dotčený prostor 
včetně staveb využíván. Po předchozím využití se zachovaly pouze pozůstatky 
představující jednopodlažní objekt, výrazného obdélníkového tvaru, souběžně s ním stál 
druhý obdobný objekt, který už byl odstraněn dříve (zbyla zde pouze základová 
konstrukce), okolní plochy tvoří původní objízdná areálová komunikace s asfaltovým 
povrchem a zbývající nezpevněné plochy, ve svahu k ulici Otakara Kubína porostlé 
stromy, převážně topoly. Okolní zástavbu tvoří podnikatelské objekty – prodejna hutního 
materiálu Transmark, pneuservis Macík a prodejna Lidl. Naproti přes ulici Otakara 
Kubína stojí řada samostatně stojících bytových domů. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Dle podkladů z katastru nemovitostí stavba neleží v  ochranném pásmu lesa, vodního 
zdroje, silnice aj. Parcely stavebního pozemku nespadají pod ochranu zemědělského 
půdního fondu. Podle terénního šetření a mapových podkladů není zájmová lokalita 
v ochranných pásmech sloužících k ochraně přírody a krajiny a neleží v záplavovém 
území. Pozemek pro stavbu se nenachází v žádné kulturní a památkové rezervaci ani 
zóně. Pozemek neleží na poddolovaném území, v bezpečnostním pásmu, ani na území se 
zvýšenou seizmicitou. 

V dotčeném území se nachází pás vzrostlých stromů (topoly, borovice, ovocné stromy 
a další drobné dřeviny a křoviny), které budou v ploše kolidující se stavbou odstraněny. 
Dle vyhlášky č. 183/2013 Sb. bylo začátkem roku 2014 žádáno o kácení uvedených 
dřevin chráněných ve smyslu uvedené vyhlášky. 
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d) údaje o odtokových poměrech  

Povrchové odvodnění stavebního pozemku je uskutečňováno povrchovým 
zasakováním v nezpevněných a nezastavěných plochách. Odvodnění stávajících 
zastavěných ploch není řešeno, je zde uskutečňováno odtokem na okolní plochy. 
Vzhledem k výškovému uspořádání v dotčeném území (stavební pozemek je níže nebo 
na stejné úrovni jako okolní plochy) neovlivňují dešťové vody ze stavebního pozemku 
okolní pozemky. 

Navrženými úpravami nedojde ke změně odtokových poměrů v dotčeném území. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

V návrhu Územního plánu města Boskovice z listopadu 2013, který vychází 
z předchozího ÚP, se řešené území nachází uvnitř zastavěného území města, v prostoru s 
funkčním využitím ploch označených „VS“ – PLOCHY VÝROBNÍ SMÍŠENÉ, u nichž 
je přípustné využití „maloobchodní a obchodní provozy“. - Záměr zřídit maloobchodní 
prodejnu je proto v souladu s tímto návrhem územního plánu města. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Dle charakteru stavby se jedná o zařízení pro obchodní prodej náležející mezi plochy 
občanského vybavení, ty musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující 
plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, jak je uvedeno v §6 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stavba nesmí znemožnit 
zástavbu sousedního pozemku. U stavby musí být řešen prostor pro příjezd vozidel pro 
zásobování. Tyto podmínky jsou návrhem umístění stavby a uspořádání okolních 
zpevněných ploch splněny. Odstup stavby od hranic pozemku je v jihovýchodním rohu 
pozemku 3 metry. Vzdálenost stavby od chodníku v ulici Otakara Kubína je cca 5 metrů. 
Odstupy od ostatních staveb v okolí – od prodejny Lidl i pneuservisu je cca 35 metrů – 
čímž se má za to, že jsou splněny obecné podmínky na vzájemné odstupy staveb dle §25 
odst.1. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stanoviska dotčených orgánů veřejné správy (MěÚ TOŽP, HZS JmK a KHS JmK) 
jsou uvedena v samostatné příloze předložené projektové dokumentace. Případné 
požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou v projektu splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

- demolice stávajících objektů uvnitř stavebního pozemku (samostatná akce) 

- komunikační propojení mezi ulicemi Otakara Kubína a Hliníky vedené přes stavební 
pozemek (plánované v roce 2012, ale dosud nezrealizované) 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených stavbou dle katastru nemovitostí: 

      parc. č.        vlastnické právo výměra 
(v m2) druh pozemku 

2929/2 LAMEX 01, spol. s r.o., 
Poděbradova 287/111, Ponava, 61200 Brno 

2938 ostatní plocha 

2929/3 LAMEX 01, spol. s r.o. 613 zastavěná 
plocha a nádvoří 

2929/91 LAMEX 01, spol. s r.o. 552 ostatní plocha 

2929/244 LAMEX 01, spol. s r.o. 1234 ostatní plocha 

Tabulka 1: Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených napojením stavby na dopravní a 
technickou infrastrukturu: 

2929/122 Lidl Česká republika, v.o.s., 
Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5 

4251 ostatní plocha 

2929/160 Macík Marián, 
Hliníky 2362/9, 68001 Boskovice 

933 ostatní plocha 

3210/4 Město Boskovice, 
Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice 

3202 ostatní plocha 

3210/91 Město Boskovice 837 ostatní plocha 

Tabulka 2: Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených napojením stavby na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

1.1.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby 

Převážná část ploch objektu bude využívána k prodejním účelům, včetně skladovacích 
ploch a zázemí. Dále jsou součástí objektu administrativní prostory. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Jedná se o novostavbu, stávající objekt v prostoru stavby není kulturnímu památkou 
a území stavby se nenachází v žádné kulturní ani památkové rezervaci či zóně. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
výstavbu, dále vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Na stavbu se vztahují ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, proto navržené komunikace 
budou bezbariérové s úpravami stanovenými vyhláškou, včetně umístění vyhrazených 
parkovacích stání atd. (viz další kapitoly textu).  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

Požadavky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a správců sítí 
jsou zapracovány do dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 

h) navrhované kapacity stavby 

- celková plocha dotčeného území:    5337 m2 

- zastavěná plocha:  polyfunkční objekt:  1281,3 m2 

    zpevněné plochy:  1384 m2 

- obestavěný prostor:    7 738 m3 

- počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

prodejní plochy celkem:     678,2 m2 

zázemí prodejen:      452,3 m2 

administrativa celkem:     275,4 m2 

společné prostory:     122,0 m2  

Celkem užitná plocha:     1598,7 m2  

- počet uživatelů/pracovníků:  

prodejna:      14osob – 9 mužů + 5 žen  

administrativa:     14 osob - bez rozlišení 

i) základní bilance stavby 

- potřeby a spotřeby medií a hmot: 
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Celkový příkon el. energie bude cca 80-100kW – osvětlení a vybavení nových prostor 
prodejen, jejich zázemí a administrativy. Rozsah bude upřesněn dle konkrétních 
požadavků investora (použité zařízení, klimatizace, technologie atd.) a uveden bude v 
Průkazu energetické náročnosti budovy, který bude součástí dalšího stupně projektové 
dokumentace.  

Vytápění objektu bude zajištěno odděleně dle jednotlivých podlaží a provozních 
celků třemi plynovými kondenzačními kotli: 

1x kotel 4,8-34,9 kW Q=3,8 m3/h pro podlahové vytápění prodejny 1.NP  

2x kotel 7,3-29,7 kW, Q=3,3 m3/h pro ostatní prostory 1.NP a prostory 2.NP 

 Celkový instalovaný příkon (průtok ZP) odpovídá 10,4 m3/hod. 

Celková spotřeba vody, množství splaškových vod 

Navržený stav: max. 28 osob (občanské budovy - 30 l/os./den) + cca 20 návštěvníků 
(10 l) 

Průměrná denní potřeba vody Qp:    1040 l / den 

Maximální denní potřeba vody Qm=kd*Qp:  1456 l / den 

Maximální hodinová potřeba vody Qh=kh*Qm/24 109,2 l / h 

Roční potřeba vody     890 m3/rok 

(Směrné číslo roční potřeby vody: provozovny místního významu, kde se vody 
neužívá k výrobě – s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) 
a možností sprchování teplou vodou- 30 m3, návštěvník-odhadem 2,5 m3) 

- hospodaření s dešťovou vodou: 
Bilance odtoku dešťových vod dle ČSN 75 6101pro stokové a kanalizační přípojky: 

Množství dešťových vod 
Qr = i*A*C = 0,0161*(1281*1,0 + 1079*1,0 + 555*0,6) =  43,4 l/s  
 

i... intenzita deště   161 l/s.ha, 

c…součinitelé odtoku:  u střechy, a asfaltového povrchu:   1,0 

    dlažba se spárami do spádu 5%:  0,6 

Voda ze střech objektu a povrchu zpevněných ploch bude odváděna novým potrubím 
k navrženým zasakovacím objektům, které budou umístěny uvnitř stavebního pozemku.  

Množství dešťových vod při přívalovém dešti (intenzita 25 mm/hod) 
2915 * 0,025/4 =   18,2 m3 / 15min. 

- celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: provozem bude vznikat 
běžný komunální odpad vznikající během užívání stavby zaměstnanci a veřejností, který 
bude ukládán do odpadkových nádob a shromažďován ve vyhrazeném prostoru u 
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provozní části objektu vedle vrat pro zásobování, Likvidace odpadu bude řešena v rámci 
městského svozu odpadu. Recyklovatelné materiály (jako plast, papír a sklo) budou 
tříděny a ukládány samostatně do nádob a posléze odváženy k řádné likvidaci 
odpovědnou firmou. Emise z provozu budou představovat odtah spalin plynových 
zařízení pro vytápění, která nebudou přesahovat limity znečištění. 

- třída energetické náročnosti stavby: viz Průkaz energetické náročnosti budovy 
(bude součástí DSP) 

j) základní předpoklady výstavby 

- časové údaje o realizaci: 

předpokládaný termín začátku stavby:   červenec 2017 

(za předpokladu vydání stavebního povolení)  

Doba trvání stavby:    18 měsíců 

Stavba bude prováděna na základě zpracovaného harmonogramu prací, zpracovaného 
dodavatelem a odsouhlaseného investorem. 

- členění na etapy:  

1) Zemní práce 

2) Základy 

3) Hrubá vrchní stavba 

4) Zastřešení 

5) Provádění příček a hrubých instalací 

6) Provádění vnitřních omítek a potěrů 

7) Provádění podlah, povrchů a technologií 

8) Vnitřní kompletace 

9) Vnější úpravy 

10) Kontrola kvality, přejímka 

k) orientační náklady stavby 

SO01 Prodejna Lamex 

Technicko-hospodářský ukazatel:   5 155,-/m3 

Obestavěný prostor:    7 738m3 

Kč,- * m3 = 5155*7738 =    39 889 390,- 
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SO02 Zpevněné plochy asfaltové 

Technicko-hospodářský ukazatel:    2 350,-/m2 

Plocha:       932m2 

Kč,- * m3 = 2350*932 =     2 190 200,- 

 

SO03 Zpevněné plochy dlážděné 

Technicko-hospodářský ukazatel:    1 177,-/m2 

Plocha:       447m2 

Kč,- * m3 = 1 177*447 =     526 119,- 

 

SO04 Kanalizační přípojka dešťová a splašková 

Technicko-hospodářský ukazatel:    4 590,-/m´ 

Délka:       169,6m´ 

Kč,- * m3 = 4 590*169,6 =    778 464,- 

 

SO05 Vodovodní přípojka 

Technicko-hospodářský ukazatel:    3 070,-/m´ 

Délka:       62,7m´ 

Kč,- * m3 = 3 070*62,7 =     192 489,- 

 

SO06 Plynovodní přípojka 

Technicko-hospodářský ukazatel:    1 186,-/m´ 

Délka:       53m´ 

Kč,- * m3 = 1 186*53 =     62 858,- 

 

SO07 NN přípojka zemní 

Technicko-hospodářský ukazatel:    420,-/m  ́

Délka:       51,8m´ 
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Kč,- * m3 = 420*51,8 =     21 756,- 

SO08 Telekomunikační přípojka 

Technicko-hospodářský ukazatel:    420,-/m  ́

Délka:       44,3m´ 

Kč,- * m3 = 420*44,3 =     18 606,- 

1.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO01 Prodejna Lamex 

SO02 Zpevněné plochy asfaltové 

SO03 Zpevněné plochy dlážděné 

SO04 Kanalizační přípojka dešťová a splašková 

SO05 Vodovodní přípojka 

SO06 Plynovodní přípojka 

SO07 NN přípojka zemní 

SO08 Telekomunikační přípojka 
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1.2 Souhrnná technická zpráva 

1.2.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je tvořen čtyřmi parcelami, s objekty původního areálu, objízdnou 
zpevněnou komunikací a okolními nezpevněnými plochami. Plocha pozemku je převážně 
rovinatá, v úrovni ulice Hliníky a přilehlého areálu pneuservisu. Terén se směrem k jižní 
a východní hranici zvedá, maximální rozdíl výšek mezi ulicí Otakara Kubína a terénem 
uvnitř pozemku je cca 5,5 metru. Část plochy pozemku mimo zastavěné plochy je 
zpevněna asfaltem, nebo krytem ze štěrkodrti. Zbývající plochy po obvodu pozemku jsou 
nezpevněné a v těchto částech jsou zde vzrostlé dřeviny. Pozemek je částečně oplocen. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Pro účely stavby byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum pro účel návrhu 
založení objektu a zasakování dešťových vod uvnitř pozemku. Výsledky jsou zohledněny 
v návrhu těchto konstrukcí a jejich technickém řešení. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Dle podkladů z katastru nemovitostí a stavba neleží v ochranném pásmu lesa, vodního 
zdroje, silnice aj. Žádná parcela nespadá pod ochranu zemědělského půdního fondu. 
Podle terénního šetření a mapových podkladů není zájmová lokalita v ochranných 
pásmech sloužících k ochraně přírody a krajiny, nevyskytují se zde památné stromy apod. 

Dle zákresů správců inženýrských sítí je v blízkosti východní hranice stavebního 
pozemku veden zemní kabel SEK (správce Telefónica O2) – ochranné pásmo je do 
vzdálenosti 1,5 metru od krajního vedení. Jiná veřejná vedení technické infrastruktury se 
v blízkosti stavebního pozemku dle poskytnutých podkladů nevyskytují. 

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

Stavební pozemek neleží v záplavovém území, ani na poddolovaném území a také v 
území se zvýšenou seizmicitou. 

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

Navržená stavba je samostatně stojící, v dostatečné vzdálenosti od okolních staveb a 
komunikací. Tím jsou zajištěny dostatečné rozptylové plochy okolo stavby. Dopravní a 
manipulační plochy jsou soustředěny severně od stavby, zde bude také hlavní přístup v 
úrovni 1.NP. 
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Navržená stavba a úpravy přilehlých ploch významně nemění odtokové poměry v 
území. Dešťová voda ze střech je odvedena do zasakovacích objektů pod povrchem, 
stejně jako voda z povrchu navržených zpevněných ploch, které budou vyspádovány od 
objektu k dešťovým vpustím při krajnici vozovky. Navržené výškové uspořádání 
stavebního pozemku se vzhledem k okolním pozemkům prakticky nemění, proto v 
dotčeném území se změny v odtokových poměrech nepředpokládají.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V ploše stavby bude odstraněn stávající objekt, opěrné zídky, část zpevněných ploch 
– tyto práce jsou součásti samostatné PD „Demolice stávajících objektů provozovny“ z 
května 2015. Dále bude třeba provést potřebné terénní úpravy v okolí stavby. Žádost o 
kácení dřevin nacházejících se v prostoru stavby a podléhajících ochraně dle příslušného 
zákona byla podána na Městský úřad Boskovice začátkem roku 2014. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

Stavba nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k 
plnění funkce lesa. 

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

Stávající dopravní napojení areálu na ulici Hliníky bude zachováno. Dále je uvažováno 
s napojením na protější straně pozemku k parkovišti u prodejny Lidl (je řešeno 
samostatným projektem). V rámci napojení stavby na technickou infrastrukturu se 
uvažuje s využitím stávajícího připojení pouze u kanalizace (PP DN 300 při východní 
hranici pozemku). Nově bude provedeno připojení na vodovod, plynovod, elektrickou síť 
a telekomunikační vedení. Uvažované připojovací body veřejných vedení jsou v relativní 
blízkosti navržené stavby (cca ve vzdálenosti 50 metrů), a vedení přípojek od nich je 
navrženo přes sousední pozemky – viz výpis parcel výše. 

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

Demolice stávajících objektů bude provedena před zahájením stavebních prací na 
základě platného povolení od stavebního odboru MěÚ Boskovice. Na demolici byla 
zpracována PD „DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ PROVOZOVNY“ - 
vypracoval Ing. Milan Hylš 5/2015. 

Související stavbou, která má zlepšit dopravní dostupnost prodejny, je dříve plánované 
(v roce 2012), ale dosud nezrealizované komunikační propojení mezi ulicemi Otakara 
Kubína a Hliníky, tzn. propojení komunikací z prostoru mezi navrženou stavbou a 
objektem pneuservisu ke stávajícímu parkovišti u prodejny Lidl. 
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1.2.2 Celkový popis stavby 

1.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt je klasifikován jako polyfunkční, když větší část ploch objektu bude využívána 
k prodejním účelům, navrženy jsou dvě samostatné prodejny, z nichž k té hlavní jsou 
přičleněny skladovací plochy a zázemí pro zaměstnance (vše situované v 1.NP). Plochy 
ve 2.NP, mimo druhé prodejny, budou využívány jako samostatné administrativní 
prostory, oddělené od veřejně přístupného prostoru stavby. 

Kapacity - plochy: 

- prodejna 1 v 1.NP - prodejní plocha 556,2 m2 + zázemí 445,3 m2 = 1001,5 m2 

- prodejna 2 ve 2.NP - prodejní plocha 122,0 m2 + zázemí 7,0 m2 = 129,0 m2 

- 3 kanceláře ve 2.NP: 37,6 + 39,1 + 99,7 = 176,4 m2 

- celková užitná plocha objektu: 1598,7 m2 (z toho v 1.NP: 1109,3 a 2.NP: 489,4). 

Předpokládaný počet pracovníků: 13 + 1 + 14 = 28 (8M+5Ž, rozlišení pouze pro 
prodejnu Lamex v 1.NP) 

1.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Objekt je navržen s ohledem na požadovaný rozsah a funkční uspořádání vnitřních 
prostor. Orientace odpovídá vhodným podmínkám okolních ploch, především 
komunikací a přístupů do stavby z nich – napojení na chodník v ulici Otakara Kubína v 
úrovni 2.NP a přístup z opačné strany z ploch navazujících na parkoviště u stavby v 
úrovni 1.NP. U stavby jsou navrženy zpevněné plochy pro příjezd a parkování, 
orientovány jsou rovnoběžně s obvodovou stěnou stavby a napojeny budou na ulici 
Hliníky na jednom konci stavebního pozemku a na druhém pomocí plánovaného napojení 
přes příjezd k parkovišti prodejny Lidl na ulici Otakara Kubína. 

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, vyznačuje se jednoduchým prostorovým 
tvarem, tvořeným dvěma různě objemnými kvádry, osazenými v kolmém směru na sebe, 
se zalícováním fasád v severovýchodním rohu stavby. Horní patro přesahuje obvod 
dolního podlaží směrem ke svahu k ulici Otakara Kubína. Obvodový plášť je tvořen 
svislými stěnami s klasickými výplněmi, zastřešení plochými střechami po obvodu s 
atikami. Barevné řešení fasády bude uzpůsobeno požadavku investora. 

1.2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení vychází z požadavků investora a prostorového uspořádání objektu. 
Plocha 1.NP bude plně využita pro potřeby prodejny LAMEX, včetně skladových prostor, 
zázemí zaměstnanců a částí vyčleněnou pro půjčovnu nářadí s přilehlou dílnou pro drobné 
opravy. Součástí je také společný vstupní prostor, který je schodištěm propojen s vyšším 
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podlažím. Ve 2.NP je navržena druhá samostatná prodejna s přístupem ze společné 
chodby, ze které je umožněn druhý vstup pro veřejnost po rampě z chodníku v ulici 
Otakara Chlupa. Z chodby se dále vstupuje do oddělené administrativní části. Její součástí 
jsou tři kanceláře přístupné z chodby, dále jednací místnost, oddělené sociální zařízení, 
kuchyňka a dvě sprchy.  

Výroba v objektu není předmětem činnosti. 

1.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při návrhu stavby jakožto objektu občanského vybavení v částech určených pro 
užívání veřejností bylo postupováno podle vyhlášky 398/2009 Sb. V rámci parkovacích 
stání jsou dvě stání vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
Vstup do objektu je bez výškových stupňů v úrovni přilehlého chodníku, ten je upraven 
pro bezbariérový přístup z parkoviště i přístupových komunikací z okolí. Z chodníku v 
ulici Otakara Kubína je bezbariérový vstup do objektu v úrovni 2.NP zajištěn rampou 
šířky 1800 mm se sklonem cca 1,5%. Vstupní otvory jsou opatřeny dvoukřídlými dveřmi 
s šířkou hlavního křídla min. 900mm. Vnitřní komunikace objektu mají nejmenší 
průchodnou šířku 1350 mm. Výjimku z výše uvedené vyhlášky, představují záchody 
uvnitř objektu, které jsou uvažovány pro využití návštěvníky a z prostorových důvodů 
nesplňují požadavky vyhlášky. Výška schodišťového stupně je z prostorových důvodů 
navržena 162,5 mm. 

1.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost bude zajištěna použitím standardních prostředků dle podmínek v obecných 
technických požadavcích na výstavbu, s ohledem na charakter využití stavby – ochrana 
proti pádu z výšky, proti zásahu elektrickým proudem atd. 

1.2.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt je jednoduchého tvaru – dva kvádry osazené kolmo na sebe tvořící 2 nadzemní 
podlaží. Nosný systém tvoří prutový montovaný skelet s odpovídajícím založením a 
vyzdívaným obvodovým pláštěm. Střecha je plochá po obvodu s atikami a vnitřními 
dešťovými vpusťmi. Okolní plochy zajišťují přístup do objektu a příjezd a parkování jak 
vozidel návštěvníků, tak zásobování. Výškové uspořádání okolních ploch představuje 
napojení úrovně podlahy objektu a stávající úrovně napojení z ulice Hliníky a sousedního 
parkoviště pneuservisu, stejně jako zpevněné plochy po vedlejším původním objektu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavba je navržena s nosným systémem z prefabrikovaného skeletu. Modulový rozměr 
osazení rámů je 6,0 metru, délka napříč uložených stropních panelů je 6,8 metru. Sloupy 
nosné konstrukce budou osazeny na základových patkách, přičemž se předpokládá 
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hloubkové založení na mikropilotách, stěny budou vynášeny základovými prahy 
provedenými mezi patkami. Obvodový plášť bude vyzděn z keramických tvárnic, 
zastřešení tvořeno stropní konstrukcí s izolačním pláštěm a povlakovou krytinou. Po 
obvodu střešní konstrukce bude provedena zděná atika. 

Zpevněné plochy v okolí stavby budou provedeny v kombinaci asfaltového krytu a z 
betonové skladebné dlažby na štěrkovém podloží. Povrch části stávajících zpevněných 
ploch, např. podlaha zbylá po původní druhé stavbě na pozemku, se uvažuje ve stávající 
podobě ponechat k využití pro parkování apod. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Návrh základů a nosné konstrukce je proveden na základě statického posouzení, 
zpracovaného jejich dodavatelem. Konstrukce podlahy ve výrobní hale je navržena na 
zatížení 5t/m2, v případě ploch určených pro skladování bude zde uvažované zatížení 
10t/m2 (je třeba projednat s investorem). Zhutnění zemní pláně v ploše stavby dle 
normových hodnot (ČSN 72 1006). 

1.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Žádná výrobní zařízení nejsou ve stavbě navržena. Nevýrobní technologická zařízení 
představují připojení stavby na technickou infrastrukturu (viz kapitola 2.3). Součástí 
vnitřního vybavení stavby budou běžná vnitřní technická zařízení určená k jejímu 
vytápění, chlazení, větrání, zásobování elektřinou, vodou a likvidací odpadních vod. 
Objem využívaných médií bude stanoven v dalších stupních PD (předpokládané hodnoty 
jsou uvedeny v písmenu i) Průvodní zprávy).  

1.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požadavky požární bezpečnosti na stavbu a její užívání jsou popsány v samostatné 
části PD – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

1.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba bude vytápěna plynovými zařízeními. Jsou navrženy tři lokální zdroje vytápění 
pro jednotlivá podlaží – plynové kotle. Voda a elektřina bude odebírána z veřejných 
rozvodných sítí. Splaškové odpadní vody budou také napojeny na veřejnou kanalizační 
stoku. Dešťové vody se uvažují se zasakováním uvnitř pozemku. 

Stanovení energetických nároků stavby bude součástí dokumentu, který bude 
samostatnou částí PD – Průkaz energetické náročnosti stavby. 



  

~ 33 ~ 
 

1.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na hygienické a 
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Stavba je navržena, aby prostorovými možnostmi splňovala požadavky na pracovní 
prostředí (velkoplošná prodejna, administrativa), světlá výška v 1.NP je navržena 3,25 m 
(prodejna, bez podhledů), ve 2.NP 2,7 m (kanceláře s podhledy). Místnosti budou 
přirozeně prosvětleny okny případně střešními světlíky, také s možností přirozeného 
větrání, nucené větrání se uvažuje ve vnitřních prostorech bez oken (sociální zázemí 
apod.). Část pobytových prostor se uvažuje opatřit lokálním zařízením klimatizace 
(kanceláře ve 2.NP, dle rozhodnutí investora případně též prodejny v 1.NP). 

1.2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V rámci izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude použito řešení zabraňující 
pronikání radonu, dle stupně radonového indexu naměřeného na pozemku. Předpokládá 
se osazení plastové fólie do skladby podlahy 1.NP. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem řešení. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem řešení. 

d) ochrana před hlukem 

Není předmětem řešení. 

e) protipovodňová opatření 

Není předmětem řešení. 

1.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

V rámci napojení stavby na technickou infrastrukturu se uvažuje s využitím stávající 
přípojky kanalizace, která je vedena východně od stavby a je ukončena stávající šachtou 
přibližně v místě navržené obvodové stěny. Koncová šachta bude posunuta na potrubí 
dále od objektu a bude představovat napojovací bod splaškové kanalizace. Toto vedení 
bude po ověření dimenze a technického stavu v případě potřeby zrekonstruováno. Nově 
bude provedeno připojení na vodovod, plynovod, elektrickou síť a telekomunikační 
vedení. Uvažované připojovací body veřejných vedení se nachází – u vodovodu v místě 
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příjezdu k areálu z ulice Hliníky, u ostatních vedení v rohu sousedního pozemku 
pneuservisu (parc. č. 2929/160), u protější hranice směrem k prodejně Lidl. Vedení plynu 
bude řešeno převedením stávající přípojky STL PE-100/40 k objektu pneuservisu na 
distribuční plynovod a provedením nové přípojky. Přípojka NN bude vedena ze stávající 
trafostanice. Popis provedení je součástí projektů jednotlivých profesí. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stávající vedení kanalizace ukončené uvnitř stavebního pozemku je z PP DN 300, což 
je pro připojení objektu dostatečná dimenze. Nová přípojka vodovodu bude z materiálu 
PE SDR11 (dimenze bude upřesněna) délky cca 6m a ukončena bude ve vodoměrné 
šachtě v blízkosti hranice pozemku. Vedení uvnitř pozemku od šachty ke stavbě bude 
délky cca 57 m. Popis provedení napojení elektřiny a uvažovaného napojení na 
elektronické komunikace, včetně umístění měřících zařízení, dimenze přípojek apod. je 
popsáno v samostatných částech PD. Nová přípojka plynu PE 100/32 dl. 3,5 m bude 
ukončena v pilíři měření na hranici sousedního pozemku (parc. č. 2929/160). Vzdálenost 
těchto souběžně vedených sítí uvnitř stavebního a sousedního pozemku je do 55 metrů. 

1.2.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Navržené komunikace v okolí stavby budou napojeny na stávající sjezd na veřejnou 
komunikaci. Uvnitř pozemku jsou navrženy zpevněné plochy dostatečné pro otočení a 
příjezd pro zásobování, pro parkování osobních aut (kolmá stání mezi komunikací a 
navrženým objektem) a chodníky pro přístup do objektu. Mimo nově navržené plochy se 
předpokládá využití stávajícího zpevněného povrchu v místě původní druhé stavby na 
pozemku. Rozměr nově navržených parkovacích stání je 2,5x4,5 m, šířka komunikace 
5,5 m, šířka chodníků min. 2 metry. Oddělení ploch výškově pomocí obrubníků, včetně 
bezbariérových úprav. Doprava během výstavby bude realizována přes stávající připojení 
areálu z ulice Hliníky, uvnitř po stávajících zpevněných plochách. Areál je polohově 
oddělen od provozu na veřejných komunikacích a plochách. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající dopravní napojení stavebního pozemku z ulice Hliníky bude zachováno a 
využíváno po dobu výstavby i následného provozu areálu. Na protější (východní) straně 
pozemku je uvažováno s budoucím druhým napojením areálu na veřejnou zpevněnou 
plochu k parkovišti u prodejny Lidl (je řešeno samostatným projektem). 

c) doprava v klidu 

Potřebný počet stání určen součtem počtu parkovacích a odstavných stání pomocí 
vzorce dle ČSN 73 6110 – stanoven pro řešenou stavbu: 
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Navrženo je 34 stání, z toho 14 nových před prodejnou (včetně 2 pro osoby pohybově 
postižené) a zbývající na stávající zpevněné ploše na místě původní druhé stavby na 
pozemku. 

1.2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při jižním hranici pozemku je ve svahu k ulici Otakara Kubína pás zeleně s drobnými 
dřevinami, keři a několika vzrostlými stromy (asi 5 topolů, po jedné borovici, třešni a 
jabloni). V místě kolize zeleně s plochou stavby bude tato zeleň odstraněna. Kácení dřevin 
podléhajících ochraně dle příslušného zákona bylo povoleno orgány MěÚ Boskovice 
začátkem roku 2014. Podmínka ve stanovisku MěÚ byla stanovena, že ke kácení dojde 
nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení stavby.  

1.2.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Samotný provoz stavby nebude znamenat výraznou zátěž pro ovzduší, hluk ani 
znečišťování vod a půdy. Splaškové odpadní vody budou likvidovány napojením na 
veřejnou kanalizaci. Dešťové se vody se uvažuje, že budou zasakovány uvnitř pozemku. 
Nejvýznamnější vliv provozu na okolní prostředí bude představovat zvýšení počtu 
projíždějících vozidel, včetně zásobování.  

Nakládání s odpady: - odpady vznikající během výstavby viz odst. 2.8.; - běžný odpad, 
který bude vznikat provozem, bude ukládán do odpadkových nádob, které budou 
umístěny ve vyhrazeném venkovním prostoru vedle vjezdu pro zásobování v zadní části 
stavby. Tento odpad je klasifikován jako komunální odpad a bude likvidován průběžným 
odvozem odpadu organizovaného městem. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině 

Uvnitř plochy stavby bude třeba vykácet několik stávajících dřevin, přičemž dle 
dostupných zjištění nejde o chráněné dřeviny. Jedná se o asi o 8 stromů (převážně topoly). 
Stavbou bude mimo stávajících zastavěných a zpevněných ploch zasahováno pouze 
minimálně.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není předmětem řešení. 

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

Není předmětem řešení. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Není předmětem řešení. 

1.2.7 Ochrana obyvatelstva 

Předpokládá se, že na stavbu se nevztahují požadavky civilní ochrany. 

1.2.8 Zásady organizace výstavby 

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

Pro účely stavby bude třeba zajistit připojení na elektřinu a vodovod. Tato média 
budou zajištěna novým připojením areálu v rámci přípravných prací na zařízení 
staveniště.  

b) odvodnění staveniště 

Bude ponecháno stávající řešení odvodnění areálu povrchovým zasakováním mimo 
zpevněné plochy. 

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení bude zajištěno novým připojením stavebního pozemku, dle podmínek 
správců jednotlivých sítí v místech navržených připojovacích bodů na veřejné sítě 
technické infrastruktury. Příjezd stávajícím způsobem z ulice Hliníky. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vzhledem k její poloze významný vliv na provoz 
okolních pozemků, bude se jednat o běžné dopady na okolí stavby, jako jsou otřesy při 
hutnění ploch, prašnost, která bude dosažitelnými prostředky v maximální možné míře 
eliminována, či případně zvýšený hluk při použití stavebních strojů apod. Přímé zásahy 
do sousedních pozemků představují práce na vedení inženýrských sítí, tyto budou 
omezovat použití dotčených ploch. Zábory a omezení budou dosahovat nejnutnější 
velikost a dobu, přičemž úpravy plochy budou vráceny do předchozí podoby. 

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

Stavební pozemek je částečně oplocen, především na stranách přiléhajícím k 
veřejnému prostoru (od ulice Otakara Kubína a od prodejny Lidl), ze zbývajících stran 
pozemek sousedí s areály provozoven, od nichž je opticky oddělen ohraničením jejich 
zpevněných ploch. Pro účely zajištění ploch pro zařízení staveniště nejsou vyžadovány 
žádné další demolice, asanace ani kácení objektů či dřevin.  
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f) maximální zábory pro staveniště 

Umístění zařízení staveniště je navrženo na stávající zpevněné ploše v místě původní, 
dříve odstraněné, stavby uvnitř stavebního pozemku (parcela č.2929/91), případně ve 
vhodné poloze dle přípojných míst technické infrastruktury. Objekty zařízení staveniště 
a stavební materiál umístit vždy tak, aby nezasahovaly na sousední parcely či jakkoli 
nebránili provozu na nich.  

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

stanovení předpokládaných odpadů vznikajících během stavebních prací na 
novostavbě víceúčelového objektu a navržených úpravách přilehlých ploch: 

název odpadu 
 

Množství Číslo Způsob 
likvidace 

papírové a lepenkové obaly stavebních 
materiálů 

0,2t 15 01 01 C 

plastové obaly a fólie od staveb. mat. 0,2t 15 01 02 A,B 
zbytky z provádění betonů, malt a omítek, 
odřezky betonových prvků komunikací aj. 

0,5t 17 01 01 A 

zbytky z provádění zděných konstrukcí  0,1t 17 02 01 A 
dřevěné prvky ze stavební výroby 0,2t 17 01 02 A 
zbytky plastových izolací 0,02t 17 02 03 C 
vybourávané asfaltové směsi (asfaltový beton) 
stávajících zpevněných ploch 

100t 17 03 ?1) D 

odstřihy ocel. profilů a sítí, zbytky při 
provádění klempířských prvků 

0,1t 17 04 05 C 

zbytky sádrokartonových desek 550t 17 06 04 C 
Tabulka 3: Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Legenda způsobu likvidace: 

1) u asfaltu je třeba ověřit, zda neobsahuje dehet a podle toho zvolit způsob 
likvidace! 

A – odvoz k recyklaci odpovědnou firmou  

B – využito k další stavební výrobě  

C – vytřídění a odvoz do sběrny surovin  

D – část bude odvezena na řádnou skládku, část využita k úpravám okolí stavby 

Bourání stávajících objektů (budova na parc. č. 2929/3, opěrné zídky a oplocení) bylo 
řešeno samostatným projektem viz. Průvodní zpráva - 1.2 vstupní podklady projektu.  

S odpady vznikajícími během výstavby bude nakládáno způsobem odpovídajícím dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška č. 381/2001 Sb. o podrobnostech o 
nakládání s odpady. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vegetativní vrstva (mocnost cca 200 mm) bude v rámci přípravných prací odstraněna 
z plochy cca 1000 m2 (mimo stávající zpevněné plochy). Předpokládaná kubatura ornice 
cca 300 t - bude z poloviny (cca 150 t) odvezena na řádnou městskou meziskládku k 
dalšímu využití. Zbývající asi polovina bude využita k úpravě terénu po obvodu stavby a 
zpevněných ploch, toto množství bude uskladněno na meziskládce uvnitř stavebního 
pozemku. 

Celková kubatura odtěžené zeminy při provádění základových konstrukcí stavby se 
předpokládá asi 250t. Zemina bude odděleně od ornice odvezena na městskou 
meziskládku k dalšímu využití. Materiál z odstraňovaných podkladních vrstev stávajících 
zpevněných ploch a staveb bude při vhodnosti k hutnění využit jako zásypový materiál 
pro násypy do navržené úrovně upraveného terénu v ploše stavby a přilehlých 
zpevněných ploch. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních prací i technologických montáží je dodavatel stavby povinen 
se zabývat ochranou životního prostředí podle platné legislativy, zejména musí být 
vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí, jako jsou: 

-nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

-exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

-znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z 
lokalit výskytu olejů a ropných produktů 

-znečišťování komunikací 

-zvýšená prašnost  

Vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 
veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit. 

Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy 
ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z 
mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. 

Při realizaci stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
zdění. Doklady o řádné likvidaci odpadů dodavatel uchová a předá investorovi při 
kolaudaci stavby. Pracovníci stavby budou komunální odpad ukládat do připravených 
nádob a jeho pravidelný odvoz bude taktéž dokladován.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
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Při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce. Základním 
právním předpisem k zajištění BOZP je zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (nový), kde 
především v jeho páté části v § 101 až 108 jsou stanoveny základní požadavky na zajištění 
BOZP a dále zákon 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). 

Na tyto základní právní předpisy navazují k zajištění BOZP ve stavebnictví zejména 
následující právní předpisy ve znění pozdějších změn: 

1.Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

2.Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

3.Nařízení vl. 178/2001 Sb., stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

4.Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

5.Nař. vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 

6.Nař. vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, 
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  

7.Nař. vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů 
při provozování dopravy dopravními prostředky 

8.Nař. vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

9.Nař. vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky  

10.Nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 

11.Zákon 133/1985 Sb. v současně platném znění o požární ochraně 

12.Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

13.Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Zároveň se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních prací dle par. 9 
Vyhlášky č.345/1990 Sb. je provádět školení a zaučení pracovníků pro různé profese a 
ověřování jejich znalostí a frekvencí touto vyhláškou předepsanou.  
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou předmětem řešení. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

S opatřeními se během stavebních prací, které budou probíhat převážně uvnitř areálu 
závodu, neuvažuje. Veřejná doprava nebude realizací stavby nijak dotčena. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
při provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude zasahovat na sousední pozemek pneuservisu, kde budou pod stávající 
zpevněné plochy uloženy inženýrské sítě. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termíny budou závislé na uvolnění finančních prostředků pro jednotlivé etapy 
výstavby 

Stručný postup prací  

- zařízení staveniště, včetně zajištění potřebného připojení na technickou 
infrastrukturu  

- při předpokladu dokončené demolice stávajícího objektu a přilehlých zpevněných 
ploch 

- základové konstrukce 

- nosná nadzemní konstrukce  

- zastřešení, obvodový plášť  

- technické instalace, podlahová konstrukce  

- osazení technických zařízení, instalační práce 

- souběžně se stavbou haly provádění přilehlých zpevněných ploch včetně 
povrchových úprav (vozovky, parkovací stání, chodníky) 

- dokončovací práce, zkušební provoz 

Realizace konstrukčních prvků bude probíhat dle dodavatelem zpracovaného 
časového harmonogramu výstavby.  

1.3 Zdroje 

- Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Milanem Hylšem 
- Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
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2 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS 

2.1 Základní informace 

V této práci se zabývám realizací hrubé vrchní stavby objektu víceúčelové budovy 
Lamex. Objekt se nachází v Boskovicích, mezi ulicemi Otakara Kubína a Hliníky. Stavba 
leží v katastrálním území Boskovice. Staveniště se nachází na parcelách číslo 2929/2, 
2929/3, 2929/91, 2929/244. Řeším především výstavbou nosné konstrukce, kterou tvoří 
podélný železobetonový montovaný skelet. Projektovaný objekt je tvořen dvěma nad 
sebou umístěný kvádry stýkajícími se v severovýchodním rohu budovy. Budova je tedy 
částečně dvoupodlažní. Stavba v západní části města v průmyslové zóně města. 
Staveniště je přístupné místní komunikací z ulice Hliníky. Z ulice Otakara Kubína, která 
leží na trase silnice II/150, nebude staveniště přístupné. 

Doprava v místě staveniště je řešena ve výkresu B.4 - Situace širších dopravních 
vztahů. 

V rámci této kapitoly budou řešeny tyto dopravní trasy: 

a) Doprava prefabrikovaných dílců ze společnosti Prefa Brno a.s., prodejna 
 Kuřim 

b) Doprava drátkobetonové směsi z betonorány TBG Betonmix a.s. v 
 Blansku 

c) Doprava autojeřábu pro montáž skeletu ze společnosti autojeřáby – 
 demolice s.r.o. v Brně 

2.2 Přehledové mapy 

  

Obrázek 1: Poloha Boskovic v rámci Jihomoravského kraje [1] 
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Obrázek 4: Přesné umístění staveniště [2] 

 

 

 

 

  

Obrázek 3: Poloha stavby v rámi města Boskovice [2] 
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Obrázek 5: Trasa A – společnost Prefa Brno a.s. – výrobní závod Kuřim [2] 

2.3 Dopravní trasy 

2.3.1 Dopravní trasa A – společnost Prefa Brno a.s. 

Železobetonové prefabrikované dílce budou dopravovány z prefabrikárny nacházející 
se v Kuřimi, ul. Blanenská 1190. Výrobní závod je pobočkou společnosti Prefa Brno a.s. 
Délka trasy je 25,7km. Nákladní automobil Volvo FH 6x4 by ji měl urazit za 23min. 

Po opuštění výrobního závodu na ulici Blanenská vozidlo po 250m odbočí na silnici 
II/386, opustí Kuřim a za dalších 250m odbočí vlevo směr Svitavy na silnici I/43. Tato 
silnice je velmi vytíženou komunikací na trase Brno – Svitavy. U obce Černá Hora 
následuje po 13km kruhový objezd, který vozidlo opustí na druhém výjezdu v přímém 
směru. Po 21km vozidlo odbočí vpravo a pokračuje po silnici II/150 směr Boskovice. 
25,4km od startu při vjezdu do města Boskovice, přijde kruhový objezd, který vozidlo 
opustí na třetím výjezdu a pokračuje 300m po ulici Hliníky až do místa stavby. 
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Minimální poloměr otáčení vozidla je 10,3m. Zde jsou uvedeny body zájmu: 

• Křižovatka na ulici Blanenská, poloměr zatáčení 12m 

 
Obrázek 6: Bod zájmu A.1 [3] 

 

• Křižovatka silni II/386 a I/43, poloměr zatáčení 15,2m 

  

Obrázek 7: Bod zájmu A.2 [3] 
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• Kruhový objezd u obce Černá Hora, poloměr objezdu 17,5m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Křižovatka silnic I/43 a II/150, poloměr odbočení 27,3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 8: Bod zájmu A.3 [3] 

Obrázek 9: Bod zájmu A.4 [3] 
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• Kruhový objezd na ulici Otakara Kubína. Poloměr objezdu 18,4m 

 
Obrázek 10: Bod zájmu A.5 [3] 

Na trase z výrobního závodu na staveniště nebyl nalezen kritický bod. Doprava 
prefabrikátů za pomoci nákladního automobilu s návěsem bude bezproblémová. 

2.3.2 Dopravní trasa B – společnost TBG Betonmix a.s. 

Drátkobetonová směs bude dopravována z betonárny nacházející se v Blansku, ul. Na 
Brankách 4. Betonárna je pobočkou společnosti TBG Betonmix a.s. Délka trasy je 
22,8km. Autodomíchavač Man TGS 8x4 by ji měl urazit přibližně za 26min. 

Po opuštění betonárny v ulici Na Brankách vozidlo po 100m odbočí vpravo na ulici 
Brněnská a následně po 400m přejede železniční přejezd. Po 150m najede na kruhový 
objezd a odbočí na posledním pátém výjezdu. Vozidlo pokračuje po silnici II/374 ulicí 
Vodní směr Černá Hora. V obci Rájec-Jestřebí po 5km najede na kruhový objezd a odbočí 
na třetím výjezdu na silnici II/377. Po 4km najede u obce Černá Hora na další kruhový 
objezd. Na tomto kruhovém objezdu odbočí na prvním výjezdu na silnici I/43 směr 
Svitavy a pokračuje v trase stejně jako nákladní automobil, který dopravuje prefabrikáty 
na staveniště. Viz kapitola 2.3.1 Dopravní trasa A. 
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Obrázek 11: Trasa B – společnost TBG Betonmix a.s. – betonárna Blansko [2] 
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Obrázek 12: Bod zájmu B.1 [3] 

Minimální poloměr otáčení vozidla je 8m. Zde jsou uvedeny body zájmu: 

 
• Křižovatka ulic Na Lukách a Komenského, poloměr zatočení 11m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kruhový objezd na silnici II/374, vjezd na ulici Vodní, poloměr objezdu 15,7m 
 

 

 

 

 

  

Obrázek 13: Bod zájmu B.2 [3] 
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Obrázek 14: Bod zájmu B.3 [3] 

Obrázek 15: Bod zájmu B.4 [3] 

• Kruhový objezd na silnici II/374 a II/377, poloměr objezdu 9m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kruhový objezd na silnici II/374 a I/43, poloměr objezdu 17,5m 
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Obrázek 16: Trasa C – společnost Autojeřáby-demolice s.r.o. [2] 

Na trase z výrobního závodu na staveniště nebyl nalezen kritický bod. Doprava 
drátkobetonové směsi za pomoci autodomíchavače Man TGS bude bezproblémová. 

2.3.3 Dopravní trasa C – společnost autojeřáby-demolice s.r.o. 

Autojeřáby Terex Demag AC40/2L a AC 60/3 budou pronajaty od společnosti 
autojeřáby-demolice s.r.o., která sídlí v Brně-Obřanech, ul. Slaměníkova 22b. Délka trasy 
je 40,4km a autojeřáby by ji měly urazit za 49min. 

Po opuštění sídla firma na ul. Slaměníkova vozidlo po 250m odbočí vlevo na silnici 
II/374 a pokračuje ulicí Selská a posléze Karlova. Po 1km odbočí autojeřáb vpravo na 
ulici Provazníkova a dále pokračuje po silnici I/42. Z této silnice autojeřáb sjede po 4km 
na mimoúrovňové křižovatce před Královopolskými tunely na silnici I/43 směr Svitavy. 
Tato silnice je plně využívána transitní dopravou ve směru na Svitavy a dále do Hradce 
Králové. Od křížení se silnicí II/386 u Kuřimi, pokračuje autojeřáb ves stejné trase jako 
nákladní automobil. Viz kapitola 2.3.1 Dopravní trasa A. 
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Minimální poloměr otáčení vozidla AC 40/2L je 11,5m. Zde jsou uvedeny body zájmu: 

• Křížení ulic Karlova a Provazníkova. Poloměr zatočení 25m. 

 
Obrázek 17: Bod zájmu C.1 [3] 

• Husovický tunel. Průjezdná výška 4,8m. Výška autojeřábu 3,8m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Bod zájmu C.2 [3] 
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• Most přes trať Brno – Česká Třebová na silnici II/150. Hmotnost vozidla Terex 
Demag AC/3L je 42t. 
 
Normální zatížení:  26t 
Výhradní zatížení: 76t 
Výjimečné zatížení: 140t  

Normální zatížení je největší okamžitá hmotnost jednoho vozidla. Tyto vozidla smí 
projíždět bez omezení. Výhradní zatížení udává nejvyšší hmotnost jediného vozidla nebo 
soupravy na mostě. Výjimečné zatížen udává nejvyšší hmotnost vozidla nebo soupravy 
na mostě. Toto vozidlo smí přejet přes most samostatně ale s omezujícími opatřeními, 
jako je např. rychlost a zákaz pohybu chodců. 

 
Obrázek 19: Bod zájmu C.3 [3] 

 

2.4 Zdroje 

[1] https://cs.wikipedia.org/ 

[2] https://mapy.cz/ 

[3] https://www.google.cz/maps 

Kapitola 7 Katalog použitých strojů a mechanismů, str. 80 

Webová aplikace – Systém hospodaření s mosty, bms.vars.cz 
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3 VÝKAZ VÝMĚR 
Pro objekt SO01 Prodejna Lamex byly v rámci této práce vypracovány dva položkové 

rozpočty. Výkazy výměr jsou součástí těchto položkových rozpočtů. Rozpočty byly 
zpracovány v programu BUILDpower S. Použitá cenová úroveň je RTS 16/II.  

První rozpočet kalkuluje náklady na provedení vrchní hrubé stavby. Jedná se tedy o 
náklady na provedení ŽB montovaného skeletu, výplňového a atikového zdiva. Tento 
rozpočet je přílohou C.1. Vlastní položky byly oceněny na základě poptávky u společnosti 
Prefa Brno a.s. 

Druhý rozpočet kalkuluje náklady na provedení drátkobetonové podlahy 
v místnostech 108 a 109. Do tohoto rozpočtu byly zahrnuty náklady na hydroizolační 
vrstvu podlahy v 1.NP, včetně jejích ochranných vrstev. Tento rozpočet je přílohou C.2. 
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4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
NOSNÉ KCE PREFABRIKOVANÉHO SKELETU 

4.1 Obecná charakteristika 

4.1.1 Identifikace stavby 

a) Název stavby 

NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU S PRODEJNOU LAMEX 

b) Místo stavby 

Boskovice, prostor mezi ulicemi Hliníky a Otakara Kubína, Katastrální území 
Boskovice 

c) Údaje o žadateli / stavebníkovi 

LAMEX 01, spol. s r.o., Poděbradova 287/111, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 607 25 800 

d) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ing. Milan Hylš, Nám. 9. května 99/10, 680 01 Boskovice 

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, IČ : 449 85 096 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 

veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1003919, 

kontakt:  telefon: +420 777 076 640  

email:  mhyls@tiscali.cz 

Zpracovatel stavební části:  Ing. Milan Hylš, Ing. Jiří Křepela 

4.1.2 Obecné informace o stavbě 

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, vyznačuje se jednoduchým prostorovým 
tvarem, tvořeným dvěma různě objemnými kvádry, osazenými v kolmém směru na sebe, 
se zalícováním fasád v severovýchodním rohu stavby. Horní patro přesahuje obvod 
dolního podlaží směrem ke svahu k ulici Otakara Kubína. Objekt je klasifikován jako 
polyfunkční. Větší část ploch objektu bude využívána k prodejním účelům, navrženy jsou 
dvě samostatné prodejny, z nichž k té hlavní jsou přičleněny skladovací plochy a zázemí 
pro zaměstnance (vše situované v 1.NP). Plochy ve 2.NP, mimo druhé prodejny, budou 
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využívány jako samostatné administrativní prostory, oddělené od veřejně přístupného 
prostoru stavby. 

Nosný systém tvoří prutový montovaný skelet s odpovídajícím založením a 
vyzdívaným obvodovým pláštěm z keramického zdiva. Střecha je plochá po obvodu s 
atikami a vnitřními dešťovými vpusťmi. 

4.1.3 Obecné informace o procesu 

Stavba je navržena s nosným systémem z prefabrikovaného rámového skeletu. 
Modulový rozměr osazení rámů je 6,0 metru, délka napříč uložených předepjatých 
stropních panelů a ztužujících obvodových příčlí je 6,8 metru. Jednopodlažní sloupy 
nosné konstrukce budou osazeny na kalichových základových patkách. V rámci procesu 
bude také osazena dvojice prefabrikovaných schodišťových ramen. 

4.2 Materiál, doprava, skladování 

4.2.1 Hlavní materiál 

Schémata prvků jsou obsaženy ve Výpisu prvků montovaného skeletu, který je 
přílohou č. B.3 u výkresů sestavy dílců nosné konstrukce. 

4.2.1.1 Specifikace sloupů 

Ozn. Ks 
Délka Šířka Tloušťka Objem/ 1ks Celkem Hmotnost/ 1ks Celkem 

(mm) (mm) (mm) (m3) (m3) (t) (t) 
S1 40 4650 400 400 0,744 29,8 1,86 74,4 
S2 4 1950 400 400 0,312 1,3 0,78 3,1 
S3 20 3000 400 400 0,48 9,6 1,20 24 

Tabulka 4: Specifikace sloupů 

4.2.1.2 Specifikace příčlí a ztužujících průvlaků 

Ozn. Ks 
Délka Šířka Tloušťka Objem/ 1ks Celkem Hmotnost/ 1ks Celkem 

(mm) (mm) (mm) (m3) (m3) (t) (t) 
P1 18 6600 400 550 1,02 18,4 2,56 46,1 
P2 21 6600 500 550 1,18 24,8 2,94 61,7 
P3 6 6000 400 550 0,98 5,9 2,45 14,7 
P4 9 6000 500 550 1,11 10 2,78 25 
P5 9 7000 200 550 0,768 6,9 1,92 17,3 
P6 7 6800 200 550 0,748 6,7 1,87 16,8 

Tabulka 5: Specifikace sloupů a ztužujících průvlaků 
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4.2.1.3 Specifikace předpjatých panelů 

Ozn. Typ Ks 
Délka Šířka Tloušťka Hm./1ks Celkem Pozn. 

(mm) (mm) (mm) (t) (t)  

D1 PPD/171 136 6600 1200 160 1,8 244,8  
D2 PPD/258 49 6600 1200 250 2,62 125,8  
D3 PPD/258 2 2000 1200 250 0,79 1,6  
D5 PPD/258 2 6600 600 250 0,79 1,6  
D6 PPD/171 3 6600 1200 160 1,8 5,4 + prostup 2x 
D7 PPD/171 3 6600 1200 160 1,8 5,4 + prostup 2x 
D8 PPD/171 4 6600 1200 160 1,8 7,2 + prostup 
D9 PPD/171 4 6600 1200 160 1,8 7,2 + prostup 

D10 PPD/258 3 6600 1200 250 2,62 7,9 + prostup 
D11 PPD/258 3 6600 1200 250 2,62 7,9 + prostup 2x 
D12 PPD/258 1 6600 1200 250 2,62 2,6 + prostup 2x 
D13 PPD/258 1 6600 1200 250 2,62 2,6 + prostup 2x 

Tabulka 6: Specifikace předpjatých panelů 

Specifikace prostupů viz výkresy skladby konstrukce č. 1 a č. 2, včetně přílohy č. 1 
výpis prvků. 

Panely budou dodány včetně deklů pro zakrytí dutin.  

4.2.1.4 Specifikace schodišťových ramen 

Ozn. Ks 
Délka Šířka Tloušťka 

desky Objem Hmotnost Rozměr 
schodu 

Počet 
schodů 

(mm) (mm) (mm) (m3) (t) (mm), (hxb) ks 
D4a 1 4490 1200 140 1,14 2,86 162,5x290 12 
D4b 1 4780 1200 140 1,18 2,95 162,5x290 12 

Tabulka 7: Specifikace schodišťových ramen 

4.2.2 Ostatní materiál 

Zálivková výztuž B500B průměr 8mm v množství 1507m. Hmotnost těchto prutů 
bude přibližně 600kg 

Pytlovaná betonová směs pro zálivky bude dopravena ve 25kg baleních a v množství 
přibližně 50 pytlů. 

Pro uskladnění skeletu budou sloužit dřevěné podkladky ze smrkového dřeva průřezů 
100/100mm a 150/150mm. Zdicí nebo jiný materiál pro uskladnění schodišťové desky. 

Vyrovnání a uložení jednotlivých prvků bude zajištěno ocelovými a pryžovými 
podložkami. 
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4.2.3 Doprava 

4.2.3.1 Primární doprava 

Primární doprava zahrnuje veškeré činnosti související s dopravou materiálu na 
staveniště. Dodavatel prefabrikátů naloží výrobky přímo v areálu výrobny. Prefabrikáty 
budou poté dopraveny nákladními automobily Volvo FH s návěsem. Nosnost automobilu 
je 26t. Dopravu zajistí společnost Prefa Kuřim. Výrobce zároveň zajistí materiál tak, aby 
nedošlo k poškození prvků. Materiál bude uskladněn na skládku určenou pro prvky 
skeletu pomocí autojeřábu. Každý prvek bude na místo skladování přenesen samostatně. 
Pouze u předpjatých panelů je dovoleno manipulovat více než jedním prvkem, ale nesmí 
přitom dojít k překročení únosnosti autojeřábu. Maximální počet prvků, s kterými lze 
najednou manipulovat je tedy čtyři u panelů tloušťky 160mm a tři u panelů tloušťky 
250mm. 

Doplňkový materiál bude dovezen pomocí užitkového vozu CITROEN JUMPER 
s užitným objemem 15m3 a zatížením 1,4t.  

Kompletní návrh dopravních tras je součástí bodu 2 této bakalářské práce. 

Bližší informace o strojní sestavě je součástí bodu 7 Návrh strojní sestavy. 

4.2.3.2 Sekundární doprava 

Sekundární dopravou se rozumí manipulace s prvky v místě staveniště. Zahrnuje 
přenesení prvků ze skládky až na místo montáže prvku. Pro dopravu prvků slouží na 
staveništi autojeřáb. Manipulace s prvky je zajištěna pomocí před chystaných montážních 
bodů již z výroby. Každý prvek musí být před zvednutím řádně očištěn za pomoci 
vysokotlakého čističe. Vázací prostředky seřídíme tak, aby došlo k rovnoměrnému 
zatížení montážních bodů. Úhel mezi rovinou prvku a lanem musí být minimálně 60°. 
Prvky musí být zvedány plynule a bez trhavých pohybů. 

4.2.4 Skladování materiálu 

Všechny prefabrikáty musí být skladovány na zpevněné a odvodněné ploše skládky. 
Je zde zaručen spád více jak 1%. Odvodnění pomocí kanálů v blízké asfaltové 
komunikaci. Skládka je v dosahu zdvihacího mechanismu jeřábu. Při skladování 
dodržujeme nařízení a podmínky předepsané výrobcem. Skladované jsou vždy stejné 
prefabrikované dílce a to přímo nad sebou. Musí být uloženy takovým způsobem, aby 
nedocházelo ke ztrátě stability prvků a k následným deformacím a poškozením. Mezi 
jednotlivými prvky je vždy průchozí ulička min. 600mm a nebo manipulační šířka min. 
300 mm. 

Všechny skladované prvky mimo sloupů skladujeme v poloze zabudování. Prvky jsou 
prokládány hranoly 100/100 mm ve vzdálenosti max.1/10 rozpětí od obou okrajů, max. 
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ale 600 mm od okraje. Podkladky musí být nad sebou umístěny ve svislici. Nejspodnější 
prvek bude pro umožnění odtoku stékající vody a manipulaci s prvkem podložen 
podkladkem 150/150mm.  

Prefabrikáty skladujeme na sobě v maximální výšce 1,5m. 

Sloupy a průvlaky skladujeme maximálně ve třech řadách na sobě. 

Skladování předepjatých panelů tloušťky 160mm je dovoleno maximálně pět kusů nad 
sebou. Skladování panelů tloušťky 250mm je dovoleno maximálně čtyři nad sebou.  

Při skladování schodišťových desek je nutné podložit tuto desku řezivem nebo zdivem, 
tak aby bylo zabráněno nadměrným deformacím. Skladování tedy bude ve finální poloze 
prvku. 

Jednotlivé prvky musí být opatřeny štítky, aby nemohlo dojít k záměně. 

Suchou směs pro přípravu betonu je možné skladovat max. 3 měsíce. 

Při skladování zálivkové výztuže bude zabráněno zkorodování materiálu. Tento 
materiál bude skladován na podkladku tloušťky 100mm a chráněn proti povětrnosti 
plachtou.  

4.3 Předání pracoviště a připravenost staveniště 

Předání pracoviště probíhá za účasti statika, hlavního dozoru stavby, montážní firmy 
a technického dozoru investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 

Výšky a rozmístění základových konstrukcí je patrné z projektové dokumentace a je 
třeba tuto správnost ověřit. Bude zkontrolovat geometrie vytyčeného objektu v modulové 
síti. Kontrola montážní roviny základových konstrukcí, zejména v modulové síti sloupů. 
Dále pak kontrola vyčnívající výztuže, kování a podobných konstrukčních prvků 
zabudovaných v patkách. Musí být staticky prokázáno, že patky nabyly min. 70% 
pevnosti. Dále se přebírá výškový bod a směrové body, včetně udání jejich hodnot ve 
výškopisu a polohopisu. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Povětrnostní podmínky 

Teplota při provádění by neměla klesat pod +5°C (během směny). Měření teploty 
probíhá celkem třikrát. První probíhá při příchodu na staveniště. Druhé pak během 
dopoledne. Poslední probíhá během odpoledních hodin. Podmínky práce omezuje teplota 
v daných případech. Obecně není povolena práce pod -10°C a nad +40°C. 
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Při poklesu teploty pod +5°C je nutné provádět zimní opatření při provádění zálivky a 
stykových malt jako je zakrývání, přidávání nemrznoucích složek, ohřívání záměsové 
vody. Provádění svařování není dovoleno pod 10°C. 

Dle nařízení vlády č.362/2005 Sb. je zaměstnavatel povinen přerušit práci ve výškách 
v případě nepříznivého počasí. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje 
nebezpečí pádu, se považuje:  

Silný déšť, bouřky, sněžení a námraza.  

Při působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit veškeré výškové práce na plošinách 
a jiných případných konstrukcích (pojízdné lešení, žebříky) výšky větší jak 5 m.  

Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré montážní práce. 

Viditelnost v místě provádění stavební činnosti musí být minimálně 30 m. Práce je 
nutné přerušit také, pokud jeřábník nerozezná optické signály vazače nebo vedoucího 
čety. 

Bez ochranných opatření je zakázáno svařovat: 

Při síle větru přesahující 5 m/s. při mrholení dešti a sněžení, při teplotě nižší než -10°C. 

4.4.2 Vybavení staveniště 

Zařízení staveniště bude vybudováno již před prováděním technologické etapy spodní 
stavby. Je navržený vjezd o dostatečný kapacitě, pro dopravu materiálu. Komunikace 
staveniště zajišťují obslužnost všech skladů, skládek a buněk zařízení staveniště. Tyto 
komunikace, stejně jako zpevněné plochy skládek, budou tvořeny stavebním recyklátem 
anebo současnými asfaltovými komunikacemi. 

V dostatečném počtu jsou navrženy sanitární kontejnery, šatny a kanceláře 
stavbyvedoucího. Viz kapitola výkres kapitola 9 Řešení organizace výstavby. 

4.4.3 Instruktáž pracovníků 

Dle nařízení vlády 362/2005 Sb. zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v 
dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci 
nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
ochranných pracovních prostředků. Zaměstnanci budou dále proškoleni ve smyslu 
nařízení vlád č. 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb. 

Všichni zaměstnanci budou seznámeni s projektovou dokumentací, s technologickým 
postupem a o povinnosti používat osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky. 
Každý pracovník se na konci instruktáže podepíše a tím stvrdí obeznámenost s předpisy. 
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4.5 Personální obsazení 

Na montáž skeletu bude osobně dohlížet vedoucí čety. Pracovní stroje budou 
obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. Dělníci mají požadovanou 
kvalifikaci a lékařské osvědčení pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou 
seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 

1 x Vedoucí čety – montážní technik, řídí a organizuje montážní práce, dohlíží na 
dodržování BOZP, je zodpovědný za kvalitu provedených prací, kontroluje geometrii 
konstrukcí. 

1 x Jeřábník – bude zkontrolován jeřábnický průkaz, je zodpovědný za údržbu a provoz 
jeřábu, manipuluje s materiálem 

1 x Vazač břemen – má platný vazačský průkaz a je zodpovědný za vázání 
přepravovaných prefabrikátů 

3 x Montážní dělníci 

2 x Svářečští dělníci – alespoň 2x, mají platné svářečské průkazy, jsou zodpovědní za 
kvalitu svarů  

2x Pomocný dělník 

4.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Kompletní návrh trasy a veškerých zájmových dopravních bodů je součástí bodu 2 této 
práce.  

Technické informace o strojní sestavě jsou obsaženy v bodu 7 Katalog použitých 
strojů a mechanismů. 

4.6.1 Velké stroje 

• Autojeřáby Terex Demag AC 40/2L a AC 60/3 
• Nákladní automobil TATRA 6x6, sklápěč 
• Tahač Volvo FH, včetně návěsu, 26t 
• Užitkový automobil CITTROEN JUMPER 
• Kloubová pracovní plošina SNORKEL 
• Vysokozdvižný vozík LINDE 

4.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

• Vysokotlaký čistič 
• Svářecí zařízení s diodami 
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• Elektrická ruční vrtačka 
• AKU vrtačka 
• Úhlová bruska s řeznými kotouči 
• Montážní žebřík  

4.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 

• Kladiva 
• Ocelová páčidla 
• Palice 
• Pásy pro podvlečení prvků 
• Samosvorné kleště 
• Ocelové úhelníky 
• Sada vrtáků do betonu 
• Rádlovací drát 
• Zednické náčiní 
• Kbelíky 
• Hliníkový žebříky 
• Lopaty 
• Kolečka 
• Smeták 
• Sprej 
• Tužky 
• Dřevěné desky tloušťky 20mm 
• Hydraulický zvedák 

4.6.4 Měřící pomůcky 

• Pásmo ocelové 50m 
• Svinovací metr 5m 
• Provázek 50m 
• Olovnice 
• Laserový dálkoměr 
• Vodováhy 
• Ocelové úhelníky 
• Nivelační přístroj s nivelační latí 
• Hliníková lať 2m 
• Teodolit 

4.6.5 Ochranné prvky 

• Lana, postroje, karabiny a prvky pro ochranu proti pádu 
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• Pro každého pracovníka budou zajištěny helmy, rukavice, reflexní vesty, 
chrániče sluchu, ochranné brýle 

• Chrániče sluchu 
• Pracovník se dostaví ve vhodném pracovním oděvu a pevné obuvi 
• Svářečské brýle a rukavice 

4.7 Pracovní postupy 

Pro zahájení montáže prvního podlaží budou osazeny základové patky, osazeny 
kotevní železa pro přivaření sloupu nebo osazeny dílce prefabrikovaných patek, 
provedeny veškeré ležaté inženýrské sítě v objektu, provizorně zakryty kanály pro ÚT a 
ZT a provedeny podkladní betony. 

Postup prací: 

• Montáž sloupů 1.NP 
• Montáž nástupního schodišťového ramene 
• Montáž příčlí 1.NP 
• Montáž předepjatých panelů 1.NP 
• Montáž výstupního schodišťového ramene 
• Montáž sloupů, příčlí a panelů 2.NP 

4.7.1 Vytyčení skeletu 

Před zahájením montáže zbavíme dosedací plochu patek hrubých nečistot a 
provedeme vstupní kontrolu provedení základových patek sloupu. Pomocí teodolitu a 
nivelačního přístroje zkontrolujeme prostorovou správnost rozmístění patek i jejich 
horizontální a vertikální založení.  

Prostorové vytyčení skeletu provedeme pomocí teodolitu. Sprejem, tužkou a 
ocelovými úhelníky vyznačíme osy skeletu na každé patce. Vzdálenost sloupů je 
v podélném směru 6,8m a v příčném 6,0m. Výškové rozdíly kontrolujeme nivelací. 
Zjišťujeme odchylky v založení od absolutní nuly. Po očištění dosedacích ploch patek od 
jemných nečistot vysokotlakým čističem můžeme vyrovnat výškové rozdíly v založení 
pomocí maltového lože max. tloušťky 20mm, případně v kombinaci s ocelovými 
destičkami. V případě většího rozdílu musíme použít pro vyrovnání beton o stejné 
pevnosti jako je sloup. Sloup bude k základové patce kotven uložením na ocelové trny, 
které můžeme výškově upravit pomocí seříznutím úhlovou bruskou, anebo nastavit 
navařením. Vysokotlaký čistič zároveň zajistí i správné navlhčení dosedací plochy před 
nanesením maltového lože. 
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4.7.2 Montáž sloupu 

Na skládce se sloup očistí na dosedací ploše, zkontroluje se rozměr, celistvost a 
neporušenost prvku. Ze všech stran sloupů a na obou koncích vyznačíme osy pro správné 
prostorové uložení. K manipulaci s prefabrikovanými prvky bude na stavbě sloužit jeřáb. 
Pro manipulaci se sloupem slouží předbetonová ocelová trubka průměru 100mm, která je 
umístěna v horní třetině sloupu. Vazač provleče touto trubkou závěs jeřábu, zajistí jej 
z obou stran a dá znamení jeřábníkovi. Ten plynule nazvedne sloup zhruba o 20-30cm a 
vazač zkontroluje zavěšení a znovu dá znamení jeřábníkovi. Následuje plynulé vztyčení 
sloupu, při kterém musí být vazač vzdálen nejméně 1,5 násobek délky sloupu. Po ustálení 
sloupu ve svislé poloze přepraví jeřábník sloup na místo montáže. Montážní pracovníci 
sloup směřují do montážních trnů. Přesné prostorové osazení se provede tak, aby osové 
značky byly na sloupu i patce naproti sobě.  Správné výškové osazení zajišťuje maltové 
lože. Svislost sloupu zajistíme vodováhou a dubovými klínky. Během celé montáže musí 
být sloup zajištěn jeřábem. Vazač odjistí závěs sloupu z pracovní plošiny až po 
zmonolitnění sloupu. 

S montáží sloupů začínáme v rozích budovy. Polohu dalších sloupů kontrolujeme 
pomocí provázků. 

Sloupy ve druhém patře budovy montujeme po osazení příčlí pomocí Čapkova spoje. 
Osazení sloupu proběhne do vybrání ve styku příčlí pomocí průběžných ocelových trnů.  
A přivařením ocelové botky sloupu ke spojovací ocelové destičce. 

Před montáží sloupů 2. podlaží bude smontováno a zmonolitněno celé první podlaží. 
Dále musí být osazeno ochranné hrazení po obvodu objektu, u prostupů ve stropu, 
schodišťovém prostoru a na schodišťových ramenech. 

 Během montáže sloupů musí být věnována pozornost BOZP. 

4.7.3 Montáž schodiště 

Schodiště je tvořeno dvojicí jednou zalomených prefabrikovaných schodišťových 
desek s nabetonovanými schodišťovými stupni. Zalomení schodišťových desek tvoří 
mezipodestu, která je uložena na schodišťové stěně.  Pro zahájení montáže nástupního 
ramene schodiště bude vybetonován základ a hotova schodišťová stěna. Obě konstrukce 
musí mít dostatečnou únosnost, v případě základu min 70% maximální únosnosti. 

Výstupní rameno schodiště bude osazeno po zmonolitnění celého prvního patra 
skeletu. 

Na skládce důkladně očistíme od nečistot základový práh a zkontrolujeme jeho stav a 
neporušenost. Schodišťové ramena budou osazeny na podložky kročejové izolace. Ta se 
umisťuje na uložení schodišťového ramene a na boční stranu přiléhající k budoucí příčce. 
Kročejová izolace je samolepící. Pomocí zalamovacího nože se oříznou přečnívající části. 
Tyto práce proběhnou již na skládce před začátkem manipulace s prvkem. 
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Manipulace s prvkem je zajištěna pomocí čtveřice předbetonovaných kotevních prvků, 
pro které slouží závěs typu DEHA. K zavěšení použijeme zkracovací řetězy, taky aby 
bylo rameno osazováno ve vodorovné poloze. Vazač zaklesne závěs a dá jeřábníkovi 
znamení. Následuje plynulé zvednutí max. o 300mm poté vazač zkontroluje závěs a 
montážní pracovníci opatrně směřují prvek na místo montáže.  

Vyrovnání prvků bude provedeno pomocí teodolitu a vodováhy ve vodorovném i 
příčném směru. Vyrovnání je možné provést certifikovanými podložkami tl. 3-10mm. 
Podložky umisťujeme min. ve třech místech přímo na uložení, pod kročejovou izolaci. 
Dále kontrolujeme osazení ramene vzhledem k absolutní nule. 

Vlastní montáž probíhá za plynulého spouštění ramene a přítomnosti minimálně dvou 
pracovníků, kteří jsou přítomní na obou koncích ramene. Tito pracovníci kontrolují 
plynulost ukládky a správné dosednutí prefabrikátu na uložení. Před uložením je nutné 
zkontrolovat, zdali nedošlo k posunutí nebo shrnutí kročejové izolace. 

U výstupního ramene bude prvek osazen a přivařen na ozub ocelového nosníku, který 
zároveň tvoří výměnu pro předepjaté stropní panely.  

Nástupní rameno bude osazeno na dvojici předbetonovaných ocelových trnů, které 
budou prostupovat hydroizolací a budou zabudovány do základu hloubky 500mm.  

Po montáži schodiště dojde k osazení dočasných zábradlí výšky 1000mm. 

4.7.4 Montáž příčlí 

Na skládce dojde k očištění příčlí, zkontrolujeme jeho stav neporušenost. Vazač stejně 
jako v případě schodišťových ramen zapojí za pomoci zkracovacích řetězů příčel do 
dvojice předbetonovaných prvků pro závěsy typu DEHA. Opět se provádí postupné a 
opatrné zvedání. Příčel dopravíme na místo montáže. Po ustálení nad místem usazení 
navedeme výztuž vyčnívající ze sloupů do otvorů v průvlaku, usazování průvlaku do lože 
musí být pozvolné. Po osazení příčle se za pomoci montážní plošiny provede svařování 
hlavní výztuže a zalití spoje.  

Dělníci se při montáži pohybují po manipulační plošině a vedoucí čety dbá na 
dodržování BOZP. 

4.7.5 Montáž stropních panelů 

Na skládce bude provedena vizuální kontrola zaměřená na nečistoty a případná 
poškození. Veškeré panely dutiny panelů budou zadeklovány. 

Manipulace s panely bude zajištěna pomocí závlečných lan, anebo samosvorných 
kleští zavěšených. Opět se provádí postupné a opatrné zvedání. Panel dopravíme na místo 
montáže. První panel bude osazen z manipulační plošiny, další z již osazených stropních 
panelů. Přesnost osazení bude zajištěna dvěma montážními pracovníky, kteří se pohybují 
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na obou koncích panelu. Po ustálení nad místem usazení navedeme panely na ozub příčle, 
kde bude na sucho osazen. 

Před odepnutím závěsu jeřábu je nutné provést kontrolu přesnosti osazení v 
horizontálním i vertikálním směru. 

Při provádění spojů panelů musí být spáry zbavené nečistot a jejich boky navlhčené 
vodou, pak umístíme do spár betonovou zálivku a výztuž, která se pomocí kotevních 
desek přivaří k sousedním konstrukcím, betonovou zálivku je nutné po částech hutnit. 

Panely lez zatížit po dosažení 70% pevnosti zálivkového betonu, tzn. po 3 až 4 dnech. 

4.8 Jakost a kontrola 

Podrobné informace týkající se jakosti a kvality prováděné konstrukce jsou předmětem 
bodu 8 - Kontrolní a zkušební plán pro provedení nosné konstrukce prefabrikovaného 
skeletu. 

4.8.1 Vstupní kontroly 

Během vstupní kontroly musíme provést tyto kontroly: 

• Kontrola PD a jiných dokumentů 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola předchozích činností 
• Kontrola materiálu 
• Kontrola strojů a zařízení 

4.8.2 Mezioperační kontroly 

Během mezioperační kontroly musíme provádět tyto kontroly: 

• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola způsobilosti pracovníků 
• Kontrola ochranných pomůcek a BOZP 
• Kontrola připravenosti prvku 
• Kontrola správné manipulace s prvkem 
• Kontrola zajištění prvku v místě montáže 
• Kontrola geometrie osazení prvku 
• Kontrola provedení styků 
• Kontrola ochrany konstrukcí proti povětrnosti 
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4.8.3 Výstupní kontroly 

• Kontrola geometrické přesnosti 
• Kontrola čistoty staveniště 
• Kontrola předání pracoviště 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

V průběhu stavby je třeba dodržovat následující předpisy. Podrobně se bezpečností a 
ochranou zdraví na pracovišti zabývá příloha 11 této práce. 

• Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích novelizováno nařízením 
vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
Přílohy:   
č. 1 – Další požadavky na staveniště 
č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi 
č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
č. 5 - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
č. 6 – Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

• Nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
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X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 

• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Přílohy: 
Příloha č. 1:Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání břemen a zaměstnanců 
Příloha č. 2: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
Příloha č. 3: Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
zařízení 
Příloha č. 4: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
plynulou dopravu nákladů 
Příloha č. 5: Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních 
skladovacích zařízení sypkých hmot 
 

4.10 Ekologie 

Prováděná stavba neleží v těsné blízkosti obytné zástavby, ale nachází se v průmyslové 
zóně města Boskovice. Proto nemusíme řešit zvláštní opatření ohledně hlučnosti a 
prašnosti. Pracovní doba bude striktně dodržována od 7:00 nejpozději do 19:00. 
Používaná mechanizace nebude vyvíjet nadlimitní vibrace. 

Vozidla opouštějící staveniště budou průběžně očišťovány včetně přilehlé 
komunikace. Na očištění se bude využívat proud vody, pomocí kterého omyty veškeré 
nečistoty. Komunikace dále bude očišťována dělníky za pomocí smetáků a lopat, 
případně proudu vody.  

V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí (nesmí vznikat 
nadměrná prašnosti a hluk). 

Při realizaci budou v místě stavby vznikat určité objemy odpadů, se kterými bude 
nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také 
vyhláškou č. 381/2001 Sb. Odpad se bude třídit. V žádném případě se nebude na stavbě 
pálit nebo jiným způsobem protizákonně likvidovat. Veškerý odpad bude ukládán na 
veřejných skládkách a o všech těchto akcích bude vedena dokumentace. Bude zajišťován 
průběžný úklid staveniště, zejména asfaltové komunikace, s ohledem na současný provoz 
areálu. Stavební mechanizace a dopravní prostředky nesmí v žádném případě bránit 
pohybu ostatních vozů uvnitř areálu podniku. Budou odstaveny na pevných plochách a 
bude zamezeno úniku provozních kapalin a tak i případnému znečištění životního 
prostředí. 
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Seznam odpadů: 

17 01 02 Dřevo        recyklace 
17 04 05 Železo a ocel       recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad      odvoz na skládku 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  odvoz na skládku 
17 01 01 Beton       odvoz na skládku 
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo      odvoz na skládku 

4.11 Seznam zdrojů 

• Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadu. 

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

• Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů 

• Prefa Brno a.s., http://www.prefa.cz/, Příručka SPIROLL, Montážní návod 
prefabrikovaného schodiště, Katalogové listy výrobků 
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5 ČASOVÝ PLÁN ZADANÉ TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY 

Časový plán zadané technologické etapy hrubé vrchní stavby je samostatnou přílohou 
C.3 této bakalářské práce. 

Pro účely této práce byl zvolen začátek výstavby 1. 7. 2017. Doba trvání montáže 
nosné konstrukce prefabrikovaného skeletu byla navržena na 17 dní.  

Doba provádění výplňového a atikového zdiva byla navržena na 16 dní.  

Časový plán byl zpracován v programu CONTEC a normohodiny pro jednotlivé práce 
byly získány z programu BUILDpower S, datová základna RTS 16/II. Objemy prací byly 
převzaty z výkazu výměr.
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6 BILANCE NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ ZADANÉ 
TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

Graf bilance nasazení pracovníků zadané technologické etapy hrubé vrchní stavby je 
samostatnou přílohou C.4 této bakalářské práce. 

Graf bilance nasazení pracovníků byl zpracován v programu CONTEC. 
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Obrázek 20: Autojeřáb DEMAG AC 40/2L [2] 

7 KATALOG POUŽITÝCH STROJŮ A 
MECHANISMŮ 

7.1 Velké stroje 

7.1.1 Autojeřáb TEREX DEMAG AC 40/2L 

Autojeřáb TEREX DEMAG AC 40/2L bude pronajat u společnosti autojeřáby-
demolice s.r.o. Sídlo společnosti je v Brně – Obřanech, Slaměníkova 23b. Ze sídla firmy 
se jeřáb dopraví po vlastní ose. Jeřáb bude sloužit k montáži skeletového systému. 

 

Délka vozidla 10,8m 
Šířka vozidla 2,55m 
Výška vozidla 3,3m 
Šířka vozidla s vysunutými podpěrami 5,95m 
Hmotnost 24t 
Maximální nosnost 40t/3m radius 
Délka výložníku + prodloužení 30,4 + 15m 
Maximální protiváha 5,5t 
Maximální rychlost 80km/h 
Výkon motoru 205KW 
Poloměr otáčení 11,5m 

Tabulka 8: Parametry autojeřábu AC40/2L [1] 
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Pro nosnost autojeřábu jsou rozhodující dvě hmotnosti, hmotnost předpjatých panelů 
a sloupů, která není větší než 2t, a hmotnost příčlí – max. 3t. Na obrázku jsou znázorněny 
vzdálenosti, na které jde autojeřáb maximálně použít pro montáž daného prvku. 
Autojeřáb bude montovat prvky skeletu pouze z komunikaci zařízení staveniště. 

Výběrem zvedacího mechanismu a definováním prvků, pro které bude použit tento 
autojeřáb, se zabývá kapitola 10 této práce. 

 
Obrázek 21: Nosnost autojeřábu AC/2L [2] 
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Obrázek 22: Autojeřáb AC 60/3 [2] 

7.1.2 Autojeřáb TEREX DEMAG AC 60/3 

Autojeřáb TEREX DEMAG AC 60/3 bude pronajat u společnosti autojeřáby-demolice 
s.r.o. Sídlo společnosti je v Brně – Obřanech, Slaměníkova 23b. Ze sídla firmy se jeřáb 
dopraví po vlastní ose. Jeřáb bude sloužit k montáži skeletového systému. Na stavbě bude 
v průběhu celé etapy provádění vrchní hrubé stavby. 

Délka vozidla 11,6m 
Šířka vozidla 2,55m 
Výška vozidla 3,9m 
Šířka vozidla s vysunutými podpěrami 6,3m 
Hmotnost 36t 
Maximální nosnost 60t/3m radius 
Délka výložníku +prodloužení 40 +15m 
Maximální protiváha 11,6t 
Maximální rychlost 85km/h 
Výkon motoru 260KW 
Poloměr otáčení 9,2m 

Tabulka 9: Parametry autojeřábu AC 60/3 [1] 
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Pro nosnost autojeřábu jsou rozhodující dvě hmotnosti, hmotnost předpjatých panelů 
a sloupů, která není větší než 2t, a hmotnost příčlí – max. 3t. Na obrázku jsou znázorněny 
vzdálenosti, na které jde autojeřáb maximálně použít pro montáž daného prvku. 
Autojeřáb bude montovat prvky skeletu montovat z komunikaci zařízení staveniště a ze 
staveništní komunikace vedoucí uvnitř budovaného objektu. 

Výběrem zvedacího mechanismu a definováním prvků, pro které bude použit tento 
autojeřáb, se zabývá kapitola 10 této práce. 

 
Obrázek 23: Nosnost autojeřábu AC 60/3 [1] 
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Obrázek 24: Volvo FH 6x4 [4] 

7.1.3 Tahač VOLVO FH 6x4, 26t 

Nákladní automobil VOLVO FH je tahač návěsů. Bude pronajat od společnosti Miška 
Trans, s.r.o., která sídlí v Kuřimi na nám. 1. Května. V tomto městě se rovněž nachází 
dodavatel prefabrikátů na stavbu, společnost Prefa Brno a.s., která má pobočku na ulici 
Blanenská 1190. Tento tahač bude spolu s návěsem SCHWARZMULLER sloužit 
k dopravě prefabrikátů na pracoviště. 

Délka 5800mm 
Šířka 2700mm 
Výška 3450mm 
Motor D16G, 6-válec, DIESEL, EURO 5 
Pohon 6x4 
Výkon 397Kw, (540Hp) 
Nosnost 26t 
Celková délka, včetně přívěsu 16,4m 
Poloměr otáčení 10,3m 

Tabulka 10: Parametry nákladního automobilu Volvo FH 6x4[3] 
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Obrázek 26: Návěs SCHWARZMULLER RH125 P [5] 

7.1.4 Návěs SCHWARZMULLER RH125 P, valník 

Spolu s nákladním automobilem bude použit pro dopravu prefabrikovaných na 
pracoviště. Jedná se o třínápravový návěs určen především pro přepravu stavebních 
materiálů. 

Vlastní hmotnost 5,6t 
Dovolené zatížení 39t 
Ložná délka 13 620mm 
Ložná šířka 2 480mm 
Nosnost opěrných nohou 2 x 12t 

Tabulka 11: Parametry návěsu SCHWARMULLER RH125 P [5] 

 

 
Obrázek 25: Návěs SCHWARZMULLER RH125 P [5] 
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Obrázek 27: Autodomíchavač MAN TGS 32.400 8x4 [7] 

7.1.5 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 

Autodomíchávače MAN TGS 32.400 budou sloužit k dopravě betonových a 
zálivkových směsí na pracoviště. Užitečný objem bubne je 9m3. Autodomíchávač bude 
ve vlastnictví společnosti BETONMIX a.s. Dopravovaná vzdálenost z betonárny na 
staveniště je 23km a doba dojezdu 27 min. 

Objem bubnu 9m3 
Šířka automobilu 2550mm 
Výška 3400mm 
Motor D2676, DIESEL, EURO 5 
Pohon 8x4 
Výkon 294Kw, (400Hp) 
Nosnost 32t 
Poloměr otáčení 10,7m 

Tabulka 12: Parametry autodomíchávače MAN TGS 32.400 8x4 [6] 
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7.1.6 Nákladní automobil TATA 6x6, Sklápěč 

Nákladní automobil bude sloužit k dopravě paletového materiálu a k manipulaci 
s odpadovými kontejnery. Automobil je v majetku dodavatelské firmy a bude k dispozici 
po celou dobu provádění stavby.  

 

Šířka 2550mm 
Výška 3200mm 
Délka 7700mm 
Motor 6-válec, DIESEL, EURO 5 
Výkon 325Kw 
Stoupavost 30= 
Maximální užitné zatížení 16 300kg 
Hmotnost 12,2t 
Max. rychlost 85km/h 
Objem korby 9m3 

Tabulka 13: Parametry nákladního automobilu TATRA 6x6 [8] 

 
 

 
Obrázek 28: Nákladní automobil TATRA 6x6 [8] 

 

7.1.7 Čerpadlo PUTZMEISTER P 715 TD 

Pístové čerpadlo Putzmeister bude sloužit při betonáži ukončení atikového zdiva 
k sekundární dopravě betonové směsi po staveništi. Na pracoviště bude dopraveno jako 
přívěs užitkového automobilu Citroen. Délka výložníku je maximálně 100m. Čerpadlo 
bude zapůjčeno od společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. 
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Obrázek 29: Čerpadlo Putzmeister P 715 TD [9] 

Dopravní výkon 17,4m3/hod 
Šířka 1500mm 
Výška 1600mm 
Délka 4200mm 
Motor 3-válec, DIESEL 
Výkon 34,5Kw 
Pracovní tlak 68bar 
Maximální zrnitost 16mm 
Hmotnost 1850kg 
Průmět hadice 100mm 
Dopravní vzdálenost/výška 100m/80m 

Tabulka 14: Parametry čerpadla PUTZMEISTER P 715 TD [9] 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.1.8 Užitkový automobil CITROEN JUMPER L2H2 

Tento užitkový automobil Citroen JUMPER bude sloužit k přepravě nářadí, menších 
strojů a doplňkového materiálu, jakou jsou pytlované směsi nebo řezivo, na pracoviště. 
Součástí vozu je tažné zařízení. Vozidlo je majetkem dodavatele. Bude k dispozici po 
celou dobu výstavby. 

Motor/převodovka HDi 130/6-stupňová 
Hmotnost 2060Kg 
Užitná zatížení 950Kg 
Délka vozu/nákladového prostoru 5415mm/3120mm 
Šířka vozu/nákladového prostoru 2690mm/1870mm 
Výška vozu/nákladového prostoru 2520mm/1790mm 
Objem nákladového prostoru 11,5m3 

Tabulka 15: Parametry vozu Citroen Jumper [10] 
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Obrázek 30: Citroen Jumper [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.9 Kloubová pracovní plošina SNORKEL A38E 

Elektrická samohybná plošina bude nápomocna zejména při osazování prvků skeletu. 
Kloubová konstrukce výložníku má možnost otáčení 360°. Zapůjčeny budou dva kusy 
této plošiny, které budou k dispozici po celý průběh montážních prací. 

Maximální výška plošiny (A) 11,5m 
Maximální pracovní dosah 6,1m při výšce 5,4m 
Velikost koše 0,6x1,2m 
Celková délka (C) 4m 
Celková šířka (B) 1,5m 
Složená výška (D) 2m 
Nosnost koše 215kg 
Celková hmotnost 3850kg 
Rychlost pojezdu 4km/h 
Napájecí zdroj 8 x 6V, 220Ah baterie 

Tabulka 16: Parametry pracovní plošiny Snorkel [11] 
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Obrázek 32: Vysokozdvižný vozík Linde H 14D [12] 

 
Obrázek 31: Pracovní rozsah a velikost plošiny Snorkel [11] 

 

7.1.10 Vysokozdvižný vozík Linde H 14D 

Vysokozdvižný vozík Linde H 14D bude na staveništi k dispozici pro manipulaci 
s paletovým materiálem. Přítomna po celou doba výstavby. Maximální hmotnost palety 
s cihelným zdivem je 1300kg. 

Nosnost 1400Kg 
Výška zdvihu 3150mm 
Celková výška 2200mm 
Pohon Diesel 
Hmotnost 2630kg 

Tabulka 17: Parametry vysokozdvižného vozíku LINDE H 14D [12] 
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Obrázek 33: Stavební výtah GEDA 500Z [13] 

7.1.11 Stavební výtah GEDA 500Z 

Stavební výtah GEDA 500Z bude sloužit v průběhu provádění výplňového zdiva 
k vertikální dopravě osob a stavebního materiálu. Výtaj je ve vlastnictví zhotovitele 
Kotvení výtahu k nosné železobetonové konstrukci bude konzultováno s výrobcem 
prefabrikátů. Umístění stavebního výtahu musí být na pevném a nosném podkladu. Max. 
lze přepravovat 3 osoby. 

Nosnost 850Kg 
Rychlost zdvihu 24m/min 
Max. výška/použitá 100/10m 
Napájení 400V/16A 
Rozměry koše 160/140/110cm 

Tabulka 18: Parametry stavebního výtahu GEDA 500Z [13] 
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Obrázek 35: Svářečka Einhell BT-
GW 190D [15] 

7.2 Elektrické stroje a nářadí 

7.2.1 Vysokotlaký čistič Kärcher K 3 Car 

Vysokotlaký čistič Kärcher bude na staveništi sloužit k očištění případných nečistot 
z vozidel opouštějících staveniště. Dále bude k dispozici při čištění základových patek a 
prvků skeletu. 

 

Hmotnost 5,8kg 
Výkon 1600W 
Maximální průtok 380 l/h 
Maximální tlak 120bar 
Průměr připojovací hadice 3/4“  

Tabulka 19: Parametry čističe Kärcher [14] 

 
 
 
 
 

7.2.2 Svářečka CO2 Einhell BT-GW 190D + láhve CO2 
s náplní 

Svářečka pro svařování oceli v ochranné atmosféře metodou MAG 135. Při montáži 
skeletu bude sloužit ke svaření konstrukčních spojů. Je vybavena adaptérem 230V, 
ventilátorem pro chlazení a termo spínačem, který ji chrání proti přetížení. 

Hmotnost 41kg 
Výška 420mm 
Šířka 325mm 
Délka 720mm 
Průměr svařovacího drátu 0,6-1mm  
Napájení 230V/400V 

Tabulka 20: Parametry svářečky Einhell 190D [15] 

 

 

 

 

Obrázek 34: Čistič Kärcher K 3 [14] 



  

~ 93 ~ 
  

Obrázek 39: Úhlová bruska BOSCH [18]

Obrázek 36: Ruční vrtačka Bosch PSB [16] 

Obrázek 38: AKU šroubovák Makita [17]

7.2.3 Elektrická ruční vrtačka Bosch PSB 850-2 RE 

Elektrická příklepová vrtačka se sadou vrtáků pro vrtání do betonu. 
 
Hmotnost 2,5kg 
Příkon 850W 
Max. kroutící moment 46Nm 
Max. průměr vrtáků do betonu 18mm 
Napájení 230V 

Tabulka 21: Parametry vrtačky Bosch [16] 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.4 AKU šroubovák Makita DF3 

Hmotnost 1,1kg 
Max. kroutící moment 30Nm 
Max. průměr vrtáků do betonu 10mm 
Napájení Akumulátor Lion 

Obrázek 37: Parametry AKU šroubováku Makita [17] 

 

 

 

7.2.5 Úhlová bruska Bosch GWS 24-180 s řeznými kotouči  

Úhlová bruska Bosch s otočnou rukojetí a systémem Stop zpětnému rázu. 

Hmotnost 5,3kg 
Průměr kotouče 180mm 
Příkon 2400W 
Závit hřídele M14 
Napájení 230V 

Tabulka 22: Parametry úhlové brusky Bosch GWS [18] 
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7.2.6 Stavební spádová míchačka Lescha SM 185 S 

Hmotnost 102kg 
Rozměry (d/š/v) 1460/830/1400mm 
Příkon 1KW 
Užitný objem bubnu 135l 
Napájení 400V 

Tabulka 23: Parametry spádové míchačky Lescha [19] 

 

 

7.2.7 Stolová pila Husqvarna TS 300E 

Hmotnost 82kg 
Příkon 2200W 
Průměr kotouče 300mm 
Napájení 230V 

Tabulka 24: Parametry stolové pily Husqvarna [20] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.8 Míchadlo PowerPlus POWE 80070 

Příkon 1200W 
Průměr metly 120mm 
Závit M14 
Napájení 230V 

Tabulka 25: Parametry míchadla PowerPlus [21] 

  

Obrázek 40: Míchačka Lescha [19]

Obrázek 41: Stolová pila Husqvarna [20] 

Obrázek 42: Stavební míchadlo [21] 
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7.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 

• Kladiva, Ocelová páčidla, palice 
• Pásy pro podvlečení prvků 
• Samosvěrné kleště 
• Heluz nanášecí válec SB 
• Vyrovnávací souprava 
• Profi pila Heluz se základní sadou pilových listů 
• Ocelové úhelníky 
• Sada vrtáků do betonu 
• Rádlovací drát 
• Zednické náčiní 
• Kbelíky 
• Hliníkové žebříky 
• Lopaty 
• Kolečka 
• Smeták 
• Sprej 
• Tužky 
• Prodlužovací kabely 
• Pojízdné lešení, s polohovatelnou pracovní podlahou, výška do 3m 

7.4 Měřící pomůcky 

• Pásmo ocelové 50m 
• Svinovací metr 5m 
• Provázek 50m 
• Olovnice 
• Laserový dálkoměr 
• Rotační laser 
• Vodováhy 
• Ocelové úhelníky 
• Nivelační přístroj s nivelační latí 
• Hliníková lať 2m 
• Teodolit ZEISS 020  
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7.5 Zdroje 

[1]  Autojeřáby-demolice s.r.o. 

[2]  http://www.terex.com/cranes/en/cs/ 

[3]  http://www.volvocars.com/cz 

[4]  https://www.favcars.com/volvo-fh16-6x4-2003-08-images-47656 

[5]  http://schwarzmueller.com/cs/vozidla/ 

[6]  http://www.truck.man.eu/cz/cz/index.html 

[7]  http://www.auto.cz/man-tgs-32-400 

[8]  http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/tatra-phoenix/ 

[9]  http://www.tonstav-service.cz/pistove-cerpadlo-putzmeister-p-715-td-421 

[10] http://www.citroen.cz/vozy/uzitkove-vozy-citroen/novy-jumper 

[11] http://instant.as/Products/Lifts/Boom-lifts/Snorkel-A38E-boom-lift 

[12] http://www.pujcovnavzv.cz/cz/voziky-k-zapujceni 

[13] https://www.svp.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp 

[14] https://vysokotlake-cistice.heureka.cz/karcher-k-3-car/ 

[15] https://www.svartop.cz/svareci-technika 

[16] https://www.mall.cz/vrtacky/bosch-psb-850-2-re-ct 

[17] https://www.tsbohemia.cz/makita-df331dsae_d262804 

[18] https://www.tsbohemia.cz/makita-df331dsae_d262804.html 

[19] http://www.pracos.cz/stavebni-michacky-a-michadla/spadove-michacky/ 

[20] https://www.stasan.cz/mala-stavebni-mechanizace/pily/ 

[21] https://www.alza.cz/hobby
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8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 
PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
PREFABRIKOVANÉHO SKELETU 

Tabulka i textová část kontrolního a zkušebního plánu pro provedení nosné 
konstrukce prefabrikovaného skeletu je obsahem přílohy č. C.5. 

Kontrolní a zkušební a plán obsahuje tyto kontroly: 

8.1 Vstupní kontroly 

• Kontrola PD a jiných dokumentů 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola předchozích činností 
• Kontrola materiálu 
• Kontrola skladování materiálů 

8.2 Mezioperační kontroly 

• Kontrola strojů a zařízení 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola způsobilosti pracovníků 
• Kontrola způsobilosti pracovníků 
• Kontrola ochranných pomůcek a BOZP 
• Kontrola připravenosti prvků skeletu 
• Kontrola správné manipulace s prvkem 
• Kontrola zajištění prvku v místě montáže 
• Kontrola geometrie osazení prvku 
• Kontrola postupu montáže 
• Kontrola provedení styků 
• Kontrola ochrany zhotovených konstrukcí 

8.3 Výstupní kontroly 

• Kontrola geometrické přesnosti 
• Kontrola čistoty pracoviště 
• Předání pracoviště 
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8.4 Zdroje 

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

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů     

- Nařízení vlády č.591/2006 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdější novely č.136/2016 Sb. 

- Nařízení vlády č.136/2016 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti         

- Zákon č.262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce       

- Zákon č.309/2006 Sb. - Zákon, 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. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů     

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady         

- ČSN EN ISO 7437 - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů 
stavebních dílců (1998)    

- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení (1992) 

- ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, Z1:2013  

- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčovaní staveb – část 2: Vytyčovací odchylky (2002) 

 - ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě (1995) 

- ČSN  730212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě - kontrola přesnosti- část.:5 Kontrola 
přesnosti stavebních dílců (1994)    

- ČSN ISO 4309 Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování (2011) 

- ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně (1999) 

- ČSN 72 3000 - Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení 
(1986) 

- ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality – Požadavky (2015)
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9 ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY – 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

9.1 Identifikační údaje 

a) Název stavby 

NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU S PRODEJNOU LAMEX 

b) Místo stavby 

Boskovice (okres Blansko), prostor mezi ulicemi Hliníky a Otakara Kubína, 
Katastrální území Boskovice 

c) Údaje o žadateli / stavebníkovi 

LAMEX 01, spol. s r.o., Poděbradova 287/111, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 607 25 800 

d) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ing. Milan Hylš, Nám. 9. května 99/10, 680 01 Boskovice 

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, IČ : 449 85 096 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 

veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1003919, 

kontakt:  telefon: +420 777 076 640  

email:  mhyls@tiscali.cz 

Zpracovatel stavební části:  Ing. Milan Hylš, Ing. Jiří Křepela 

e) Zhotovitel 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

Veveří 331/95, Brno 602 00 

f) Charakter stavby 

Novostavba 

g) Termíny výstavby 

Začátek výstavby:  červenec 2017 

Doba trvání stavby: 18 měsíců 
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9.1.1 Obecné informace o stavbě 

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, vyznačuje se jednoduchým prostorovým 
tvarem, tvořeným dvěma různě objemnými kvádry, osazenými v kolmém směru na sebe, 
se zalícováním fasád v severovýchodním rohu stavby. Horní patro přesahuje obvod 
dolního podlaží směrem ke svahu k ulici Otakara Kubína. Objekt je klasifikován jako 
polyfunkční. Větší část ploch objektu bude využívána k prodejním účelům, navrženy jsou 
dvě samostatné prodejny, z nichž k té hlavní jsou přičleněny skladovací plochy a zázemí 
pro zaměstnance (vše situované v 1.NP). Plochy ve 2.NP, mimo druhé prodejny, budou 
využívány jako samostatné administrativní prostory, oddělené od veřejně přístupného 
prostoru stavby. 

Nosný systém tvoří prutový montovaný skelet s odpovídajícím založením a 
vyzdívaným obvodovým pláštěm z keramického zdiva. Střecha je plochá po obvodu s 
atikami a vnitřními dešťovými vpusťmi. 

9.1.2 Popis staveniště 

Řešené území se nachází v západní části města Boskovic, v sousedství páteřní silnice 
I/150 při výjezdu z města směrem na Brno. Tato komunikace tvoří ulici Otakara Kubína. 
Dotčené území je tvořeno více parcelami (výpis dále), ohraničeno je od západu areálem 
firmy Transmark s.r.o. s navazující ulicí Hliníky, od severu areálem pneuservisu p. 
Macíka, od východu prodejnou Lidl a od jihu přiléhá ke zmíněné silnici I/150.  

Plocha stavby není v současnosti využívána.  

Druhy a parcelní čísla pozemků pro budoucí zařízení staveniště dle katastru 
nemovitostí: 

      parc. č.        vlastnické právo Výměra  
(v m2) druh pozemku 

2929/2 LAMEX 01, spol. s r.o., 
Poděbradova 287/111, Ponava, 61200 Brno 

2938 ostatní plocha 

2929/3 LAMEX 01, spol. s r.o. 613 zastavěná 
plocha a nádvoří 

2929/91 LAMEX 01, spol. s r.o. 552 ostatní plocha 

2929/244 LAMEX 01, spol. s r.o. 1234 ostatní plocha 

Tabulka 26: Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Komunikace I/150 je nad plochou staveniště ve výšce maximálně 4,2m. Tento 
výškový rozdíl je překonán mezí, jejíž půdorysný průmět má šířku zhruba 12m. Z toho 
přibližně 7-8,5m zasahuje do plochy zařízení staveniště. Zbytek terénu pozemků je 
převážně rovinatý s lokálními převýšeními do 0,5m na celé 100m délce. 

V rámci přípravných prací bylo požádáno o likvidaci vzrostlých stromů, které 
kolidovali s budoucí stavbou. Stavební úřad tuto žádost schválil a tyto stromy budou 



  

~ 104 ~ 
 

odstraněny v rámci přípravných prací budování zařízení staveniště. Zbytek vegetace 
pozemků tvoří travní porost. Pozemky nejsou v současné době oploceny. 

Zastavěná plocha objektu je 1323m2. Zbytek ploch o rozloze 5337m2 je využitelný pro 
zařízení staveniště. Maximální délka této plochy cca 100m a šířka 60m. 

Staveniště je přístupné po stávající komunikaci z ulici Hliníky. Komunikaci na 
pozemku tvoří asfaltová zpevněná plocha. Část těchto ploch 552m2, které nejsou v kolizi 
z budoucím objektem, je navrženo ponechat jako parkovací plochy. Komunikace bude 
dodatečně ohraničena obrubníky. V částech nově navržených vegetačních ploch budou 
zpevněné plochy v tloušťce 400mm odstraněny, tato celková plocha je 88m2. V místech 
navrženého objektu a nových zpevněných ploch bude odstraněn pouze asfaltový kryt 
v tloušťce 150mm a ploše 451,3m2. Pozemky nejsou v současné investorem aktivně 
využívány. 

9.1.3   Základní koncepce zařízení staveniště 

V této práci se zabývám zařízením staveniště pro technologickou etapu hrubé vrchní 
stavby. V rámci této etapy bude vybodována nosná konstrukce, kterou tvoří 
železobetonový prutový montovaný skelet. Stropní konstrukci tvoří panely typu SPIROL 
délky 6,6m. Dále bude rámci této etapy vybudováno výplňové a atikové zdivo. 

Pro účely této práce byl zvolen začátek této etapy na 1. 7. 2017. Navržený konec 
výstavby je 18. 8. 2017.  Výstavba bude trvat 33 pracovních dní. 

Zařízení staveniště bude přístupné dvouproudovou asfaltovou komunikací. Staveništní 
komunikace bude částečně tvořena stávající asfaltovou komunikací a k ní dobudovaných 
komunikací ze stavebního recyklátu.  

Zařízení staveniště bude tvořeno mobilními sociálními a skladovacími buňkami. 
Celkem budou použity tři sociální buňky a to: kancelář stavbyvedoucího, šatna 
zaměstnanců a hygienická buňka se sprchou a toaletou. Tyto buňky budou připojeny na 
dočasnou přípojku el. proudu, přes staveništní rozvaděč. Hygienická buňka bude navíc 
připojena dočasnou přípojkou na kanalizační a vodovodní síť v severozápadní částí 
staveniště. Dimenze přípojky je KG DN110. 

Za umístění, zhotovení a napojení staveništních objektů na inženýrské sítě nese 
zodpovědnost zástupce hlavního stavbyvedoucího. 

Dále byly navrženy dvě uzamykatelné buňky pro skladování strojů, nářadí a 
pytlovaného materiálu, mezideponie ornice, skládka prefabrikátů, míchací centrum a 
kontejnery na odvoz odpadu. Tyto objekty jsou v dosahu staveništních komunikací. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8m, přístup na staveniště je 
příjezdovou bránou světlé š. 4m.  
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9.2 Objekty zařízení staveniště 

Organizací výstavby včetně polohy objektů na staveništi se rovněž zabývá výkres č. 
B.5 – Situace zařízení staveniště. 

9.2.1 Provozní zařízení staveniště 

2.1.1.1. Staveništní komunikace 

Před vybudováním staveništních komunikací bude sejmuta hornice tloušťky 20cm. 

Komunikace na staveništi bude částečně tvořena stávajícími asfaltovými plochami. 
Zbytek komunikací bude tvořeno recyklovanou stavební drtí. Komunikace bude 
jednoproudová objízdná šířky 3,5m a v oblouku 4m. Minimální poloměr oblouků je 12m.  

Tloušťka vrstvy recyklátu je 150mm. Příčný sklon vozovky je 3%. 

Šířka chodníku pro chodce bude 1m a bude částečně tvořena silničními panely rozměru 
2,0/3,0/0,15m a stávající asfaltovou komunikací. Minimální poloměr otáčení 
autodomíchávače je 11,5m. Mimální poloměr vozovky je 12m. 

9.2.1.1 Skládky 

a) Skládka betonového skeletu Z01 

Skládka bude mít plochu přibližně 200m2. Rozměry skládky jsou 18*11m.  

Předpoklad zásobení skládky je jednou až dvakrát týdně. Nejvyšší nároky na velikost 
skládky je v průběhu provádění stropní konstrukce 1.NP z předepjatých panelů. Zde je 
uveden výpočet velikosti skládky: 

• Počet panelů tl. 160mm:    104ks (max 5 nad sebou) 
• Počet figur panelů tl. 160mm:   21ks 
• Počet panelů tl. 250mm:    48ks (max 4 nad sebou) 
• Počet figur panelů tl. 160mm:   12ks 
• CELKEM FIGUR:    33ks 
• Plocha jedné figury – plocha panelu + manipulační plocha: 

6,6*1,2+(0,15+0,3)*6,6+(0,15*0,3)*1,2= 11,4m2 
• Doba montáže:     4dny 
• Optimální interval dodávky:   2dny 
• Počet v jeden okamžik skladovaných figur: 17ks 
• Velikost skládky:     17*11,4m2 = 194m2 

Navrhuji velikost plochy skládky 200m2. 
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Všechny prefabrikáty musí být skladovány na zpevněné a odvodněné ploše skládky. 
Je zde zaručen spád více jak 1%. Odvodnění pomocí kanálů v blízkosti recyklátové 
komunikace. Skládka je v dosahu zdvihacího mechanismu jeřábu. Při skladování 
dodržujeme nařízení a podmínky předepsané výrobcem. Skladované jsou vždy stejné 
prefabrikované dílce a to přímo nad sebou. Musí být uloženy takovým způsobem, aby 
nedocházelo ke ztrátě stability prvků a k následným deformacím a poškozením. Mezi 
jednotlivými prvky je vždy průchozí ulička min. 600mm a nebo manipulační šířka min. 
300 mm. 

Všechny skladované prvky mimo sloupů skladujeme v poloze zabudování. Prvky jsou 
prokládány hranoly 100/100 mm ve vzdálenosti max.1/10 rozpětí od obou okrajů, max. 
ale 600 mm od okraje. Podkladky musí být nad sebou umístěny ve svislici. Nejspodnější 
prvek bude pro umožnění odtoku stékající vody a manipulaci s prvkem podložen 
podkladkem 150/150mm.  

Prefabrikáty skladujeme na sobě v maximální výšce 1,5m. 

Sloupy a průvlaky skladujeme maximálně ve třech řadách na sobě. 

Skladování předepjatých panelů tloušťky 160mm je dovoleno maximálně pět kusů nad 
sebou. Skladování panelů tloušťky 250mm je dovoleno maximálně čtyři nad sebou.  

Při skladování schodišťových desek je nutné podložit tuto desku řezivem nebo zdivem, 
tak aby bylo zabráněno nadměrným deformacím. Skladování tedy bude ve finální poloze 
prvku. 

Jednotlivé prvky musí být opatřeny štítky, aby nemohlo dojít k záměně. 

Při skladování zálivkové výztuže bude zabráněno zkorodování materiálu. Tento 
materiál bude skladován na podkladku tloušťky 100mm a chráněn proti povětrnosti 
plachtou. 

b) Skládka cihelného zdiva 

Pro skladování cihelného zdiva bude využita skládka Z01, která sloužila pro 
skladování prefabrikátů. Tato skládka již během zdění výplňového a atikového zdiva 
nebude využívána. 

Materiál skladovaný na paletách musí být řádně uskladněn na pevném povrchu, palet 
nesmí na sobě být více než dvě, musí být postaveny přímo nad sebou, nesmí být 
poskládány nepravidelně, kde by hrozilo spadnutí vrchní palety. 

Mezi paletami bude vytvořen manipulační prostor 0,75m, tak aby byl umožněn pohyb 
pracovníků. Pakliže nebude paleta v dosahu manipulačního vysokozdvižného vozíku 
přímo ze staveništní komunikace, musí u ní být vytvořen manipulační prostor pro vozík 
minimálně 3*3m a průjezd minimálně 1,5m. 
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c) Mezideponie zeminy Z02 

Před technologickou etapou spodní stavby dojde ke skrývce ornice v tl. 200mm. Část 
ornice, přibližně 150t, bude ponecháno na staveništi pro finální úpravu povrchu zařízení 
staveniště. Maximální výška skládky je 1,5m. Rozměry skládky jsou 6,5x14,5m. Při 
výšce skládky 1,5m a uvažovaném objemu zeminy v sypaném stavu 1,5t/m3 se plocha 
jeví jako dostatečná. 

9.2.1.2 Sklady 

Pro skladování byly navrženy dva kusy skladovacích kontejnerů společnosti 
CONTEINEX LC 20´. Rozměry kontejneru jsou 6060mm x 2450mm. Výška je 2600mm. 
Světlá šířka dvoukřídlých dveří je 2300mm. Hmotnost kontejneru je 1,3t. Uzamykatelný, 
klíčky od skladu bude k dispozici mistra a hlavního stavbyvedoucího. 

1ks pro skladování drobného a elektrického nářadí a 1ks pro skladování pytlovaných 
směsí. 

  

Obrázek 43: Sklad Conteinex LC20' [1] 
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9.2.1.3 Oplocení 

Staveniště bude oploceny mobilním drátěným oplocením výšky 1,8m. Celková délka 
oplocení je 327m. Šířka dvoukřídlové příjezdové brány je 4m.  U vstupu na staveniště 
bude vyznačen zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným osobám. 

9.2.1.4 Kontejnery na odpad 

Na staveništi budou po dobu výstavby přítomny kontejnery na tříděný odpad. 
Jmenovitě papír, plast, stavební suť, dřevo a asfaltový beton. Objem kontejnerů bude 
14m3. Rozměrů 2,5/1,2/5,1m. Dopravu a manipulaci s kontejnery bude dle potřeby 
zajišťovat nákladní automobil TATRA. Při nakládání s odpadem bude postupováno dle 
platné legislativy, jmenovitě zákonu č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech ve znění 
pozdějších novel a vyhláška č. 145/2001 Sb. – Vyhláška ministerstva životního prostředí 
o podrobnostech nakládání s odpady. 

Zde je orientační tabulka odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby: 

název odpadu 
 

Číslo Způsob 
likvidace 

papírové a lepenkové obaly stavebních materiálů 15 01 01 C 
plastové obaly a fólie od staveb. mat. 15 01 02 A,B 
zbytky z provádění betonů, malt a omítek, odřezky 
betonových prvků komunikací aj. 

17 01 01 A 

zbytky z provádění zděných konstrukcí  17 02 01 A 
dřevěné prvky ze stavební výroby 17 01 02 A 
zbytky plastových izolací 17 02 03 C 

Tabulka 27: Tabulka odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby 

 

 

Obrázek 44: Mobilní oplocení [2] Obrázek 45: Zákaz vstupu na staveniště [3] 
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Legenda způsobu likvidace: 

1) u asfaltu je třeba ověřit, zda neobsahuje dehet a podle toho zvolit způsob 
likvidace! 

A – odvoz k recyklaci odpovědnou firmou  

B – využito k další stavební výrobě  

C – vytřídění a odvoz do sběrny surovin  

D – část bude odvezena na řádnou skládku, část využita k úpravám okolí stavby 

 
Obrázek 46: Kontejner Abroll [4] 

9.2.1.5 Parkoviště 

Pro zaměstnance stavby budou v průběhu výstavby k dispozici stávající asfaltové 
plochy uvnitř staveniště. Parkování je povoleno za předpokladu, že neomezí průběh 
stavby. K dispozici je až 8 parkovacích míst. 

9.2.1.6 Plocha pro provádění betonové zálivky a zdících maltovin 

Betonové směsi a zdící maltoviny budou vyráběny ručním míchadlem, nebo stavební 
míchačkou dle aktuální potřeby množství. K místu přípravy těchto směsí musí být 
přiveden zdroj elektrické energie a vodní přípojka. K horizontální manipulace bude 
sloužit dvojice ručních koleček a stavební kbelíky. 
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9.2.2 Sociální objekty zařízení staveniště  

Na základě domluvy s generálním dodavatel budou využity mobilní buňky použity z 
předchozí technologické etapy spodní stavby. Do stavební buněk bude přiveden 
elektrický proud. Stavební buňky budou umístěny u vjezdu na staveniště na ploše 
stávající asfaltové komunikace. Podložení buněk bude tvořeno betonovými panely na 
konci a v polovině délky. Hmotnost do 2,2t. 

9.2.2.1 Kancelář mistra a stavbyvedoucího – OFC buňka typ, 20-11 

Tato buňka o podlahové ploše 14,5m2 bude sloužit jako kancelář mistra a 
stavbyvedoucího, vybavena bude šatní skříní a pracovním stolem. Světlá výška 2500mm. 
Připojena bude na elektrickou síť. Podlaha PVC.  

Obrázek 47: Stavební buňka OFC 20-11 [5] 
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Obrázek 49: Stavební buňka OFC 10-02 [5] 

 

9.2.2.2 Šatna dělníků - OFC buňka typ, 20-00 

Maximální počet zaměstnaných pracovníků na stavbě (mimo mistra) je 11os. Na 
staveništi budou proto zřízeny šatny. Na jednoho pracovníka připadá min. 1,25m2.  Užitná 
plocha buňky je 14,5m2. Plocha je tedy dostačující. Světlá výška je 2500mm. Podlaha 
PVC. 

9.2.3 Hygienické objekty zařízení staveniště 

9.2.3.1 Hygienické zázemí – OFC buňka, typ 10-02  

V rámci zařízení staveniště byl navržen jedna buňka hygienického zázemí obsahující 
WC a sprchový kout. Buňka bude připojena na splaškovou kanalizací, elektrický proud. 
Litá podlaha. 

 

 
  

Obrázek 48: Stavební buňka OFC 20-00 [5] 
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9.3 Zdroje pro stavbu 

9.3.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

9.3.1.1 Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 = 1,1* {[( 0,5*26,2+0,8*0,2 ) 2 ] + [ 
(0,7*60,7) 2 ]}0,5= 24,9KW 
 
[6] 
 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů – 26,2KW 

Výtah – 4KW, Míchačka – 1,0KW, Svářecí stroj - 14KW, Okružní pila – 2,2KW, 
Vibrátor - 1KW, Bruska – 2,4KW, Čistič – 1,6KW 

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
Buňky – 5*36W = 0,2KW 

9.3.1.2 Zajištění staveniště elektrickou energií: 

K zajištění staveniště elektrickým proudem bude sloužit budovaná přípojka objektu. 
Objekty zařízení staveniště budou navíc zásobovány dočasnou přípojkou elektrické 
energie, která bude vedena z hlavního rozvaděče podél staveništní komunikace až ke 
stavebním buňkám. Zde bude umístěn podružný rozvaděč, na který budou připojeny 
veškeré stavební buňky a elektrospotřebiče. Kabel bude místěn v chráničce žluté barvy 
pro lepší viditelnost a v místě křížení s komunikací veden v hloubce 0,5m v zemi.  
Předpokládaný příkon budovaného objektu je 80-100KW, dimenze konečné přípojky by 
tedy měla být dostatečná. 

9.3.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Řešená technologická etapa není náročná na odběr vody. Využita bude pouze pro buňky 
sociálního zázemí staveniště, během zdění a výroby zálivkových pro obsluhu míchačky 
a míchadla, mytí vozidel 

9.3.2.1 Stanovení potřeby pro provozní účely  

Qa = (Sv*kn) / (t * 3600)=  (1800*1,5)/(8*3600)= 0,130 l/s 
 
[6] 
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Qa - spotřeba vody v l/s  
Sv- potřeba vody v l/den – míchačka, zdění 2500l/den, mytí vozidel 300l/den 
kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,5) 
t – čas po který je voda odebírána (8h) 

9.3.2.2 Stanovení potřeby vody pro hygienické účely 

Qb = (Pp*Ns*kn) / (t * 3600)= (45*12*2,7)/(8*3600)=0,051 l/s 
 
[6] 
 
Qb - spotřeba vody v l/s 
Ns – norma spotřeby vody na osobu a den – 45l/den 
Pp- počet pracovníků – max.12 
kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (2,7) 
t – čas po který je voda odebírána 
 

9.3.3 Dimenze vodovodní dočasné přípojky 

Qa+ Qb=0,130+0,051=0,181 l/s 

 
Tabulka 28: Přibližný návrh dimenze vodovodního potrubí [6] 

Pro potřeby zřízení staveniště je dostačující potrubí průměr ½ coulu. 

9.4 Řešení dopravních tras 

Problematiku napojení staveniště na dopravní trasy a s tím spojené zásobování objektu 
řeší bod 2 – Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras této práce.  

9.5 Likvidaci zařízení staveniště 

Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů odstraní po skončení všech 
stavebních a montážních prací na objektu firma realizující stavbu v plném rozsahu 
v dohodnutém čase před kolaudací. Úpravu terénu budou tvořit vegetační plochy a 
komunikační dle PD plochy. Oplocení staveniště, veškeré dočasné rozvody elektrické 
energie a vody budou odstraněny. 
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9.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší bod 11 této práce, včetně 
uvedených rizik a provedených opatření na pracovišti. 

9.7 Časový plán výstavby 

Časový plán zadané technologické etapy hrubé vrchní stavby je samostatnou přílohou 
C.3 této bakalářské práce. 

Pro účely této práce byl zvolen začátek výstavby 1. 7. 2017. Navržený konec výstavby 
je 18. 8. 2017.  Výstavba bude trvat 33 pracovních dní. 

Časový plán byl zpracován v programu CONTEC a normohodiny pro jednotlivé práce 
byly získány z programu BUILDpower S, datová základna RTS 16/II. Objemy prací byly 
převzaty z výkazu výměr. 

9.8 Zdroje 

[1] http://www.containex.cz/ 

[2] http://www.wcservis.cz/ 

[3] http://www.reoamos.cz/ 

[4] http://www.monza.cz/ 

[5] OFC s.r.o. – Katalog stavebních buněk 

[6] Technologie staveb II – Příprava a realizace staveb, Č. Jarský a kol. 
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10 POROVNÁNÍ DVOU ZPŮSOBŮ MONTÁŽE 
PREFABRIKOVANÉHO SKELETU Z HLEDISKA 
VOLBY ZVEDACÍHO MECHANISMU 

10.1 Úvod 

10.1.1 Obecné informace o stavbě 

• Název stavby: 

NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU S PRODEJNOU LAMEX 

• Místo stavby: 

Boskovice, prostor mezi ulicemi Hliníky a Otakara Kubína 

• Stavebník: 

LAMEX 01, spol. s r.o., Poděbradova 287/111, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 607 25 800 

• Projektant: 

Ing. Milan Hylš, Nám. 9. května 99/10, 680 01 Boskovice 

Společnost Lamex se zabývá výrobou a prodejem brusných lamelových kotoučů. K 
dalším obchodní činnosti patří prodej ručního nářadí, svařovací techniky, pneumatického 
nářadí, kotevní techniky a spojovacího materiálu, půjčovny nářadí a nově také zařazení 
sortimentu ložisek, maziv a třískového obrábění. 

 

 

 

 

 

 

 

Novostavba víceúčelového objektu s prodejnou Lamex je částečně dvoupodlažní, 
nepodsklepená polyfunkční budova. Jedná se o prutový montovaný skelet. Objekt je 
tvořen dvěma kvádry, osazenými v kolmém směru na sebe. Zalícování kvádrů je v 
severovýchodním rohu stavby. Pět polí druhého podlaží přesahuje obvod prvního patra 
směrem ke svahu k ulici Otakara Kubína.  

Obrázek 50: Brusné kotouče od společnosti Lamex [1] 
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• Zastavěná plocha:  1 281m2  
• Obestavěný prostor: 7 738m2 
• Propočet dle THU:  40 000 000,- 

Využití budovy 

• Prodejní plochy:  730m2 
• Skladovací plochy: 420m2 
• Administrativa:  205m2 

10.1.2 Konstrukční řešení 

Objekt je tvořen podélným konstrukčním systémem. Stavba je navržena s nosným 
systémem z prefabrikovaného rámového skeletu. Modulový rozměr osazení rámů je 6,0 
metru, délka napříč uložených předepjatých stropních panelů a ztužujících obvodových 
příčlí je 6,8 metru. Jednopodlažní sloupy nosné konstrukce budou osazeny na 
kalichových základových patkách. V rámci procesu bude také osazena dvojice 
prefabrikovaných schodišťových ramen. 

Skelet je založen na pilotách ukončených kalichovou patkou. Obvodový plášť 
z keramického zdiva je založen na základových prazích. Střecha je plochá s klasickým 
pořadím vrstev. Obvod střechy tvoří atikové zdivo taktéž z keramických tvárnic. 

10.1.3 Předmět soutěžní práce 

Soutěžní práce se bude zabývat porovnáním a zhodnocením dvou navržených způsobů 
montáže nosné konstrukce objektu z podhledu zhotovitele, který není vlastníkem 
vhodného zvedacího mechanismu. Navržené způsoby montáže se liší volbou zvedacího 
mechanismu. Jako dva různé zvedací mechanismy jsem zvolil dva nejobvyklejší druhy 
jeřábů na staveništi - věžový jeřáb a autojeřáb. 

Bude porovnána výhodnost obou zvedacích mechanismů z hlediska ekonomického, 
časového a proveditelného. 

10.1.4 Situace v místě stavby 

Vzhledem k umístění stavby podél ul. Otakara Kubína (silnice I/150), a příjezdové 
komunikaci k prodejně Lidl, není možné rozprostřít zařízení staveniště ze všech čtyř stran 
objektu. Komunikace I/150 spojuje město Boskovice se silnicí I/43 Brno – Svitavy. 
Silnice je tedy plně vytížena dopravou a je zde takřka celodenní výskyt kolon. Navíc 
situaci komplikuje blízký vlakový přejezd a světelná křižovatka ve směru do centra.  

Situace v místě stavby tedy umožňuje provedení montáže skeletu pouze 
z prostoru zařízení staveniště, tedy ze severní a západní strany objektu. 
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10.1.5 Váha zvedaných prvků 

Zde je uvedena zjednodušená tabulka hmotnosti jednotlivých dílců skeletu. Je zde 
uvažováno jen se základními prvky skeletu, tedy bez uvažování instalačních otvorů v 
prvcích apod. 

PRVEK VÁHA POČET KUSŮ 
SLOUP - S1 1,86t 40 
SLOUP - S2 0,78t  4 
SLOUP - S3 1,2t 20 
PŘÍČEL - P1 + P3 2,56t 24 
PŘÍČEL - P2 + P4 2,94t 30 
PŘÍČEL - P5 + P6 1,92t 16 
PŘEDPJATÝ PANEL - D1 +  D6-9 1,8t 150 
PŘEDPJATÝ PANEL - D2, D3, D5, D10-13 1,96t 60 
SCHODIŠŤOVÁ DESKA - D4 2,95t 2 

Tabulka 29: Váha zvedaných prvků [2] 

Z tabulky vyplývá, že nejtěžší prvek je příčel P1, která je zároveň nejvzdálenějším a 
nejkritičtějším břemenem na stavbě. 

10.1.6 Délka výstavby 

Časový průběh montáže byl stanoven na základě normohodin získaných z programu 
BUILDpower S – data z období I/2016. Navrhl jsem jednu pracovní četu, která zahrnuje 
vedoucího pracovníka - montážníka, jednoho dalšího montážního pracovníka, vazače 
břemen, jeřábníka, svářeče a pomocného dělníka. 

PRVEK POČET 
KS 

Nh CELKEM 
h 

SLOUP S1 40 0,71 28,4 
SLOUP S2 20 0,59 11,8 
SLOUP S3 4 0,59 2,4 
PŘÍČEL P1 24 0,62 14,9 
PŘÍČEL P2 30 0,62 18,6 
PŘÍČEL P3 16 0,52 8,3 
PŘEDPJATÝ PANEL D1 150 0,4 60 
PŘEDPJATÝ PANEL D2 60 0,4 24 
SCHODIŠŤOVÁ DESKA 2 0,48 1  

Suma 169h  
Směna 8h  

Pracovních dní 22 
Tabulka 30: Časový průběh výstavby [5] 
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10.2 Návrh zvedacího mechanismu 

10.2.1 Věžový jeřáb SÁEZ S60A 

Jako první jsem se zaměřil na návrh vhodného věžového jeřábu pro moji stavbu. 
V návrhu věžového jeřábu jsem vycházel ze situace na staveništi a maximální hmotnosti 
zvedaného prvku (2,94t). Po seznámení s problematikou věžových jeřábů jsem se rozhodl 
pro jeřáb s horní otočí, který bude založen na základovém kříži 4,5 x 4,5m. Základový 
kříž je ekonomičtější varianta než jeřábová dráha. Při vhodné volbě polohy jeřábu mi 
rozloha stavby umožňuje obsáhnout stavbu jeřábovým ramenem o poloměru 45m. 

Dle internetových nabídek jsem nakonec zvolil jako nejvhodnější věžový jeřáb SÁEZ 
S60A, který pronajímá společnost CRANESERVICE BRNO s.r.o. se sídlem v Brně – 
Přízřenicích. 

Výška jeřábu 71,4m 
Výška jeřábu po otoč 64,9m 
Maximální délka výložníku/zatížení 60m/1,6t 
Maximální zatížení/délka výložníku 6t/19,8m 

Tabulka 31: Maximální parametry věžového jeřábu SÁEZ S60A [3] 

Výška jeřábu 30m 
Výška jeřábu po otoč 23,6m 
Délka výložníku 45m 
Maximální zatížení 3t 
Maximální hmotnost břemene 2,8t – příčel P1 
Hmotnost jeřábu 16t 
Založení Základový kříž 4,5x4,5m 

Tabulka 32: Použité parametry věžového jeřábu SÁEZ S60A 

Z následující tabulky vyplývá, že jeřáb má při délce výložníku 45m, únosnost 3t po 
celé délce výložníku. 

Obrázek 51: Tabulka nosnosti věžového jeřábu SÁEZ S60A [3] 
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10.2.2 Kalkulace nákladů věžového jeřábu 

Doba pronájmu jeřábu byla nakonec zaokrouhlena na 1 měsíc, vzhledem k nutnosti 
k pracovní době 22dní započítat také 4 víkendové dny a 2 dny pro montáž a demontáž 
jeřábu.  

Ceníkové ceny společnosti CRANESERVICE s.r.o. mi byly poskytnuty p. Lipákem, 
za což mu patří mé poděkování. 

Doprava na stavbu 40 000,- 
Montáž (včetně autojeřábu a revizí) 80 000,- 
Nájem  60 000,- 
Demontáž 75 000,- 
Doprava ze stavby 40 000,- 
Spotřeba energií 672,-/den 15 000,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 310 000,- 
NÁKLADY V PŘEPOČTU NA HODINU (169h) 1 830,- 

Tabulka 33: Kalkulace nákladů věžového jeřábu 

Pro lepší srovnání s autojeřábem jsem výsledné celkové náklady přepočetl na 
skutečný počet odpracovaných hodin. 

10.2.3 Autojeřáb Terex Demag AC 120-1 

V následujícím kroku jsem se pokusil najít srovnatelný autojeřáb, který by zajišťoval 
celý průběh montáže objektu a měl zároveň i požadovanou únosnost (2,94t) na potřebnou 
vzdálenost. Vzdálenost nejkritičtějšího břemene může být pohyblivostí autojeřábu po 
staveništi zmenšena až na 32m. 

Nakonec jsem navrhl autojeřáb od společnosti Autojeřáby – demolice s.r.o. se sídlem 
v Brně – Obřanech. 

Délka vozidla 14,2m 
Šířka 2,75m 
Výška 4m 
Šířka s vysunutými podpěrami 7m 
Hmotnost autojeřábu 60t 
Poloměr otáčení 12,1m 
Výkon motoru 260KW 
Maximální nosnost 120/3m rádius 

Tabulka 34: Parametry autojeřábu Terex Demag AC 120-1 [4] 
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Obrázek 52: Nosnost autojeřábu AC 120-1 [4] 

10.2.4 Kalkulace ceny autojeřábu 

Pronájem autojeřábu je kalkulován pomocí hodinové sazby. Pracovní doba jeřábu je 
169h. K pracovní době pronájmu bylo třeba připočíst 2h na montáž a demontáž 
protizávaží. V ceně pronájmu nejsou zakalkulovány náklady na dopravu a montáž 
protizávaží. Tyto závaží budou dopraveny na staveniště pomocí nákladního automobilu 
s vlastní hodinovou sazbou.  

Vzhledem k váze a šířce autojeřábu jej řadíme k nadrozměrné dopravě. Cena této 
dopravy je zohledněna v kilometrové sazbě autojeřábu. 

Ceníkové ceny společnosti Autojeřáby – demolice s.r.o. mi poskytl p. Kosík. Za což 
mu patří mě poděkování. 
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Cena pronájmu autojeřábu (171h) 5 000,-/hod 
Cena dopravy autojeřábu (2x40km) 150,-/km 
Pronájem autojeřábu 855 000,- 
Doprava autojeřábu 12 000,- 
Cena dopravy protizátěže (2x40km) 85,-/km  
Prostoj nákladního automobilu (2x1h) 1 000,-/hod 
Náklady na dopravu protizátěže 8 800,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 875 800,- 

Tabulka 35: Kalkulace ceny autojeřábu AC 120-1 

Celkové náklady na autojeřáb jsou téměř 3x vyšší než na pronájem věžového jeřábu 
(310 000,-). Použití jen tohoto typu autojeřábu pro montáž všech prvků skeletu je tedy 
velmi neekonomické. Bude provedena optimalizace ceny za pomoci kombinace více 
autojeřábů o různých nosnostech a cenách. 

10.2.5 Optimalizace ceny za pronájem autojeřábu 

Pro optimalizaci ekonomické náročnosti byly vybrány další dva typy autojeřábů od 
společnosti Autojeřáby- demolice s.r.o. Jedná se také o autojeřáby výrobce Terex Demag 
a to typy AC 40/2L a AC 60/3. Tyto dva typy byly vybrány tak, aby umožňovali montáž 
co největšího počtu prvků. 

10.2.5.1 Autojeřáb AC 40/2L 

Následující tabulka zobrazuje, kolik času stráví montáží autojeřáb AC 40/2L a jaké 
budou jeho náklady. 

 

PRVEK POČET 
KS 

Nh CELKEM 
h 

SLOUP S1 24 0,71 17 
SLOUP S2 10 0,59 5,9 
SLOUP S3 0 0,59 0 
PŘÍČEL P1 14 0,62 8,7 
PŘÍČEL P2 14 0,62 8,7 
PŘÍČEL P3 9 0,52 4,7 
PŘEDPJATÝ PANEL D1 115 0,4 46 
PŘEDPJATÝ PANEL D2 30 0,4 12 
SCHODIŠŤOVÁ DESKA 2 0,48 1  

Suma 104h 
Tabulka 36: Tabulka časového vytížení autojeřábu AC 40/2L 
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Cena pronájmu autojeřábu (104h) 1 600,-/hod 
Cena dopravy autojeřábu (2x40km) 85,-/km 
Pronájem autojeřábu 166 400,- 
Doprava autojeřábu 6 800,- 
Cena dopravy protizátěže (2x40km) 50,-/km  
Prostoj nákladního automobilu (2x1h) 800,-/hod 
Náklady na dopravu protizátěže 5 600,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 178 800,- 

Tabulka 37: Kalkulace ceny autojeřábu AC 40/2L 

10.2.5.2 Autojeřáb AC 60/3 

Následující tabulky zobrazují, kolik času stráví montáží autojeřáb AC 60/3 a jaké 
budou jeho náklady. 

 

PRVEK POČET 
KS 

Nh CELKEM 
h 

SLOUP S1 14 0,71 9,9 
SLOUP S2 8 0,59 4,7 
SLOUP S3 0 0,59 0 
PŘÍČEL P1 3 0,62 1,9 
PŘÍČEL P2 16 0,62 9,9 
PŘÍČEL P3 3 0,52 1,6 
PŘEDPJATÝ PANEL D1 35 0,4 14 
PŘEDPJATÝ PANEL D2 30 0,4 12 
SCHODIŠŤOVÁ DESKA 0 0,48 0  

Suma 54h 
Tabulka 38: Tabulka časového vytížení autojeřábu AC 60/3 

Cena pronájmu autojeřábu (54h) 2 700,-/hod 
Cena dopravy autojeřábu (2x40km) 120,-/km 
Pronájem autojeřábu 145 800,- 
Doprava autojeřábu 9 600,- 
Cena dopravy protizátěže (2x40km) 70,-/km  
Prostoj nákladního automobilu (2x1h) 800,-/hod 
Náklady na dopravu protizátěže 7 200,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 161 000,- 

Tabulka 39:Kalkulace ceny autojeřábu AC 60/3 

10.2.5.3 Autojeřáb AC 120-1 

Následující tabulky zobrazují, kolik času stráví montáží autojeřáb AC 60/3 a jaké 
budou jeho náklady. 
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PRVEK POČET 
KS 

Nh CELKEM 
h 

SLOUP S1 2 0,71 1,4 
SLOUP S2 4 0,59 2,4 
SLOUP S3 4 0,59 2,4 
PŘÍČEL P1 6 0,62 3,7 
PŘÍČEL P2 0 0,62 0 
PŘÍČEL P3 2 0,52 1 
PŘEDPJATÝ PANEL D1 0 0,4 0 
PŘEDPJATÝ PANEL D2 0 0,4 0 
SCHODIŠŤOVÁ DESKA 0 0,48 0  

Suma 10,9h 
Tabulka 40: Tabulka časového vytížení autojeřábu AC 120-1 

 
Cena pronájmu autojeřábu (11h) 5 000,-/hod 
Cena dopravy autojeřábu (2x40km) 150,-/km 
Pronájem autojeřábu 55 000,- 
Doprava autojeřábu 12 000,- 
Cena dopravy protizátěže (2x40km) 85,-/km  
Prostoj nákladního automobilu (2x1h) 1000,-/hod 
Náklady na dopravu protizátěže 8 800,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 75 800,- 

Tabulka 41: Kalkulace ceny autojeřábu AC 120-1 

10.2.5.4 Součet nákladů za autojeřáby 

Terex Demag AC 40/2L 178 800,-  
Terex Demag AC 60/3 161 000,- 
Terex Demag AC 120-1 75 800,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 415 600,- 

Tabulka 42: Součet nákladů za autojeřáby Terex Demag 

I přes optimalizaci ceny nákladů na autojeřáby je tato cena stále vyšší než náklady na 
věžový jeřáb (310 000,-). 

10.2.6 Položkový rozpočet montáže železobetonového 
skeletu 

Souběžně s kalkulací ceny za pronájem autojeřábů jsem v programu BUILDpower S 
vytvořil položkový rozpočet v cenové úrovni II/2016. Rozpočtované náklady na 
provedení železobetonové skeletu jsem stanovil na 3,1mil bez DPH. Samotná montáž pak 
580 000,- viz příloha položkový rozpočet. Náklady na přesun hmot jsou zde vyčísleny na 
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189 000,- bez DPH. Cena 310 000,- za použití zvedacího mechanismu se mi tedy zdá 
stále příliš vysoká. 

Rozhodl jsem se tedy, že pro snížení nákladů na zvedací mechanismus rozšířím 
pracovní četu o další tři pracovníky, přičemž dělníci budou osazovat více prvků zároveň.  
Montážní proces tedy zkrátím na polovinu. Nedojde tedy k úspoře nákladů za dopravu 
strojů, ale pouze za jejich pronájem. 

10.2.7 Kalkulace ceny jeřábu pří zrychlení montáže 

10.2.7.1 Věžový jeřáb SÁEZ S60A 

Doprava na stavbu 40 000,- 
Montáž (včetně autojeřábu a revizí) 80 000,- 
Nájem  30 000,- 
Demontáž 75 000,- 
Doprava ze stavby 40 000,- 
Spotřeba energií, 672,-/den 7 500,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 272 500,- 
NÁKLADY V PŘEPOČTU NA HODINU (85h) 3 205,- 

Tabulka 43: Náklady na věžový jeřáb po zrychlení montáže 

10.2.7.2 Autojeřáby Terex Demag 

Cena pronájmu autojeřábu (52h) 1 600,-/hod 
Cena dopravy autojeřábu (2x40km) 85,-/km 
Pronájem autojeřábu 83 200,- 
Doprava autojeřábu 6 800,- 
Cena dopravy protizátěže (2x40km) 50,-/km  
Prostoj nákladního automobilu (2x1h) 800,-/hod 
Náklady na dopravu protizátěže 5 600,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 95 600,- 

Tabulka 44: Kalkulace ceny autojeřábu AC 40/2L po zrychlení montáže 

 
Cena pronájmu autojeřábu (27h) 2 700,-/hod 
Cena dopravy autojeřábu (2x40km) 120,-/km 
Pronájem autojeřábu 72 900,- 
Doprava autojeřábu 9 600,- 
Cena dopravy protizátěže (2x40km) 50,-/km  
Prostoj nákladního automobilu (2x1h) 800,-/hod 
Náklady na dopravu protizátěže 5 600,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 88 100,- 

Tabulka 45: Kalkulace ceny autojeřábu AC 60/3 po zrychlení montáže  
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Cena pronájmu autojeřábu (5h) 5 000,-/hod 
Cena dopravy autojeřábu (2x40km) 150,-/km 
Pronájem autojeřábu 25 000,- 
Doprava autojeřábu 12 000,- 
Cena dopravy protizátěže (2x40km) 85,-/km  
Prostoj nákladního automobilu (2x1h) 1000,-/hod 
Náklady na dopravu protizátěže 8 800,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 45 800,- 

Tabulka 46: Kalkulace ceny autojeřábu AC 120-1 po zrychlení montáže 

 
Terex Demag AC 40/2L 95 600,-  
Terex Demag AC 60/3 88 100,- 
Terex Demag AC 120-1 45 800,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 229 500,- 

Tabulka 47: Součet nákladů za autojeřáby Terex Demag po zrychlení montáže 

Výsledná cena za pronájem autojeřábů se mnohem více blíží rozpočtované ceně. 

10.3 Závěr 

10.3.1.1 Rekapitulace 

Na závěr bych chtěl poděkovat oběma společnostem za poskytnutí jejich cen. 
Jmenovitě p. Lipákovi a p. Kosíkovi.  

Rekapitulace cen za pronájem jeřábů před zrychlením montáže: 

• Náklady na měsíční pronájem věžového jeřábu:  310 000,- 
• Náklady na pronájem autojeřábu AC 120-1:  875 800,- 
• Náklady na kombinaci autojeřábů:   415 600,- 

Rekapitulace cen za pronájem po zrychlení montáže: 

• Náklady na půl měsíční pronájem věžového jeřábu: 272 500,- 
• Náklady na pronájem kombinace autojeřábů:  229 500,- 

Z dosažených čísel je zřejmé, že nejnižších nákladů na zvedací mechanismus bude 
dosaženou rychlou a efektivní montáží. Využití věžového jeřábu je vhodné u déle 
trvajících stavebních procesů, neboť většinu nákladů netvoří náklady související 
s pronájmem, ale náklady spojené s dopravou, montáží a demontáží jeřábu. Časovou 
hranici mezi použítím věžového a stavebního jeřábu je zhruba 30denní montáž.  

V poslední fázi jsem se vhodným návrhem zařízení staveniště, pokusil vyhnout 
použití nejtěžšího a nejdražšího jeřábu. Byla navržena dočasná staveništní 
komunikace uvnitř budovaného objektu, která umožní autojeřábu AC 60/3 
namontovat prvky skeletu místo nejtěžšího autojeřábu AC 120-1 
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10.3.1.2 Konečné vyhodnocení a kalkulace ceny 

Volím tedy variantu pronájmu kombinace autojeřábů AC 40/2L a AC 60/3. od 
společnosti Autojeřáby – demolice s.r.o. 

Cena pronájmu autojeřábu (52h) 1 600,-/hod 
Cena dopravy autojeřábu (2x40km) 85,-/km 
Pronájem autojeřábu 83 200,- 
Doprava autojeřábu 6 800,- 
Cena dopravy protizátěže (2x40km) 50,-/km  
Prostoj nákladního automobilu (2x1h) 800,-/hod 
Náklady na dopravu protizátěže 5 600,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 95 600,- 

Tabulka 48: Kalkulace ceny autojeřábu AC 40/2L po zrychlení montáže 

 
Cena pronájmu autojeřábu (33h) 2 700,-/hod 
Cena dopravy autojeřábu (2x40km) 120,-/km 
Pronájem autojeřábu 89 100,- 
Doprava autojeřábu 9 600,- 
Cena dopravy protizátěže (2x40km) 50,-/km  
Prostoj nákladního automobilu (2x1h) 800,-/hod 
Náklady na dopravu protizátěže 5 600,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 105 100,- 

Tabulka 49: Kalkulace ceny autojeřábu AC 60/3, při montáži zbývajících prvků 

 
Terex Demag AC 40/2L 95 600,-  
Terex Demag AC 60/3 105 100,- 
CELKOVÉ NÁKLADY 200 700,- 
Předpokládané náklady na přesun hmot 189 000,- 

Tabulka 50: Konečný součet nákladů za autojeřáby Terex Demag  AC 40/2L AC 60/3 

 
Náklady na samotný pronájem se již blíží rozpočtované ceně. I přesto by měl zhotovitel, 
který není vlastníkem zvedacího mechanismu, promítnout tuto skutečnost do nabídkové 
ceny ve výběrovém řízení a pečlivě zvážit finanční náročnost zakázky. Při špatném 
časovém plánu a neefektivním využití strojů může získaná zakázka velmi snadno skončit 
ve ztrátě. 
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10.4 Limity porovnání 

Na závěr uvádím několik faktorů, které nejsem schopen ovlivnit, a které významnou 
měrou ovlivňují volbu zvedacího mechanismu: 

• Nezkušenost s časovým průběhem montáže. Normohodiny, získané 
z programu BUILDpower, nemusejí být přesné. Rychlost montáže ovlivňuje 
mnoho faktorů, které nejsem schopen odhadnout. Taktéž nejsem schopen 
přesně určit rychlost stroje a jeho časové využití v průběhu montáže každého 
prvku.  

• Kombinace autojeřábů. Kombinace autojeřábů vyžadují velké nároky na 
časové plánování a koordinaci na staveništi. Vzhledem k hodinovým sazbám 
za pronájem strojů mohou prostoje způsobit zhotoviteli velké finanční ztráty. 

• Koordinace pracovníků. Zvětšení velikosti pracovní čety vytváří větší na 
nároky na řídící pracovníky.  

• Ceníkové ceny společností. Ceníkové ceny si společnosti upravují na základě 
dlouhodobé spolupráce a osobních kontaktů. Odhaduji, že sleva z pronájmu by 
se mohla vyšplhat až na 20%, ať už u věžového jeřábu nebo autojeřábu. 

• Zábor veřejného prostranství. Vyhnout se pronájmu nejdražšího autojeřábu, 
lze za předpokladu provedení záboru veřejného prostranství. Tento zábor je 
komplikován dopravou v místě stavby. Navíc při něm také vznikají další 
náklady, např. na prostoj nákladního automobilu při montáži přímo z návěsu. 
 

I přes tyto limity mého návrhu věřím, že se navržená varianta nejvíce blíží skutečnému 
provedení stavby. 

10.5 Zdroje 

[1] Lamex 01 s.r.o., http://www.elektricke-rucni-naradi.cz/ 

[2] Př. č. B.5 – Specifikace dílců montovaného skeletu 

[3] Craneservice Brno s.r.o., http://www.craneservice.cz/ 

[4] Autojeřáby – demolice s.r.o., http://www.jeraby-autojeraby.cz/ 

[5] BUILDpower S – datová úroveň II/2016 
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11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 

11.1 Obecné informace o BOZP 

Tato kapitola bakalářské práce se zabývá řešenou technologickou etapou z pohledu 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Během provádění stavby 
vzniká řada rizik, které mohou vést ke zranění pracovníků a osob stavbou dotčených, 
anebo k poškození stavby. Rizikové situace ve výstavbovém procesu vznikají velkým 
množstvím faktorů. Jedná se zejména o vliv klimatických podmínek, přítomnost velkého 
množství pracovníků na staveništi, používání různých pracovních nástrojů a těžkých 
strojů. Dalším rizikem je složitost výstavbového procesu jako takového. 

Těmto rizikům je možné předcházet dodržováním legislativy. Zdroje rizik 
eliminujeme nejrůznějšími opatřeními. 

11.2 Legislativa 

Základní legislativu zabývající se BOZP v ČR tvoří např.: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním 

odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
• Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úraz, ve znění pozdějších novel 

Základ předpisy pro oblast stavebnictví: 

• Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích novelizováno nařízením 
vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

• Nařízení vlády č.362/2005Sb., 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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11.3 Vybrané části legislativy 

Tato kapitola uvádí vybrané předpisy a odstavce legislativy, a to pouze ty, které se 
přímo dotýkají provádění technologické etapy vrchní hrubé stavby. Pod citovanými 
odstavci je připojen komentář k uvedené problematice, který rozebírá provedené opatření 
na staveništi během této technologické etapy. 

11.3.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

11.3.1.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 
Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit, 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.1] 

Rizika: Vniknutí nepovolaných osob na staveniště, střet vozidel a strojů s pracovníky 

Opatření: Zařízení bude oploceno mobilním oplocením výšky 2m. Toto oploceni bude 
pravidelně kontrolováno, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob na staveniště. Vstup 
i vjezd na staveniště z ulice Hliníky bude řádně označen výstražnou tabulkou, informující 
o zákazu vstupu a vjezdu na staveniště. Pohyb po vozidel po staveništi bude omezen 
maximální rychlostí 10km/h. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 
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dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 
Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 
být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a 
s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.1] 

Riziko: Poranění pracovníků elektrickým proudem, poškození elektrických strojů 

Opatření: Zhotovitel zajistí správný návrh elektrické sítě na stavbě, tak aby nedošlo 
činností strojů a zařízení k přetížení elektrické sítě. Kabel křížící staveništní komunikaci bude 
uložen ve chráničce.  Elektrická rozvodná skříň bude označena a pravidelně kontrolován její 
stav vedoucím pracovníkem. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 
pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených 
v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit 
jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle 
pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a 
pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí 
vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání 
a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
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postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 
pomoci. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.1] 

Rizika: Pád z výšky, zřícení konstrukce, úraz pracovníka vlivem nepříznivých 
klimatický podmínek (např.: podklouznutí, střet s přepravovaným břemenem) 

Opatření: Proti nebezpečí pádu z výšky budou pracovníci chráněni zábradlím nebo 
jistícími prostředky. Pracovníci budou seznámeni s bezpečnou obsluhou použitých 
zvedacích plošin. Vedoucí pracovníci kontrolují dodržení technologických pauz, a 
kontrolují tuhost konstrukce po celou dobu výstavby. Práce budou přerušeny při 
nepříznivých klimatických podmínkách, zejména snížené viditelnosti, nízké teplotě a 
vysoké rychlosti větru. 

11.3.1.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové 
roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.2] 

Rizika: Poškození stroje neodbornou obsluhou anebo ztrátou stability stroje, střet 
stroje a pracovníka, zavalení pracovníka strojem, zřícení přepravovaného břemene 

Opatření: Obsluhu strojů smí zajišťovat pouze řádně kvalifikovaný pracovník, který 
byl proškolen a seznámen s bezpečnostními předpisy pro použití jednotlivých strojů a 
rovněž dbá na to, aby nedošlo k narušení stability stroje. Smí být použité pouze stroje, 
která mají platnou revizi a způsobilý technický stav. Obsluha stroje kontroluje způsobilost 
stroje před každým započetím práce. Autojeřáb má při pohybu po staveništi zapnutou 
zvukovou i světelnou signalizaci. Při pohybů strojů po staveništi je důležitá správná 
vzájemná komunikace pracovníků pomocí předem domluvených zejména zvukových 
signálů. 

 

III. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 
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2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce 
ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.2] 

Riziko: Zaseknutí nářadí do rotujícího bubnu a poranění pracovníka 

Opatření: Obsluha míchačky dbá zvýšené opatrnosti při plnění stroje. Čištění bubnu 
míchačky je dovoleno pouze v případě, že je zastavena rotace bubnu. 

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 
dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v 
této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném 
místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.2] 

Rizika: Uvolnění výsypného zařízení, ztráta stability stroje 

Opatření: Obsluha stroje dbá na zajištění stability výsypného zařízení stroje a během 
manipulace s bubnem stroje. Vozidlo se smí pohybovat pouze po staveništní komunikaci. 

 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí 
musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, 
bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.2] 

Rizika: Zranění pracovníků vyústěním potrubí, poranění oči pracovníků betonovou 
směsí  
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Opatření: Během čerpání betonové směsi kontroluje obsluha stroje jeho stabilitu a 
betonářský pracovník zodpovídá za pevné zajištění vyústění plnícího potrubí. Pracovníci 
nosí ochranné brýle a helmy. 

 

XIII. Stavební výtahy 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s cílem 
zajistit jejich bezpečný provoz. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.2] 

Rizika: Přetížení stroje, přetržení nosného lana 

Opatření: Stavební výtah bude pravidelně podroben kontrolám a revizím. Nesmí dojít 
k překročení nosnosti výtahu. 

 

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

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího 
rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s 
návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, 
učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.2] 

Rizika: Odcizení stroje, manipulace neoprávněnou osobou se strojem, samovolný 
pohyb stroje, poškození stroje 

Opatření: Obsluha stroje jej zajistí proti samovolnému pohybu zaklínováním a 
zatažením ruční brzdy. Obsluha rovněž vyjme klíče ze zapalování, tak aby nedošlo 
k manipulaci se strojem neoprávněnou osobou. Obsluha kontroluje stav stroje a 
neprodleně zajistí nahlášení závad vzniklých na stroji vedoucímu pracovníkovi. 

 

XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí 
podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho 
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pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení 
stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního 
právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na 
stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání 
stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a 
mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby 
s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, 
přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, 
zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn 
proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost 
nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k 
ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn 
náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.2] 

Rizika: Pohyb a ztráta stability stroje během přepravy, ohrožení účastníků silničního 
provozu, přítomnost pracovníků na korbě nákladního vozidla během přepravy 

Opatření: Stroje je nutné přepravovat tak, aby nedošlo k jejich samovolnému pohybu 
a následnému poškození stroje nebo ohrožení fyzických osob v okolí přepravovaného 
stroje. V našem případě se jedná zejména o dopravu vysokozdvižného vozíku, 
manipulační plošiny a čerpadla betonové směsi, které bude dopraveno jak přívěs za 
užitkovým automobilem. Během dopravy stroje se nesmí na korbě stroje vyskytovat 
žádná osoba. Při sjíždění stroje z korby na pevný podklad, nesmí být v okolí přítomny 
nepovolané osoby mimo strojníka a navigátora. Je důležitá neustálá komunikace strojníka 
a navigátora. Tato komunikace probíhá pomocí předem domluvených signálů. 
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11.3.1.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován 
do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, 
aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací 
bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 
bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být 
zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, 
sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah 
tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců 
a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.3] 

Rizika: Ztráta stability skladovaných prvků, ohrožení pracovníka zvedaným břemen, 
ztráta přehledu vedoucích o pohybu osob po staveništi 

Opatření: Skladování materiálu bude na zpevněné, řádně odvodněné ploše 
z betonového recyklátu. Manipulace se zdivem na paletách je možná pouze pomocí 
vysokozdvižného vozíku o maximální nosnosti 1,4t a nebo za pomocí hydraulické ruky 
nebo autojeřábu. Prefabrikované dílce budou skladovány dle TP maximálně do výšky 
1,5m, tak aby nebyla překročena maximální pracovní plocha pro upínání a odepínání 
prvků. Ke každému dílci bude přístup alespoň z jedné strany minimálně 0,75m. 
Manipulace s prefabrikovanými dílci je možná pouze pomocí autojeřábu. Ostatní materiál 
přednostně skladujeme v krytém uzamykatelném skladu. 

 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v 
souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických 
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osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a 
být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce 
je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických 
osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze 
fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné 
závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

IX.3 Odbedňování 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel 
bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do 
výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.3] 

Rizika: Poranění osob přítomných pod bednícím a betonářskými pracovištěm, 
poškození konstrukce, pád pracovníků 

Opatření: Montáž a demontáž bednění, jakožto i samotné betonářské práce atikového 
zdiva budou provedeny pouze z prostoru zhotovené podlahy stropní konstrukce nad 
příslušným podlažím. Betonářský pracovník kontroluje stav bednění, tak aby nedošlo 
k jeho narušení a ztrátě stability, která by vedla k ohrožení fyzických osob. Pod místem 
betonáže bude zakázán pohyb pracovníků. Vertikální doprava bude zajištěna pomocí 
čerpadla betonové směsi. K horizontální dopravě je možné využít ruční kolečka.   

 

X. Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo 
dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat 
vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký 
nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, 
aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability 
zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva 
zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit 
ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické 
práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně 
únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem. 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.3] 

Rizika: Poranění očí pracovníků odstřikující maltou anebo ztrátou stability 
prováděných konstrukcí 

Opatření: Pracovníci nosí předepsané ochranné pomůcky, zejména brýle a helmy. Je 
zakázán pohyb pracovníků po zhotovených konstrukcích před nabitím jejich stability. 
Použití překladů je možné pouze ve shodě s projektovou dokumentací a bude dodrženo 
minimální uložení dané projektem a výrobce. Překlady budou před osazením sepnuty 
rádlovacím drátem minimálně na dvou místech. 

 

XI. Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou 
určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li 
to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění 
i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo 
stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, 
pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického 
postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně 
souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
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9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 
zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se 
provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo 
přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení 
síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a 
zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z 
osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob 
nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn 
podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických 
osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

[N.v.č. 591/2006Sb. – příloha č.3] 

Rizika: Zranění pracovníků přepravovaným dílcem, znehodnocení dílce, zřícení 
konstrukce, pád pracovníků z výšky 

Opatření: Manipulace s prefabrikovanými dílci je možná pouze pomocí autojeřábu, za 
jehož činnost je zodpovědný strojník s platnými zkouškami a lékařským vyšetřením. 
Vázání břemen provádí pouze proškolený vazač s platnými zkouškami. Před zahájením 
prací je nutná kontrola platných revizí lan a zvedacích prostředků.  

Na skládce se prvek očistí na dosedací ploše, zkontroluje se rozměr, celistvost a 
neporušenost prvku. Ze všech stran sloupů a na obou koncích vyznačíme osy pro správné 
prostorové uložení. Pro manipulaci se sloupem slouží předbetonovaná ocelová trubka 
průměru 100mm, která je umístěna v horní třetině sloupu. S ostatními prvky je 
manipulováno pomocí předbetonovaného prvku pro závěs typu DEHA, nebo závlečných 
lan, případně samosvorných kleští. Vazač zajistí prvek a dá znamení jeřábníkovi. Ten 
plynule nazvedne dílec zhruba o 500mm a vazač zkontroluje zavěšení a znovu dá znamení 
jeřábníkovi. Následuje plynulé vztyčení dílce, při kterém musí být vazač vzdálen nejméně 
1,5 násobek délky dílce. Po ustálení prvku přepraví jeřábník dílec na místo montáže. 
Montážní pracovníci dbají zvýšené opatrnosti během manipulace s prvkem a v průběhu 
jeho montáže. Práce budou přerušeny za nepříznivého počasí. 
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11.3.2 Nařízení vlády č.362/2005 Sb. 

11.3.2.1 Příloha č.1 k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných 
přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího 
trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení 
rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu 
vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce 
ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu 
konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí 
(madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, 
případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 
horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8). 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti 
pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně 
po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti 
pádu opět osadí. 

[N.v.č. 362/2005Sb. – příloha č.1] 

Rizika: Pád z výšky, pád z manipulační plošiny 

Opatření: Pro práce ve výškách je na stavbě určena dvojice manipulačních plošin. 
Během montáže je zakázáno, naklánět se přes hranu zábradlí a manipulovat se zajištěním 
dvířek v ochranném zábradlí plošiny. 

 

III. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, 
týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných. 

[N.v.č. 362/2005Sb. – příloha č.1] 
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Riziko: Pád ze žebříku 

Opatření: Použití žebříků na staveništi bude omezeno, přednostně je pro práci na 
staveništi určena dvojice manipulačních plošin. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

[N.v.č. 362/2005Sb. – příloha č.1] 

Rizika: Poškození nástrojů, zranění pracovníků padajícím předmětem 

Opatření: Je zakázáno skladovat materiál na pracovní ploše manipulační plošiny, 
jakožto jej i věšet nebo ukládat na budované konstrukce. Svařovací stroje jsou pevně 
ustanoveny na podlaze manipulační plošiny, ale tak aby nepřekáželi pracovníků při práci. 

 

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

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce 
ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými 
na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny 
postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, 
nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 

[N.v.č. 362/2005Sb. – příloha č.1] 

Riziko: Poranění osob padajícím nástrojem nebo dílcem 

Opatření: Pracovní prostor při práci na manipulační plošině nelze ohraničit. Je zakázán 
pohyb pracovníků pod místem montáže. Pracovníci budou řádně proškoleni a budou 
seznámeni se zákazem pohybu pod pracovištěm. 
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VI. Práce na střeše 

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

c) propadnutí střešní konstrukcí. 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, 
zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. 

[N.v.č. 362/2005Sb. – příloha č.1] 

Riziko: Pád ze střechy 

Opatření: Při montáže konstrukcí z prostoru ploché střechy budou pracovníci chráněni 
osobními ochrannými prostředky proti pádu, jako jsou postroje a zachycovače pádu. 

 

IX. 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. 

[N.v.č. 362/2005Sb. – příloha č.1] 

Rizika: Zraněný pracovníků vlivem nízké teploty, podchlazení anebo viditelnosti, 
ztráta stability pracovní plošiny 

Opatření: Pracovníci neprodleně přeruší montáž při výrazném zhoršení pracovních 
podmínek. Před přerušením prací dokončí osazení anebo stabilizaci konstrukce tak, aby 
nemohlo dojít ke zřícení nebo deformaci konstrukce vlivem nepřízně počasí. Rovněž 
materiál, elektrické stroje a pracovní nářadí je nutné ochránit před zhoršenými 
klimatickými podmínkami.  

 

XI. Školení zaměstnanců 

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

[N.v.č. 362/2005Sb. – příloha č.1] 
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Opatření: Zaměstnanci budou před započetím prací řádně proškoleni a seznámeni 
s možnými riziky práce na staveništi. O tomto školení stavbyvedoucí provede záznam 
do stavebního deníku nebo jiného protokolu, který pracovníci stvrdí svým podpise.  

11.3.3 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

11.3.3.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců jsou 

1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných břemen a na 
namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u pojízdného zařízení jeho stabilita s 
ohledem na předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 

2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 

4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 

5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou pracovní 
polohu zařízení. 

6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné pro 
jejich bezpečné použití. 

7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to zvláštní 
podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno ne-
přepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna bezpečnost 
zaměstnanců. 

8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací místa a 
povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků. 

9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 

10. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho charakteristiku a 
bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 

11. Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, zákazem 
zdvihání osob. 

Zvláštními požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců jsou 

1. Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, použití závěsných lan se 
zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly každý den, kdy je zařízení používáno. 

2. Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 

3. Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění jejich evakuace nebo 
jejich snadného vyproštění. 

4. Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvíhaní zaměstnanců je možné 
jen za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření k zajištění jejich bezpečnosti; obsluha na řídicím 
stanovišti musí mít možnost spolehlivými prostředky komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě 
nebezpečí musí být k dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění zdvihaných 
zaměstnanců. 
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5. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní podmínky 
zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení 
dalších rizik vyplývajících z této situace pro obsluhu a zaměstnance. 

[N.v.č. 378/2001Sb. – příloha č.1] 

Rizika: Znehodnocení dílce a ohrožení zdraví pracovníků vlivem nesprávné volby 
zvedacího prostředku. 

Opatření: Užití zvedacího prostředku v souladu s technologickým a předpisem a návod 
výrobce. 

11.3.3.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen jsou 

1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana 
zdraví zaměstnanců. 

2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná kontrola 
a údržba zařízení. 

3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se zaměstnanci, 
kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha nemůže sledovat dráhu 
zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 

4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a za plné 
součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 

5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována dvěma nebo 
více zařízeními. 

6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou dvě nebo 
více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají. 

7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným zaměstnavatelem, pokud 
není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu 
zajištěno. 

8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu břemene. 

9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní podmínky 
zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí 
odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

[N.v.č. 378/2001Sb. – příloha č.2] 

Riziko: Ohrožení zdraví pracovníků přepravovaným břemenem. 

Opatření: Manipulace s břemeny proběhne v souladu s technologickým předpisem. 
Bude dodržena minimálně šířka manipulačního prostou a maximální výška 
skladovaných prvků nad sebou. 
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11.3.3.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou 

1. Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození zdraví, které 
může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení. 

2. Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech náhodného zadření, 
uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených zařízení; pokud zadření, uváznutí či 
zaseknutí nelze zabránit, je nutné učinit všechna dostupná opatření. 

3. Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo poškození. 

4. Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných podmínek, a to 
ochranným zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní o více než čtvrtinu maximálního 
náklonu, nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný prostor kolem obsluhy, i když naklonění bude větší než 
čtvrtina maximálního náklonu, nebo jiným technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné 
konstrukce nejsou nutné, pokud je zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční 
provedení znemožňuje převrácení; existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze 
používat pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, například bezpečnostními pásy. 

5. Vybavení zdvižného manipulačního vozíku (dále jen „vozík") zařízením k omezení rizika převrácení, 
jako jsou například 

a) ochranná konstrukce pro obsluhu, 

b) konstrukce zabraňující převrácení vozíku, 

c) konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dostatečný bezpečný prostor mezi vozíkem, terénem či 
podlahou, 

d) zádržný systém, zajištující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při 
převrácení vozíku. 

6. Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti, jsou 

a) zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci, 

b) vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, že se pohybuje na vodicím 
zařízení více jednotek, 

c) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vyžaduje-li to bezpečnost zaměstnanců, vybavení 
nouzovou brzdou se snadno přístupným ovládáním nebo automatickými systémy pro případ, že dojde k 
selhání hlavního brzdového a zastavovacího systému, 

d) doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy dostatečné, 

e) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou viditelností 
umožnilo bezpečné používání, 

f) vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, věcných prostředků požární 
ochrany, případně požárně bezpečnostních zařízení; to neplatí, jsou-li tyto umístěny v dosahu pojízdného 
pracovního zařízení, 

g) ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení zařízení, pokud se pojízdné 
zařízení s vlastním pohonem dostane mimo dosah dálkových ovládačů či se v jeho manipulačním prostoru 
vyskytne překážka. 
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7. Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě dopravy zaměstnanců vhodnými 
ochrannými prostředky; přizpůsobení rychlosti, pokud zařízení vykonává pracovní činnost během tažení, 
vlečení nebo nesení. 

[N.v.č. 378/2001Sb. – příloha č.3] 

Rizika: Převrácení manipulačního vozíku, střet pracovníků s manipulačním vozíkem 
nebo kloubovou plošinou 

Opatření: Obsluhovat stroj smí pouze kvalifikovaná a zodpovědná osoba a při 
přerušení prací bude stroj zajištěn před užitím neoprávněnou osobou. Dále bude 
dodržována maximální rychlost na staveništi. 

11.3.3.4 Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou 

1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a jejich bezpečné 
provedení. 

2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem uzamykatelnými 
nebo blokovanými ochrannými zařízeními. 

4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 

5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel uvede 

a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a 
počtu provozních hodin, 

b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 

c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány, 

d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných 
látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny. 

[N.v.č. 378/2001Sb. – příloha č.4] 

Riziko: Užití stroje neoprávněnou osobou 

Opatření: Vedoucí pracovník vede bezpečnostní předpis o pracovnících oprávněných 
k použití jednotlivých strojů a kontroluje jeho dodržování. 
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12 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 
DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY 

12.1 Obecná charakteristika 

12.1.1 Identifikace stavby 

a) Název stavby 

NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU S PRODEJNOU LAMEX 

b) Místo stavby 

Boskovice, prostor mezi ulicemi Hliníky a Otakara Kubína, Katastrální území 
Boskovice 

c) Údaje o žadateli / stavebníkovi 

LAMEX 01, spol. s r.o., Poděbradova 287/111, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 607 25 800 

d) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ing. Milan Hylš, Nám. 9. května 99/10, 680 01 Boskovice 

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, IČ : 449 85 096 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 

veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1003919, 

kontakt:  telefon: +420 777 076 640  

email:  mhyls@tiscali.cz 

Zpracovatel stavební části:  Ing. Milan Hylš, Ing. Jiří Křepela 

12.1.2 Obecné informace o stavbě 

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, vyznačuje se jednoduchým prostorovým 
tvarem, tvořeným dvěma různě objemnými kvádry, osazenými v kolmém směru na sebe, 
se zalícováním fasád v severovýchodním rohu stavby. Horní patro přesahuje obvod 
dolního podlaží směrem ke svahu k ulici Otakara Kubína. Objekt je klasifikován jako 
polyfunkční. Větší část ploch objektu bude využívána k prodejním účelům, navrženy jsou 
dvě samostatné prodejny, z nichž k té hlavní, nacházející se v 1.NP, jsou přičleněny 
skladovací plochy a zázemí pro zaměstnance. Plochy ve 2.NP, mimo druhé prodejny, 
budou využívány jako samostatné administrativní prostory, oddělené od veřejně 
přístupného prostoru stavby. 
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Nosný systém tvoří prutový montovaný skelet s odpovídajícím založením a 
vyzdívaným obvodovým pláštěm z keramického zdiva. Střecha je plochá po obvodu s 
atikami a vnitřními dešťovými vpusťmi. 

12.1.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis bude zpracován pro proces provádění průmyslové 
drátkobetonové podlahy. Podlahové souvrství bude vybudováno nad podkladní 
betonovou deskou. Souvrství bylo navrženo z těchto vrstev: 

• Ochranné vrstva HI: Textilie 300g/m2           1mm 
• hydroizolace:  PVC fólie, např. Fatrafol 803        1mm 
• Ochranná vrstva HI: Betonová mazanina, C12/15 + Textilie   50mm 
• Nášlapná vrstva:  Drátkobeton, C20/25, 20kg/m3             150mm 

Technologický předpis se zabývá zhotovením hydroizolační fólie, včetně jejích 
ochranných vrstev v celém 1.NP. Celková plocha je 1245m2. Drátkobetonová podlaha 
bude vybudována na ochranné vrstvě hydroizolace z prostého betonu v místnostech 108. 
Sklad a 109. Příjem zboží, které mají plochu 322,2m2 a 65m2. Tloušťka drátkobetonové 
podlahy je 150mm. Drátkobetonová podlaha je navržena z betonu C20/25 a množstvím 
rozptýlené výztuže 20kg/m3. Dilatační celky budou tvořeny rastrem o ploše 6 x 6m. 
Dilatační spáry budou vyřezány do hloubky 50mm a zaplněny pružným tmelem. Povrch 
podlahy bude strojně vyhlazen, spolu s provedením vsypu. Na závěr bude povrch betonu 
ošetřen uzavíracím akrylátovým nástřikem. 

12.2 Materiál, doprava, skladování 

12.2.1 Hlavní materiál 

Materiál Spotřeba 
Množství Hmotnost Balení Doprava 

(m2, m3) (t)   
Nášlapná vrstva – drátkobeton, C20/25, 20kg/m3 
Beton prostý C20/25 - 58,1m3 128,8 9m3/buben Autodomícháv

ač Ocelová vlákna 20 kg/m3 - 1,2 9m3/buben 
Akrylátový vsyp 
PANBEX F2 5 kg/m2 - 3,31 25kg/pytel Valník 

Uzavírací nátěr PRO 
SEAL 12 0,15 l/m2 0,093m3 0,084 15l/nádoba Valník 

Ochranná vrstva – betonová mazanina C12/15 
Beton prostý C12/15 - 56,8m3 125 9m3/buben Autodomícháv

ač 
Hydroizolační vrstva – fólie PVC 
PVC Fólie 1,13m2/m2 1407m2 1,84 39m2/rola Nákl. auto. 
Ochranná vrstva – textilie  
Textilie 300g/m2 1,11m2/m2 2764m2 0,42 100m2/rola Nákl. auto. 
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12.2.2 Ostatní materiál 

Ke zhotovení ochranné vrstvy hydroizolace z betonové mazaniny bude zapotřebí 
smrkové bednění z prken tloušťky 150mm a délky 150,4m. Celková plocha je tedy 
22,6m2 smrkového bednění. 

Konstrukční detaily budou řešeny typizovanými spojovacími profily z plechu a 
s vrstvou PVC-P. Jedná se zejména o rohové, koutové a stěnové lišty. 

Pro zhotovení drátkobetonové mazaniny bude zapotřebí smrkového bednění rovněž 
tloušťky 150mm a délky 8,5m. Plocha bednění je tedy 1,28m.  

Dilataci od svislých nosných konstrukcí, bude zajištěna samolepícím dilatačním 
páskem MIRELON, s povrchovou úpravou PE fólií, délka 110m. 

Pro tvorbu bednění bude dále potřeba rádlovací drát a hřebíkový materiál a alespoň 
50ks tesařských skob. 

12.2.3 Doprava 

12.2.3.1 Primární doprava 

Primární doprava zahrnuje veškeré činnosti související s dopravou materiálu na 
staveniště. Betonová směs pro zhotovení drátkobetonové podlahy bude dopravována na 
pracoviště z betonárny Blansko, která je pobočkou společnosti TBG BETONMIX a.s. 
Betonárna má sídlo na ulici Na Brankách 4. Tato společnost disponuje autodomíchavači 
MAN TGS 32.400 o užitečném objemu bubnu 9m3. Betonová směs bude dopravena s 
již vmíchanými ocelovými vlákny. Doprava akrylátových vsypů a uzavíracích nástřiků 
bude zajištěna dodavatel na nákladních automobilech s valníkovou nástavbou. 

Ostatní doplňkový materiál bude dovezen pomocí užitkového vozu CITROEN 
JUMPER s užitným objemem 15m3 a zatížením 1,4t.  

Kompletní návrh dopravních tras je součástí bodu 2 této bakalářské práce. 

12.2.3.2 Sekundární doprava 

Sekundární dopravou se rozumí manipulace s prvky v místě staveniště. Ukládání 
čerstvého betonu bude prováděno pomocí pístového čerpadla PUTZMEISTER P 718 
s výložníkem až 120m. Minimální světlý průměr hadic je 150 mm a přepravní výkon až 
17m3/h. Toto čerpadlo bude dopraveno na stavbu jako přívěs užitného automobilu 
CITROEN JUMPER 

 Pro manipulaci s ostatním materiálem bude na staveništi k dispozici dvojice ručních 
koleček a vysokozdvižný vozík. 
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12.2.4 Skladování materiálu 

Hydroizolační fólie bude skladována v rolích o hmotnosti 52kg, v uzamykatelném 
skladu a originálním obalu chráněna před povětrnostními vlivy. Šířka role je 1,3m. Důraz 
je kladen na ochranu fólie před znečištěním. 

Rovněž textilie bude skladována v uzamykatelném skladu a chráněna před 
povětrnostními vlivy. Šířka role je 2,0m. 

Drátkobetonová směs bude čerpána přímo z autodomíchávače. Odpadá tedy její 
skladování.  

Směs pro vsyp bude dodána v pytlích o hmotnosti 25kg. Skladování materiálu bude 
v uzamykatelných skladech na paletách, tak byl chráněn před mrazem a vlhkostí. 
Maximální doba skladování 12 měsíců je přípustná pouze v originálních neotevřených a 
nepoškozených obalech. Skladování materiálu je povoleno pouze při teplotách 5-30°C. 

Uzavírací nástřik bude dodán v nerezových nádobách o objemu 15 litrů. Skladování 
bude v uzamykatelných skladech. Maximální doba skladování 12 měsíců je přípustná 
pouze v originálních neotevřených a nepoškozených obalech. Skladovaný materiál je 
třeba chránit před mrazem a vysokými teplotami. 

12.3 Předání pracoviště a připravenost staveniště 

Předání pracoviště probíhá za účasti hlavního dozoru stavby, stavbyvedoucího a 
technického dozoru investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 

Staveniště se nachází na pozemku investora a bude oploceno 1,8m vysokým drátěným 
plotem od okolních ploch a pozemků. Na staveniště bude umožněn vjezd š. 4m z ulice 
Hliníky. V areálu se budou nacházet jak sklady, tak zpevněné plochy pro skladování 
materiálu. 

Před převzetím pracoviště pro provedení hydroizolace musí být zhotovena: 

Nosná konstrukce budovy, kterou tvoří základová konstrukce z prefabrikovaných 
patek založených na mikropilotách a montovaný skelet s předpjatými panely. 

Podkladní betonová deska 

Prostupy inženýrských sítí 

Před prováděním drátkobetonové podlahy musí být dále zhotoveny: 

Obvodové výplňové zdivo tvořené keramickými tvárnicemi tl. 300mm, včetně 
vnitřních omítek a osazených výplní otvorů, které musí být zakryté PE foliemi tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

Podkladní betonová mazanina tloušťky 120mm s vloženou na KARI sítí. 
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Příčkové zdivo 

Dále musejí být nachystány a odzkoušeny veškeré rozvody inženýrských sítí. 

12.4 Pracovní podmínky 

12.4.1 Povětrnostní podmínky 

Doporučená teplota vzduchu při provádění hydroizolační vrstvy by neměla klesnout 
pod +5°C. Minimální teplota samotné fólie nutná ke spolehlivé kontrole spojů je 0°C. 
Při provádění izolací lze připustit mírný déšť a vlhký podklad, avšak musí být zajištěno, 
aby byla fólie ve spoji suchá.  

Teplota při provádění betonové podlahy by neměla klesat pod +5°C (během směny). 
Měření teploty probíhá celkem třikrát. První probíhá při příchodu na pracoviště. Druhé 
pak během dopoledne. Poslední probíhá během odpoledních hodin. Podmínky práce 
omezuje teplota v daných případech. Obecně není povolena práce pod -10°C a nad +40°C. 
Relativní vlhkost vzduchu by měla být v rozmezí 50-90%. 

V pracovním prostoru musí být zabráněno vzniku průvanu, přímému lokálnímu 
slunečnímu osvětlení povrchu podlahy a zatékání vody na podlahu. 

Při poklesu teploty pod +5°C je nutné provádět zimní opatření při betonáži jako je 
zakrývání konstrukce, přidávání nemrznoucích složek anebo ohřívání záměsové vody. 

12.4.2 Vybavení staveniště 

Zařízení staveniště bude vybudováno již před prováděním technologické etapy spodní 
stavby. Je navržený vjezd o dostatečné kapacitě, pro dopravu materiálu. Komunikace 
staveniště zajišťují obslužnost všech skladů, skládek a buněk zařízení staveniště. Tyto 
komunikace budou vybudovány z betonového recyklátu, stejně jako zpevněné plochy 
skládek. 

V dostatečném počtu jsou navrženy sanitární kontejnery, šatny a kanceláře 
stavbyvedoucího. 

12.4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni zaměstnanci budou seznámeni s předpisy BOZP, projektovou dokumentací, 
s technologickým postupem a o povinnosti používat osobní ochranné pracovní prostředky 
a pomůcky. Každý pracovník se na konci instruktáže podepíše do příslušného protokolu 
a tím stvrdí obeznámenost s předpisy. 
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12.5 Personální obsazení 

Na betonáž bude osobně dohlížet vedoucí čety. Pracovní stroje budou obsluhovat 
pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. Dělníci mají požadovanou kvalifikaci a 
lékařské osvědčení pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou mít vhodné 
vybavení a budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně 
životního prostředí. 

Četa pro betonářské práce: 

1 x Vedoucí čety – podlahářský technik, řídí a organizuje betonážní práce, dohlíží na 
dodržování BOZP, je zodpovědný za kvalitu provedených prací, kontroluje geometrii 
konstrukcí. 

2 x Strojník – budou zkontrolován strojní průkazy, jsou zodpovědní za ukládání 
betonové směsi finišerem, údržbu a provoz čerpadla 

2 x Podlahářští dělníci – proškoleni v oboru betonářských prací 

1 x Řidič autodomíchavače – řidičský průkaz skupiny C 

1x Pomocný dělník 

Četa pro izolatérské práce bude složena z 5 dělníků: 

1 x Vedoucí čety – izolatér, řídí a organizuje izolatérské práce, dohlíží na dodržování 
BOZP, je zodpovědný za kvalitu provedených prací. 

3 x Izolatér – kvalifikovaní v oblasti provádění hydroizolací 

1 x Pomocný dělník 

12.6 Stroje a pracovní pomůcky 

12.6.1 Velké stroje 

• Autodomíchavač MAN TGS 32.400 o užitečném objemu bubnu 9m3 
• Tahač Volvo FH včetně návěsu, 26t 
• Užitkový automobil CITTROEN JUMPER 
• Čerpadlo PUTZMEISTER P 718 s výložníkem až 120m. Minimální světlý 

průměr hadic je 150 mm a přepravní výkon až 17m3/h. 
• Dvourotorová hladička BARIKELL OL 90 

12.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

• Laserem naváděný finišer SOMERO 
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• Vibrační lišta 
• Plovoucí lišta 
• Řezač spár NTC RZ 170 
• Ruční vsypový vozík s předním strukturovaným válcem 
• Elektrická ruční vrtačka, příklepová 
• AKU vrtačka 
• Úhlová bruska s řeznými kotouči 
• Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem na mPVC 
• Svařovací automat na mPVC, 400V 
• Tryska ke svářecímu přístroji šířky 20mm a 40mm 
• Pila na dřevo 
• Mosazný kartáč 
• Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
• Mosazný přítlačný váleček na detaily 
• Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
• Ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
• Nůžky 
• Vysavač na vodu 
• Montážní žebřík  
• Vysokotlaký čistič 
• Postřikovač, ruční válečky 
• Poroskop 30-40KV, zvon s vývěvou, kovová zkušební jehla 

12.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 

• Kladiva, palice, ocelová páčidla 
• Ocelové úhelníky 
• Sada vrtáků do betonu 
• Rádlovací drát 
• Zednické náčiní, zednické skoby 
• Kbelíky 
• Lopaty 
• Kolečka 
• Smeták 
• Sprej 
• Tužky 

12.6.4 Měřící pomůcky 

• Nivelační přístroj s nivelační latí 
• Pásmo ocelové 50m 
• Svinovací metr 5m 
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• Provázek 50m 
• Laserový dálkoměr 
• Vodováhy 
• Hliníková lať 2m 

12.6.5 Ochranné prvky 

• Pro každého pracovníka budou zajištěny helmy, rukavice, reflexní vesty, 
chrániče sluchu, ochranné brýle, respirátory 

• Pracovník se dostaví ve vhodném pracovním oděvu a pevné obuvi 

12.7 Pracovní postupy 

Před převzetím pracoviště pro provádění izolatérských prací musí být zhotovena: 

• Nosná konstrukce budovy, kterou tvoří základová konstrukce z 
prefabrikovaných patek založených na mikro-pilotách a montovaný skelet s 
předpjatými panely. 

• Podkladní betonová mazanina tloušťky 120mm s vloženou na KARI sítí. 
• Dále musejí být nachystány a odzkoušeny veškeré rozvody inženýrských sítí. 

Pracovní postup: 

• Provedení ochranné vrstvy izolace z textilie 
• Provedení hydroizolační vrstvy z mPVC fólie 
• Provedení vrchní ochranné vrstvy izolace z textilie 
• Provedení ochranné vrstvy z betonové mazaniny tloušťky 50mm 
• Uložení drátkobetonové směsi 
• Zahlazení povrchu betonu a provedení vsypu 
• Aplikace uzavíracího nátěru 
• Řezání dilatačních a smršťovacích spár a jejich zaplnění 

12.7.1 Kontrola podkladu 

Před zahájením betonáže drátkobetonové podlahy bude zkontrolována rovinnost 
podkladní vrstvy, kterou je podkladní betonová deska tloušťky 120mm. Podkladová 
betonová mazanina musí suchá, nedrolivá a dostatečně vyzrálá. Maximální odchylka 
v rovinnosti je +-15mm na 2m lati. Případné výstupky musí být odstraněny broušením. 
Nečistoty zameteny. 

V místech prostupů inženýrských sítí podkladní betonovou deskou, dle projektové 
dokumentace, musejí být zabudovány pevné příruby trubních prostupů a jejich horní 
plocha musí lícovat s povrchem konstrukce. Prostupující trubky budou vedeny konstrukcí 
alespoň v úhlu 75° od svislice. 
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12.7.2 Provedení ochranné vrstvy z textile 

Textilie bude na podkladní betonovou desku položena volně. Na stěnách a svislých 
konstrukcích bude textilie kotvena k hornímu okraji, přimáčknutím pomocí plechového 
spojovacího profilu, na který bude přivařena PVC fólie. 

Textilie bude položena s přesahem 80-100mm. Přesah bude bodově svařen 
horkovzdušným přístrojem. Textilie se lehce nataví a spojí přimáčknutím. 

12.7.3 Provedení hydroizolační vrstvy z mPVC fólie 

Hydroizolační fólie bude na vodorovné ploše volně položena mezi ochranné vrstvy 
hydroizolace. Na svislých stěnách bude fólie ukončena pomocí stěnové lišty 
s naválcovanou vrstvou PVC, která bude kotvena k podkladu po 250-300mm. Jednotlivé 
profily se ukládají s mezerou nejméně 3mm, aby byla umožněna dilatace plechu. 

Fólie se kladou na vazbu s přesahem alespoň 80mm. Šířka role je 1300mm. Role fólie 
bude ukládány v podélném směru budovy. Maximum svarů bude provedeno svářecím 
automatem. V místech většího mechanického namáhání fólie, například v rozích a 
koutech a u pat stěn, bude fólie zdvojena.  

Fólie je spojována pomocí horkovzdušného přístroje. Horkovzdušné svařování 
spočívá v nahřátí povrchu fólie a následném stlačení.  

Před samotným svařováním bude zkouškou na vzorcích fólie nastavena na přístroji 
teplota svařování. Tato teplota závisí na teplotě okolního vzduchu, tloušťce fólie a 
rychlosti svařování. Teplota se pohybuje v rozmezí 350-450°C. Tloušťka fólie je 1mm. 
Svařované plochy musejí být čisté a suché. 

Při pokládce se jednotlivé fólie lehce bodově svaří, tak aby fólie bylo možně v případě 
nesprávného umístění fólie rozpojit. Teprve po kontrole umístění a správného napnutí 
fólie přistoupíme ke svaření.  

Šířka běžných svarů je minimálně 30mm. Při svařování pracovník stojí na spodní fólii 
ve svaru.  

Při svařování ručním přístrojem bude tryska vedena pod úhlem 45°ve směru svařování 
a okraj trysky musí vyčnívat asi 2mm z pod okraje. Nahřáté okraje fólie se k sobě 
přitlačují pryžovým válečkem. Váleček se pohybuje těsně před okrajem trysky od vnitřku 
ke vnějšku fólie a je sním pracováno tak aby bylo zabráněno vytváření záhybů. 

Při práci se svařovacím automatem se tryska přístroje nasune mezi spojované fólie a 
izolatér přístroj pouze vede. 

Místa křížení spojů budou prováděna ručním strojem a důkladně proválečkována. 

Trysku je třeba průběžně čistit od vzniklých usazenin mosazným kartáčkem. 
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12.7.4 Provedení vrchní ochranné vrstvy z textile 

Textilie bude na podkladní betonovou desku položena volně. Na stěnách a svislých 
konstrukcích bude textilie kotvena k hornímu okraji, přimáčknutím pomocí plechového 
spojovacího profilu, na který bude přivařena PVC fólie. 

Textilie bude položena s přesahem 80-100mm. Přesah bude bodově svařen 
horkovzdušným přístrojem. Textilie se lehce nataví a spojí přimáčknutím. 

12.7.5 Provedení ochranné vrstvy z betonové mazaniny 

Betonová mazanina C12/15 bude provedena v tloušťce 50mm. Směs bude na 
staveniště dopravena v autodomíchavači MAN z betonárny Blansko. Horizontální 
přepravu betonové směsi zajistí pístové betonové čerpadlo PUTZMAISTER. Betonová 
směs bude hutněna pomocí vibrační lišty. 

Maximální odchylka v rovinnosti je +-5mm na 2m lati. Výška bude kontrolována 
pomocí nivelačního přístroje a latě. 

Při provádění je pohyb povolen pouze po ochranné textilii. Je zakázán pohyb po 
hydroizolační fólii.   

12.7.6 Bednění a dilatace 

V místech otvorů ve svislých nosných stěnách bude osazeno bednění výšky 150mm. 
Úprava desek a fošen pro bednění bude probíhat za pomocí ruční pily na dřevo. Po 
obvodu svislých konstrukcí bude osazen samolepící dilatační pásek MIRELON tl. 8mm 
a šíře 200mm, který zajistí dilataci podlahy a umožní objemové změny v betonu.   

12.7.7 Uložení drátkobetonové směsi 

Provedená ochranná betonová mazanina musí suchá, nedrolivá a dostatečně vyzrálá. 
Maximální odchylka v rovinnost je +-15mm na 2m lati. Případné výstupky musí být 
odstraněny broušením. 

Drátkobetonová směs bude dovezena na stavbu v autodomíchavači MAN z betonárny 
Blansko. Vlákna budou do betonu přidána již v betonárně, kde dojde k daleko lepšímu 
promíchání směsi Odhadovaná doba dopravy je 27min. Zároveň bude před započetím 
betonáže na pracoviště dopraveno pístové betonové čerpadlo PUTZMEISTER. Toto 
čerpadlo je dopravováno jako přívěs užitného automobilu CITROEN JUMPER. Uložení 
betonové směsi za pomoci betonového čerpadla se zamezí nerovnoměrnému rozmístění 
betonové výztuže v konstrukci, které by mohlo vzniknout při ukládání betonu přímo 
z autodomíchávače. Maximální výška pro ukládání betonové směsi je 1,5m. 

Následně bude drátkobeton hutněn a srovnávám do požadované výšky za pomoci 
laserově naváděného finišeru SOMERO. 
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V případě potřeby může být pro hutnění použita vibrační lišta. Správnou výšku 
v tomto případě zajišťuje rotační laser a plovoucí lať. 

Při ploše 600m2 se předpokládá položení podlahy v jednom celku v jeden den a není 
tedy předpoklad vytvoření pracovních spár v podlaze. 

12.7.8 Zahlazení povrchu betonu a vytvoření vsypu 

Vsyp bude aplikován po lehkém zatuhnutí betonu, ve chvíli kdy je již drátkobeton 
pochozí. Doba aplikace velmi závisí na použité betonové směsi a měla by být stanovena 
po konzultaci s výrobcem. Začátek hlazení je stanoven na 5h po uložení drátkobetonu. 
Hlazení povrchu bude provedeno dvourotorovou hladičkou BARIKELL. 

Po přehlazení bude v první fázi aplikována ½ z celkového množství vsypu PANBEX 
F2. K tomuto účelu slouží vsypový vozík BARTELL MORRISON MS 10A, který zajistí 
rovnoměrné dávkování vsypu. První vrstva bude dávkována v množství 1,5kg/m2. Po 
provlhnutí vsypu se vrstva betonu podruhé přehladí. Následuje aplikace zbývajícího 
množství vsypu. Opět 1,5kg/m2. Následně se opakuje strojní přehlazení v závislosti na 
postupném tvrdnutí desky. 

Nikdy nesmíme přidat vodu na povrch betonu po aplikaci vsypu. 

12.7.9 Aplikace uzavíracího nátěru 

Ihned po ukončení hlazení se aplikuje uzavírací nátěr PRO SEAL 12. Aplikace nátěru 
je stříkáním, případně i za použití válečku. Nátěr bude aplikován v jedné vrstvě. Stříkací 
zařízení je třeba ihned po skončení procesu propláchnout ředidlem C. Tento nátěr zamezí 
rychlému odpařování vody a zvýší odolnost betonu proti obrusu. 

12.7.10 Řezání dilatačních a smršťovacích spár 

Druhý den po betonáži se provede prořezání dilatačních spár do podlahy. K tomuto 
účelu bude použit řezač spár NTC RZ 170, spáry budou vytvořeny v 1/3 hloubky 
drátkobetonu (50mm). Mimo projektovaný rast 6x6m budou prořezány spáry kolem 
každého sloupu. Po 28 dnech od prořezání budou spáry vyplněny pomocí ruční pistole 
trvale pružným tmelem. 

12.8 Jakost a kontrola 

Podrobné informace týkající se jakosti a kvality prováděné konstrukce jsou předmětem 
bodu 13 - Kontrolní a zkušební plán pro provedení drátkobetonové podlahy. 

Během provádění drátkobetonové podlahy musíme provést tyto kontroly: 
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12.8.1 Vstupní kontroly 

• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola podkladu 
• Kontrola materiálu 
• Kontrola skladování 

12.8.2 Mezioperační kontroly 

• Kontrola strojů a zařízení 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola způsobilosti pracovníků a BOZP 
• Kontrola správného provedení ochranné textilie 
• Kontrola provádění hydroizolace 
• Kontrola správné teploty svařování 
• Kontrola křížení fólií 
• Kontrola správného provedení detailů 
• Kontrola provedení svislé hydroizolace 
• Kontrola provedení spojů 
• Kontrola provedení vrchní ochranné vrstvy z textilie 
• Kontrola provádění ochranné betonové mazaniny 
• Kontrola připravenosti podkladu 
• Kontrola provedení bednění a dilatace 
• Kontrola převzetí drátkobetonové směsi 
• Kontrola ukládání betonové směsi 
• Kontrola ošetřování betonové směsi 
• Kontrola zahlazení povrchu betonu 
• Kontrola provedení vsypu 
• Kontrola aplikace uzavíracího nátěru 
• Kontrola řezání dilatačních spár 
• Kontrola vyplnění dilatačních spár 
• Kontrola dodržení technologických pauz 

12.8.3 Výstupní kontroly 

• Kontrola geometrické přesnosti 
• Kontrola čistoty pracoviště 
• Předání pracoviště 
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12.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

V průběhu stavby je třeba dodržovat následující předpisy.  

• Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích novelizováno nařízením 
vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
Přílohy:   
č. 1 – Další požadavky na staveniště 
č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi 
Výtah z přílohy: 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Výtah z přílohy: 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 
koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 
č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
č. 5 - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
č. 6 – Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Přílohy: 
Příloha č. 1:Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání břemen a zaměstnanců 
Příloha č. 2: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
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Příloha č. 3: Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
zařízení 
Příloha č. 4: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
plynulou dopravu nákladů 
Příloha č. 5: Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních 
skladovacích zařízení sypkých hmot 

12.10 Ekologie 

Prováděná stavba neleží v těsné blízkosti obytné zástavby, ale nachází se v průmyslové 
zóně města Boskovice. Proto nemusíme řešit zvláštní opatření ohledně hlučnosti a 
prašnosti. Pracovní doba bude striktně dodržována od 7:00 nejpozději do 19:00. 
Používaná mechanizace nebude vyvíjet nadlimitní vibrace. 

Vozidla opouštějící staveniště budou průběžně očišťovány včetně přilehlé 
komunikace. Na očištění se bude využívat proud vody, pomocí kterého omyty veškeré 
nečistoty. Komunikace dále bude očišťována dělníky za pomocí smetáků a lopat, 
případně proudu vody.  

V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí (nesmí vznikat 
nadměrná prašnosti a hluk). 

Při realizaci budou v místě stavby vznikat určité objemy odpadů, se kterými bude 
nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také 
vyhláškou č. 381/2001 Sb. Odpad se bude třídit. V žádném případě se nebude na stavbě 
pálit nebo jiným způsobem protizákonně likvidovat. Veškerý odpad bude ukládán na 
veřejných skládkách a o všech těchto akcích bude vedena dokumentace. Bude zajišťován 
průběžný úklid staveniště, zejména asfaltové komunikace, s ohledem na současný provoz 
areálu. Stavební mechanizace a dopravní prostředky nesmí v žádném případě bránit 
pohybu ostatních vozů uvnitř areálu podniku. Budou odstaveny na pevných plochách a 
bude zamezeno úniku provozních kapalin a tak i případnému znečištění životního 
prostředí. 

Seznam odpadů: 

17 01 02 Dřevo        recyklace 
17 04 05 Železo a ocel       recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad      odvoz na skládku 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  odvoz na skládku 
17 01 01 Beton       odvoz na skládku 
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo      odvoz na skládku 
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12.11 Zdroje 

• Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadu. 

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

• Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů 

• Českomoravský beton a.s, http://www.transportbeton.cz/ 
• Techfloor s.r.o, http://www.techfloor.cz/ 
• Beton server, https://www.betonserver.cz/ 
• N.T. Plus, s.r.o., http://ntplus.cz/ 
• Tonstav-service s.r.o., http://www.tonstav-service.cz/  
• BV GROUP floor steel a.s., http://www.bvgroup.cz/
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13 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 
POVEDENÍ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY 

Tabulka i textová část kontrolního a zkušebního plánu pro provedení drátkobetonové 
podlahy je obsahem přílohy č. C.6. 

Kontrolní a zkušební a plán obsahuje tyto kontroly: 

13.1.1 Vstupní kontroly 

• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola podkladu 
• Kontrola materiálu 
• Kontrola skladování 

13.1.2 Mezioperační kontroly 

• Kontrola strojů a zařízení 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola způsobilosti pracovníků a BOZP 
• Kontrola správného provedení ochranné textilie 
• Kontrola provádění hydroizolace 
• Kontrola správné teploty svařování 
• Kontrola křížení fólií 
• Kontrola správného provedení detailů 
• Kontrola provedení svislé hydroizolace 
• Kontrola provedení spojů 
• Kontrola provedení vrchní ochranné vrstvy z textilie 
• Kontrola provádění ochranné betonové mazaniny 
• Kontrola připravenosti podkladu 
• Kontrola provedení bednění a dilatace 
• Kontrola převzetí drátkobetonové směsi 
• Kontrola ukládání betonové směsi 
• Kontrola ošetřování betonové směsi 
• Kontrola zahlazení povrchu betonu 
• Kontrola provedení vsypu 
• Kontrola aplikace uzavíracího nátěru 
• Kontrola řezání dilatačních spár 
• Kontrola vyplnění dilatačních spár 
• Kontrola dodržení technologických pauz 
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13.1.3 Výstupní kontroly 

• Kontrola geometrické přesnosti 
• Kontrola čistoty pracoviště 
• Předání pracoviště 

 

13.2 Zdroje 

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

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů     

- Nařízení vlády č.591/2006 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdější novely 
č.136/2016 Sb. 

- Nařízení vlády č.136/2016 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích     

- Zákon č.262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce       

- Zákon č.309/2006 Sb. - Zákon, 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  

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů     

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady         

- ČSN EN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části (2004) 

- ČSN 73 0212 - Kontrola přesnosti - část 3: Pozemní stavební objekty (1997) 

- ČSN P 73 0606 - Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace - Základní 
ustanovení (2000) 

- ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality – Požadavky (2015)   

- ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti (1995) 

- ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (2010) 

- ČSN EN 1779- Nedestruktivní zkoušení - zkoušení těsnosti, Z1 (2004) 

- ČSN EN 74 4505 - Podlahy společná ustanovení (2012)  
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Závěr 
Tématem mé bakalářské práce bylo zpracování technologické etapy hrubé vrchní 

stavby novostavby víceúčelového objektu společnosti Lamex s.r.o.  

Pozornost byla věnována technologickým předpisům pro montáž nosné konstrukce 
prefabrikovaného skeletu a pro provedení drátkobetonové podlahy. Předpis pro realizaci 
drátkobetonové podlahy byl posléze rozšířen i o provedení hydroizolační fólie, včetně 
jejích ochranných vrstev. 

Při zpracování této práce jsem se blíže seznámil s programy CONTEC a BuildPower, 
díky kterým jsem zhotovil položkové rozpočty, časový plán výstavby a bilanci nasazení 
pracovníků.  

Získal jsem mnoho nových poznatků v oblasti realizace staveb a věřím, že tyto 
zkušenosti využiji a dále rozvinu v dalším studiu a ve stavební praxi. 

Petr Sojka, Brno 2017 
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