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Abstrakt 
Obsahem této bakalá�ské práce je stavebn� technologický projekt 

novostavby bytového domu a obecního ú�adu v �eské B�lé. Práce obsahuje 
technologické p�edpisy pro zhotovení hydroizolací, svislých konstrukcí 
z keramického systému Porotherm a polomontované stropní konstrukce Miako.  

Technologické p�edpisy jsou dopln�ny kontrolními a zkušebními plány, 
návrhem za�ízení staveništ� v�etn� technické zprávy, posouzením dopravních 
tras a návrhem strojní sestavy. Dále je �ešena bezpe�nost práce, �asový plán, 
rozpo�et vybraných etap a propo�et dle THU. 
 
Klí�ová slova 
hrubá vrchní stavba, bytový d�m a obecní ú�ad, hydroizolace, zd�ní, 
polomontovaný strop, Porotherm, za�ízení staveništ�, bezpe�nost práce, strojní 
sestava, kontrolní a zkušební plán 
 
Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the structural technological project 
of new apartement building and local council offices in �eská B�lá. The thesis 
contains technological regulations of making damp-proofing, vertical structures 
from Porotherm clay system and half-precast clay-concrete Miako floor 
structures. 
Technological regulations are attached to checking and testing plans, design of 
site equipment including engineering report, assessment transport routes and 
proposal of machine assemblies.  The other supplements are occupational 
safety, time schedule, budget and calculation by THU. 
 
Keywords 
superstructure, apartement building and local council offices, damp proofing, 
masonry, half-precast clay-concrete floor structure, Porotherm, site equipment, 
occupational safety, design of machines, checking and testing plan 
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ÚVOD 
. 

Tématem bakalá�ské práce je realizace technologické etapy vrchní 
stavby bytového domu a obecního ú�adu. Detailn�ji je zam��ena na technologii 
provedení povlakových asfaltových hydroizolací, zhotovení svislých 
keramických konstrukcí a polomontovaných strop�. 

Tento projekt jsem si vybral pro jeho atypický tvar, stavební 
a architektonické �ešení. S objektem jsem se cht�l seznámit také proto, že by 
se nacházel v blízkosti mého bydlišt�, ale z finan�ních d�vod� nebyl 
zrealizován. 

 V této práci �eším technologické p�edpisy pro zhotovení hydroizolací, 
svislých konstrukcí a strop�. Pro zajišt�ní kvality stavby zpracuji pro jednotlivé 
etapy kontrolní a zkušební plány. Dále vypracuji technickou zprávu za�ízení 
staveništ�, posouzení dopravních tras, návrh strojních sestav, bezpe�nost p�i 
práci, rozpo�et pro vybrané etapy a celkový propo�et stavby dle THU. �asová 
návaznost jednotlivých proces� bude znázorn�na v �asovém plánu. 

Pro dopln�ní textové �ásti je vypracována i výkresová �ást, kde budou 
zanesena vhodná schémata a výkresy. 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika�ní údaje  

A.1.1 Údaje o stavb� 

a) název stavby 
Bytový d�m + ú�ad m�styse, �eská B�lá 

b) místo stavby 
�eská B�lá 
583 01 
katastrální území: �eská B�lá 
parcelní �ísla pozemk�: 1567/1, 1586, 1415/1 
sousední parcely:  1/4, 2/2, 4/1, 4/2, 31, 1415/3, 
1415/4, 1517, 1565/1, 1566, 1567/2 

c) p�edm�t dokumentace 
P�edm�tem projektové dokumentace je návrh bytového domu a ú�adu 

m�styse umíst�ného na míst� zbo�eného objektu špýcharu. 

A.1.2 Údaje o žadateli 
M�stys �eská B�lá 
�eská B�lá 146 
�eská B�lá  
582 61 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I�, bylo-li 
p�id�leno, adresa sídla (právnická osoba) 

Ing. Milan Stejskal 
Projektový ATELIER 02, lng. Ladislav Horký 
Smetanovo nám�stí 279, Havlí�k�v Brod 580 01 
l�O 16 258 355 
Dl� 223 _ 61 06 06 2116 
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b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou 
architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik� 
�inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jeho 
autorizace 

Ing. Milan Stejskal 
�eská B�lá 146, �eská B�lá, 582 61 
Živnost. list OHB/92/F/V/V/373 
Typ autorizace: autorizace se všeobecnou 
p�sobností 

c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí dokumentace v�etn� 
�ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
�eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných 
inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, 
pop�ípad� specializací jejich autorizace 
 
Architektonicko-stavební �ešení  

Milan Stejskal  Ing. Arch.,  e.�. �KA 2447 
typ autorizace: autorizace se všeobecnou p�sobností 
�eská B�lá 146, �eská B�lá, 582 61 

  
Požárn� bezpe�nostní �ešení  
    Jaromír Špalek, e.�. �KAIT 1400051 
    obor: požární bezpe�nost staveb 
    specializace: 
    U Pekárny 3560, Havlí�k�v Brod, 580 01 
   
Elektrická za�ízení 
    Tomáš Zvolánek Ing., e.�. �KAIT 0700445 
    obor: pozemní stavby 
    specializace: 
    Parková 1624, Chot�bo�, 583 01 
Vodovod   

Lenka Rechtigová Ing., e.�. �KAIT 1400086 
obor: stavby vodního hospodá�ství a krajinného 
inženýrství 
specializace: stavby zdravotn�technické  
Nádražní 3869, Havlí�k�v Brod, 580 01 

 
Kanalizace, vytáp�ní, vzduchotechnika, plynovod  
    Aleš Praus, e.�. �KAIT 0700519 
    obor: technika prost�edí staveb 
    specializace: zdravotní technika 
    Nádražní 1189, Havlí�k�v Brod, 580 01 
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A.2 Seznam vstupních podklad� 
– územní plán obce 
– regula�ní plán lokality 
– výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapa lokality 
– požadavky stavebníka 
– situace inženýrských sítí 
– geologický pr�zkum 
– hydrogeologický a radonový pr�zkum 
– polohopis a výškopis pozemku  
– �SN, vyhlášky a jiná legislativa vztahující se k dané problematice návrhu 
novostavby bytového domu 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území; zastav�né / nezastav�né území 
Stavební pozemek (katastrální území �eská B�lá, parcelní �ísla 1567/1, 

1586, 1415/1) se nachází v lokalit� poblíž centra m�styse. Pozemek je 
v zastav�ném území obce.  

b) dosavadní využití a zastav�nost území 
V minulosti se zde nacházel tzv. špýchar, který byl z d�vodu havarijního 

stavu v letech 2006 - 2007 zbourán.  

c) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území 
apod.), 

Nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, chrán�né území, 
ani záplavové území. 

d) údaje o odtokových pom�rech 
Území bude odvodn�no do stávající obecní deš	ové kanalizace, odpadní 

splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení. 

e) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 

Bytový d�m v�etn� inženýrských sítí a zpevn�ných ploch je navržen v 
souladu s územn� plánovací dokumentací obce �eská B�lá. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 
Stavba je navržena v souladu s podmínkami vydaného územního 

rozhodnutí, tudíž je zamýšlena v oblasti, kde byla d�íve budova tohoto typu 
územn� plánována.  

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 
Požadavky všech dot�ených orgán� jsou v projektu spln�ny. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení 
Projektová dokumentace toto ne�eší. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 
Projektová dokumentace toto ne�eší. 
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j) seznam pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Dot�ené parcely �.: 1415/1, 1567/1, 1586, 1565/1 
Sousední parcely:  1/4, 2/2, 4/1, 4/2, 31, 1415/3, 1415/4 1517, 1566, 1567/2 

A.4 Údaje o stavb� 

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 
Navrhovaný objekt je novostavbou. 

b) ú�el užívání stavby 
Stavba ur�ena pro bydlení a jako sídlo ú�adu m�styse. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 
Trvalá stavba s p�edpokládanou životností 50 let. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní 
památka apod.) 
Stavba není kulturní památkou. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných 
technických požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a provád�cími 
vyhláškami o obecných požadavcích na výstavbu. Projektová dokumentace 
je zpracována dle vyhlášky �. 268/2009 Sb. O technických požadavcích 
na stavby. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 
z jiných právních p�edpis� 

Zám�r byl v pr�b�hu prací konzultován se všemi dot�enými orgány 
a spole�nostmi dodávající pot�ebná media, požadavky jsou proto spln�ny. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení�
Nejsou. 
  



 

18 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, 
užitná plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / 
pracovník� apod.) 
– po�et nadzemních podlaží      3 
– po�et tzv. upravitelných byt�      10 
– zastav�ná plocha ú�adu M�styse �B     156 m2 
– zastav�ná plocha bytové �ásti      422,4 m2 
– užitková plocha knihovny M�styse �B    118,1 m2 
– zastav�ná plocha celkem      578.4 m2 
– obestav�ný prostor celkem      6022,5 m3 

– po�et parkovacích stání       18 na terénu 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 
s deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a 
emisí apod.) 
Spot�eba vody 
Obytná �ást 
Qp= 14 osob x 160 : 2 240l/d =0,026 l/s 
 
Zam�stnanci 
Qp= 5 zam�stnanc� x 60: 300 l/d = 0,008 l/s 
 
Celkem: 
Qp= 2540 l/d = 0,034 l/s 
Qm= 2540 x 1,6 =4064 l/d = 0,047 l/s 
 
Qh =268 l/hod - obytná �ást 
Qh =86,4 l/hod-zam�stnanci 
 
Celkem 
Qh= 354,4 l/hod 
Qr= 927,1 m3/rok 
 
Spot�eba plynu 
Ú�ad m�styse: Kotel THERM PRO 14 TX o výkonu 5–14 kW. 
Byty: Kotel THERM DUO 50 FT o výkonu 25–45 kW. 
 
Deš	ové vody budou vedeny do deš	ové kanalizace. 
 
Splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení. 
 
Pot�eba elektrické energie – �ešena napojením na elektrickou rozvodnou sí	, 
instalovaný p�íkon 27 kW. 
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j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní 
na etapy) 
P�edpokládané zahájení stavby – únor 2017. 
P�edpokládané dokon�ení stavby – zá�í 2018. 

k) orienta�ní náklady stavby 
– obestav�ný prostor celkem – 6022,5 m3 

– p�edpokládaná cena stavby podle propo�tu stavby dle THU 42 556 961 K� 
s DPH (viz p�íloha �. 13 Propo�et stavby dle THU)  

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 
za�ízení 
SO 01  – objekt bytového domu a ú�adu m�styse  
SO 02 – terénní a parkové úpravy 
SO 03 – dopravní komunikace 
SO 04 – zpevn�né plochy pro parkování  
SO 05 – zpevn�ná plocha nádvo�í 
IO 01 – vodovodní p�ípojka 
IO 02  – p�ípojka deš	ové kanalizace 
IO 03  – splašková kanalizace s jímkou na vyvážení 
IO 04 – p�ípojka elektrického vedení 
IO 05 – plynovodní p�ípojka 
IO 06  – telekomunika�ní p�ípojka 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází v centru m�styse �eská B�lá, tvo�í jej 

parcely �. 1567/1, 1586, 1415/1, které jsou vedeny jako ostatní plocha se 
zp�sobem využití ostatním a ostatní komunikace. Pozemek je mírn� svažitý, 
p�ístupný z místní komunikace a silnic. 

Na pozemku se v minulosti nacházel tzv. špýchar, který byl z d�vodu 
havarijního stavu v letech 2006 - 2007 zbourán. 

Z jižní, východní a západní �ásti pozemek sousedí se zastav�nou 
plochami a nádvo�ími, ze severní strany je umíst�na náves obce.  

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

Proveden byl radonový pr�zkum, byl stanoven nízký radonový index. 
Na základ� tohoto pr�zkumu budou p�ijata opat�ení k zabezpe�ení bezpe�ného 
užívání stavby. Provedení radonového pr�zkumu bylo uskute�n�no v�etn� 
geologické sondy. Záv�ry provedené geologické sondy jsou uvedeny 
v samostatné p�íloze. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 
Na �ešených pozemcích se nacházejí ochranná pásma vedení plynu, 

vody, elekt�iny a deš	ové kanalizace. Vymezení ochranných pásem je 
znázorn�no ve výkrese �. 1 Koordina�ní situace stavby s bližšími dopravními 
vztahy. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavbou dot�ené pozemky se v takovýchto územích nevyskytují.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom�ry v území 
Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 
Stavba bude probíhat na míst� zbo�eného objektu špýcharu. Pozemek 

je z velké �ásti již odklizen, následn� však bude muset být odstran�na veškerá 
poz�stalost po p�vodním objektu. 

Na staveništi se nachází stromy a k�oviny, které je nutné p�ed zahájením 
stavebních prací skátit. Vykácení prob�hne v období vegeta�ního klidu a �ídí se 
vyhláškou �. 222/2014 Sb. „o ochran� d�evin a povolování jejich kácení„, která 
m�ní vyhlášku �. 189/2013 Sb. V okolí staveništ� se nacházejí stromy a 
k�oviny, které však stavbou dot�eny nebudou. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo 
pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

Není t�eba provád�t do�asné ani trvalé zábory zem�d�lského p�dního 
fondu ani pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa. Pozemky jsou vedeny jako 
ostatní plocha. 
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h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Objekt je napojen na místní komunikaci. Dopravní �ešení je navrženo 
jako samostatný objekt a bude obsahovat úpravu sjezdu na silnici ll. t�ídy �. 351 
a vybudování p�íslušných parkoviš	. 

Vodovodní p�ípojka bude provedena ze stávajícího �adu jeho 
prodloužením, vybudováním hydrantu a následným napojením do objektu. 

Kanalizace splašková bude svedena do jímky na vyvážení umíst�né 
v terasovit� upraveném prostoru v okolí objektu. 

Deš	ové vody budou odvodn�ny do obecní deš	ové kanalizace. 
Elektrická p�ípojka – napojení na elektrickou sí	 bude provedeno v sou�innosti 
s fy. �EZ a.s., která bude problematiku �ešit až po podepsání smlouvy 
s odb�ratelem (v sou�asné dob� není znám bod napojení). 

Plynovodní p�ípojka bude z�ízena ze stávajícího plynovodního potrubí. 
Telekomunika�ní p�ípojka bude napojena na stávající sí	. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související 
investice 

Podmi
ující investice – prodloužení vodovodního �adu a vytvo�ení 
napojovacího bodu do elektrické sít�. Z�ízení vodovodního �adu i p�ipojovacího 
bodu bude p�edcházet realizaci stavby. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 
Zám�rem je výstavba bytového domu a ú�adu m�styse. Objekt bude mít 

šikmou valbovou st�echu, dv� nadzemní podlaží a podkroví.  
– po�et nadzemních podlaží     3 
– po�et tzv. upravitelných byt�     10 
– zastav�ná plocha ú�adu M�styse �B    156 m2 
– zastav�ná plocha bytové �ásti     422,4 m2 
– užitková plocha knihovny M�styse �B   118,1 m2 
– zastav�ná plocha celkem     578.4 m2 
– obestav�ný prostor celkem     6022,5 m3 

– po�et parkovacích stání      18 na terénu 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 
Stavba je navržena v souladu s podmínkami vydaného územního 

rozhodnutí a tudíž je zamýšlena v oblasti, kde byla d�íve budova tohoto typu 
územn� plánována.   

Z hlediska urbanistického je daný zám�r v souladu s dotvo�ením prostoru 
návsi vhodným objektem, hlavn� jeho velikostí. 

Budova se nachází mezi objekty bývalého velkostatku a p�vodního 
pivovaru. 
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b) architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a 
barevné �ešení 

Architektonické ztvárn�ní vychází p�edevším z možností orientace domu 
a to severní stranou do návsi, ostatní bytové �ásti pak sm�rem na východ 
a západ. Vstupní prostory pro bytovou �ást a ú�ad m�styse jsou �ešeny 
samostatn�. 

Vzhledem k profilu terénu je objekt rozd�len do dvou úrov
ových �ástí, 
které jsou propojeny trojramenným schodišt�m. P�dorys objektu tvo�í tvar U. 

Objekt je nepodsklepený, obsahuje 1.NP, 2.NP a podkrovní prostor 
vycházející ze zast�ešení objektu valbovou st�echou. 

Stavba bude ve sv�tle šedém odstínu s tmav� hn�dou keramickou 
krytinou. D�ev�né viditelné prvky budou sv�tle hn�dé, zábradlí z nerezav�jící 
oceli. 

B.2.3 Dispozi�ní a provozní �ešení, technologie výroby 
Vstupy do objektu pro byty a do ú�adu m�styse jsou �ešeny odd�len� 

ze severní strany pro ú�ad a ze severní a jižní strany pro byty. Obytná 
a administrativní �ást je od sebe dispozi�n� (stavebn�) odd�lena. 

V �ásti 1.NP se nachází ú�ad m�styse, kde jsou umíst�ny kancelá�e, 
zasedací místnost a sociální zázemí. V tomto podlaží se nachází p�t 
upravitelných byt�. Jeden byt obsahuje p�edsí
, koupelnu, obytnou místnost a 
kuchy
ský kout. V 1.NP se dále nachází zázemí pro byty, spole�enský pokoj, 
obecní byt, dále chodba, skladové kóje a výtah. 

V 2.NP se nachází p�t upravitelných byt�, spole�enský pokoj, obecní byt, 
dále chodba, skladové kóje a výtah. 

V p�dním prostoru je chodba, strojovna výtahu a kotelna. Ostatní 
prostory jsou uvedeny jako p�da. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V objektu je navrženo 10 upravitelných byt�, z toho p�t v 1. NP a p�t 

ve 2. NP, které budou p�ístupné osobním výtahem pro invalidy. Veškeré 
prostory v byt� obsahují bezbariérovou úpravu WC, koupelny, kuchyn� 
a chodeb v�etn� úložných kójí. Obecní ú�ad bude rovn�ž p�ístupný 
bezbariérov�. 

Obecní knihovna bude p�ístupná výtahem ve 2. NP, z tohoto místa vede 
schodišt� na podestu se vstupem do knihovny, na tomto rameni je umíst�na 
výtahová schodiš	ová plošina, která zajiš	uje bezbariérový p�ístup. 

Po�ty parkovacích bezbariérových stání: 
– byty – 5 míst 
– ú�ad m�styse + knihovna – 2 místa. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Obyvatelé budou písemnou formou nabádáni k bezpe�nému užívání 

objektu a jeho prostor. Bezpe�nost p�i užívání bude zajišt�na užitím 
atestovaných stavebních materiál�, které spl
ují p�íslušné hygienické p�edpisy.  
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B.2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební �ešení 
Objekt je navržen jako zd�ný, systém nosných svislých konstrukcí je 

obousm�rný, stropy jsou keramické POROTHERM MIAKO. 
Obvodové konstrukce budou ze zdiva tl. 450 mm, vnit�ní nosné zdivo 

odd�lující byty 365 mm, konstruk�ní výška podlaží u byt� 3 000 mm, u ú�adu 
m�styse 3 500 mm. Objekt bude založen na betonových pasech 
kombinovaných a navazujících na op�rné zdivo terasovitého upraveného 
terénu. Konstrukce krovu bude klasická d�ev�ná, v �ásti nad ú�adem bude 
vynesena pomocí ocelového rámu. St�echa bude navazovat na výrazné 
zd�razn�ní �ímsy d�ev�nými profily kotvenými do nadezdívky a v�nce. Mezi 
takto vytvo�ené prvky bude provedeno horizontální obložení. Výpln� otvor� 
budou provedeny z d�ev�ných lepených europrofil� dopln�ných kovovým 
zábradlím v místech tzv. francouzských oken. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 
Zemní práce 

Stavba bude probíhat na míst� zbo�eného budovy špýcharu. Vyt�žení 
zeminy bude provád�no strojn� a za�išt�ní ru�n�. Zemina bude uskladn�na na 
stavebním pozemku a z velké �ásti zp�tn� použita na násypy na východní 
stran� objektu u op�rných zdí. Odt�žení zeminy stávajícího terénu bude 
provedeno až pod úrove
 podkladních beton� budoucího objektu. Výkopy pro 
základové pásy pod nosnými zdmi budou provedeny v ší�ce 600 mm. Plocha 
pozemku bude upravena pro založení nového objektu p�edepsaným zhutn�ním 
zeminy ur�itých �ástí. Ovlivn�ní zemních prací a základových pom�r� hladinou 
podzemní vody se nep�edpokládá. 
 
Základy 

Objekt bude založen na pásech š. 600 mm z litého prostého betonu pod 
nosnými zdmi. Vrchní �ást pás� (nad terénem) bude zhotovena z betonových 
tvárnic ztraceného bedn�ní. 

Sou�ástí základových konstrukcí jsou podkladní betony tl. 150 mm 
vyztuženy kari sítí 100/100/6. Základy budou také pod op�rnými zdmi. 
 
Svislé konstrukce 

Objekt je navržen jako zd�ný ze systému výrobce POROTHERM. Zdivo 
je navrženo tak, aby spl
ovalo požadavky na tepeln� izola�ní vlastnosti 
vn�jšího zdiva a zvukovou nepr�zvu�nost mezi prostorami byt� a ú�adu 
m�styse. 

Je navrženo obvodové zdivo tl. 450 mm, vnit�ní nosné zdivo odd�lující 
jednotlivé byty a ú�ad tl. 365 mm, nosné zdivo tl. 300 mm a p�í�ky tl. 100 mm 
a 150 mm. 

Vn�jší nosné zdivo je zd�no na maltu POROTHERM PROFI. Ostatní 
konstrukce na zdící maltu M10. 
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Materiálové �ešení zdiva: 
– obvodové zdivo nosné tl. 450 mm – POROTHERM 44 PROFI – tepeln� 
izola�ní st�na 
– vnit�ní zdivo nosné tl. 365 (370) mm – POROTHERM 36,5 AKU – akusticky 
d�lící st�na 
– vnit�ní zdivo nosné tl. 300 mm – POROTHERM 30  
– p�í�kové zdivo (nenosné) tl. 150 mm – POROTHERM 14  
– p�í�kové zdivo (nenosné) tl. 100 mm – POROTHERM 8  
 
Schodišt� 

T�íramenné schodišt� je navrženo jako železobetonové s povrchovou 
úpravou – protiskluzná dlažba. Schodišt� bude opat�eno zábradlím s madly.  
 
Výtah 

V objektu je navržen trak�ní osobní invalidní výtah bez strojovny, který se 
pohybuje z 1.NP do 2.NP. Strojovna je osazena v prostoru nad samotným 
výtahem ve 3.NP a je p�ístupná dví�ky z chodby 3.01. 

Podlaha ve výtahu – protiskluzová krytina ALTRO. Vybavení výtahu 
i kabiny bude odpovídat vyhlášce �. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Vodorovné konstrukce 

Stropy nad jednotlivými podlažími jsou navrženy keramické – systém 
POROTHERM. Strop je tvo�ený cihelnými vložkami MlAKO PTH a 
keramobetonovými stropními nosníky POT. 

Celková tlouš	ka stropu je navržena 290 mm. Použity jsou vložky MlAKO 
23/50 PTH (v. 230 mm), MIAKO 23/62,5 PTH (v. 230 mm), MIAKO 8/50 PTH a 
MIAKO 8/62,5 PTH s nosníky POT (v.175 a 230 mm) a zality betonem C 25/30 
v tl. 60 mm. 

Strop nad schodišt�m, na n�mž bude provedena plochá st�echa, bude 
též z MIAKA v. 230 mm a zalit betonem C 25/30 ve spádu tl. 120 - 60 mm. 

Sou�ástí stropních konstrukcí jsou v�nce, které probíhají po obvodu 
objektu v úrovních strop�. V�nce výšky 290 mm jsou železobetonové, 
vyztuženy ocelovou výztuži a svázány t�mínky. Jsou zatepleny tepelnou izolací 
a z vn�jší strany ukon�eny keramickou v�ncovkou POROTHERM VT 8/29 
(v. 289 mm). 

P�eklady nad okenními a dve�ními otvory v nosných zdech budou 
navrženy z nosných p�eklad� POROTHERM KP 7 r�zných délek. Pr�vlaky 
výšky 250 mm budou �ešeny ze systému POROTHERM jako p�eklad KP XL. 
P�eklady v p�í�kovém zdivu budou tvo�eny plochými p�eklady KP 11,5 
a KP 14,5. 
 
St�echa a krov 

Konstrukce krovu bude klasická d�ev�ná, v �ásti nad ú�adem bude 
vynesena ocelovými rámy. Na st�eše se sklonem 40° budou osazeny viký�e. 
St�echa bude navazovat na výrazné zd�razn�ní �ímsy d�ev�nými profily 
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kotvenými do nadezdívky a v�nce. Mezi takto vytvo�ené prvky bude provedeno 
horizontální obložení. 

Navržena je keramická pálená krytina barvy Nero. Nad schodišt�m bude 
provedena plochá st�echa a v ní osazen výlez. Plochá st�echa bude opat�ena 
zábradlím. 
 
Podlahy 

Nášlapnou vrstvou podlahy bude p�evážn� keramická dlažba, v obytných 
místnostech s kuchyn�mi bude laminátová podlaha, v kancelá�ích 
a místnostech ú�adu bude položen zát�žový koberec. Keramické dlažby budou 
ukon�eny keramickými soklíky, laminátová podlaha a koberce ukon�ovacími 
lištami. 

Všechny podlahy budou mít protiskluzovou úpravu povrchu se 
sou�initelem smykového t�ení nejmén� 0,6. 
 
Výpln� otvor� 

Výpln� otvor� v obvodovém plášti (okna, francouzská okna, vstupní 
dve�e s bo�ním oknem) jsou navržena z d�ev�ných europrofil� v barv� sv�tlého 
dubu. Okna jsou otvíravá a vykláp�cí a musí mít osazeny pákové uzáv�ry 
nejvýše 1100 mm nad podlahou. 

Vnit�ní prosklené st�ny a st�ny s dve�mi jsou plastová, v odstínu sv�tlého 
dubu. Vnit�ní dve�e budou tvo�eny ocelovou lisovanou zárubní hn�dé barvy 
a d�ev�ným dve�ním k�ídlem, p�ípadné sv�tlíky t�chto dve�í budou z mlé�ného 
skla. 

Výpln� otvor� mezi požárními úseky budou mít požadovanou požární 
odolnost stanovenou v požárn� bezpe�nostním �ešení stavby. 
 
Úpravy povrch� 

Vnit�ní povrchy st�n a strop� budou opat�eny vápeno-cementovou 
omítkou POROTHERM UNIVERSAL a vrchní malbou. V koupelnách a WC 
budou keramické obklady do výšky 2000 mm. V kuchy
ských koutech jsou 
navrženy obklady v oblasti kuchy
ské linky ve výšce 800 mm nad podlahou 
a výškou 800 mm. 

Vn�jší strana obvodových st�n bude omítnuta tepeln�-izola�ní omítkou 
POROTHERM TO a poté opat�ena nát�rem odstínu Algier. Na oblast soklu 
bude nanesena marmolitová omítka. 

�ímsy a všechny viditelné d�ev�né prvky na fasád� budou opat�eny 
nát�rem sv�tle hn�dé barvy. D�ev�né nosné prvky a d�ev�né prvky zajiš	ující 
stabilitu objektu budou mimo jiné opat�eny nát�rem proti hnilob�, šk�dc�m 
a pov�trnostním podmínkám. 

Oplechování a okapový systém bude proveden z pozinkovaného plechu 
opat�eného nát�rem tmav� hn�dé barvy. Keramická st�ešní krytina bude 
v barv� Nero. 
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c) mechanická odolnost 
Mechanická odolnost a stabilita bude zajišt�na dle podklad� 

a normalizovaných hodnot použitého systému. Statik provede posouzení, které 
zajistí, aby stavba takto navržená spl
ovala veškeré platné p�edpisy a aby 
zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a jejím užíváním nem�lo za 
následek: 
– z�ícení stavby nebo její �ásti 
– v�tší stupe
 nep�ípustného p�etvo�ení 
– poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného 
vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce 
– poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

B.2.7 Technická a technologická za�ízení 

a) technické �ešení 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít� obce nov� zhotovenými 

p�ípojkami. Jde o p�ípojky vodovodu, deš	ové kanalizace, elektrické p�ípojky 
a nízkotlakou plynovodní p�ípojku. Splaškové vody budou svedeny do jímky 
na vyvážení. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení 
Objekt bude vybaven rozvody technického za�ízení budov – tj. 

zdravotechnické instalace, rozvod plynu, elekt�iny a vytáp�ním. 

c) spot�eby médií 
Spot�eba vody 
Obytná �ást 
Qp = 14 osob x 160 : 2 240l/d = 0,026 l/s 
 
Zam�stnanci 
Qp = 5 zam�stnanc� x 60: 300 l/d = 0,008 l/s 
 
Celkem: 
Qp = 2540 l/d = 0,034 l/s 
Qm = 2540 x 1,6 = 4064 l/d = 0,047 l/s 
 
Qh = 268 l/hod - obytná �ást 
Qh = 86,4 l/hod-zam�stnanci 
 
Celkem 
Qh = 354,4 l/hod 
Qr = 927,1 m3/rok 
 
Spot�eba plynu 
Ú�ad m�styse: Kotel THERM PRO 14 TX o výkonu 5–14 kW. 
Byty: Kotel THERM DUO 50 FT o výkonu 25–45 kW. 
 
Deš	ové vody budou vedeny do deš	ové kanalizace. 
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Splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení. 
 
Pot�eba elektrické energie – �ešena napojením na elektrickou rozvodnou sí	, 
instalovaný p�íkon 27 kW. 
 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpo�et a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� 
nebezpe�ných prostor�, 

b) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, 

c) p�edpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárn� bezpe�nostními 
za�ízeními v�etn� stanovení požadavk� pro provedení stavby, 

d) zhodnocení p�ístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 
techniku v�etn� možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 
Viz samostatná požární zpráva pro daný stupe
 dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
Stavba odpovídá požadavk�m normy �SN 730540-2:2011 Tepelná 

ochrana budov.  Z hlediska energetické náro�nosti budov je tento objekt 
za�azen do skupiny C. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prost�edí 
V�trání 

V�trání objektu bude �ešeno p�evážn� otvíravými okny (otevírání + 
infiltrace). V kuchyních budou nad sporáky umíst�ny typizované recykla�ní 
kuchy
ské digesto�e. WC a koupelny budou odv�trány podtlakov� radiálními 
nást�nnými ventilátory, které budou napojeny na stoupací potrubí vedené 
v instala�ní šacht� a vyvedené nad st�echu objektu, kde bude zakon�eno 
v�trací st�íškou. Strojovna výtahu bude odv�trána do venkovního prostoru 
potrubím (do fasády, �i st�echy) se zakrytými v�tracími m�ížkami, �i v�trací 
st�íškou.  
 
Vytáp�ní 

V budov� budou dva topné systémy, jeden pro ú�ad m�styse a druhý pro 
byty. Topné systémy budou teplovodní dvoutrubkové s nuceným ob�hem topné 
vody.  

Hlavní ležaté rozvodné potrubí bude vedeno v podlaze. K rozvod�m 
bude použito m�d�ných trubek. 

Jako otopné plochy jsou navrženy ocelová desková t�lesa RADIK VKM 
se spodním st�edovým p�ipojením. 
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Oh�ev TV 
Oh�ev TV bude �ešen centráln� v koteln� v 3.NP. 
 
Oslun�ní 

Oslun�ní a osv�tlení obytných místností spl
uje požadavky norem a 
vyhlášky �. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Nadm�rnému 
p�eh�ívání místností zamezí okenní stínící prvky. 
 
Zásobování vodou, odvod splaškových a deš	ových vod 

Zásobování vodou bude �ešeno ze stávajícího vodovodního �adu VaK 
Havlí�k�v Brod a.s. p�es nové rameno vodovodního �adu PVC 90 dlouhého 
75 metr� ústící do p�ípojky PVC DN 50 dlouhé 11 metr�. 

Odpadní splaškové vody od za�izovacích p�edm�t� jsou svedeny 
do ležaté splaškové kanalizace, která vede v základech objektu. Ležatá 
kanalizace bude napojena p�es revizní šachtu do plastové obetonované jímky 
o velikosti 56 m3, která je umíst�na východn� od objektu. 

Deš	ové vody z objektu jsou svedeny do stávající obecní kanalizace, 
která vede na pozemku par. �. 1415/1. 
 
Odpady 

Odpady vzniklé p�i provozu a užívání stavby budou t�íd�ny a odkládány 
do p�edem p�ipravených odpadních nádob. Tyto nádoby budou pravideln� 
vyváženy technickými službami. 
 
P�edpokládaná produkce komunálního odpadu: 
Produkce komunálního odpadu 
na 1 obyvatele [kg/rok] 

Po�et uživatel� 
stavby 

Produkce komunálního 
odpadu celkem [t/rok] 

310 19 5,89 
P�edpokládaná produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele – zdroj �eský 
statistický ú�ad [online]. [cit. 2017-02-24]. Dostupné z: https://www.czso.cz/ 
 

P�i realizaci stavby bude vhodnými opat�eními zajišt�na minimalizace 
negativních vliv� na okolí, zejména prašnost a hluk. Vzniklé odpady budou 
t�íd�ny a pravideln� likvidovány. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího 
prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 
Provedením radonového pr�zkumu bylo zjišt�no nízké radonové riziko. 

Eliminace radonového rizika bude zajišt�na hydroizolací, která bude provedena 
celistv� a spojit� se sva�enými spoji po celé kontaktní ploše objektu. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 
Bludné proudy se nep�edpokládají. 
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c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 
Technická seizmicita se p�edpokládá nízká, bez vlivu na objekt. 

d) ochrana p�ed hlukem 
Stavba spl
uje požadavky na ochranu proti hluku v budovách dle normy 

�SN 730532. Není t�eba �ešit žádná zvláštní protihluková opat�ení. 

e) protipovod�ová opat�ení 
Objekt je mimo záplavové území. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Splašková kanalizace – svedena do jímky na vyvážení, umíst�né v terasovit� 
upraveném prostoru na východní stran� objektu na parcelách �. 1567/1 a 1586. 
Deš	ová kanalizace – vody svedeny do stávající kanalizace na parcele 
�. 1415/1. 
Vodovod  – bude provedeno prodloužení vodovodního �adu (na parcelu 
�. 1415/1), vybudování hydrantu a následné napojením do objektu. 
Elekt�ina – napojení bude �ešit firma �EZ a.s., napojení na elektrickou sí	 bude 
provedeno p�ed zahájením stavby. Napojení bude p�es p�ípojkovou sk�í
 a dále 
bude vedení pokra�ovat podzemním vedením k objektu. 
Plyn – napojení na plynovodní potrubí bude na parcele �. 1565/1. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 
Splašková kanalizace – PVC DN 200, délka 10 metr�, do jímky na vyvážení 
Deš	ová kanalizace – PVC DN 250, délka 1 metr 
Vodovodní p�ípojka – PE DN 50, délka 11 metr� 
Nízkotlaká plynovodní p�ípojka – PE D 32, délka 2,4 metry 

B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 
Objekt je napojen na místní komunikaci, která je ve stávající podob� 

vedena jako místní komunikace. 
Dopravní �ešení je navrženo jako samostatný objekt a bude obsahovat 

úpravu sjezdu na silnici ll. t�ídy �. 351 a vybudování p�íslušných parkoviš	. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
P�íjezd na parkovišt� objektu bude zajišt�n pomocí nov� zbudované 

odbo�ky místní komunikace z parcely �. 1565/1. 

c) doprava v klidu 
Na parcele �. 1567/1 (jižn� od objektu) bude z�ízeno 5 kolmých 

nekrytých bezbariérových parkovacích stání. Na parcele �. 1415/1 
(severozápadn�) bude z�ízeno 13 kolmých nekrytých parkovacích stání, z toho 
2 bezbariérová. 
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B.5 	ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Okolí stavby bude napojeno na dlážd�ný p�ístupový chodník ze strany 

návsi, který p�ejde na okapový št�rkový chodní�ek a jednotlivé terasy 
umož
ující pobyt obyvatel ve venkovním prostoru v p�ízemních bytech. Z jižní 
strany objektu bude z�ízena asfaltová plocha, ostatní plochy budou travnaté 
s dlážd�nými chodní�ky k popelnicím a parkovištím.  Prostor bude upraven 
vhodnou kompozi�ní zelení – viz pohledy a terénní úpravy. 

Stávající zele
 na návsi bude dle dendrologického posouzení upravena 
z hlediska bezpe�nosti, zejména rozpadu �i spadu v�tví p�i nastávající zm�n� 
klimatu. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da, 
Ovzduší 

V pr�b�hu výstavby budou p�ijata opat�ení k zamezení prašnosti (nap�. 
zkráp�ní povrch�). 

P�i užívání stavby nebude docházet ke zvýšené prašnosti zp�sobené 
užíváním objektu. 
 
Hluk 

V pr�b�hu realizace stavby bude okolí objektu vystaveno hluku ze 
stavební �innosti. K minimalizaci hlu�nosti budou použity stroje a za�ízení, které 
mají nízkou úrove
 hlu�nosti. Práce nebudou provád�na v dob� no�ního klidu. 

V pr�b�hu užívání stavby se nep�edpokládá zvýšení hlukové zát�že. 
 
Voda 

Uvažované napojení na deš	ovou kanalizaci je podmín�no souhlasem 
provozovatele této kanalizace, zejména z hlediska kapacitních možností. 
P�i realizaci stavby je nutno dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci 
podzemních vod. 
 
Odpady 

P�i realizaci stavby budou veškeré stavební odpady t�íd�ny 
do p�ipravených nádob a kontejner�, poté odváženy na skládky odpadu. 

Odpady vzniklé p�i provozu a užívání stavby budou t�íd�ny a odkládány 
do p�edem p�ipravených odpadních nádob. Tyto nádoby budou pravideln� 
vyváženy technickými službami. 
 
P�da 

Stavební �innost nesmí zap�í�init zne�išt�ní p�dy (nap�. ropnými 
produkty). 

P�i užívání stavby se nep�edpokládá kontaminace p�dy. 
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b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin�, 

Je nutno dodržet �SN 839061 Vegeta�ní úpravy – ochrana strom�, 
porost� a ploch pro vegetaci p�i stavebních �innostech a vyhlášku �. 222/2014 
Sb. „o ochran� d�evin a povolování jejich kácení„, která m�ní vyhlášku �. 
189/2013 Sb..  

Stavba nemá zásadní vliv na životní prost�edí. 

c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 
Stavba není v území Natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo 
stanoviska EIA, 
Není p�edm�tem PD. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p�edpis�. 
Nenavrhují se. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany 
obyvatelstva. 

Stavba je navržena dle �SN 734301 Obytné budovy, celkové situování 
objektu je navrženo v co možná nejoptimáln�jším uspo�ádání vzhledem k okolní 
zástavb� a provozu, �i užívání p�ilehlých funk�ních ploch. Stavba je v souladu 
s ÚPD sídelního útvaru �eská B�lá. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavební pozemek je p�ístupný z místní komunikace na p. �. 1415/1. 

Staveništ� bude napojeno na zdroj vody a elektrické energie. Stavební �innost 
nevyžaduje p�eložku inženýrských sítí. 

Sjezd na staveništ� bude zpevn�ný a budou na n�m vy�ešeny odtokové 
pom�ry srážkových vod.  

b) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d�evin 

Okolí stavby nevyžaduje zvláštní ochranná opat�ení. Stavba bude 
probíhat na míst� zbo�eného objektu. Pozemek je z velké �ásti již odklizen, 
následn� však bude muset být odstran�na veškerá poz�stalost po p�vodním 
objektu. 

Staveništ� musí být zajišt�no proti vniknutí nepovolaných osob po dobu 
výstavby. Místa s p�evýšením nad 500mm musí být zabezpe�eny zábradlím 
normové výšky. K zajišt�ní bezpe�nosti na p�ilehlých komunikacích p�i 
provád�ní stavby bude v p�ípad� pot�eby povolán pracovník stavby (asistence 
p�i pohybu rozm�rných vozidel).  
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c) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 
Není t�eba provád�t do�asné ani trvalé zábory. 

d) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 
Sejmutá zemina a výkopek bude deponován na stavebním pozemku (na 

parcele �. 1415/1) a použit zp�t k terénním úpravám. P�edpokladem je, že 
množství vykopané a sejmuté zeminy bude odpovídat pot�eb� zeminy k úprav� 
terénu. 
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Obrázek C.2.1.1-1: Trasa A (zdroj: [7]) 

Vozidlo:    Renault Midlum 210.16 4x2 2001 
Výchozí místo:    Stavebniny DEK 

Na Hranici 4966/33 
58601 Jihlava 

Délka trasy:     35,3 km 
P�edpokládaná doba cesty: 32 minut 

C. DOPRAVNÍ TRASY A SITUACE STAVBY S ŠÍRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS  

C.1 Informace o míst� stavby 
Staveništ� se nachází v centru m�styse �eská B�lá.  Stavba je umíst�na 

na parcelách �íslo 1415/1, 1567/1 a 1586 KÚ. �eská B�lá. P�ístup na 
staveništ� je ze západní strany ze silnice I. t�ídy �íslo 34 na místní asfaltovou 
komunikaci na p. �. 1415/1. Další možný p�ístup je ze silnice II. t�ídy �íslo 351 
na parcelu �. 1415/1. P�ístup ke stavb� SO 01 je z parcely �. 1415/1 ze severní 
strany a pro stavební stroje p�es místní asfaltovou komunikaci na p. �. 1565/1. 

C.2 Popis tras a dopravy materiálu 

C.2.1 Dodávka materiálu pro zhotovení vodorovných hydroizolací 

C.2.1.1 Trasa A – doprava asfaltových pás� 
Hlavním dodavatelem materiálu pro proces zhotovení hydroizolací budou 

stavebniny DEK Jihlava. Z t�chto stavebnin se budou odebírány asfaltové pásy, 
univerzální a rohové asfaltové tvarovky, manžety a ocelové objímky.  
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Obrázek C.2.1.1-2: Malý nákladní automobil (zdroj: [8]) 

 
Obrázek C.2.1.1-3: Odbo�ky – Jihlava (zdroj: [7]) 

Dopravu zajistí nákladní automobil Mercedes Benz Actros 2540 6x2 s 
nástavbou o p�dorysných rozm�rech 2,45x6,3 metru a s hydraulickou rukou 
Fassi F110B.2.22. Vozidlo bude zajišt�no od firmy Autodoprava L+M sídlící 
v Havlí�kov� Brod�. Trasa je vedena po silnicích I. t�ídy �íslo I/38 a I/34. 
 
Posouzení sm�rových oblouk�, odbo�ek a k�ižovatek na trase A: 
 Pro ov��ení pr�jezdnosti sm�rových oblouk� a k�ižovatek je použita 
metoda tzv. Vle�ných k�ivek. Vle�né k�ivky jsou ohrani�eny obalovými k�ivkami, 
které vyplívají ze sm�rodatného vn�jšího obrysu vozidla a polohy náprav. 

Nákladní vozidlo Mercedes Benz Actros 2540 6x2 lze dle Obrázku 
C.2.1.1-2 zat�ídit do kategorie: Malý nákladní automobil (L > 7,5 m), kde rozvor 
náprav nep�esahuje 5,2 metru a celková délka vozidla 9,46 metru. Podle tohoto 
zat�íd�ní lze z publikace: Vle�né k�ivky pro ov��ování pr�jezdnosti sm�rových 
prvk� pozemních komunikací [10] vy�íst, že vn�jší polom�r zatá�ení vozidla 
bude 9,77 metru.  

 Ov��ení pr�jezdnosti si žádá n�kolik k�ižovatek a jeden kruhový objezd 
na místních komunikacích. Jde o jihlavskou odbo�ku výjezdu ze stavebnin 
(sm�r Havlí�k�v Brod) na ulici Heroltická a z ulice Heroltická na Pavlovu, 
odbo�ky jsou vyzna�eny na obrázku C.2.1.1-3. 

Vn�jší polom�ry odbo�ek jsou 10,3 a 15,2 metru, polom�r zatá�ení 
vozidla je 9,77 metru, což je menší, proto odbo�ky vyhoví. 

  
Kruhový objezd je umíst�n na výjezdu z Jihlavy, nachází se na místní 

komunikaci t�sn� p�ed nájezdem na silnici E59. 
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Obrázek C.2.1.1-4: Kruhový objezd – Jihlava (zdroj: [7]) 

 
Obrázek C.2.1.1-5:  Odbo�ka na staveništ� – �eská B�lá (zdroj: [7]) 

 
Vn�jší polom�r nájezdu na kruhový objezd je 24 metr�, polom�r 

kruhového objezdu 18,0 metru, zatá�ení vozidla je 9,77 metru, proto kruhový 
objezd vyhoví. 
 

Posledními kritickými místy jsou odbo�ky na staveništ� v �eské B�lé. 
První odbo�ka je z komunikace I. t�ídy �íslo I/34 na místní komunikaci na p. �. 
1415/1 a druhá odbo�ka na místní komunikaci z p. �. 1415/1 na p.�. 1565/1. 

Vn�jší polom�ry odbo�ek jsou 23,3 a 13,2 metru, polom�r zatá�ení 
vozidla 9,77 metru, odbo�ky vyhoví. 
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Posouzení nosnosti most� na trase A: 
Komunikace Eviden�ní 

�íslo objektu 
Zatížitelnost 
normální [t] 

Zatížitelnost 
výhradní [t] 

Zatížitelnost 
výjime�ná [t] 

I/38 38 -065C 40 92 120 
I/38 38 -065B 41 87 241 
I/38 38 -065A 41 87 241 
I/38 38 -063 38 70 304 
I/38 38 -062 32 80 196 
I/34 34 -043 32 80 196 
I/34 34 -043A 32 80 196 
I/34 34 -044 27 70 222 
I/34 34 -045 32 80 196 
I/34 34 -045A 32 80 196 
I/34 34 -046 1 32 80 196 

Tab. C.1: Zatížitelnost most� trasy A (zdroj: [9]) 

Pozn.: Výhradní zatížitelnost je maximální hmotnost jediného �ty�nápravového 
vozidla na most�. 

 
Maximální p�ípustná hmotnost vozidla Mercedes Benz Actros 2540 6x2 

je 26,0 tuny, což je mén�, než nejnižší normální zatížitelnost vybraných most�, 
proto není nutné p�ijmout žádné opat�ení pro pohyb vozidla na most�. 

 
Na trase se vyskytuje jeden podjezd na silnici I/38 v Havlí�kov� Brod� 

p�ed sv�telnou k�ižovatkou. Podjezdná výška mostu je 4,95 metru, výška 
vozidla je 3,44 metru, proto podjezd vyhoví. 
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Obrázek C.2.1.2-1: Trasa B (zdroj: [7]) 

Vozidlo:    Ford Transit 2.1 TDCI 
Výchozí místo:    Stavebniny Morávek 

Kyjovská 3535 
580 01 Havlí�k�v Brod 

Délka trasy:     10,2 km 
P�edpokládaná doba cesty: 11 minut 

C.2.1.2 Trasa B – doprava asfaltových lak�, st�rek a drobeného materiálu 
 Dopl
kový materiál (asfaltový penetra�ní lak a st�rka) bude odebírán ze 
stavebnin Morávek v Havlí�kov� Brod�. Doprava bude zajišt�na dodávkou Ford 
Transit 2.1 TDCI. Trasa je vedena po místních komunikacích a silnici I. t�ídy 
I/34. 
 

Posouzení sm�rových oblouk�, odbo�ek a k�ižovatek na trase B: 
 Pro ov��ení pr�jezdnosti sm�rových oblouk� a k�ižovatek je použita 
metoda tzv. Vle�ných k�ivek.  

Dodávku Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 lze dle Obrázku C.2.1.2-2 zat�ídit 
do kategorie: Dodávka/obytný automobil, kde rozvor náprav nep�esahuje 3,95 
metru a celková délka vozidla 6,89 metru. Podle tohoto zat�íd�ní lze 
z publikace: Vle�né k�ivky pro ov��ování pr�jezdnosti sm�rových prvk� 
pozemních komunikací [10] vy�íst, že vn�jší polom�r zatá�ení vozidla bude 
7,35 metru. 
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Obrázek C.2.1.2-2: Dodávka/obytný automobil (zdroj: [8]) 

Ov��ení pr�jezdnosti není pot�eba u tohoto vozidla �ešit, nebo	 tuto 
tém�� identickou trasu projíždí i nákladní automobil Renault Midlum 210.16 4x2, 
2001. Nákladní automobil má však v�tší polom�r zatá�ení, všechna kritická 
místa jsou pro n�j pr�jezdná, z toho vyplívá, že i dodávka Ford Transit 2.2 TDCI 
L4H2 vyhoví. 
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C.2.2 Dodávka materiálu pro zhotovení svislých a vodorovných 
konstrukcí 

C.2.2.1 Trasa C – doprava tvárnic, nosník�, vložek a pytlovaných sm�sí 
Hlavním dodavatelem materiálu pro svislé zd�né a vodorovné keramické 

konstrukce budou stavebniny Š	astná v Libici nad Doubravou. Doprava 
materiálu bude zajišt�na nákladním automobilem Renault Midlum 210.16 4x2 
2001 s nástavbou o p�dorysných rozm�rech 2,45x6,55 metru a s hydraulickou 
rukou Palfinger PK 10000 standard, které je ve vlastnictví této firmy a dodávkou 
Ford Transit 2.2 TDCI L4H2. Trasa je vedena po silnici I. t�ídy I/34, II. t�ídy �íslo 
II/351 a II/344 a III. t�ídy �íslo III/34417. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Obrázek C.2.2.1-1: Trasa C (zdroj: [7]) 

Vozidlo:    Renault Midlum 210.16 4x2 2001, Ford Transit 2.1 
TDCI. 
Výchozí místo:    Stavebniny Š	astná 

Lhotecká 182 
582 77 Libice nad Doubravou 

Délka trasy:     14,3 km 
P�edpokládaná doba cesty: 20 minut 
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Obrázek C.2.2.1-2: Malý nákladní automobil (zdroj: [8]) 

 
Obrázek C.2.2.1-3: Dodávka/obytný automobil (zdroj: [8]) 

Posouzení sm�rových oblouk�, odbo�ek a k�ižovatek na trase C: 
Pro ov��ení pr�jezdnosti sm�rových oblouk� a k�ižovatek je použita 

metoda tzv. Vle�ných k�ivek.  
Nákladní vozidlo Renault Midlum 210.16 4x2 2001 lze dle Obrázku 

C.2.2.1-2 zat�ídit do kategorie: Malý nákladní automobil (L > 7,5 m), kde rozvor 
náprav nep�esahuje 5,2 metru a celková délka vozidla 9,46 metru. Podle tohoto 
zat�íd�ní lze z publikace: Vle�né k�ivky pro ov��ování pr�jezdnosti sm�rových 
prvk� pozemních komunikací [10] vy�íst, že vn�jší polom�r zatá�ení vozidla 
bude 9,77 metru.  

Dodávku Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 lze dle Obrázku C.2.2.1-3 zat�ídit 
do kategorie: Dodávka/obytný automobil, kde rozvor náprav nep�esahuje 
3,95 metru a celková délka vozidla 6,89 metru. Polom�r zatá�ení vozidla je 
7,35 metru. 

 
Pr�jezdnost je nutné ov��it pouze u odbo�ky na staveništ� v �eské B�lé. 

Odbo�ka je z komunikace I. t�ídy �íslo I/34, ve sm�ru od Chot�bo�e, na místní 
komunikaci na p. �. 1415/1. 
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Obrázek C.2.2.1-4: Odbo�ka na staveništ� – �eská B�lá (zdroj: [7]) 

 
Obrázek C.2.2.1-5: Trasa pro nájezd k odbo�ce na staveništ� – �eská B�lá (zdroj: [7]) 

Vn�jší polom�r odbo�ky je 8,8 metru, polom�r zatá�ení nákladního 
automobilu je 9,77 metru, dodávky 7,35 m, odbo�ka nevyhoví pro nákladní 
automobil. Odbo�ku lze použít p�i nájezdu z druhé strany, kdy je polom�r 23,3 
metru – viz Obrázek C.2.1.1-5. Trasa pro nájezd nákladního automobilu z druhé 
strany je �ešena v Obrázku C.2.2.1-5. 

Tato upravená trasa vyhoví, polom�ry odbo�ek jsou v�tší, než 9,77 
metru. 
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Posouzení nosnosti most� na trase C: 
Komunikace Eviden�ní 

�íslo objektu 
Zatížitelnost 
normální [t] 

Zatížitelnost 
výhradní [t] 

Zatížitelnost 
výjime�ná [t] 

II/344 344-010 16 35 116 

Tab. C.2: Zatížitelnost most� trasy C (zdroj: [9]) 

Pozn.: Výhradní zatížitelnost je maximální hmotnost jediného �ty�nápravového 
vozidla na most�. 

 
Maximální p�ípustná hmotnost vozidla Renault Midlum 210.16 4x2 2001 

je 16,0 tuny což je stejn�, jako normální zatížitelnost mostu, proto není nutné 
p�ijmout žádné opat�ení pro pohyb vozidla na most�. 

 
Podjezdy se na této trase nevyskytují, proto není nutné ov��ovat 

podjezdnou výšku. 
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Obrázek C.2.2.2-1: Trasa D (zdroj: [7]) 

Vozidlo:    Mercedes Benz Actros 2540 6x2 
Výchozí místo:    KOVOSTAV 

Humpolecká 3144  
580 01 Havlí�k�v Brod   

Délka trasy:     15 km 
P�edpokládaná doba cesty: 17 minut 

C.2.2.2 Trasa D – doprava hutních výrobk� 
Hutní materiál (sva�ované sít� a žebírkovou výztuž) dodává firma 

KOVOSTAV v Havlí�kov� Brod�. Dopravu výrobk� zajistí nákladní automobil 
Mercedes Benz Actros 2540 6x2 s nástavbou o p�dorysných rozm�rech 
2,45x6,3 metru a s hydraulickou rukou Fassi F110B.2.22. Vozidlo bude 
zajišt�no od firmy Autodoprava L+M sídlící v Havlí�kov� Brod�. Trasa je 
vedena po silnicích I. t�ídy I/34 a I/38. 

 

 
Posouzení sm�rových oblouk�, odbo�ek a k�ižovatek na trase D: 
 Zat�íd�né nákladního automobilu Mercedes Benz Actros 2540 6x2 je 
stejné jako v trase A. Vn�jší polom�r zatá�ení vozidla je 9,77 metru. 

Kritickým místem je odbo�ka na staveništ� v �eské B�lé. První odbo�ka 
je z komunikace I. t�ídy �íslo I/34 na místní komunikaci na p. �. 1415/1 a druhá 
odbo�ka na místní komunikaci z p. �. 1415/1 na p.�. 1565/1. Posouzení t�chto 
bod� bylo provedeno již u trasi A, vyšlo jako vyhovující. 
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Posouzení nosnosti most� na trase D: 
Komunikace Eviden�ní 

�íslo objektu 
Zatížitelnost 
normální [t] 

Zatížitelnost 
výhradní [t] 

Zatížitelnost 
výjime�ná [t] 

I/34 34 -042 32 80 196 
I/38 38 -062 32 80 196 
I/34 34 -043 32 80 196 
I/34 34 -043A 32 80 196 
I/34 34 -044 27 70 222 
I/34 34 -045 32 80 196 
I/34 34 -045A 32 80 196 
I/34 34 -046 1 32 80 196 

Tab. C.3: Zatížitelnost most� trasy D (zdroj: [9]) 

Maximální p�ípustná hmotnost vozidla Mercedes Benz Actros 2540 6x2 
je 26,0 tuny, což je mén�, než nejnižší normální zatížitelnost vybraných most�, 
proto není nutné p�ijmout žádné opat�ení pro pohyb vozidla na most�. 

 
Podjezdy se na této trase nevyskytují, proto není nutné ov��ovat 

podjezdnou výšku. 
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Obrázek C.2.2.3-1: Trasa E (zdroj: [7]) 

Vozidlo: Autodomícháva�i s nástavbou Schwing 
Stetter C3, Basic Line, AM 6 C 

Výchozí místo:    CEMEX Czech Republic, s.r.o. 
Jihlavská 1126 
580 01 Havlí�k�v Brod 

Délka trasy:     15,1 km 
P�edpokládaná doba cesty: 16 minut 

  
Obrázek C.2.2.3-2: Velký nákladní automobil (zdroj: [8]) 

C.2.2.3 Trasa E – transportbeton 
Transportbeton bude dopravován na staveništ� autodomícháva�i 

s nástavbou Schwing Stetter C3, Basic Line, AM 6 C. Výchozí stanovišt� 
vozidel je v betonárn� CEMEX Czech Republic, s.r.o. v Havlí�kov� Brod�. 
Trasa je vedena po silnicích I. t�ídy I/34 a I/38. 
 

Posouzení sm�rových oblouk�, odbo�ek a k�ižovatek na trase E: 
Autodomícháva� je dle tzv. vle�ných k�ivek zat�íd�n do kategorie velký 

nákladní aumobil. Vn�jší polom�r zatá�ení vozidla je tedy 10,05 metru. 

Trasu E tvo�í �ást trasy A, minimální vn�jší polom�r odbo�ek je 
13,2 metru (odbo�ka na staveništi dle trasy A Obrázek C.2.1.1-5), polom�r 
zatá�ení vozidla 10,05 metru, odbo�ky vyhoví. 

Posouzení nosnosti most� na trase E: 
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Maximální p�ípustná hmotnost autodomícháva�e je 26,0 tuny, což je 
mén�, než nejnižší normální zatížitelnost vybraných most� (mosty na silnici I/34 
a I/38 v Tab. C1), proto není nutné p�ijmout žádné opat�ení pro pohyb vozidla 
na most�. 

 
Podjezdy se na této trase nevyskytují, proto není nutné ov��ovat 

podjezdnou výšku. 
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Obrázek C.2.2.4-1: Trasa F (zdroj: [7]) 

Vozidlo:    Dle dodavatele 
Výchozí místo:    LB Cemix s.r.o. 

�ebín 47 
664 23 �ebín 

Délka trasy:     87 km 
P�edpokládaná doba cesty: 1 hodina 33 minuty 

C.2.2.4 Trasa F – silo a suchá maltová sm�s 
Dodávku sila a suché maltové sm�si zajistí firma LB Cemix s.r.o. Silo 

dopraví silonosi�, maltovou sm�s cisterna. P�esná specifikace stroj� není 
k dispozici, proto ov��ení vhodnosti a tras provede dodavatel sm�sí.  

P�edpokládaná trasa je vedena p�es Tišnov, K�ižanov, Ž�ár nad 
Sázavou a P�ibyslav. 
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Obrázek C.2.3.1-1: Trasa G (zdroj: [7]) 

Vozidlo: Mercedes Benz Actros a náv�s SL122/J215 
(EBS) 

Výchozí místo:    Crapet s.r.o. 
Dunávice 
257 44 Dunávice  

Délka trasy:     133 km 
P�edpokládaná doba cesty: 3 hodiny 
 

C.2.3 Doprava samostavitelného je�ábu 

C.2.3.1 Trasa G – je�áb 
Samostavitelný je�áb Potain Igo 32 dopraví spole�nost Crapet s.r.o., 

která je�áby pronajímá. Souprava bude sestávat z taha�e Mercedes Benz 
Actros a náv�su (složeného je�ábu). Dle vyhlášky �.341/2014 Sb. 
„o schvalování technické zp�sobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích“ tato jízdní souprava p�esahuje nejv�tší 
povolené rozm�ry – viz posouzení níže. Závaží je�ábu bude dopraveno po 
stejné trase taha�em s náv�sem. 

Posouzení jízdní soupravy dle vyhlášky �.341/2014 Sb. „O schvalování 
technické zp�sobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích“:  
a. Hmotnost na nápravu: 
Požadavek: Dle § 37, odst. (1) písm. d), bod 3. 
Nejv�tší povolená hmotnost na dvojnápravu p�ípojných vozidel nesmí p�i jejím 
rozvoru od 1,3 m do 1,8 m p�ekro�it 18,00 tun. 
Skute�nost:  
Hmotnost p�ipadající na dvojnápravu je 12,43 t. 
Vyhodnocení: 
12,43 t < 18,00 t » VYHOVUJE 
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b. Hmotnost jízdní soupravy: 
Požadavek: Dle § 37, odst. (2) písm. i) 
Nejv�tší povolená hmotnost silni�ních jízdních souprav nesmí p�ekro�it 48,00 
tun. 
Skute�nost:  
Hmotnost náv�su je 17,74 tuny, taha�e 8,2 tuny, jízdní soupravy 25,94 tuny. 
Vyhodnocení: 
25,94 t < 48,00 t » VYHOVUJE 
 
c. Ší�ka vozidel: 
Požadavek: Dle § 39, odst. (1) písm. a), bod 1. 
Nejv�tší povolená ší�ka vozidel kategorií N a O je 2,55 metru. 
Skute�nost:  
Ší�ka taha�e je 2,50 metru, je�ábu 2,45 metru. 
Vyhodnocení: 
2,50 m < 2,55 m » VYHOVUJE 
 
d. Výška vozidel:  
Požadavek: Dle § 39, odst. (1) písm. b), bod 4. 
Nejv�tší povolená výška jízdní soupravy taha�e s náv�sem je 4,0 metru + 2 %. 
Skute�nost:  
Výška taha�e je 3,93 metru, je�ábu 3,58 metru. 
Vyhodnocení: 
3,93 m < 4,0 m » VYHOVUJE 
 
e. Délka soupravy:  
Požadavek: Dle § 39, odst. (1) písm. c), bod 5. 
Nejv�tší povolená délka jízdní soupravy taha�e s náv�sem je 16,50 metru. 
Skute�nost:  
Délka soupravy �iní 18,4 metru. 
Vyhodnocení: 
18,4 m > 16,50 m » NEVYHOVUJE 
 
Pro nadrozm�rnou dopravu je nutné zajistit pat�i�ná opat�ení, která 
stanoví zákon �.13/1997 „O pozemních komunikacích“. 
*Informace uvedené níže byly zpracovány z vyhlášek �. 341/2014 Sb., �.104/1997 Sb. a ze zákon� 
�.13/1997 Sb., �.634/2004 Sb. 

 
Dle zákona �.13/1997 Sb. § 25, odst. (6), písm. a). je p�eprava zvláš	 

t�žkých nebo rozm�rných p�edm�t� a užívání vozidel, jejichž rozm�ry nebo 
hmotnost p�esahují míru stanovenou zvláštními p�edpisy (vyhláška �.341/2014 
Sb.) chápána jako zvláštní užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace. 

O zvláštním užívání silnic zvláš	 rozm�rnými vozidly, jejichž rozm�ry 
nebo hmotnost p�esahují míru stanovenou zvláštními p�edpisy (vyhláška 
�.341/2014 Sb.), pokud trasa p�epravy p�esahuje územní obvod jednoho kraje, 
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rozhoduje Ministerstvo dopravy – viz zákon �.13/1997 Sb. § 40, odst. 2, 
písm. d). 

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace p�edkládá silni�nímu 
správnímu ú�adu, v našem p�ípad� Ministerstvu dopravy, zhotovitel stavby. 

Žádost dle vyhlášky �. 104/1997 Sb. v aktuálním zn�ní) obsahuje:  
a) ú�el, rozsah a dobu p�epravy, zda a kdy se bude opakovat, 
b) návrh trasy p�epravy s p�esným uvedením pr�b�hu trasy a p�ibližným 
uvedením �asového rozvrhu p�epravy, 
c) druh, typ a státní poznávací zna�ky vozidel, jichž má být p�i p�eprav� použito, 
d) hmotnost vozidla, po�et, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, po�et, rozm�r, 
hušt�ní a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší polom�r otá�ení vozidla 
nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vn�jší polom�r otá�ení, 
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyzna�ením rozm�r� a umíst�ní 
nákladu. 

Dále m�že obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a další opat�ení k 
zajišt�ní bezpe�nosti a plynulosti provozu, ochrany dalších ú�astník� provozu, 
vozovek, most� a drážních za�ízení (p�ejezd�, kolejí, trolejového vedení), 
vedení a jiných inženýrských sítí, vlastník� sousedních nemovitostí apod. 
 

Správní poplatek za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice ve 
vnitrostátní doprav� pro vozidla, která p�esahují pouze nejv�tší p�ípustné 
rozm�ry, �iní dle zákona �.634/2004 Sb. 1200 K� (Položka 35, A. a)). 
 
Dopravní trasa: 

Výchozí stanovišt� stroje je ve skladu v Dunávicích ve st�edo�eském 
kraji. Trasa je vedena z Dunávic do Týnce nad Sázavou po silnici III. t�ídy �íslo 
10513, z Týnce do Benešova po silnici II. t�ídy �íslo 106. P�ed Benešovem 
vozidlo odbo�í na silnici I. t�ídy �íslo 3 ve sm�ru na Tábor, po této silnici 
pokra�uje do Byst�ice, kde odbo�í na silnici II. t�ídy �íslo 111 ve sm�ru 
na Divišov. P�ed Struha�ovem automobil zahne na Vlašim, tj. napojí se na silnici 
II. t�ídy �íslo 112. Ve Vlašimi vozidlo pokra�uje po silnici 112 ve sm�ru na 
Pelh�imov až do K�elovic. V K�elovicích odbo�í na Humpolec na silnici II. t�ídy 
�íslo 129, v Humpolci se napojí na silnici I. t�ídy �íslo 34 ve sm�ru na Havlí�k�v 
Brod. V Havlí�kov� Brod� nákladní automobil odbo�í sm�rem na Prahu na 
silnici I. t�ídy �íslo 38, na okraji Havlí�kova Brodu na Chot�bo�, zp�t na silnici 
I. t�ídy �íslo 34. Této silnice se drží, dokud nedorazí do �eské B�lé. 
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Obrázek C.2.3.1-2: K�ižovatka III/10513 – Dunávice (zdroj: [7]) 

 
Obrázek C.2.3.1-3: K�ižovatka II/111 – Líšno (zdroj: [7]) 

 
Obrázek C.2.3.1-4: K�ižovatka II/112/II/129 – K�elovice (zdroj: [7]) 

Posouzení sm�rových oblouk�, odbo�ek a k�ižovatek na trase G: 
Vn�jší polom�r jízdní soupravy taha�e a je�ábu je 8,5 metru. Pr�jezdnost 

je nutné ov��it u n�kolika sm�rových oblouk�, k�ižovatek a kruhových objezd�. 
Ov��ení pr�jezdnosti si žádá n�kolik k�ižovatek. 
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Obrázek C.2.3.1-5: K�ižovatka II/129 – Humpolec (zdroj: [7]) 

 
Obrázek C.2.3.1-6: K�ižovatka I/34/I38 – Havlí�k�v Brod (zdroj: [7]) 

 Všechny k�ižovatky vyhoví, nebo	 je jejich nejmenší polom�r 10,8 metru 
a vn�jší polom�r soupravy 8,5 metru. Vyhovující je i vjezd na staveništ�, jeho 
polom�r je zobrazen na obrázku C.2.1.1-5. 
 
Posouzení nosnosti most� na trase G: 
Komunikace Eviden�ní 

�íslo objektu 
Zatížitelnost 
normální [t] 

Zatížitelnost 
výhradní [t] 

Zatížitelnost 
výjime�ná [t] 

III/10513 10513 -4 32 80 196 
II/106 106 -007 24 64 156 
I/3 3 -019 16 36 156 
I/3 3 -020 50 107 378 
I/3 3 -021 34 76 127 
I/3 3 -022 50 95 231 
II/111 111 -001 19 48 119 
II/111 111 -002 14 27 63 
II/111 111 -003 29 55 196 
II/111 111 -004 22 40 196 
II/112 112 -007 19 48 117 
II/112 112 -009 26 64 196 
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II/112 112 -010 26 64 196 
II/112 112 -011 19 32 182 
II/112 112 -012 26 64 156 
II/112 112 -013 26 64 156 
II/112 112 -015 24 62 202 
II/112 112 -016 32 80 196 
II/112 112 -017 15 48 117 
II/112 112 -018 41 82 196 
II/112 112 -019 32 80 196 
II/112 112 -020 32 90 196 
II/112 112 -021 32 80 196 
II/112 112 -023 26 64 156 
II/112 112 -024 32 80 196 
II/112 112 -025 24 68 196 
II/112 112 -027 32 80 196 
II/112 112 -028 25 48 157 
II/112 112 -029 26 64 156 
II/112 112 -030 26 64 156 
II/112 112 -031 19 53 185 
II/112 112 -032 19 48 156 
II/112 112 -033 32 80 196 
II/112 112 -034 19 48 156 
II/112 112 -035 15 41 147 
II/112 112 -037 9 29 115 
II/112 112 -038 32 80 196 
II/112 112 -042 38 74 238 
II/112 112 -043 26 48 156 
II/112 112 -044 32 80 196 
II/129 129 -007 24 36 100 
II/129 129 -008 23 49 115 
II/129 129 -009 24 36 100 
II/129 129 -010 32 80 196 
II/129 129 -011 32 80 196 
I/34 34 -038 32 80 196 
I/34 34 -039 32 80 196 
I/34 34 -040 32 80 196 
I/34 34 -041 36 96 313 
I/34 34 -042 32 80 196 
I/38 38 -062 32 80 196 
I/34 34 -043 32 80 196 
I/34 34 -043A 32 80 196 
I/34 34 -044 27 70 222 
I/34 34 -045 32 80 196 
I/34 34 -045A 32 80 196 
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I/34 34 -046 1 32 80 196 

Tab. C.4: Zatížitelnost most� trasy G (zdroj: [9]) 

 
Hmotnost jízdní soupravy je 25,94 tuny, u n�kterých most� je p�ekro�ena 

normální zatížitelnost, není však p�ekro�ena výhradní zatížitelnost žádného 
z most�.  

U most�, kde nebylo dosaženo nejnižší zatížitelnosti, není nutné zavést 
žádné opat�ení; u most� s p�ekro�enou výhradní zatížitelností zajistí osádka 
doprovodného vozidla zastavení provozu z druhé strany mostu (protism�ru) 
a následn� projede nákladní automobil. 

 
Podjezdy se na této trase nevyskytují, proto není nutné ov��ovat 

podjezdnou výšku. 
 

Doprovodné vozidlo: 
Z hlediska bezpe�nosti provozu p�i pr�jezdu jízdní soupravy p�es mosty 

je vhodné doplnit doprovodné vozidlo. Osádka tohoto vozidla bude v p�ípad� 
pot�eby zastavovat provoz v druhém sm�ru pozemní komunikace, dokud 
souprava most nep�ejede. Vozidlo bude vybaveno výstražnou sv�telnou 
signalizací. 

C.3 	ešení dopravy v míst� stavby, situace stavby s bližšími a 
širšími vztahy dopravních tras 
 Odbo�ka na místní komunikaci na parcele 1415/1 ze silnice I/34 má ze 
sm�ru od Havlí�kova Brodu vn�jší polom�r 23,3 metru (obrázek C.2.1.1-5); 
z opa�ného sm�ru, od Chot�bo�e, 8,8 metru (obrázek C.2.2.1-3). Pokud má 
vozidlo jedoucí od Chot�bo�e v�tší vn�jší polom�r zatá�ení, než je 8,8 metru, 
pak využije objíž�ku vyzna�enou na obrázku C.2.2.1-5.  
 Místní komunikace na parcele 1415/1 má ší�ku p�evyšující 5 metr�, tato 
ší�ka je dosta�ující pro pohyb stroj� pot�ebných na staveništi. 
 Odbo�ka z komunikace na parcele �. 1415/1 na komunikaci na parcele 
�. 1565/1 má vn�jší polom�r 13,2 metru (obrázek C.2.1.1-5). Tento polom�r je 
vyhovující, nebo	 žádné z použitých vozidel nemá v�tší polom�r otá�ení. Ší�ka 
místní komunikace na parcele �. 1565/1 má ší�ku v�tší, než 4,5 metru, to se jeví 
jako vyhovující. V p�ípad� pot�eby je možné tuto ší�ku zv�tšit do�asným 
odstran�ním mobilního oplocení na p. �. 1586 a 1567/1. 
 Vjezd ke stavebnímu objektu, SO 01 – Objekt bytového domu a ú�adu 
m�styse, je �ešen z komunikace na parcele �. 1565/1. Hranice mezi touto silnicí 
a stavebním pozemkem je �ešena mobilním oplocením, p�i pr�jezdu stavebních 
stroj� bude toto oplocení do�asn� zrušeno. Obratišt� vozidel je �ešeno 
v k�ižovatce místní komunikace mezi parcelami �. 1415/1 a 1565/1. 
 V míst� staveništ� a jeho blízkém okolí budou umíst�ny zna�ky 
upravující dopravní podmínky. Tvar a vyobrazení dopravního zna�ení stanovuje 
vyhláška �. 294/2015 Sb. kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích. 
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 P�esné umíst�ní zna�ek je znázorn�no na výkrese �. 1 Koordina�ní 
situace stavby s bližšími dopravními vztahy. Stávající zna�ení v okolí stavby je 
vyobrazeno na výkrese �. 2 Situace stavby s širšími dopravními vztahy. 
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D. TECHNOLOGICKÝ P	EDPIS PRO ZHOTOVENÍ 
VODOROVNÉ HYDROIZOLACE 

D.1 Obecné informace 

D.1.1 Úvodní informace 
Název stavby: Bytový d�m + ú�ad m�styse, �eská B�lá 
Místo stavby:  Okres:  Havlí�k�v Brod 
   Obec:   �eská B�lá, 583 01 
   Parcelní �ísla:  1567/1, 1586, 1415/1, 1565/1 
   Katastrální území: �eská B�lá 
 
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Jméno:   M�stys �eská B�lá 

I�O:   00267279 
Adresa:    �eská B�lá �p. 122, 582 61 �eská B�lá 
Telefon:  +420 569 444 171 
E-mail:   podatelna@ceskabela.cz 

 
Projektant: Jméno:   Ing. Milan Stejskal, ATELIER 02 
   I�O:   16258355 
   DI�:   223 – 6106062116 

Adresa: Smetanovo nám�stí 279, Havlí�k�v 
Brod 580 01 

Telefon: +420 732 265 906 
E-mail:  stejskal@atelier02.cz 
 

Údaje o stavb�: Po�et podlaží:    3 
Zastav�ná plocha: ú�ad M�styse �B  156 m2 

      bytová �ást  422,4 m2 

      celkem  578,4 m2 

   Obestav�ný prostor:   6022,5 m3 

   Po�et upravitelných byt�:   10 

D.1.2 Obecné informace o stavb� 
Jedná se o voln� stojící novostavbu bytového domu a ú�adu m�styse. 

Objekt má nepravidelný p�dorysný tvar, je nepodsklepený, obsahuje dv� 
nadzemní podlaží a podkrovní prostor vycházející ze zast�ešení objektu 
valbovou st�echou. 

Stavba se nachází na mírn� svažitém pozemku v centru m�styse �eská 
B�lá. Vzhledem k profilu terénu je d�m rozd�len do dvou úrov
ových �ástí, 
jednotlivé �ásti spojuje vnit�ní trojramenné schodišt�. 

Vstup do objektu je z místní komunikace ze severní strany (jak k byt�m, 
tak do ú�adu), k byt�m dále i z jižní strany ze zpevn�né plochy. 
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D.1.3 Obecné informace o procesu 
Technologický p�edpis �eší zhotovení vodorovné hydroizola�ní vrstvy 

uložené na dvou úrovních podkladního betonu s mírným p�esahem do svislé 
roviny základ�. Souvrství bude tvo�eno asfaltovým penetra�ním lakem a dv�ma 
vrstvami asfaltových pás� v celkové tlouš	ce 8,0 mm. Pro spodní vrstvu 
povlakové hydroizolace bude použit modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou ze skelné tkaniny GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v tlouš	ce 4,0 mm 
a pro vrchní vrstvu modifikovaný pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

Hydroizolace bude provedena ve dvou fázích. V první fázi, v p�edstihu 
zd�ní, dojde ke zhotovení izola�ních vrstev pod veškeré nosné zdivo, p�es 
výškový skok podkladního betonu a ve výtahové šacht�. V druhé fázi dojde 
k provedení hydroizolace i ve zbylé ploše, tato etapa nastane až po provedení 
strop� – tzn. jejich odbedn�ní (odebrání stojek) a p�ed provedením vnit�ního 
nenosného zdiva. 

P�edpis dále �eší separa�ní vrstvu pod zdivo 2. a 3. NP. Tato vrstva se 
skládá z asfaltových pás� IPA V60 S35 a zabezpe�uje dosažení deklarovaných 
akustických vlastností zdiva Porotherm. 

D.2 Materiál, doprava a skladování 

D.2.1 Materiál 

D.2.1.1 Hlavní materiál 
 Podklad povlakové hydroizolace bude tvo�it penetra�ní asfaltový lak 
DenBit BR – Alp. Lak slouží jako podklad pro tepeln� sva�itelné pásy a zárove
 
plní funkci hloubkové penetrace. Je dodáván v 19kg plechovkách. 

Spodní vrstvu povlakové hydroizolace bude tvo�it SBS modifikovaný 
asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v tlouš	ce 4,0 mm. Tento pás 
má hydroizola�ní funkci a brání proniku radonu. Nosnou vložkou pásu je 
sklen�ná tkanina o hmotnosti 200 g/m2, na horním povrchu je opat�en 
separa�ním posypem a na spodní stran� separa�ní PE fólií. Pásy jsou 
dodávány v roli o ší�ce 1,0 metru a délce 7,5 metru. 

Horní vrstvu povlakové hydroizolace tvo�í SBS modifikovaný asfaltový 
pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL v tlouš	ce 4,0 mm. Pás zabra
uje 
proniku vody a radonu. Obsahuje polyesterovou rohož o plošné hmotnosti 
200 g/m2 jakožto nosnou vložku, na horním povrchu je opat�en separa�ním 
posypem a na spodní stran� separa�ní PE fólií. Pásy jsou dodávány v roli o 
ší�ce 1,0 metru a délce 7,5 metru. 

Pro špatn� p�ístupná místa a hydroizolace detail� bude použita asfaltová 
izola�ní st�rka HYDRO BLOK B400. St�rka je dodávána v 10kg kbelících.  
 Separa�ní hydroizolaci pod zdivo 2. a 3. NP bude tvo�it asfaltový pás 
IPA V60 S35 v tl. 3,5 mm. Pás je dodáván v roli o ší�ce 1,0 metru a délce 10 
metr�. 

Množství materiálu v tabulkách uvedených níže vychází z výkazu vým�r 
uvedeného v p�íloze �. 12 Výkaz vým�r. 
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Materiál pro provedení hydroizolace 1.NP  

Název materiálu Po�et [ks] Palet [ks] Hmotnost [t] 
Asfaltový penetra�ní lak Den 
Bit BR-ALP 19kg balení 

12 / 0,23 

GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 7,5 m2/role 

102 5,1 3,45 

ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 7,5 m2/role 

108 5,4 3,66 
 

Asfaltová st�rka HYDRO 
BLOK B400 10kg balení 

2 / 0,02 

Tab. D.1: Materiál – Hydroizolace 1.NP 

Materiál pro provedení separa�ní vrstvy pod zdivo 2. a 3. NP  
Název materiálu Po�et [ks] Palet [ks] Hmotnost [t] 

Asfaltová lepenka IPA V60 
S35 10  m2/role 

44 2,2 2,94 
 

Tab. D.2: Materiál – Separa�ní hydroizolace pod zdivo 2. a 3. NP 

D.2.1.2 Dopl�kový materiál 
Pitná voda (pro roz�ed�ní asfaltové st�rky) 
Stahovací objímky na potrubí 
Polyvinylchloridové manžety na potrubí 
Univerzální a rohové tvarovky 
Technický benzín 

D.2.2 Doprava 

D.2.2.1 Primární doprava 
Dopravu plechovek s asfaltovým penetra�ním lakem a asfaltové izola�ní 

st�rky zajistí dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L4H2. Tento materiál bude 
odebírán ze stavebnin Stavebniny Morávek v Havlí�kov� Brod�. 

Asfaltové pásy, t�snící manžety pro prostup instalací a ocelové objímky 
budou odebírány ze stavebnin DEK Jihlava a na staveništ� budou dovezeny 
nákladním automobilem Mercedes Benz Actros 2540 6x2 s hydraulickou rukou 
Fassi F110B.2.22. Doprava bude zajišt�na firmou L+M sídlící v Havlí�kov� 
Brod�. 

Doprava dopl
kového materiálu a ná�adí bude zajišt�na za pomoci 
dodávky Ford Transit 2.2 TDCI L4H2. 

Pracovníci budou na stavbu dopravováni dodávkou Ford Transit 2.2 
TDCI L2H2 TREND s devíti místy k sezení. 

D.2.2.2 Sekundární doprava 
Složení hmotných b�emen na staveništi zajistí nákladní automobil 

s hydraulickou rukou. Je�áb bude p�i tomto procesu využit až p�i provád�ní 
separa�ní vrstvy z asfaltových pás� pod zdivo vyšších nadzemních podlaží, 
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Obrázek D.2.3: Správné a nesprávné p�emis�ování a skladování asfaltových pás� (zdroj: [5]) 

tedy pro vertikální dopravu palet na strop 1.NP a 2.NP. P�esun asfaltových pás� 
se �ídí obrázkem D.2.3. 

Dopravu mén� hmotných b�emen a materiálu zajistí pracovníci ru�n�, za 
použití kole�ka, kladky nebo vrátku. 

D.2.3 Skladování 
Asfaltová izola�ní st�rka a asfaltový penetra�ní lak bude skladován ve 

vždy uzav�ených plechovkách (z výroby). Plechovky budou uskladn�ny ve 
svislé poloze, na podlaze uzamykatelného skladu. Manžety, ocelové objímky a 
jiný drobný materiál bude taktéž skladován v uzamykatelném skladu. 

Propan-butanové láhve se skladují v uzamykatelném, dob�e v�traném 
skladu mimo dosah slune�ních paprsk�. 

Role asfaltových pás� se skladují nastojato, na paletách, opat�eny 
nepr�hlednou PE fólií zamezující pronikání UV zá�ení. Palety jsou ukládány 
v jedné vrstv� ve svislé poloze a budou umíst�ny na rovné, zpevn�né 
a odvodn�né ploše. Nevhodné ukládání je nazna�eno na Obrázku D.2.3. 

D.3 P�evzetí pracovišt� 
Pracovišt� a jeho vybavení je p�edáno vedoucím �ety provád�jící 

základové konstrukce v�etn� podkladního betonu vedoucímu �ety provád�jící 
hydroizolace. K p�edání dojde za dohledu stavbyvedoucího a stavebního 
dozoru investora. O p�edání pracovišt� bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 

P�ed zapo�etím prací budou již zhotovené veškeré konstrukce základ� 
v�etn� podkladního betonu, tento podklad musí být dostate�n� vyzrálý, pevný a 
bez ostrých výstupk� a trhlin. Musí být osazeny všechny ležaté rozvody 
instalací pod podkladní deskou a svislé rozvody procházející touto deskou, ke 
kterým se bude izolace p�ipojovat. 

Pracovišt� je v �ase p�edání zbaveno odpad� a zbytk� materiálu 
vzniklých v p�edchozím procesu.  
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D.4 Pracovní podmínky 

D.4.1 Pov�trnostní a teplotní podmínky 
Nanášení penetra�ního laku nelze provád�t: 
– b�hem srážek 
– na zmrzlý, mokrý nebo jinovatkou pokrytý podklad 
– p�i teplotách nižších než 5 °C a vyšších, než 35 °C 
– teplota podkladního povrchu je nižší než +8 °C 
– relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 80 % 
– vlhkost podkladu p�evyšuje 6 % objemové hmotnosti 
 
Pokládku asfaltových pás� nelze provád�t: 
– b�hem srážek 
– na zmrzlý, mokrý nebo jinovatkou pokrytý podklad 
– p�i teplotách nižších než 5 °C 
– p�i povrchové teplot� vyšší než 50 °C 
 
Nanášení asfaltové izola�ní st�rky nelze provád�t: 
– b�hem srážek 
– na zmrzlý, mokrý nebo jinovatkou pokrytý podklad 
– p�i teplotách nižších než 5 °C a vyšších, než 30 °C 
 
Manipulaci s b�emeny pomocí je�ábu se musí p�erušit za t�chto 
podmínek: 
– rychlost v�tru p�evyšuje 11 m*s-1 

– dohlednost v míst� práce menší než 30 m 
– teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 °C 
– bou�e, déš	, sn�žení nebo tvo�ení námrazy 

D.4.2 Vybavenost staveništ� 
P�ístup na staveništ� (parcela �.1586 a 1567/1, KÚ. �eská B�lá) je ze 

severní strany, z parcely �. 1415/1 a místní komunikace parc. �. 1565/1. 
 Staveništ� je oploceno mobilním a pevným plotem pro zamezení vstupu 
nepovolaných osob.  
 Na staveništi se z p�edchozí etapy nachází bu
ka stavbyvedoucího a 
mistra, bu
ky s šatnami pracovník�, sklady a hygienická bu
ka s chemickou 
toaletou napojená na staveništní rozvod vody. Hygienická bu
ka není napojena 
na splaškovou kanalizaci, protože má v sob� zabudovanou jímací nádrž, která 
bude pr�b�žn� vyvážena specializovanou firmou. Bu
ky mají napojení na 
elektrickou energii p�es staveništní rozvad��.  
 Za snížené viditelnosti bude staveništ� �ádn� osv�tleno sv�tlomety. 
Plochy pro uskladn�ní materiálu jsou opat�eny betonovým recyklátem a �ádn� 
odvodn�ny. Stroje se na staveništi budou pohybovat pouze na zpevn�ných 
plochách k tomu ur�ených. 

Bližší informace o vybavení staveništ� je uvedena v kapitole 
G. Technická zpráva za�ízení staveništ� pro vybranou technologickou etapu. 
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D.4.3 Instruktáž pracovník�  
Každý pracovník bude obeznámen s projektovou dokumentací, 

staveništ�m a technologickým postupem. Budou též seznámeni s provozními 
podmínkami stavby, BOZP, požárn� bezpe�nostní ochranou a používání 
OOPP. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Vedoucímu pracovní �ety bude p�edána projektová dokumentace. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pom�cky. Na �ádné 
dodržování bezpe�nosti práce bude dohlížet stavbyvedoucí. 

D.5 Personální obsazení 
Pokládka hydroizolace 1.NP (Elastek + Glastek): 

Pozice Minimální kvalifikace Po�et 
Vedoucí �ety 
izolatér� 

proškolení v oblasti pokládky asfaltových pás� 1 

Izolatér proškolení v oblasti pokládky asfaltových pás� 4 
�idi� nákladního 
automobilu 

�idi�ský pr�kaz skupiny C a profesní pr�kaz 1 

�idi� dodávky �idi�ský pr�kaz skupiny B 1 
Pomocný d�lník základní vzd�lání, absolvování instruktáže 

vedené vedoucím pracovníkem 
2 

 
Pokládka separa�ní vrstvy pod zdivo 2. NP a 3. NP: 

Pozice Minimální kvalifikace Po�et 
Vedoucí �ety 
izolatér� 

proškolení v oblasti pokládky asfaltových pás� 1 
 

Izolatér proškolení v oblasti pokládky asfaltových pás� 1 
�idi� nákladního 
automobilu 

�idi�ský pr�kaz skupiny C a profesní pr�kaz 1 

�idi� dodávky �idi�ský pr�kaz skupiny B 1 
Obsluha je�ábu profesní pr�kaz 1 
* po�et pracovník� jednotlivých profesí je uvažován jako maximální, p�esný 
výskyt osob na pracovišti je vyobrazen v �asovém plánu v p�íloze 15. �asový 
plán pro technologickou etapu a bilance nasazení pracovník�. 

D.6 Stroje, ná�adí a pracovní pom�cky 
Podrobné parametry stroj� jsou uvedeny v kapitole H. Návrh strojní 

sestavy. 

D.6.1 Velké stroje 
Je�áb Potain Igo 32 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou Renault Midlum 210.16 4x2 2001 
Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 
Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L2H2 TREND s devíti místy k sezení 
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D.6.2 Elektrické stroje a ná�adí 
AKU vrta�ka NAREX ASP 18-2A        
Stavební vrátek Scheppach HRS 400       

D.6.3 Drobné ná�adí a pracovní pom�cky 
Dehtový kartá� s násadou         
Št�tec             
Št�tka 
Rýžové košt� 
Vále�ek 
Jednoplamenný ho�ák 
PB láhev 
Vysokotlaká hadice s regulátorem tlaku 
P�ítla�ný válec 
Rozbalova� rolí 
Izolatérský n�ž 
Ocelová špachtle (st�rka) 
Zednické kladívko 
Majzlík 
Sada bit� 
Práškový hasicí p�ístroj        

D.6.4 M��ící pom�cky 
Olovnice          
Libelová vodováha         
Pásmo 50 m          
Svinovací metr 5 m         
Zednická š
�ra         
Provázek          
Ocelový úhelník         
Dvoumetrová hliníková la	        

D.6.5 OOPP 
Pracovní obuv       
Pracovní od�v 
Ochranné brýle 
Pracovní termo-izola�ní rukavice 
Ochranná p�ilba 
Reflexní vesta 

D.7 Pracovní postup 
Hydroizolace se bude v první fázi ukládat pouze do míst budoucího 

nosného zdiva, do místa zm�ny výškové úrovn� podkladního betonu a do 
výtahové šachty. 
 V druhé fázi dojde k pokládce pás� i na zbylé ploše. 
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D.7.1 První fáze  

D.7.1.1 Asfaltový penetra�ní lak  
Pásmem se vym��í budoucí poloha asfaltových pás�. Podklad pro 

pokládku hydroizolací musí být dostate�n� pevný, suchý, rovný a bez známek 
zne�išt�ní. 

P�ed vlastní pokládkou pás� se nanese jednovrstvý nát�r asfaltového 
penetra�ního laku DenBit BR – Alp. Penetraci nanášíme dehtovým kartá�em 
nebo št�tkou na svislé plochy základových konstrukcí ve výšce 30 cm od hrany 
horní plochy podkladního betonu. Na vodorovných plochách lak nanášíme 
v pruzích pod budoucí nosné zdivo s p�esahem min. 0,5 metru od líce budoucí 
st�ny. V oblasti zm�ny výškové úrovn� podkladního betonu naneseme 
penetraci na celou výšku schodu a 1 metr vodorovn� na každou stranu od 
tohoto schodu. Dále nat�eme lak i do prostoru výtahové šachty. Po nanesení 
laku nastává technologická p�estávka, která je rovna 12 hodinám. 

D.7.1.2 Pokládka asfaltových pás� pod obvodové zdivo 
Asfaltové pásy budou rozbalovány kolmo k rovin� budoucího zdiva, vždy 

v ší�ce role, tj. 1,0 metru. První pás bude osazen p�es okraj podkladního betonu 
(do svislé roviny základu) o 20 cm, do interiéru bude oproti zdivu p�esazen o 35 
cm, celková délka osazovaného kusu proto bude 0,95 metru. Asfaltový pás 
bude nataven celoplošn�, tj. že musí docházet k viditelnému te�ení roztavené 
asfaltové hmoty p�ed odvalujícím se kotou�em natavovaného pásu. P�esahy 
mezi pásy téže vrstvy jsou 150 mm.  
 Druhá vrstva asfaltových pás� bude natavena také celoplošn�. Tyto pásy 
budou mít ší�ku jednoho metru a délku 0,65 metru, v��i p�edešlé vrstv� budou 
v rovin� zdiva osazeny s polovi�ním p�ekrytím (500 mm, nejmén� však 
300 mm). P�esah první vrstvy (Glastek) oproti druhé (Elastek) bude v interiéru 
150 mm (min. 100 mm) – spodní pás bude viditelný.  

D.7.1.3 Pokládka asfaltových pás� pod vnit�ní nosné zdivo  
Asfaltové pásy budou kladeny kolmo k rovin� budoucího zdiva, vždy 

v ší�ce role, tj. 1,0 metru. Délka spodního pásu (kolmo k rovin� zdiva) bude 
1 metr, p�esah pásu oproti líci zdiva bude min. 30 cm. 

Druhá vrstva bude kladena také kolmo k rovin� zdiva. Pásy budou oproti 
p�edcházející vrstv� odsazeny o polovinu ší�ky (500 mm, nejmén� však 
300 mm). Ší�ka pás� �iní 1,0 metru a délka 0,7 metru, p�esah první vrstvy oproti 
druhé bude 150 mm (min. 100 mm) – spodní pás viditelný. Ob� vrstvy budou 
nataveny celoplošn�.  

D.7.1.4 Asfaltové pásy v oblasti zm�ny výškové úrovn� podkladního 
betonu  
 Výškový skok podkladního betonu se nachází v západním výb�žku 
stavby, v prostoru u budoucího schodišt�. Skladba hydroizolace bude stejná 
jako pod zdivem. Pásy budou kladeny kolmo k výškovému schodu. 
 Pokládku pás� za�ínáme od dolní výškové úrovn�, spodní pás 
(GLASTEK) na�ežeme na délku 92 cm a natavujeme z vodorovné roviny do 
svislé. Na horní úrove
 položíme pás dlouhý 73 cm do vzdálenosti dle 
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Obrázek D.7.1.5: Natavení univerzální tvarovky a koutové tvarovky (zdroj: [6]) 

 

Obrázek D.7.1.4: �ešení hydroizolace v oblasti zm�ny výškové úrovn� podkladního betonu (zdroj: autor 
práce) 

Obrázku D.7.1.4 a natavujeme sm�rem dol�, p�esah pásu v��i p�edchozímu  je 
150 mm.  
 Vrchní pásy (ELASTEK) klademe s bo�ním odsazením rovnajícímu se 
p�lce ší�ky pás� (min. 300 mm). Délka pás� a umíst�ní je vyobrazeno 
v Obrázku D.7.1.4. 

D.7.1.5 Hydroizolace výtahové šachty 
 Hydroizolace bude �ešena podle zásad zmín�ných v bod� D.7.1.6. Pásy 
se kladou obdobn� jako v bodu D.7.1.4.  
 Opracování vnit�ních kout� šachty je pomocí tzv. univerzálních 
a rohových tvarovek. Zprvu se provede pokládka spodních pás�, na tuto vrstvu 
se nataví univerzální a rohové tvarovky. Následuje p�ekrytí vrchní vrstvou 
asfaltových pás�. Nazna�ení kladení tvarovek je vyobrazeno na Obrázku 
D.7.1.5. 
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Obrázek D.7.2.1-1: Napojení hydroizolací (zdroj: autor práce) 

D.7.1.6 Obecné zásady pro pokládku asfaltových pás� 
Asfaltové pásy jsou natavovány celoplošn�. Všechny okraje položeného 

pásu musí být upraveny úkosem.  
Polom�r oblouku v p�echodu mezi vodorovnou a svislou rovinou pro 

pokládku asfaltových pás� musí být minimáln� 40 mm. 
 Minimální �elní a bo�ní p�esazení asfaltových pás� jedné vrstvy je 
100 mm. Bo�ní odsazení spodní a horní vrstvy pás� je minimáln� 300 mm. 

D.7.1.7 Ochrana hydroizolace p�ed poškozením 
Pásy je po položení nutné chránit proti možnému poškození v dalších 

etapách výstavby, vhodným �ešením je použití netkané textilie (300 g/m2) a 
desek na bázi d�eva, nap�. prken. 

D.7.2 Druhá fáze  

D.7.2.1 Hydroizolace v ploše 
 Tento krok nastává až po odstran�ní podp�rných stojek stropu. Stojky se 
dají odstranit, až když beton stropu 2.NP nabude 95 % kone�né pevnosti 
v tlaku, tj. 28 dní po betonáži. 
 V první fázi o�istíme vrstvu podkladního betonu po etap� zd�ní 
a zhotovení strop�, mohou se zde nacházet zbytky spadané malty, kusy 
keramiky apod.  
 Na plochu podkladního betonu (na které ješt� nejsou položeny asfaltové 
pásy) naneseme dehtovým kartá�em asfaltový penetra�ní lak. Lak rozet�eme 
cca 5 cm p�es stávající vrstvu laku. Takto celoplošn� nat�enou plochu necháme 
vyzrát 12 hodin. 
 První vrstvu za�ínáme klást od již zhotovených asfaltových pás� pod 
nosným zdivem. Hydroizolaci natavujeme na spodní pás již zhotoveného 
souvrství s �elním p�esahem 150 mm a bo�ním p�esahem taktéž 150 mm – viz 
Obrázek D.7.2.1-1. 

Délka ukládaného pásu m�že být maximáln� 5 metr�. Napojení v ploše 
provedeme p�ekrytím o délce 150 mm (�elní spoj). Bo�ní p�ekryv je také 
150 mm. 
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Obrázek D.7.2.1-2: P�ekrytí hydroizolací (zdroj: [6]) 

 Druhou vrstvu asfaltových pás� osazujeme od stávajícího souvrství pod 
zdivem, tentokrát však zhotovíme p�ekrytí vrchního pásu a to o 150 mm – viz 
Obrázek D.7.2.1-1. Maximální délka pás� je 5 metr�. P�ekrývání pás� je 
z�etelné z Obrázku D.7.2.1-2. 

Po provedení celoplošné hydroizolace je nutno asfaltové pásy v míst� 
pohybu pracovník� a lehké mechanizace chránit proti možnému poškození 
p�ekrytím netkanou textilií (300 g/m2) a deskovým materiálem na bázi d�eva. 

D.7.2.2 	ešení prostup� instalací  
 Nejprve je nutné odsekat p�ebyte�ný beton okolo prostupujícího potrubí. 
Podklad se následn� zbaví ne�istot a prachu. Kolem potrubí naneseme jednu 
vrstvu penetra�ního asfaltového laku DenBit BR – Alp a necháme schnout 
minimáln� 12 hodin. 
 Jednoduché prostupy potrubí – nap�. osam�lé vyúst�ní potrubí 
kanalizace je možné �ešit pomocí tzv. kalhotek z asfaltového pásu. P�es 
prostup potrubí se p�etáhne spodní pás s p�esahem p�ibližn� 10 cm. Poté se 
na�ízne v ose prostupu a vy�ízne se co možná nejt�sn�jší otvor kolem prostupu 
potrubí, následn� se pás p�itaví kolem potrubí a v míst� za ním – viz Obrázek 
D.7.2.2-1. 
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Obrázek D.7.2.2-1: Spodní pás hydroizolace (zdroj: [6]) 

 

Obrázek D.7.2.2-2: Spodní pás hydroizolace (zdroj: [6]) 

Provedeme p�esazení spodního pásu i z druhé strany, op�t o 10 cm. 
Na�ízneme pás, vy�ízneme otvor a natavíme ho k podkladu – viz Obrázek 
D.7.2.2-2. 

 

Z vrchního pásu vy�ízneme tzv. kalhotky. Kalhotky mají takovou délku, 
aby obepínaly obvod potrubí s p�esahem 10 cm, výška je p�ibližn� 30 cm. Takto 
vytvo�ený díl se nataví na svislou plochu potrubí a vodorovn� na asfaltové pásy. 
Po zchladnutí naneseme na výseky na�íznutých kalhotek asfaltovou izola�ní 
st�rku HYDRO BLOK B400 v tlouš	ce cca 3 mm, tu musíme nechat schnout 
24 hodin. Po zaschnutí st�rky zkontrolujeme kvalitu povrchu a p�ípadná 
nedokonale izolovaná místa opravíme, následuje další technologická p�estávka. 
Tvar a osazení kalhotek je vyobrazeno v Obrázku D.7.2.2-3.  
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Obrázek D.7.2.2-3: Princip „kalhotek“ z asfaltového pásu (zdroj: [6]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve vrchním pásu vy�ízneme kruh pro potrubí a pás natavíme s p�esahem 

min. 150 mm oproti spodnímu pásu. Na vrchol kalhotek p�ipevníme ocelovou 
nerezovou objímku. 

 
Složité prostupy, nap�. prostupy více potrubí vedle sebe nebo potrubí 

malého pr�m�ru (d<100 mm) se �eší pomocí kruhových tvarovek na bázi 
m�k�eného polyvinylchloridu (PVC – P). Tvarovka se navle�e na potrubí a 
p�isadí se na penetrovaný podklad. Na takto osazený prvek se provede 
natavení asfaltových pás� s p�esahem min. 100 mm, nebo se nanesou dv� 
vrstvy asfaltové izola�ní st�rky v t�žko p�ístupných místech (tl. st�rky 3 mm, 
technologická p�estávka jedné vrstvy = 24 hodin). Na vrchol tvarovky osadíme 
ocelovou nerezovou objímku. 

D.7.2.3 Asfaltový pás z exteriérové strany obvodového zdiva  
  Po dokon�ení zdiva p�ichází na �adu zhotovení hydroizola�ní vrstvy ve 
svislé rovin� (mezi budoucí izolací soklu a zdivem). Již máme vytažený a 
nava�ený asfaltový pás zpod obvodového zdiva do svislé roviny základu v délce 
20 cm. Na první vrstvu keramických tvárnic (tl. 365 mm) naneseme vále�ky dv� 
vrstvy asfaltového penetra�ního laku a necháme vyschnout (dv� vrstvy vytvo�í 
lehkou hydroizolaci proti vlhkosti). Poté natavíme asfaltový pás ELASTEK pás 
ve spodní �ásti s p�esahem 100 mm a na zdivo do výšky 150 mm – viz Obrázek 
D.7.2.3. 
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Obrázek D.7.2.3: Asfaltový pás z exteriérové strany (zdroj: autor práce) 

D.7.2.4 Obecné zásady pro pokládku asfaltových pás� 
Asfaltové pásy jsou natavovány celoplošn�. Všechny okraje položeného 

pásu musí být upraveny úkosem.  
 Minimální �elní a bo�ní p�esazení asfaltových pás� jedné vrstvy je 
100 mm.  

D.7.2.5 Ochrana hydroizolace p�ed poškozením 
Pásy je po položení nutné chránit proti možnému poškození v dalších 

etapách výstavby, vhodným �ešením je použití netkané textilie (300 g/m2) a 
desek na bázi d�eva, nap�. prken. 

D.7.3 T�etí fáze  

D.7.3.1 Zhotovení asfaltových pás� pod zdivem v dalších podlažích 
 Tato „hydroizolace“ slouží pouze pro zamezení odvodu hydrata�ní vody 
z malty do stropní konstrukce a pro zlepšení akustických vlastností konstrukcí. 
Pásy jsou ukládány na strop v jedné vrstv� a bodov� taveny k podkladu, poloha 
bude zabezpe�ena p�itížením zdiva.  
 Pásy IPA V60 S35 jsou rozbalovány v ose zdiva. U obvodového zdiva 
jsou kladeny v ší�ce 0,33 metru a ukládány od vnit�ního okraje tepelné izolace 
v�nce. U vnit�ního zdiva tl. 370 mm mají ší�ku 0,5 metru, zdiva tl. 300 mm 
0,4 metru a u p�í�ek 0,25 metru. �elní p�esah pás� je 100 mm a odsazení kraje 
pásu oproti líci zdiva je u vnit�ního zdiva min. 40 mm. 

D.8 Jakost a kontrola 
Podrobný popis kontrol je uveden v kapitole I. Kontrolní a zkušební plán: 

Vodorovné hydroizolace. Veškeré výsledky kontrol se zapisují do stavebního 
deníku. 
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D.8.1 Vstupní kontrola 
 Tato kontrola nastává v dob� p�edání/p�evzetí pracovišt�. Kontroluje se 
úplnost a správnost projektová dokumentace a dalších d�ležitých dokument�. 
P�ed zahájením prací je následn� nutno prov��it správné vymezení prostoru 
pracovišt�; ohrani�ení a ozna�ení staveništ�. Je pot�eba p�em��it ší�ky 
p�íjezdových komunikací a vjezd� na staveništ�. 

Dále je nutné zkontrolovat kvalitu konstrukcí zhotovených v p�edešlých 
etapách výstavby, p�edevším rozm�ry, rovinnost a p�ípadné tvarové 
nedokonalosti. 

Výsledky kontrol se zaznamenávají do kontrolního a zkušebního plánu. 

D.8.2 Meziopera�ní kontrola 
 P�edm�tem kontroly je dohlížení na práce v pr�b�hu výstavby. Kontroluje 
se zp�sobilost a odbornost pracovník�, používání OOPP a dodržování BOZP. 
Sledují se klimatické podmínky, kvalita a kvantita dodaného materiálu a platnost 
periodických zkoušek PB lahví a hasicích p�ístroj�. 
 V pr�b�hu prací se prov��uje vymezení plochy hydroizolací, provedení 
penetra�ního laku; pokládka asfaltových pás�, jejich vzájemné p�ekrývání a 
spojování; kvalita zhotovení prostup� a dalších detail�. Kontroluje se také 
zakrytí izolace proti poškození a dodržování technologických p�estávek. 
 V neposlední �ad� je nutné kontrolovat korespondenci prací s �asovým 
plánem a zápis zjišt�ných údaj� do KZP. 

D.8.3 Výstupní kontrola 
Záv�re�ná kontrola ov��uje správnost, p�esnost a kvalitu provedených 

prací. Kontroluje se plocha hydroizolace, p�esahy spoj�, �istota a t�snost spoj� 
(nap�. zkouškou špachtlí), celistvost hydroizolace a ochrana izolace proti 
poškození. P�i zjišt�ní jakékoli závady je nutné tuto závadu odstranit 
odpovídajícím zp�sobem. Výsledky kontrol se zaznamenávají do kontrolního a 
zkušebního plánu. 

D.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci – BOZP 
V pr�b�hu výstavby je nutné dbát na dodržování veškerých právních 

p�edpis� souvisejících s bezpe�ností a ochranou osob na staveništi. Všichni 
pracovníci pohybující se na stavb� musí být s t�mito p�edpisy d�kladn� 
seznámeni. Jedná se o p�edpisy: 
 
Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví vzhled a 
umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 
405/2004 Sb. 
 
Na�ízení vlády �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prost�edky. 
 
Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. Na�ízení vlády o podrobn�jších požadavcích 
na pracovišt� a pracovní prost�edí. 
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Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb. Na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády 
�. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích, a na�ízení vlády �. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provád�ní zkoušek z odborné zp�sobilosti. 
 
Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb. Na�ízení vlády o zp�sobu evidence úraz�, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 
Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p�i práci. 
 
Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 
výšky nebo do hloubky. 
 
Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 
p�ístroj� a ná�adí. 
 
Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, v platném zn�ní. 
 
Zákon �. 225/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v 
pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o 
zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a zákon �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
 
Vyhláška �. 77/1965 Sb., o výcviku, zp�sobilosti a registraci obsluh stavebních 
stroj�. 
 
Vyhláška �. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
 
Vyhláška �. 87/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví 
podmínky požární bezpe�nosti p�i sva�ování a nah�ívání živic v tavných 
nádobách 
 
Vyhláška �. 192/2005 Sb., kterou se m�ní vyhláška �eského ú�adu 
bezpe�nosti práce �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
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Podrobn�jší požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci jsou 
detailn� uvedeny v kapitole L. Bezpe�nost a ochrana zdraví. 

D.10 Ekologie – vliv na životní prost�edí, nakládání s odpady 
P�i provád�ní stavebních prací se nep�edpokládá negativní dopad na 

životní prost�edí. Budou dodrženy obecné zásady ochrany vodních zdroj� a 
ochrany zamezující devastaci p�dy v okolí staveništ�. Sypké materiály budou 
skladovány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 

Na staveništi se d�íve nacházely stromy a k�oviny, které bylo nutno skátit 
(detailn�ji �ešeno v kapitole G.11.1). V okolí staveništ� se nacházejí stromy a 
k�oviny, které však stavbou dot�eny nebudou. 

D.10.1 Odpady z výstavby 
 V pr�b�hu stavebních prací budou vznikat odpady dle vyhlášky 
�. 93/2016 Sb. „o katalogu odpad�“ 

Vzniklý odpad bude na staveništi t�íd�n a odd�len� ukládán do nádob 
a kontejner� a následn� vyvážen. Odpad nebude ukládán mimo staveništ�. 
Odvoz a likvidace odpad� je zajišt�na smluvn� a bude ji provád�t firma TSHB, 
Technické služby Havlí�k�v Brod. 

S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu se zákonem 
�. 223/2015 Sb.  

Recyklace stavebních odpad� nebo jejich drcení se p�ímo na staveništi 
nep�edpokládá. 

D.10.2 P�ehled odpad� vznikajících p�i etap� hydroizolací 
�íslo odpadu 
dle vyhlášky 
�. 93/2016 

Sb. 

Kategorie 
odpadu 

* = nebezp. 
Popis 

Nakládání 
s odpadem 

150101  Papírové a lepenkové obaly 4 
150102  Plastové obaly 4 
150103  D�ev�né obaly 5 
150106  Sm�sné obaly 5 
150111 * Kovové obaly obsahující nebezpe�nou 

výpl
ovou hmotu (nap�. azbest) v�etn� 
prázdných tlakových nádob 

2 

170101  Beton 1 
170203  Plasty 4 
170301 * Asfaltové sm�si, dehet a výrobky z dehtu 2 
200101  Papír a lepenka 1 
200113 * Rozpoušt�dla 2 
200137 * D�evo obsahující nebezpe�né látky 2 
200301  Sm�sný komunální odpad 5 
200303  Uli�ní smetky 6 

Tab. D.3: Za�azení odpadu dle vyhlášky �. 93/2016 Sb. „o katalogu odpad�“ (zdroj: [35]) 
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Nakládání s odpadem – vysv�tlivky: 

1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoli�ní odpady vhodné 
k úprav� (recyklaci) 
 
2 – odpady, které jsou podmín�n� vylou�eny z úpravy (recyklace) – odpady 
obsahující nebezpe�né látky. Jejich p�ijetí do za�ízení je možné pouze v 
p�ípad�, že sou�ástí jejich úpravy v za�ízení je i odd�lení a odstran�ní 
nebezpe�ných látek z t�chto odpad�, které budou následn� p�edány oprávn�né 
osob� podle zákona o odpadech k využití nebo odstran�ní 
 
4 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich druhotného využití 
 
5 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich odvozu do spalovny 
 
6 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
 
7 – odpady p�edané k likvidaci – zp�sob ur�í odborná firma 
 

Nakládání s odpadními vodami na staveništ� je popsáno v kapitole 
G. Technická zpráva za�ízení staveništ� pro vybranou technologickou etapu, 
v odstavci G.6.9 Napojení na kanalizaci. 

 
 Zemina vyt�žená v pr�b�hu výstavby bude uložena na deponii zeminy 
na staveništi. 
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E. TECHNOLOGICKÝ P	EDPIS PRO SVISLÉ 
KONSTRUKCE 

E.1 Obecné informace 

E.1.1 Úvodní informace 
Název stavby: Bytový d�m + ú�ad m�styse, �eská B�lá 
Místo stavby:  Okres:  Havlí�k�v Brod 
   Obec:   �eská B�lá, 583 01 
   Parcelní �ísla:  1567/1, 1586, 1415/1, 1565/1 
   Katastrální území: �eská B�lá 
 
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Jméno:   M�stys �eská B�lá 

I�O:   00267279 
Adresa:    �eská B�lá �p. 122, 582 61 �eská B�lá 
Telefon:  +420 569 444 171 
E-mail:   podatelna@ceskabela.cz 

 
Projektant: Jméno:   Ing. Milan Stejskal, ATELIER 02 
   I�O:   16258355 
   DI�:   223 – 6106062116 

Adresa: Smetanovo nám�stí 279, Havlí�k�v 
Brod 580 01 

Telefon: +420 732 265 906 
E-mail:  stejskal@atelier02.cz 
 

Údaje o stavb�: Po�et podlaží:    3 
Zastav�ná plocha: ú�ad M�styse �B  156 m2 

      bytová �ást  422,4 m2 

      celkem  578,4 m2 

   Obestav�ný prostor:   6022,5 m3 

   Po�et upravitelných byt�:   10 

E.1.2 Obecné informace o stavb� 
Jedná se o voln� stojící novostavbu bytového domu a ú�adu m�styse. 

Objekt má nepravidelný p�dorysný tvar, je nepodsklepený, obsahuje dv� 
nadzemní podlaží a podkrovní prostor vycházející ze zast�ešení objektu 
valbovou st�echou. 

Stavba se nachází na mírn� svažitém pozemku v centru m�styse �eská 
B�lá. Vzhledem k profilu terénu je d�m rozd�len do dvou úrov
ových �ástí, 
jednotlivé �ásti spojuje vnit�ní trojramenné schodišt�. 

Vstup do objektu je z místní komunikace ze severní strany (jak k byt�m, 
tak do ú�adu), k byt�m dále i z jižní strany ze zpevn�né plochy. 
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E.1.3 Obecné informace o procesu 
Technologický p�edpis �eší zhotovení svislých nosných i nenosných 

zd�ných konstrukcí, v�etn� ukládání p�eklad� a osazování zárubní. P�edpis �eší 
jak obvodové nosné, tak i vnit�ní nosné i nenosné zdivo. 

Jako výchozí stavivo jsou zvoleny zdící keramické tvárnice od výrobce 
Wienerberger Porotherm spojované maltou stejného výrobce a výrobce Cemix.  

E.2 Materiál, doprava a skladování 

E.2.1 Materiál 

E.2.1.1 Hlavní materiál 
Svislé konstrukce jsou kompletn� navrženy ze systému Wienerberger 

Porotherm.  
Pro obvodové zdivo budou použity tvárnice Porotherm 36,5 PROFI pro 

první vrstvu zdiva z d�vodu možnosti zateplení soklu, pro další vrstvy budou 
použity tvárnice Porotherm 44 PROFI. V obvodovém zdivu budou tvárnice 
ukládány na zakládací maltu Porotherm PROFI AM a zdící maltu Porotherm 
PROFI. 

Vnit�ní nosné zdivo bude tvo�eno akustickými tvárnice Porotherm 36,5 
AKU a tvárnicemi Porotherm 30. Tyto st�ny budou založeny na zakládací maltu 
Porotherm CB, p�i�emž jednotlivé stavivo bude kladeno na zdící maltu Cemix 
M10. Malta Cemix je použita proto, že systém Porotherm nenabízí vnit�ní zdící 
maltu pro nebroušené tvárnice. 

Vnit�ní nenosné zdivo (=p�í�ky a st�ny instala�ních šachet) bude 
zhotoveno z tvarovek Porotherm 14 a Porotherm 8, prvky budou založeny na 
zakládací maltu Porotherm CB a spojovány zdící maltou Cemix M10. 

Nadpraží v obvodovém a vnit�ním nosném zdivu budou zhotoveny 
z p�eklad� Porotherm KP 7 a p�ípadn� vložené tepelné izolace. Ve vnit�ním 
nenosném zdivu budou instalovány p�eklady Porotherm KP 14,5 a 11,5. Vnit�ní 
pr�vlak v nosném zdivu bude zhotoven z p�eklad� (bo�ního bedn�ní) 
Porotherm KP XL a betonu zhotoveného na míst� z pytlované sm�si. 

Množství materiálu v tabulkách uvedených níže vychází z výkazu vým�r 
uvedeného v p�íloze �. 12 Výkaz vým�r. 
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Zdivo – 1.NP 
Název Rozm�r 

[mm] 
Po�et [ks] Palet 

[ks] 
Hmotnost [t] 

WIENERBERGER 
POROTHERM 36,5 PROFI 

247/365/249 483 9 10,11 

WIENERBERGER 
POROTHERM 44 PROFI 

248/440/249 4698 78 98,10 

WIENERBERGER 
POROTHERM 36,5 AKU 

247/365/238 4662 78 86,58 

WIENERBERGER 
POROTHERM 30 

247/300/238 498 7 8,90 

WIENERBERGER 
POROTHERM 14 

497/140/238 292 4 4,74 

WIENERBERGER 
POROTHERM 8 

497/80/238 1668 14 17,5 

Tab. E.1: Materiál – Zdivo 1.NP 

Malta – 1.NP 
Název Po�et balení 

[ks] 
Palet 
[ks] 

Hmotnost [t] 

WIENERBERGER POROTHERM 
PROFI AM  

79 1,65 2,03 

WIENERBERGER POROTHERM 
PROFI 

40 0,83 1,03 

WIENERBERGER POROTHERM CB 
MALTA ZAKLÁDACÍ 

85 2,83 2,21 

CEMIX ZDÍCÍ MALTA  M10 1,59 (silo 
12,5m3) 

/ 31,84 

Tab. E.2: Materiál – Malta 1.NP 

P�eklady – 1.NP 
Název Rozm�r [mm] Po�et 

[ks] 
Hmotnost [t] 

WIENERBERGER POROTHERM KP 
7 

70/238/1000 8 0,28 
70/238/1250 39 1,706 
70/238/1750 37 2,266 
70/238/2500 15 1,313 
70/238/3000 28 2,940 

WIENERBERGER POROTHERM KP 
XL 

100/400/2000 2 0,152 
100/400/2500 2 0,19 

WIENERBERGER POROTHERM KP 
14,5 

145/71/1250 1 0,025 

WIENERBERGER POROTHERM KP 
11,5 

115/71/1250 11 0,234 
115/71/1750 6 0,179 

Tab. E.3: Materiál – P�eklady 1.NP 



 

87 
 

Izolace – 1.NP 
Název Rozm�r [mm] Po�et [ks] Balení [ks] 
ISOVER EPS 100 S 140/500/1000 21,04 7,01 
ISOVER XPS PRIME S 50 L 40/500/100 39,86 3,99 

Tab. E.4: Materiál – Izolace 1.NP 

Ocelové zárubn� – 1.NP 
Název Rozm�r [mm] Specifikace Po�et 

[ks] 
Ocelová zárube
 pro 
jednok�ídlové dve�e do 
zdiva tl. 80 mm 

700/1970 
 

Levé 2 
Pravé 1 

800/1970 Pravé 1 
900/1970 Levé 2 

Pravé 5 
Ocelová zárube
 pro 
jednok�ídlové dve�e 
s bo�ním sv�tlíkem do 
zdiva tl. 80 mm 

1400(900)/1970 Levé s pravým 
sv�tlíkem 

2 

Pravé s levým sv�tlíkem 2 
1500(900)/1970 Levé s pravým 

sv�tlíkem 
1 

Ocelová zárube
 pro 
jednok�ídlové dve�e do 
zdiva tl. 140 mm 

800/1970 Levé 1 

Ocelová zárube
 pro 
jednok�ídlové dve�e do 
zdiva tl. 365 mm 

800/1970 Levé 1 
Pravé 2 

900/1970 Levé 3 
Pravé 2 

Ocelová zárube
 pro 
jednok�ídlové dve�e 
s bo�ním sv�tlíkem do 
zdiva tl. 365 mm 

1500 (900)/1970 Pravé s levým sv�tlíkem 2 

Tab. E.5: Materiál – Ocelové zárubn� 1.NP 

Zám�sová voda  
Pytlovaný beton C25/30 40kg pytel     12 ks 

E.2.1.2 Dopl�kový materiál 
Vázací drát  
Ocelový prut ø 6 mm, délka 2 m      1 ks 
St�nové spony 
Vruty do d�eva 
Vruty s hmoždinkami do keramického zdiva 
OSB deska 30 mm, 625/2500 mm      4 ks 
D�ev�ný hranol 100x120 mm      2 m 
H�ebíky 
Odbed
ovací p�ípravek Sika 1l      1ks 
D�ev�né urovnávací klínky 
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Zav�trovací lat� pro osazení zárubní 
D�ev�né rozp�ry 30x100 mm pro rozep�ení zárubní 

E.2.2 Doprava 

E.2.2.1 Primární doprava 
Dopravu hlavního stavebního materiálu (tvárnic, pytlované malty a 

betonu, p�eklad� a zárubní), tedy dopravu ze stavebnin na staveništ�, bude 
zajiš	ovat nákladní automobil Renault Midlum 210.16 4x2 2001 s nástavbou 
o p�dorysných rozm�rech 2,45x6,55 metru a s hydraulickou rukou Palfinger PK 
10000 standard. Tuto dopravu zajiš	ují Stavebniny Š	astná v Libici nad 
Doubravou, od kterých je materiál odebírán. 

Doprava dopl
kového materiálu a ná�adí bude zajišt�na za pomoci 
dodávky Ford Transit 2.2 TDCI L4H2. 

Silo a suchá maltová sm�s budou dopraveny nákladními automobily 
firmy Cemix. 

Pracovníci budou na stavbu dopravováni dodávkou Ford Transit 2.2 
TDCI L2H2 TREND s devíti místy. 

E.2.2.2 Sekundární doprava 
 P�epravu a ukládání hmotných b�emen na staveništi zajistí v�žový je�áb 
Potain Igo 32. Je�áb bude p�i tomto procesu využit pro p�esun palet (tvárnic, 
pytlovaných malt, p�eklad�) a p�ípadn� i zárubní. 

Dopravu mén� hmotných b�emen a materiálu zajistí pracovníci ru�n�, za 
použití kole�ka, kladky nebo stavebního vrátku. 

E.2.3 Skladování 
Kusové stavivo (tvárnice) bude uloženo na p�epravních vratných 

paletách, které budou umíst�ny na rovné, zpevn�né, nerozb�ídavé 
a odvodn�né ploše staveništ� nebo na strop� budovaného objektu. Palety 
budou obaleny fólií (z výroby) a p�ekryty další zatíženou PE fólií z vrchní strany.  
 P�i skladování mohou být na sob� maximáln� dv� palety tvárnic, za 
p�edpokladu, že: 

– palety budou stohovány p�esn� na svislici, aby nedocházelo 
k lokálnímu p�etížení roh�, 
– na poškozené palety, nebo výrobky na paletách, se nesmí stohovat 
další paleta, 
– na shora namrzlé nebo zasn�žené palety se neukládá další, protože by 
hrozilo sklouznutí vrchní palety. 
Mezi paletami je nutno ponechat prostor min. 350 mm pro zajišt�ní 

bezpe�né manipulace je�ábem, min. 750 mm v místech pro pr�chod pracovník� 
a minimáln� 1200 mm jako manipula�ní prostor pro vodorovný p�esun palet. P�i 
uložení palet na stropní konstrukci je dovoleno skladovat palety maximáln� 
v jedné vrstv�, v délce do 1/3 sv�tlého rozp�tí pole stropu a až po nabytí 70 % 
pevnosti betonu v tlaku. Možný zp�sob skladování materiálu na objektu je 
nazna�en ve výkrese �. 5 Vymezení pracovní, dopravní a skladovací zóny pro 
etapu zd�ní. 
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P�eklady se skladují na d�ev�ných hranolech nebo paletách ve 
vodorovné poloze, podpory nesmí být ve velké vzdálenosti od sebe, aby 
nedocházelo k nadm�rné deformaci prvk�. V zimním období je nutno p�eklady 
chránit p�ed klimatickými vlivy. Maximální výška, do které je možno p�eklady 
skladovat je 1,5 metru od zem�. 

 
Pytlované zdící malty a pytlovaný beton bude uskladn�n 

v uzamykatelném krytém skladu na paletách, chrán�n p�ed pov�trnostními 
vlivy. Maximální výška, do které se pytle mohou ukládat je 1,5 metru. 

 
Suchá maltová sm�s v silu zde bude uskladn�na až do doby zpracování, 

tím se zabrání p�sobení vzdušné vlhkosti a dalším nežádoucím vliv�m. 
 
Tepelná izolace bude skladována v baleních z výroby ve vodorovné 

poloze v uzamykatelném krytém skladu mimo dosah slune�ního zá�ení. 
 
Ocelové zárubn� budou skladovány v uzamykatelném skladu a chrán�ny 

p�ed klimatickými vlivy. 

E.3 P�evzetí pracovišt� 
Pracovišt� a jeho vybavení je p�edáno vedoucím �ety provád�jící 

hydroizolace spodní stavby vedoucímu �ety provád�jící svislé nosné 
konstrukce. K p�edání dojde za dohledu stavbyvedoucího a stavebního dozoru 
investora. O p�edání pracovišt� bude proveden zápis do stavebního deníku. 

P�ed zapo�etím prací budou již zhotovené veškeré konstrukce základ� 
v�etn� podkladního betonu, ležaté rozvody instalací pod podkladní deskou a 
vývody rozvod� v ní. Na podkladním betonu budou provedeny natavené 
asfaltové pásy v prostoru budoucích zd�ných nosných konstrukcí. 

Pracovišt� je v �ase p�edání zbaveno odpad� a zbytk� materiálu 
vzniklých v p�edchozím procesu.  

E.4 Pracovní podmínky 

E.4.1 Pov�trnostní a teplotní podmínky 
Zd�ní a osazování p�eklad� nelze provád�t za t�chto podmínek: 
– teplota vzduchu je nižší, než +5 °C nebo vyšší, než 35 °C 
– jsou-li zdící prvky namrzlé 
– prší-li déle, než dva dny po sob�, nebo p�i silném dešti 
– je-li snížena viditelnost na mén�, jak 30 metr� 
Pozn. P�i p�erušení zd�ní je nutno rozestav�né konstrukce chránit p�ed 
pov�trnostními vlivy (nap�. p�ekrytím poslední vrstvy tvárnic nepromokavou 
plachtou). 
 
Manipulace s b�emeny pomocí je�ábu se musí p�erušit za t�chto 
podmínek: 
– rychlost v�tru p�evyšuje 11 m*s-1  

– dohlednost v míst� práce menší než 30 m 
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– teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 °C 
– bou�e, déš	, sn�žení nebo tvo�ení námrazy 

E.4.2 Vybavenost staveništ� 
P�ístup na staveništ� (parcela �.1586 a 1567/1, KÚ. �eská B�lá) je ze 

severní strany, z parcely �. 1415/1 a místní komunikace parc. �. 1565/1. 
 Staveništ� je oploceno mobilním a pevným plotem pro zamezení vstupu 
nepovolaných osob.  
 Na staveništi se z p�edchozí etapy nachází bu
ka stavbyvedoucího a 
mistra, bu
ky s šatnami pracovník�, sklady a hygienická bu
ka s chemickou 
toaletou napojená na staveništní rozvod vody. Hygienická bu
ka není napojena 
na splaškovou kanalizaci, protože má v sob� zabudovanou jímací nádrž, která 
bude pr�b�žn� vyvážena specializovanou firmou. Bu
ky mají napojení na 
elektrickou energii p�es staveništní rozvad��. Na staveništi se dále nachází 
stacionární je�áb Potain Igo 32. Pro tuto etapu je nutné z�ídit míchací centrum 
v�etn� sila pro uložení suché maltové sm�si. 
 Za snížené viditelnosti bude staveništ� �ádn� osv�tleno sv�tlomety. 
Plochy pro uskladn�ní materiálu jsou opat�eny betonovým recyklátem a �ádn� 
odvodn�ny. Stroje se na staveništi budou pohybovat pouze na zpevn�ných 
plochách k tomu ur�ených. 

Bližší informace o vybavení staveništ� je uvedena v kapitole 
G. Technická zpráva za�ízení staveništ� pro vybranou technologickou etapu. 

E.4.3 Instruktáž pracovník�  
Každý pracovník bude obeznámen s projektovou dokumentací, 

staveništ�m a technologickým postupem. Budou též seznámeni s provozními 
podmínkami stavby, BOZP, požárn� bezpe�nostní ochranou a používání 
OOPP. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Vedoucímu pracovní �ety bude p�edána projektová dokumentace. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pom�cky. Na �ádné 
dodržování bezpe�nosti práce bude dohlížet stavbyvedoucí. 

E.5 Personální obsazení 
Pozice Vzd�lání Po�et 

Vedoucí �ety zedník� SOU – zedník, proškolení v oblasti systému 
Porotherm, montáž lešení a bedn�ní 

1 

Zedník SOU – zedník, proškolení v oblasti systému 
Porotherm, montáž lešení a bedn�ní 

5 

Pomocný d�lník základní vzd�lání, proškolení 2 
�idi� nákladního 
automobilu 

�idi�ský pr�kaz skupiny C a profesní pr�kaz 1 

�idi� dodávky �idi�ský pr�kaz skupiny B 1 
Obsluha je�ábu profesní pr�kaz 1 
Geodet Oprávn�ní pro výkon 

zem�m��i�ských �inností 
2 
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* po�et pracovník� jednotlivých profesí je uvažován jako maximální, p�esný 
výskyt osob na pracovišti je vyobrazen v �asovém plánu v p�íloze 15. �asový 
plán pro technologickou etapu a bilance nasazení pracovník�. 

E.6 Stroje, ná�adí a pracovní pom�cky 
Podrobné parametry stroj� jsou uvedeny v kapitole H. Návrh strojní 

sestavy. 

E.6.1 Velké stroje 
Je�áb Potain Igo 32 
Nákladní automobil Renault Midlum 210.16 4x2 2001 s hydraulickou rukou 
Palfinger PK 10000 standard 
Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 
Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L2H2 TREND s devíti místy k sezení 
Silo na maltu Cemix 12,5 m3 

Samovyvažovací záv�s na palety 

E.6.2 Elektrické stroje a ná�adí 
Spádová mícha�ka Lescha SM 165 S     1 ks 
Kontinuální mícha�ka PFT HM 106 – Octagon    1 ks 
Ru�ní míchadlo NAREX EGM 10-E3     2 ks 
Elektrická ru�ní pila DeWALT DWE397 Alligator   2 ks 
Stolová okružní pila s posuvem BATTIPAV PRIME 700  1 ks 
Úhlová bruska NAREX EBU 125-14 C     1 ks 
AKU vrta�ka NAREX ASP 18-2A      2 ks 
Stavební vrátek Scheppach HRS 400     1 ks 
Ponorný vibrátor Enar DINGO      1 ks 
Ru�ní kotou�ová pila NAREX EPK 16 D     1 ks 

E.6.3 Drobné ná�adí a pracovní pom�cky 
Záv�sné paletové vidle (pro je�áb) 
Motorová pila STIHL MS 181 C-BE 
Kontejner na maltu 
Rýžové košt� 
Dávkovací válec Porotherm 
Hliníková la	 (min. 2m) 
Gumová pali�ka 
Zednická š
�ra 
Zednická lžíce 
Zednická nab�ra�ka 
Hladítko 
Stavební kole�ko 
Kbelík 
Zednická vani�ka na maltu 
Kombinované klešt� 
Štípací klešt� 
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Kladivo 
Lopata 
Kozové lešení 
Trubkové lešení 
Žeb�ík délky 3 m 
Štafle 
Zednická št�tka 
Sada tužek 
Stropní podp�ra DOKA Eurex 20 TOP 300    4 ks 
Stropní podp�ra DOKA Eurex 20 TOP 250    6 ks 
Op�rná trojnožka DOKA       4 ks 
Št�tec 
Pilník na keramiku 

E.6.4 M��ící pom�cky 
Totální stanice Topcon OS-105 
Stativ  
Liniový laser PM-2L 
Nivela�ní la	  
Vyrovnávací souprava Porotherm 
Olovnice 
Hadicová vodováha 
Libelová vodováha 
Pásmo 50 m          
Svinovací metr 5 m 
Certifikovaná m��ící hliníková la	 s vyzna�enými 125mm vzdálenostmi 
Zednická š
�ra 
Provázek 
Ocelový úhelník 

E.6.5 OOPP 
Pracovní obuv 
Pracovní od�v 
Ochranné brýle 
Ochranná p�ilba 
Reflexní vesta 

E.7 Pracovní postup 

E.7.1 Nosné zdivo 1.NP 

E.7.1.1 Zam��ení podkladu a p�íprava maltového lože pro první vrstvu 
zdiva 

Prostor pro uložení první vrstvy tvárnic se výškov� a polohov� zam��í 
totální stanicí a ur�í se nejvyšší bod této plochy. 
 Podkladem pro první vrstvu cihel bude zakládací malta Porotherm 
PROFI AM (pro broušené tvárnice) a malta Porotherm CB – malta zakládací 
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Obrázek E.7.1-1: Výškové nastavení p�ípravku (zdroj: [2]) 

 
Obrázek E.7.1-2: Nastavení ší�ky maltového lože (zdroj: [2]) 

 
Obrázek E.7.1-3: Srovnání malty hliníkovou latí (zdroj: [2]) 

(pro ostatní tvárnice). Ob� malty se p�ipravují ze suché pytlované sm�si, pom�r 
složek pro získání malty je 4 l zám�sové vody ku 25 kg suché sm�si.  
 Pro urovnání malty bude zapot�ebí hliníková la	.  K zajišt�ní vodorovnosti 
maltového lože je nutné použít nivela�ní p�ístroj a vyrovnávací soupravu, která 
se skládá ze dvou p�ípravk� s m�nitelným nastavením.  
 Jeden vyrovnávací p�ípravek se umístí na nejvyšší zjišt�ný bod 
podkladu, kde se urovná do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vymezoval 
výšku min. 10 mm.  
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Na p�ípravek umístíme nivela�ní la	, ze které nivela�ním p�ístrojem 
ode�teme výšku. Vyrovnávací p�ípravky umístíme do místa zd�ní ve 
vzdálenosti maximáln� délky hliníkové lat�. P�ípravky se nastaví do ur�ité výšky 
rektifika�ními šrouby podle nivela�ní lat� a nivela�ního p�ístroje. P�ípravky 
vymezí výšku a podle tlouš	ky st�ny zvolíme ší�ku maltového lože. Malta se 
nanáší souvisle a její tlouš	ka musí být v rozmezí 10 – 40 mm.  
Pro urovnání malty se použije hliníková la	, která se vede po vodících lištách 
p�ípravk�, p�ebyte�ná malta se stáhne a odstraní zednickou lžící. 

E.7.1.2 První vrstva nosného zdiva 
 Zd�ní za�ínáme od vn�jších roh� obvodového zdiva, ty musí sestávat 
z rohových a celých tvarovek, sty�ná spára mezi kolmými �adami tvarovek (na 
styku rohové a celých tvárnic) se vyplní maltou Porotherm Profi. Po zhotovení 
dvou protilehlých roh� se mezi n� natáhne zednická š
�ra z vn�jší strany. Po 
délce š
�ry se vyzdívá celá první vrstva. Horizontální rovina horní plochy zdiva 
se kontroluje vodováhou a p�ípadné srovnání se provádí gumovou pali�kou. 
U broušeného zdiva nesmí výškový rozdíl dvou sousedních tvárnic p�esáhnout 
0,5 mm. 
 Vnit�ní nosné zdivo za�ínáme vyzdívat až po provedení první vrstvy 
obvodového zdiva. Mezi obvodové zdi natáhneme v ur�itém míst� zednickou 
š
�ru, která nám udává sm�r vnit�ního zdiva. Tvárnice ukládáme do zakládací 
malty Porotherm CB a sty�né spáry vypl
ujeme zdící maltou Cemix.  

E.7.1.3 Zd�ní na maltu pro tenké spáry (obvodové zdivo) 
 Druhá a další vrstvy tvárnic se budou zdít na maltu pro tenké spáry. 
Malta Porotherm Profi se bude na tvarovky dávkovat nanášecím válcem, bude 
tedy ulpívat pouze na jejich žebrech.  

Pytlovaná sm�s se smísí s vodou v pom�ru 4 l vody a 25 kg suché 
sm�si. Takto p�ipravená hmota se umístí do nanášecího válce, kterým se 
rovnom�rn� rozprost�e po povrchu ložné plochy zabudovaných cihel. Do takto 
vytvo�ené vrstvy malty se umístí další vrstva tvárnic. Druhá vrstva tvárnic (tedy 
tl. 440 mm) je ukládána tak, aby její vnit�ní líc byl v rovin� s již zabudovanými 
tvárnicemi (tl. 365 mm), tzn. odskok zdi bude proveden z vn�jší strany. Svislé 
dutiny v p�esahujících cihlách je pot�eba zespodu vyplnit maltou. 

Cihly mají promaltovanou sty�nou spáru jen v rozích zdí, minimální ší�ka 
p�evázání je 100 mm. Výškový rozdíl nesmí u dvou sousedních tvárnic 
p�esáhnout 0,5 mm. 
 Kontrola rovinnosti zdiva se provádí vodováhou a olovnicí a urovnání 
gumovou pali�kou. 

E.7.1.4 Zd�ní na maltu pro klasické spáry (vnit�ní nosné zdivo) 
 Další vrstvy vnit�ního zdiva se budou zdít na cementovou maltu Cemix. 
Malta se bude nanášet zednickou lžící do ložných spár a vnit�ních výdutí na 
rozhraní dvou sousedních tvárnic (akustické tvárnice tl. 365 mm). 
 Suchá maltová sm�s ze sila se promíchá s vodou v pom�ru 0,13–0,16 l 
vody na 1 kg suché sm�si. Malta se nanese na tvárnice v tlouš	ce p�ibližn� 
12 mm, p�i ukládání cihel dbáme na to, aby nám malta nevytékala ze spár.  
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 Minimální ší�ka p�evázání cihel je 100 mm, kontrola rovinnosti se 
provede vodováhou a olovnicí.  

E.7.1.5 Osazení keramických p�eklad� Porotherm KP 7 
 P�eklady a p�ípadná tepelná izolace budou sestaveny na rovné ploše na 
podkladcích, zde dojde k jejich zafixování pomocí dostate�n� tlustého 
rádlovacího drátu. Poté bude následovat zdvihnutí je�ábem a usazení do 
cementového maltového lože tl. 15 mm nad otvor ve zdivu. Rektifikace m�že 
být zajišt�na d�ev�nými klínky. P�eklady jsou ukládány rovnou plochou dol� 
(kulatou nahoru) na ost�ní s uložením minimáln�: 
 125 mm pro p�eklady délky < 1750 mm 
 200 mm pro p�eklady délky (2000; 2500 mm) 
 250 mm pro p�eklady délky >2500 mm 

E.7.1.6 Osazení keramického p�eklad� s prostorovou  výztuží Porotherm 
KP XL 
 Tento p�eklad bude tvo�it pr�vlak délky 4,0 m ve zdivu Porotherm 36,5 
AKU. P�eklad se osadí na bedn�ní a na zdivo do cementové malty. 
 Nejprve zhotovíme podp�rné bedn�ní z desek vodovzdorné p�ekližky, 
podp�rných stojek a podp�rných d�ev�ných hranol�, horní hrana tohoto 
bedn�ní p�evyšuje zdivo v míst� uložení p�ekladu o 10 mm. Plocha bedn�ní, 
která p�ijde do p�ímého kontaktu s betonem, se opat�í odbed
ovacím 
p�ípravkem. 

Z ocelových spon ø 3,7 mm a délky 350 mm (jsou sou�ástí dodávky 
p�ekladu) si kombinovanými klešt�mi vytvarujeme tvar U (základna má délku 
204 mm, odstávající �ásti 2 x 73 mm). 

Z drátu ø 6 mm u�ízneme 8 rozp�r délky 210 mm (rozp�rky od výrobce 
mají pouze 160 mm a proto je nevyužijeme). 
 V míst� uložení p�ekladu na st�nu naneseme maltu o minimální tlouš	ce 
15 mm. V jednom líci uložíme p�eklad do maltového lože, délka uložení je na 
obou koncích 250 mm. Po osazení do maltového lože ho poklepeme gumovou 
pali�kou, dokud nedosedne na bedn�ní (bod 1 v obr. D.7.1.5-2). P�eklad 
do�asn� vzep�eme šikmou vzp�rou bránící p�eklopení. 
 Na dolní podélnou vy�nívající výztuž p�ivážeme již p�ipravené spony 
tvaru U pomocí vázacího drátu. Spony jsou osazovány po 200 mm (bod 2). 
 Na druhém líci st�ny osadíme i druhý p�eklad, p�itom však musíme 
provlékat spony (již p�ipevn�né k prvnímu p�ekladu) okolo nosné výztuže 
instalovaného p�ekladu. Provedeme zafixování polohy spon k nosné výztuži 
vázacím drátem cca po 1 metru (bod 3).  

Pozn.: P�eklady se neukládají zrcadlov� obrácen�, tzn. na prot�jších 
stranách je p�eklad prost�ídán. 
 Na spony uložíme p�ídavnou podélnou výztuž, kterou zajistíme vázacím 
drátem. Poté ohneme všechny spony okolo hlavní výztuže prefabrikovaných 
p�eklad� (bod 4). 
 Ke každému konci p�ekladu vložíme dv� již zhotovené rozp�ry. Ohneme 
zbylé spony a tím zajistíme polohu p�eklad� v��i sob�. Zbývajícími sponami 
stáhneme horní �ást vy�nívající výztuže (bod 5).  
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Doplníme bedn�ní okolo bo�ních stran pr�vlaku (bod 6) a poté p�eklad 
vybetonujeme do horní hrany p�eklad� (cca 240 mm). Beton p�ipravíme 
z betonové pytlované sm�si, tuto suchou sm�s rozmísíme ve spádové 
mícha�ce. Pom�r mísení suché sm�si se zám�sovou vodou je v pom�ru 4,0 – 
4,5 litru vody na pytel. Doba mísení je 3–5 minut. �erstvý beton ukládáme do 
p�ekladu kbelíky nebo zednickou nab�ra�kou, po zalití p�ekladu je nutné beton 
zhutnit. Doba hutn�ní, rozestupy vpich�, vzdálenost vibrátoru od bedn�ní 
 a další parametry jsou uvedeny v kapitole H.4.11.  

Horní plocha betonu se neurovnává, je nutné jí ponechat v hrubém 
stavu, aby byla zabezpe�ena lepší adheze mezi tímto betonem a betonem 
stropu (bod 7). Po skon�ení betonáže se povrch p�ekryje mokrou geotextilií a 
ošet�uje se skráp�ním po dobu uvedené v tabulce F.12. Následuje 
technologická p�estávka tvrdnutí betonu 7 dn� (za p�edpokladu, že jsou spln�ny 
okrajové podmínky výpo�tu v odstavci F.7.2). 
 *Následující operaci provedeme až p�i realizaci keramického stropu. 
Zhotovíme zbylé bedn�ní a podp�ry pod Miako vložky a POT nosníky. Nosníky 
a vložky ukládáme do cementové malty na vybetonovaný p�eklad. Uložíme 
výztuž v�nce, vzájemn� stykujeme horní výztuž a prostor nad p�ekladem 
vybetonujeme p�i betonáží stropu (bod 9). 
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Obrázek E.7.1.5-1: Schéma p�ekladu (zdroj: autor práce) 

 

 
Obrázek E.7.1.5-2: Grafický postup montáže p�ekladu KP XL (zdroj: autor práce) 
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E.7.1.7 Obecné zásady p�i zd�ní nosného zdiva 
 Pro úpravu tvaru tvárnic je nutné používat výhradn� elektrickou ru�ní pilu 
nebo stolovou okružní pilu. 
 K provázání vn�jších roh� je nutno použít tvárnice klasické, polovi�ní a 
rohové. Vnit�ní rohy nosného zdiva se provazují p�evazbou tvárnic. 
 Vn�jší ost�ní otvor� je tvo�eno koncovými nebo polovi�ními tvárnicemi 
prost�ídaných po vrstvách. Tyto tvárnice v sob� mají vybrání pro vložení tepelné 
izolace. Parapet je tvo�en koncovými tvárnicemi uloženými na ležato. 
 Napojení obvodového a vnit�ního nosného zdiva je zabezpe�eno 
ocelovými st�novými sponami, ty se namá�í do malty a ukládají do ložných 
spár. Spony jsou umis	ovány v každé druhé spá�e. V p�ípad� pot�eby je možno 
do tvárnice vybrousit ru�ním pilníkem žlábek pro osazení spony. 
 Na rozhraní vn�jšího p�ekladu a zdiva je umíst�na bu� polovi�ní, nebo 
koncová tvárnice s vloženou tepelnou izolací, toto �ešení vede k eliminaci 
tepelného mostu. 
 Zd�ní ze zem� se provádí do výšky 1,5 m, pro zd�ní ve vyšších 
polohách je nutno použít lešení. 

E.7.2 P�í�kové zdivo 1.NP 
 Vnit�ní p�í�kové zdivo bude provád�no až po plošné pokládce 
asfaltových pás� a zhotovení strop� všech podlaží a odstran�ní podp�rné 
konstrukce t�chto strop�. 

E.7.2.1 Zd�ní na maltu pro klasické spáry 
 Mezi nosné st�ny si natáhneme zednickou š
�ru, která nám udá sm�r 
budované zdi.  

První vrstvu cihel ukládáme do maltového lože zakládací malty 
Porotherm CB tlouš	ky 10 – 30 mm. Druhou a další vrstvu cihel zdíme na maltu 
Cemix v tlouš	ce 12 mm. Maltu nanášíme zednickou lžící nebo zednickou 
nab�ra�kou a rovnom�rn� rozprostíráme do plochy pod budoucí tvárnice. P�i 
ukládání cihel dbáme na to, aby nám malta nevytékala ze spár. Tvárnice se 
vzájemn� spojují na pero a drážku bez promaltování, malta se do sty�né spáry 
ukládá jen ve styku dvou kolmých st�n. 

Od druhé vrstvy cihel je nutné provazovat rohy styku nosných st�n 
a budované p�í�ky, toto spojení je zabezpe�eno pomocí ocelové st�nové 
spony. Spona je ohnuta do pravého úhlu, do nosné st�ny se p�išroubuje vrutem 
s plastovou hmoždinkou, zbylá �ást se vloží do spáry p�í�ky a zazdí (Obrázek 
E.7.2.1-1). Tyto spony se osazují minimáln� v každé druhé spá�e a je nutno je 
ukládat všude tam, kde není možné provázat st�ny vazbou zdiva. 

Mezeru mezi poslední vrstvou tvárnic a stropem vyplníme pružným 
materiálem – deskou z minerálních vláken, výška mezery je 20 mm. 

Minimální ší�ka provázání cihel je 100 mm. Kontrola rovinnosti zdiva se 
provádí vodováhou a olovnicí a urovnání gumovou pali�kou. 

Pro úpravu tvárnic je nutné používat výhradn� elektrickou ru�ní pilu nebo 
stolovou okružní pilu. 
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Obrázek E.7.2.1-1: Osazení st�nové spony do p�í�ky (zdroj: autor práce) 

 

Obrázek E.7.2.2-1: Montážní podep�ení p�eklad� (zdroj: [2]) 

 

E.7.2.2 Osazení p�eklad� do nenosného zdiva 
 Do vnit�ního nenosného zdiva tl. 100 a 150 mm budou ukládány p�eklady 
Porotherm KP 14,5 a KP 11,5. Tyto p�eklady jsou samostatn� nenosné a proto 
je nutné je podpírat. P�eklady pro otvor menší, než 1000 mm se podpírat 
nemusí, ostatní se podporují ve vzdálenosti maximáln� 1000 mm podp�rou 
DOKA Eurex 20 TOP 250. 
 P�eklady se ukládají ru�n� do cementové malty tl. 10 mm, délka uložení 
je minimáln� 120 mm na každé stran�. Po zabudování je nutné tyto p�eklady 
o�istit a navlh�it. Poté se provede nadezdívka, která je tvo�ena tvárnicemi 
s promaltovanými ložnými i sty�nými spárami. Tlouš	ka spáry je minimáln� 
10 mm. 
 Podep�ení p�eklad� lze odstranit až po plném zatvrdnutí malty, tedy 28 
dnech. 
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E.7.3 Osazení zárubní dve�í ší�ky < 1000 mm do st�ny tlouš�ky 
 150 
mm 
 Tyto zárubn� se zabudovávají soub�žn� s provád�ním zdi, ve které se 
budou nacházet.  

P�ed vlastní instalací zárubní je nutno zkontrolovat základní rozm�ry 
(výšku, ší�ku). Dále je nutné zkontrolovat pravoúhlost v horních rozích zárubní 
(zda není zárube
 deformována), tuto kontrolu provedeme Pythagorovým 
trojúhelníkem. Pokud nejsou zárubn� dokonale pravoúhlé, je nutné je srovnat. 
Jestliže se na výrobku vyskytují jiné vady, které nejdou odstranit, tyto zárubn� 
nezabudováváme. 
 Zárube
 umístíme na místo budoucích dve�í ve st�n� a urovnáme tak, 
jak je budeme chtít zabudovat (dáváme pozor na umíst�ní záv�s�). 
 Pod stojky se umístí d�ev�né klínky, kterými korigujeme výškovou polohu 
zárubn�. Zárubn� srovnáme pomocí rota�ního laseru nebo hadicové vodováhy, 
kdy si do místa 970 mm (pro dve�e 1970 mm) od nadpraží vyzna�íme 
pomyslnou vodorovnou rovinu, tato rovina musí souhlasit s metrovým 
váhorysem stavby. 
 Zárubn� zajistíme proti pohybu �ty�mi zav�trovacími lat�mi o rozm�rech 
cca 30x50x2500 mm, které p�ipevníme vázacím drátem k nadpraží a na 
podlaze zap�eme nap�. cihlou. Mezi stojky vložíme dv� rozp�ry o rozm�rech 
30x100 mm, které zamezují sev�ení zárubní. Rozp�ry se vloží p�ibližn� 0,3 
metru nad a pod prost�ední záv�s. Prahovou spojku podložíme, aby nedošlo 
k necht�né deformaci p�i zd�ní. 
 Postupn� vyzdíváme p�í�ku a vypl
ujeme prostor profilu zárubn�. 
Mezery mezi profilem a tvárnicemi vypl
ujeme cementovou maltou. Páskovou 
kotvu ohneme sm�rem do zdiva a zazdíme. 
 Po zazd�ní zárubn� podbetonujeme prahovou spojku, aby nedošlo k její 
deformaci, �i poškození. Po zatvrdnutí malty odejmeme zav�trovací lat� 
i rozp�ry a zárube
 o�istíme od zbytk� ulp�né malty. 
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Obrázek E.7.3.1-1: Osazení zárubní (zdroj: [4]) 

E.8 Jakost a kontrola 
Podrobný popis kontrol je uveden v kapitole J. Kontrolní a zkušební plán: 

svislé konstrukce. Veškeré výsledky kontrol se zapisují do stavebního deníku. 

E.8.1 Vstupní kontrola 
 Tato kontrola nastává v dob� p�edání/p�evzetí pracovišt�. Kontroluje se 
úplnost a správnost projektová dokumentace a dalších d�ležitých dokument�. 
P�ed zahájením prací je následn� nutno prov��it správné vymezení prostoru 
pracovišt�; ohrani�ení a ozna�ení staveništ�. Je pot�eba p�em��it ší�ky 
p�íjezdových komunikací a vjezd� na staveništ�. 

Dále je nutné zkontrolovat kvalitu konstrukcí zhotovených v p�edešlých 
etapách výstavby. Kontrolujeme provedení výkop�, základových konstrukcí 
a�hydroizolací. U hydroizolace ov��íme správné osazení pás�, polohu, jejich 
spoje a rovinnost. 

Výsledky kontrol se zaznamenávají do KZP. 

E.8.2 Meziopera�ní kontrola 
 P�edm�tem kontroly je dohlížení na práce v pr�b�hu výstavby. Kontroluje 
se zp�sobilost a odbornost pracovník�, používání OOPP a dodržování BOZP. 
Sledují se klimatické podmínky, kvalita a kvantita dodaného materiálu.
 V pr�b�hu prací se kontroluje poloha zdiva, rovinnost a svislost st�n, 
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tlouš	ka a vypln�ní spár, provázání st�n, ukládání p�eklad� a zárubní. Je také 
nutné kontrolovat provedení opat�ení v mezních klimatických podmínkách.  
 V neposlední �ad� se kontroluje korespondence prací s �asovým plánem 
a zápis zjišt�ných údaj� do KZP. 

E.8.3 Výstupní kontrola 
Záv�re�ná kontrola ov��uje správnost, p�esnost a kvalitu provedených 

prací. Ov��uje se, zda byly dodrženy klimatické podmínky pro zd�ní. P�i zjišt�ní 
jakékoli závady je nutné tuto závadu odstranit odpovídajícím zp�sobem. 
Výsledky kontrol se zaznamenávají do KZP. 

E.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci – BOZP 
V pr�b�hu výstavby je nutné dbát na dodržování veškerých právních 

p�edpis� souvisejících s bezpe�ností a ochranou osob na staveništi. Všichni 
pracovníci pohybující se na stavb� musí být s t�mito p�edpisy d�kladn� 
seznámeni. Jedná se o p�edpisy: 
 
Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví vzhled a 
umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 
405/2004 Sb. 
 
Na�ízení vlády �.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prost�edky. 
 
Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. Na�ízení vlády o podrobn�jších požadavcích 
na pracovišt� a pracovní prost�edí. 
 
Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb. Na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády 
�. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích, a na�ízení vlády �. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provád�ní zkoušek z odborné zp�sobilosti. 
 
Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb. Na�ízení vlády o zp�sobu evidence úraz�, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 
Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p�i práci. 
 
Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 
výšky nebo do hloubky. 
 
Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 
p�ístroj� a ná�adí. 
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Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, v platném zn�ní. 
 
Zákon �. 225/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v 
pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o 
zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a zákon �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
 
Vyhláška �. 77/1965 Sb., o výcviku, zp�sobilosti a registraci obsluh stavebních 
stroj�. 
 
Vyhláška �. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
 
Vyhláška �. 192/2005 Sb., kterou se m�ní vyhláška �eského ú�adu 
bezpe�nosti práce �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

E.10 Ekologie – vliv na životní prost�edí, nakládání s odpady 
P�i provád�ní stavebních prací se nep�edpokládá negativní dopad na 

životní prost�edí. Budou dodrženy obecné zásady ochrany vodních zdroj� a 
ochrany zamezující devastaci p�dy v okolí staveništ�. Sypké materiály budou 
skladovány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 

Na staveništi se d�íve nacházely stromy a k�oviny, které bylo nutno skátit 
(detailn�ji �ešeno v kapitole G.11.1). V okolí staveništ� se nacházejí stromy a 
k�oviny, které však stavbou dot�eny nebudou. 

E.10.1 Odpady z výstavby 
 V pr�b�hu stavebních prací budou vznikat odpady dle vyhlášky 
�. 93/2016 Sb. „o katalogu odpad�“ 

Vzniklý odpad bude na staveništi t�íd�n a odd�len� ukládán do nádob 
a kontejner� a následn� vyvážen. Odpad nebude ukládán mimo staveništ�. 
Odvoz a likvidace odpad� je zajišt�na smluvn� a bude ji provád�t firma TSHB, 
Technické služby Havlí�k�v Brod. 

S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu se zákonem 
�. 223/2015 Sb.  

Recyklace stavebních odpad� nebo jejich drcení se p�ímo na staveništi 
nep�edpokládá. 
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E.10.2 P�ehled odpad� vznikajících p�i etap� svislých konstrukcí 
�íslo odpadu 
dle vyhlášky 
�. 93/2016 

Sb. 

Kategorie 
odpadu 

* = nebezp. 
Popis 

Nakládání 
s odpadem 

150101  Papírové a lepenkové obaly 4 
150102  Plastové obaly 4 
150103  D�ev�né obaly 5 
150106  Sm�sné obaly 5 
170101  Beton 1 
170102  Cihly 1 
170201  D�evo 5 
170203  Plasty 4 
170405  Železo a ocel 4 
170604  Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 

06 01 a 17 06 03 
4 

170903 * Jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� 
sm�sných stavebních a demoli�ních 
odpad�) obsahující nebezpe�né látky 

2 

200101  Papír a lepenka 1 
200301  Sm�sný komunální odpad 5 
200303  Uli�ní smetky 6 

Tab. E.6: Za�azení odpadu dle vyhlášky �. 93/2016 Sb. „o katalogu odpad�“ (zdroj: [35]) 

Nakládání s odpadem – vysv�tlivky: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoli�ní odpady vhodné 
k úprav� (recyklaci) 
 
2 – odpady, které jsou podmín�n� vylou�eny z úpravy (recyklace) – odpady 
obsahující nebezpe�né látky. Jejich p�ijetí do za�ízení je možné pouze v 
p�ípad�, že sou�ástí jejich úpravy v za�ízení je i odd�lení a odstran�ní 
nebezpe�ných látek z t�chto odpad�, které budou následn� p�edány oprávn�né 
osob� podle zákona o odpadech k využití nebo odstran�ní 
 
4 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich druhotného využití 
 
5 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich odvozu do spalovny 
 
6 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
 
7 – odpady p�edané k likvidaci – zp�sob ur�í odborná firma 
 

Nakládání s odpadními vodami na staveništ� je popsáno v kapitole 
G. Technická zpráva za�ízení staveništ� pro vybranou technologickou etapu, 
v odstavci G.6.9 Napojení na kanalizaci. 
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 Zemina vyt�žená v pr�b�hu výstavby bude uložena na deponii zeminy 
na staveništi. 
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F. TECHNOLOGICKÝ P	EDPIS PRO ZHOTOVENÍ 
STROPNÍ KONSTRUKCE 

F.1 Obecné informace 

F.1.1 Úvodní informace 
Název stavby: Bytový d�m + ú�ad m�styse, �eská B�lá 
Místo stavby:  Okres:  Havlí�k�v Brod 
   Obec:   �eská B�lá, 583 01 
   Parcelní �ísla:  1567/1, 1586, 1415/1, 1565/1 
   Katastrální území: �eská B�lá 
 
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Jméno:   M�stys �eská B�lá 

I�O:   00267279 
Adresa:    �eská B�lá �p. 122, 582 61 �eská B�lá 
Telefon:  +420 569 444 171 
E-mail:   podatelna@ceskabela.cz 

 
Projektant: Jméno:   Ing. Milan Stejskal, ATELIER 02 
   I�O:   16258355 
   DI�:   223 – 6106062116 

Adresa: Smetanovo nám�stí 279, Havlí�k�v 
Brod 580 01 

Telefon: +420 732 265 906 
E-mail:  stejskal@atelier02.cz 
 

Údaje o stavb�: Po�et podlaží:    3 
Zastav�ná plocha: ú�ad M�styse �B  156 m2 

      bytová �ást  422,4 m2 

      celkem  578,4 m2 

   Obestav�ný prostor:   6022,5 m3 

   Po�et upravitelných byt�:   10 

F.1.2 Obecné informace o stavb� 
Jedná se o voln� stojící novostavbu bytového domu a ú�adu m�styse. 

Objekt má nepravidelný p�dorysný tvar, je nepodsklepený, obsahuje dv� 
nadzemní podlaží a podkrovní prostor vycházející ze zast�ešení objektu 
valbovou st�echou. 

Stavba se nachází na mírn� svažitém pozemku v centru m�styse �eská 
B�lá. Vzhledem k profilu terénu je d�m rozd�len do dvou úrov
ových �ástí, 
jednotlivé �ásti spojuje vnit�ní trojramenné schodišt�. 

Vstup do objektu je z místní komunikace ze severní strany (jak k byt�m, 
tak do ú�adu), k byt�m dále i z jižní strany ze zpevn�né plochy. 
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F.1.3 Obecné informace o procesu 
Technologický p�edpis �eší zhotovení stropní keramické konstrukce 

1.NP. Strop je situován do dvou výškových úrovní, jednotlivé úrovn� jsou 
provázány železobetonovou st�nou (v�ncem). 

Keramický strop je ze systému Porotherm MIAKO výšky 290 mm. Je 
tvo�en montovanými nosníky POT, vložkami MIAKO, betoná�skou výztuží 
B500B (vázanou i KARI sít�mi) a zálivkovým betonem C25/30. Obvodový 
v�nec stropu je z exteriéru zakryt keramickou v�ncovkou Porotherm a tepelnou 
izolací tl. 140 mm, v samotném v�nci se nachází vázaná betoná�ská výztuž 
s betonem. 

Vnit�ní ŽB st�na spojující dv� úrovn� stropu je tvo�ena betonem C25/30 
a výztuží B500B, bedn�ní této konstrukce bude tradi�ní z vodovzdorné 
p�ekližky a vodorovných a svislých svlak� v�etn� vzp�r. 

Zhotovení strop� je rozd�leno do t�í fází. V první fázi dojde k provedení 
stropu nižší výškové úrovn�, tento strop se nachází ve východní a jižní �ásti 
objektu, v oblasti nad byty. Beton bude dopravován auto�erpadlem Schwing 
S 39SX. Po zhotovení tohoto stropu nastává druhá fáze, a to provedení 
železobetonové st�ny (v�nce), na místo se beton dopraví za použití je�ábu, 
košem na beton. Na tuto st�nu je posléze možné uložit i druhou úrove
 stropu 
(t�etí fáze). Pro t�etí fázi se použije auto�erpadlo Schwing S 24X. Mezi 
jednotlivými fázemi bude vždy dodržena technologická p�estávka, která zaru�í 
dostate�né nabytí pevnosti betonu v tlaku. 

F.2 Materiál, doprava a skladování 

F.2.1 Materiál 

F.2.1.1 Hlavní materiál 
Množství materiálu v tabulkách uvedených níže vychází z výkazu vým�r 

uvedeného v p�íloze �. 12 Výkaz vým�r. 
 
MIAKO vložky – 1.NP 
Název Rozm�r 

[mm] 
Po�et [ks] Palet [ks] Hmotnost 

[t] 
CIHELNÁ VLOŽKA MIAKO 

23/50 PTH 
400/250/230 1194 20 17,90 

CIHELNÁ VLOŽKA MIAKO 
23/62,5 PTH 

525/250/230 1775 45 33,975 

CIHELNÁ VLOŽKA MIAKO 
8/50 PTH 

390/250/80 226 2 1,91 

CIHELNÁ VLOŽKA MIAKO 
8/62,5 PTH 

515/250/80 132 2 1,75 

Tab. F.1: Materiál – MIAKO vložky 1.NP 
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POT nosníky – 1.NP 
Název Rozm�r [mm] Po�et [ks] Hmotnost [t] 
TRÁM POT 175 PTH-2500 160/2500/175 54 3,456 
TRÁM POT 175 PTH-3750 160/3750/175 7 0,672 
TRÁM POT 175 PTH-4000 160/4000/175 5 0,512 
TRÁM POT 175 PTH-4750 160/4750/175 10 1,216 
TRÁM POT 175 PTH-5000 160/5000/175 17 2,176 
TRÁM POT 175 PTH-5250 160/5250/175 12 1,613 
TRÁM POT 230 PTH-6500 160/6500/230 95 15,808 

Tab. F.2: Materiál – POT nosníky 1.NP 

V�ncovka – 1.NP 
Název Rozm�r 

[mm] 
Po�et 
[ks] 

Palet 
[ks] 

Hmotnost [t] 

V�NCOVKA VT 8/29 80/497/275 260 3 103,680 

Tab. F.3: Materiál – V�ncovka 1.NP 

Malta v�ncovky – 1.NP 
Název Po�et balení 

[ks] 
Palet 
[ks] 

Hmotnost [t] 

WIENERBERGER POROTHERM 
PROFI 

2 / 0,05 

Tab. F.4: Materiál – Malta v�ncovky 1.NP 

Izolace v�nce – 1.NP 
Název Rozm�r [mm] Po�et 

[ks] 
Balení [ks] 

ISOVER EPS 100 S TL. 
140 mm 

1000/500 65,03 21,68 

Tab. F.5: Materiál – Izolace v�nce 1.NP 

Výztuž stropu B500B – 1.NP 
Název Rozm�r 

[mm] 
Po�et [ks] Hmotnost [t] 

Karisí	 6/100/100 3000/2000 134 3,570 
Prutová výztuž / / 3,457 

Tab. F.6: Materiál – Výztuž stropu 1.NP 

Beton stropu C 25/30 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 16 mm - S4 – 1.NP 
Objem [m3] Hmotnost [t] 

81,64 195,94 

Tab. F.7: Materiál – Beton stropu 1.NP 
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Svislé stropní podp�ry DOKA Eurex – 1.NP 
Název Délka [mm] Po�et [ks] Hmotnost [t] 
Stropní podp�ra Doka 
Eurex 20 top 300 

1800-3000 172 2,460 

Stropní podp�ra Doka 
Eurex 20 top 350 

2000-3500 71 1,235 

Op�rná trojnožka Doka / 16 0,250 

Tab. F.8: Materiál – Svislé stropní podp�ry 1.NP 

Vodorovné stropní podp�ry (d�ev�né C24) – 1.NP 

Název Délka [mm] Po�et [ks] Hmotnost [t] 

D�ev�ný hranol 100/120 
C24 

450 4 0,011 

1000 13 0,078 
1250 2 0,015 
1700 3 0,031 
2300 4 0,055 
2750 2 0,033 
3250 23 0,449 
3700 15 0,333 
4000 22 0,528 

Tab. F.9: Materiál – Vodorovné stropní podp�ry 1.NP 

Bedn�ní v�nc� a prostup�  
Název Po�et/délka 
Vodovzdorná p�ekližka tl. 24 mm 1,5/2,5 m 22 ks 
OSB deska tl. 22 mm 1,25/2,5 m 34 ks 
Trámek 80/80 mm 61,23 m 
Vodorovný svlak – prkno 25/140 mm 70,94 m 
Vzp�ra 40/80 mm 20,99 m 
Svislý svlak v�nce – prkno 25/140 mm 178,97 m 

Tab. F.10: Materiál – Bedn�ní v�nc� a prostup� 

Asfaltové pásy IPA V60 S 35     7 rolí á 10 m2 
Zám�sová voda        11 litr� 
Voda pro ošet�ování betonu 
Geotextilie 200 g/m2 (pro ošet�ování betonu)   7 rolí á 100 m2 

Zábradlí Doka XP 

F.2.1.2 Dopl�kový materiál 
Distan�ní podložky  – distan�ní ocelové lišty UTH03   15 balení á 25 ks 
   – distan�ní t�lísko kozlík H20  1 balení á 1000 ks 
   – distan�ní podložka kroužek R20B 1 balení á 1000 ks  
Vázací drát  
Svorníky a rozp�ry bedn�ní 
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Vruty do d�eva 
H�ebíky 
Univerzální bednící úhelníky Doka 30 cm     16 ks 
Odbed
ovací p�ípravek Sika 1l      2 ks 
D�ev�né podložky pod svislé podp�ry 
Cementová malta pro uložení nosník�  
Elektrody 

F.2.2 Doprava 

F.2.2.1 Primární doprava 
Dopravu hlavního stavebního materiálu (POT nosník�, MIAKO vložek, 

v�ncovek, malty), tedy dopravu ze stavebnin na staveništ�, bude zajiš	ovat 
nákladní automobil Renault Midlum 210.16 4x2 2001 s nástavbou 
o p�dorysných rozm�rech 2,45x6,55 metru a s hydraulickou rukou Palfinger PK 
10000 standard. Tuto dopravu zajiš	ují Stavebniny Š	astná v Libici nad 
Doubravou, od kterých materiál odebírán. 

Doprava materiálu pro bedn�ní (stojek, desek, hranol�) a dopl
kového 
materiálu a ná�adí bude zajišt�na za pomoci dodávky Ford Transit 2.2 TDCI 
L4H2. 

Transportbeton bude dopravován na staveništ� autodomícháva�i Stetter 
C3 BASIC LINE o objemu 6 m3. Beton bude na staveništ� dopravován 
z betonárny CEMEX Czech Republic, s.r.o. v Havlí�kov� Brod�. 

Pracovníci budou na stavbu dopravováni dodávkou Ford Transit 2.2 
TDCI L2H2 TREND s devíti místy. 

F.2.2.2 Sekundární doprava 
 Dopravu a ukládání hmotného materiálu zajistí samovzty�itelný je�áb 
Potain Igo 32. 

Mén� hmotný materiál se bude p�esouvat ru�n�, kole�kem, kladkou nebo 
stavebním vrátkem. 
 Dopravu betonu na místo zabudování zajistí auto�erpadlo Schwing 
S 39SX, je�áb s košem na beton a auto�erpadlo Schwing S 24X. 

F.2.3 Skladování 
Stropní vložky MIAKO a v�ncovky budou uloženy na vratných paletách, 

které budou uskladn�ny na rovné, zpevn�né a odvodn�né ploše. Palety jsou 
chrán�ny PE fólií z výroby, navíc bude p�idána další fólie z vrchní strany. P�i 
skladování mohou být na sob� maximáln� dv� palety za p�edpokladu, že: 
– palety budou stohovány p�esn� na svislici, aby nedocházelo k lokálnímu 
p�etížení roh� 
– na poškozené palety nebo výrobky na paletách se nesmí stohovat další 
paleta 
– na shora namrzlé nebo zasn�žené palety se neukládá další, protože by 
hrozilo sklouznutí vrchní palety. 

Mezi paletami je nutno ponechat prostor min. 350mm pro zajišt�ní 
bezpe�né manipulace je�ábem, min. 750 mm v místech pro pr�chod pracovník� 
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a minimáln� 1200 mm jako manipula�ní prostor pro vodorovný p�esun palet. P�i 
uložení palet na stropní konstrukci je dovoleno skladovat palety maximáln� 
v jedné vrstv�, v délce do 1/3 sv�tlého rozp�tí pole stropu a až po nabytí 70 % 
pevnosti betonu v tlaku. Možný zp�sob skladování materiálu na objektu je 
nazna�en ve výkrese �. 5 Vymezení pracovní, dopravní a skladovací zóny pro 
etapu zd�ní. 
  

Pytlovaná zdící malta bude uskladn�na v uzamykatelném krytém skladu 
na paletách, chrán�na p�ed pov�trnostními vlivy. Maximální výška, do které se 
pytle mohou ukládat je 1,5 metru. 
 

Tepelná izolace bude skladována v baleních z výroby ve vodorovné 
poloze v uzamykatelném krytém skladu mimo dosah slune�ního zá�ení. 
 

POT nosníky se skladují rozt�íd�né podle délky na rovné, odvodn�né 
a zpevn�né ploše. Jsou podloženy d�ev�nými podkladky pr��ezu min. 
20 x 40 mm. Podklady jsou uloženy max. 0,5 metru od konce nosníku a 
v takové vzdálenosti, aby nedocházelo k deformacím trámk�. Proklady mezi 
nosníky musí být vždy nad sebou. Nosníky jsou ukládány do výšky max. 1,5 
metru. V zimním období jsou p�ekryty PE fólií. 

 
Prutová výztuž je svázána do svazk� a ozna�ena identifika�ními štítky, 

bude uložena ve vodorovné poloze na podkladcích tak, aby nedocházelo 
k trvalým deformacím. Tyto celky budou skladovány na rovné, zpevn�né a 
odvodn�né ploše p�ekryty PE fólií z vrchní strany. Nesmí dojít ke zne�išt�ní 
výztuže. 
 
 KARI sít� budou skladovány naležato na d�ev�ných podkladcích ve 
vzdálenosti jednoho metru tak, aby nedocházelo k trvalým deformacím. Sít� 
budou uloženy na rovné, zpevn�né a odvodn�né ploše p�ekryty PE fólií. Nesmí 
dojít k jejich zne�išt�ní. 
 

Distan�ní podložky, t�líska a další drobný materiál bude skladován 
v uzamykatelném skladu. 

 
Vázací drát ve svitcích bude uložen v uzamykatelném skladu. 
 
D�ev�né hranoly a prkna budou uloženy na podkladcích na rovné, 

zpevn�né a odvodn�né ploše chrán�ny p�ed pov�trnostními vlivy PE fólií. 
 
Vodovzdorná p�ekližka bude uložena na paletách p�ekryta PE fólií. 

Palety jsou skladovány na rovné, zpevn�né a odvodn�né ploše. 
 
Stropní stojky jsou složeny na ocelových paletách p�ekryty PE fólií.  
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F.3 P�evzetí pracovišt� 
Pracovišt� a jeho vybavení je p�edáno vedoucím �ety provád�jící svislé 

konstrukce vedoucímu �ety provád�jící vodorovné nosné konstrukce (stropy). 
K p�edání dojde za dohledu stavbyvedoucího a stavebního dozoru investora. 
O p�edání pracovišt� bude proveden zápis do stavebního deníku. 

P�ed zapo�etím prací budou již zhotovené veškeré svislé zd�né nosné 
konstrukce 1.NP v�etn� uložení p�eklad� a provedení zálivky p�ekladu KP XL.  

Pracovišt� je v �ase p�edání zbaveno odpad� a zbytk� materiálu 
vzniklých v p�edchozím procesu.  

F.4 Pracovní podmínky 

F.4.1 Pov�trnostní a teplotní podmínky 
Osazení POT nosník� a v�ncovek nelze provád�t za t�chto podmínek: 
– teplota vzduchu je nižší, než +5 °C nebo vyšší, než 35 °C 
– jsou-li prvky namrzlé 
– bou�e, déš	, sn�žení nebo tvo�ení námrazy 
– je-li snížena viditelnost na mén�, jak 30 metr� 
– rychlost v�tru p�evyšuje 11 m*s-1  
Osazování vložek, výztuže a instalaci bedn�ní nelze provád�t za t�chto 
podmínek: 
– jsou-li prvky namrzlé 
– bou�e, déš	, sn�žení nebo tvo�ení námrazy 
– je-li snížena viditelnost na mén�, jak 30 metr� 
– rychlost v�tru p�evyšuje 11 m*s-1  
Betonáž nelze bez opat�ení provád�t za t�chto podmínek: 
– teplota vzduchu je nižší, než +5 °C nebo vyšší, než 30 °C (optimální teplota 
betonáž +15 ÷ +25 °C) 
– bou�e, déš	 
– je-li snížena viditelnost na mén�, jak 30 metr� 
– rychlost v�tru p�evyšuje 11 m*s-1  
Manipulaci s b�emeny pomocí je�ábu se musí p�erušit za t�chto 
podmínek: 
– rychlost v�tru p�evyšuje 11 m*s-1  

– dohlednost v míst� práce menší než 30 m 
– teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 °C 
– bou�e, déš	, sn�žení nebo tvo�ení námrazy 

F.4.2 Vybavenost staveništ� 
P�ístup na staveništ� (parcela �.1586 a 1567/1, KÚ. �eská B�lá) je ze 

severní strany, z parcely �. 1415/1 a místní komunikace parc. �. 1565/1. 
 Staveništ� je oploceno mobilním a pevným plotem pro zamezení vstupu 
nepovolaných osob. 
 Na staveništi se z p�edchozí etapy nachází bu
ka stavbyvedoucího a 
mistra, bu
ky s šatnami pracovník�, sklady a hygienická bu
ka s chemickou 
toaletou napojená na staveništní rozvod vody. Hygienická bu
ka bude 
pr�b�žn� vyvážena specializovanou firmou. Bu
ky mají napojení na elektrickou 
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energii p�es staveništní rozvad��. Na staveništi se dále nachází stacionární 
je�áb Potain Igo 32, míchací centrum a silo. Za snížené viditelnosti bude 
staveništ� �ádn� osv�tleno sv�tlomety. Plochy pro uskladn�ní materiálu jsou 
opat�eny betonovým recyklátem a �ádn� odvodn�ny. Stroje se na staveništi 
budou pohybovat pouze na zpevn�ných plochách k tomu ur�ených. 

Bližší informace o vybavení staveništ� je uvedena v kapitole 
G. Technická zpráva za�ízení staveništ� pro vybranou technologickou etapu. 

F.4.3 Instruktáž pracovník�  
Každý pracovník bude obeznámen s projektovou dokumentací, 

staveništ�m a technologickým postupem. Budou též seznámeni s provozními 
podmínkami stavby, BOZP, požárn� bezpe�nostní ochranou a používání 
OOPP. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Vedoucímu pracovní �ety bude p�edána projektová dokumentace. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pom�cky. Na �ádné 
dodržování bezpe�nosti práce bude dohlížet stavbyvedoucí. 

F.5 Personální obsazení 
Pozice Vzd�lání Po�et 

Vedoucí �ety  proškolení v oblasti systému Porotherm, 
montáž lešení, vázání výztuže a práce 
s betonovou sm�sí 

1 

Tesa� proškolení v oblasti z�ízení tradi�ného bedn�ní 2 
Montážní d�lník proškolení v oblasti systému Porotherm, 

montáž lešení 
3 

Vaza� výztuže proškolení v oblasti vázání a ukládání výztuže 3 
Svá�e�/ vaza� 
výztuže 

svá�e�ská zkouška, proškolení v oblasti vázání 
a ukládání výztuže 

1 

Betoná� proškolení v oblasti práce s betonovou sm�sí a 
hutn�ní betonu 

4 

Pomocný d�lník základní vzd�lání, proškolení 2 
�idi� nákladního 
automobilu 

�idi�ský pr�kaz skupiny C a profesní pr�kaz 1 

�idi� dodávky �idi�ský pr�kaz skupiny B 1 
�idi� 
autodomícháva�e 

�idi�ský pr�kaz skupiny C a profesní pr�kaz X 

Strojník/�idi� 
auto�erpadla 

�idi�ský pr�kaz skupiny C, profesní pr�kaz, 
proškolení na auto�erpadlo 

1 

Obsluha je�ábu profesní pr�kaz 1 
* po�et pracovník� jednotlivých profesí je uvažován jako maximální, p�esný 
výskyt osob na pracovišti je vyobrazen v �asovém plánu v p�íloze �. 15 �asový 
plán pro technologickou etapu a bilance nasazení pracovník�. 

F.6 Stroje, ná�adí a pracovní pom�cky 
Podrobné parametry stroj� jsou uvedeny v kapitole H. Návrh strojní 

sestavy.  
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F.6.1 Velké stroje 
Je�áb Potain Igo 32 
Autodomícháva� Stetter C3 BASIC LINE o objemu 6 m3 

Auto�erpadlo Schwing S 39 SX 
Auto�erpadlo Schwing S 24 X 
Nákladní automobil Renault Midlum 210.16 4x2 2001 s hydraulickou rukou 
Palfinger PK 10000 standard 
Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 
Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L2H2 TREND s devíti místy k sezení 

F.6.2 Elektrické stroje a ná�adí 
Spádová mícha�ka Lescha SM 165 S     1 ks 
Ru�ní kotou�ová pila NAREX EPK 16 D     1 ks 
Ru�ní míchadlo NAREX EGM 10-E3     1 ks 
Elektrická ru�ní pila DeWALT DWE397 Alligator   1 ks 
Stolová okružní pila s posuvem BATTIPAV PRIME 700  1 ks 
Úhlová bruska NAREX EBU 125-14 C      1 ks 
AKU vrta�ka NAREX ASP 18-2A      1 ks 
Stavební vrátek Scheppach HRS 400     1 ks 
Ohýba�ka prut� betoná�ské oceli Hitachi VB16Y   1 ks 
Svá�ecí invertor Alfa in PEGAS 160 E Smart    1 ks 
Ponorný vibrátor Enar DINGO      1 ks 

F.6.3 Drobné ná�adí a pracovní pom�cky 
Dvoupramenný textilní úvazek z nekone�ných pás� RSG 
Záv�sné paletové vidle (pro je�áb) 
Motorová pila STIHL MS 181 C-BE 
Kozové lešení 
N�žky na výztuž 
Rýžové košt� 
Gumová pali�ka 
Zednická š
�ra 
Zednická lžíce 
Zednická nab�ra�ka 
Hladítko 
Stavební kole�ko 
Kbelík 
Zednická vani�ka na maltu 
Kombinované klešt� 
Štípací klešt� 
Kladivo 
Zednické kladívko 
Lopata 
Špachtle 
Kozové lešení 
Žeb�ík délky 3 m 
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Štafle 
Zednická št�tka 
Sada tužek 
Št�tec 
Izolatérský n�ž  
Hadice s rozprašovacím nástavcem 
Hrablo na beton 
Vibra�ní lišta 

F.6.4 M��ící pom�cky 
Totální stanice 
Stativ  
Nivela�ní la	  
Olovnice 
Hadicová vodováha 
Vodováha 
Pásmo 30 m          
Svinovací metr 5 m 
Zednická š
�ra 
Provázek 
Ocelový úhelník 

F.6.5 OOPP 
Pracovní obuv 
Pracovní od�v 
Ochranné brýle 
Ochranná p�ilba 
Reflexní vesta 
Svá�ecí kukla 
Svá�ecí rukavice 

F.7 Pracovní postup 
 Pracovní postup je nutné z d�vodu dvou úrovní stropu rozd�lit do t�í fází. 
První fází je provedení spodní úrovn� stropu, druhá fáze obsahuje zhotovení 
ŽB st�ny mezi úrovn�mi strop� a t�etí fáze druhou úrove
 stropu. 

F.7.1 První fáze – 1. úrove� stropu 
 P�ed zapo�etím prací provedeme o�išt�ní vrchního líce st�n. Na 
vodorovnou plochu tvárnic, do prostoru budoucího v�nce, uložíme asfaltové 
pásy. Tyto pásy klademe u obvodového zdiva v ší�ce 220 mm, pás se bude 
nacházet pod budoucím betonem a nosníky, v žádném p�ípad� pod izolací a 
v�ncovkou. Na vnit�ní nosné zdivo klademe pásy v ší�ce tvárnic na celou ložnou 
plochu. Pásy se neukládají v míst� p�eklad�, na styku p�ekladu se stropem. 
 Po položení pás� následuje instalace stropních POT nosník�. Tyto 
nosníky ukládáme p�ímo na asfaltový pás (broušené zdivo) a do cementové 
malty tl. 10 mm v míst� p�eklad� a nad nebroušeným zdivem. Pro jednostrann� 



 

Obrázek F.7.1-1: 

uložené nosníky (v míst
jsou tvo�eny d�ev�nými vodorovnými nosníky 
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: Vzep�ení nosník� u místnosti s ší�kou > 4350 mm (zdroj: [1]

(v míst� prostup�) je nutné nejprve z�ídit podp�
nými vodorovnými nosníky z �eziva pr��ezu 

které jsou vynášeny svislými stropními sloupky Eurex Top. Poloha a 
�r je nazna�ena ve výkrese �. 6 Podp�rný systém MIAKO 

ed pokládkou POT nosník� se ov��í jejich délka dle PD a p
Následuje rozm��ení polohy a délky uložení trám� na zdivo. 

 je�ábem ze skládky nad místo uložení, uchycení nosník
maximáln� 500 mm od konce nosníku. Osazení na st

provedou pracovníci z kozového lešení, uložení trám� je min. 125 mm (p
eno v PD ve výkresu stropu). 

Nosníky je nutno podep�ít, aby se zabránilo pr�hybu p�ed zmonolit
elu slouží d�ev�né hranoly a stropní svislé podp�ry

r je znázorn�no ve výkrese �. 6 Podp�rný systém MIAKO 
rný systém je u místností s ší�kou v�tší, než 4350 mm nastaven 

�no vzep�ení nosník�. St�ed nosník� se nadvyšuje o 1/300 
tí místnosti – viz Obrázek F.7.1-1. Stojky jsou vypodloženy 

kami a v obou podlažích musí být umíst�ny nad sebou.
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Obrázek F.7.1-2: Kladení MIAKO vložek (zdroj: [1]) 

 Následuje osazení MIAKO vložek, ty se kladou bu� mezi POT nosníky, 
nebo z jedné strany na nosník a druhou stranou na ze�, minimální délka 
uložení vložky na ze� je 25 mm. Typ a poloha použitých vložek je znázorn�na v 
projektové dokumentaci. Vložky jsou kladeny na sucho v �adách rovnob�žných 
k nosným st�nám v po�adí dle Obrázku F.7.1-2. V této fázi se musí �ádn� 
p�em��it ší�ka místnosti a provést rozpo�ítání MIAKO vložek. M�že nastat 
situace, kdy se musí vložky �ezat, upravované vložky jsou ukládány zásadn� do 
kraje pole, nikoliv do st�edu. Po vyskládaném strop� se pohybujeme už jen po 
fošnách. 
 Do prostoru prostup� stropu zhotovíme bedn�ní, tvar a rozm�ry bedn�ní 
jsou nazna�eny ve výkrese �. 7 Bedn�ní prostup� stropu a �ela schodiš	ové 
podesty. Desky, které p�ijdou do styku s betonem, se opat�í odbed
ovacím 
p�ípravkem. 
 Po obvodu vn�jšího zdiva položíme broušenou v�ncovku Porotherm 
VT8. V�ncovka se spojuje na pero a drážku, �ezáním upravené konce se 
vzájemn� spojí promaltováním. Ukládá se do tenkovrstvé malty Porotherm 
Profi.  
 Z vnit�ní strany v�ncovky vložíme izolaci tl. 140 mm, pohybu izolantu 
zabráníme vytvo�ením maltového gabionu sm�rem k v�nci. 
 V�ncovku z vn�jší strany zabezpe�íme proti vyvrácení OSB deskami, 
které jsou p�es svislé svlaky a svorníky kotveny ke st�n�. Tato konstrukce je 
schematicky znázorn�na na výkrese �. 9 Schéma bedn�ní železobetonového 
v�nce spojujícího dv� úrovn� stropu. Pod bedn�ní v�nce se ke zdi p�ikotví 
zábradlí Doka XP, bližší specifikace zábradlí je v kapitole G.10.2 Ochrana proti 
pádu z výšky. 
 V prostoru kolem schodišt� zhotovíme bedn�ní mezipodesty a bedn�ní 
v�nce i z interiérové strany.  
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 Následuje pokládka betoná�ské výztuže, tu klademe na distan�ní 
podložky s krytím 20 mm. Do prostoru v�nc� a výztužných žeber nad snížené 
MIAKO vložky ukládáme 4 pruty ø10 mm ovázané t�mínky ø6 mm po 400 mm. 
Do ostatních míst klademe výztuž dle PD. Na podest� uložíme výztuž a pruty, 
které budou sloužit pro napojení schodišt�, vytáhneme skrz bedn�ní této 
podesty. Stykovací délky a tvar výztuže je zaznamenán v PD.  

Na MIAKO vložky výšky 230 mm ukládáme KARI sít�, tyto sít� se kladou 
plošn� na distan�ní lišty s krytím 20 mm. Stykování se provádí v délce dvou ok 
sít�, tedy 200 mm v poli. Pokud se budou sít� napojovat nad podporou, ukládají 
se nad st�nu na POT nosník na ob� strany dva p�ídavné pruty tvaru L ø6 mm 
v délce min. 1/5 sv�tlého rozp�tí nosníku (tvar a umíst�ní dle PD). Uloženou 
výztuž p�ed betonáží zkontroluje statik. 
 Do oblasti ŽB st�ny spojující úrovn� stropu se zhotoví jedna strana 
bedn�ní, ve výkrese �. 9 Schéma bedn�ní železobetonového v�nce spojujícího 
dv� úrovn� stropu je ozna�eno jako Západní pohled. Na takto vytvo�enou 
konstrukci se nanese odbed
ovací p�ípravek a provede se výztuž st�ny, výztuž 
instalujeme dle PD a kontrolu provede statik. Po vyvázání výztuže instalujeme 
bedn�ní i z druhé strany (ve výkrese mod�e), které op�t opat�íme 
odbed
ovacím p�ípravkem. Ob� strany bedn�ní jsou vzájemn� spojeny 
svorníky uložených v plastových rozp�rných trubkách. 
 Po vyskládání vložek, uložení veškeré výztuže a zhotovení bedn�ní je 
možné za�ít s betonáží. P�ed betonáží je nezbytné navlh�it celou konstrukci 
stropu (vložky i nosníky). Stropní konstrukce se betonuje v pruzích ve sm�ru 
POT nosník�, pracovní spára vznikne v  míst� ŽB st�ny spojující dv� úrovn� 
stropu. Další pracovní spáry (p�i p�erušené betonáži) mohou vzniknout pouze 
mezi nosníky nad MIAKO vložkami. Plocha stropu se zalije betonem C25/30, 
tlouš	ka betonu musí být taková, aby nad klasickými MIAKO vložkami byla vždy 
60 mm vrstva. Beton se rozprost�e hrably, urovná a zhutní vibra�ní lištou, v�nce 
a výztužná žebra se hutní ponorným vibrátorem. Doba hutn�ní, rozestupy 
vpich�, vzdálenost vibrátoru od bedn�ní a další parametry jsou uvedeny 
v kapitole H.4.11. 
 Po kone�ném upravení povrchu je nezbytné za�ít beton ošet�ovat. Po 
dostate�ném ztuhnutí betonu se povrch p�ekryje mokrou geotextilií, p�es tuto 
textilii bude beton dále vlh�en. Voda musí být vhodná k ošet�ování a mít teplotu 
p�ibližn� stejnou jako teplota betonu. Doba ošet�ování betonu je závislá na typu 
betonu a na teplot� prost�edí. Doba ošet�ování byla konzultována se statikem 
a �ídí se tabulkou F.12 z �SN EN 13670. 

F.7.2 Druhá fáze – zhotovení ŽB st�ny mezi úrovn�mi strop� 
 Po technologické p�estávce min. 7 dní od betonáže 1. úrovn� stropu (p�i 
spln�ní p�edpokládaných klimatických podmínek – viz F.7.4) nastává betonáž 
ŽB st�ny. Již z p�edešlé fáze máme p�ipravenou �ást bedn�ní, nyní zhotovíme i 
zbytek dle výkresu �. 9 Schéma bedn�ní železobetonového v�nce spojujícího 
dv� úrovn� stropu. Na vnit�ní stranu bedn�ní naneseme odbed
ovací p�ípravek 
a bedn�ní se vzájemn� propojí svorníky s rozp�rnou plastovou trubkou. 
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Tab. F.12: Doba ošet�ování betonu (zdroj: [11]) 

 

 Do takto zhotovené formy se m�že za�ít lít beton. Beton se vylívá 
rovnom�rn� z výšky max. 1,5 metru a hutní ponorným vibrátorem. Vrchní líc 
st�ny se neurovnává, ponechá se pouze v takové úrovni, aby byla možná 
instalace POT nosník�. 
 Po skon�ení betonáže se povrch p�ekryje mokrou geotextilií a ošet�uje se 
skráp�ním vodou. Doba ošet�ování se �ídí tabulkou F.12. 

F.7.3 T�etí fáze – 2. úrove� stropu 
Po technologické p�estávce min. 7 dní od betonáže ŽB st�ny (viz F.7.4) 

se m�že za�ít s montáží POT nosník� a vložek 2. úrovn� stropu. Provedeme 
stejné úkony jako u první úrovn� stropu – tj. o�išt�ní, asfaltové pásy, POT 
nosníky a MIAKO vložky. V míst� p�ekladu KP XL klademe POT nosníky 
v délce 125 mm na cementovou maltu tl. 10 mm. MIAKO vložky ukládáme na 
p�eklad KP XL a na ŽB st�nu s p�esahem 25 mm na cementovou maltu. 
Osazení nosník� a vložek na p�eklad je nazna�eno ve výkrese �. 8 Postup 
montáže p�ekladu KP XL. Po vyskládaném strop� se pohybujeme už jen po 
fošnách. 
 Dále pokra�ujeme stejným zp�sobem jako v první úrovni stropu.  
Železobetonový v�nec spojující dv� úrovn� stropu, v�nce a prostupy stropem je 
možné odbednit po 7 dnech od betonáže. 
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F.7.4 Výpo�et pot�ebné doby tvrdnutí betonu p�ed jeho odbedn�ním 
(70 % kone�né pevnosti) 
Vzorce: 
a. Základní vzorec pro laboratorní podmínky t = 20°C: 
��� � ����� �� 	
�� � 
�� ��� �� [MPa] 
��� �������������������� ����!����"�#!���$����� [MPa] 
����� ��������� ����!����"�#!���������%&�[MPa] 
� � $����� ���'�( [den] 
b. Faktor zrání: 
) � 	� � *
� � � [°C * dny] 
� ��+����#"���������"�����,���+��( [°C] 
� � $����� ���'�( [den]  
c. Pr�m�rná teplota prost�edí: 

�-./0 � 	1234451673445��186344��
9 [°C] 

 
Postup výpo�tu: 
a. » získání pot�ebného �asu „d“ pro laboratorní podmínky 
c. » zjišt�ní pr�m�rné denní teploty „tpr�m“ 
b. » vypo�ítání faktoru „f“ pro laboratorní podmínky a z n�j pot�ebný �as 
odbedn�ní pro skute�né podmínky 
 
Známé informace: 
Laboratorní teplota t = 20°C 
Beton C25/30 » Rb28d = 30 MPa 
Pot�ebná pevnost pro odbedn�ní = 70 % Rb28d » Rbd = 21 MPa 
Doba betonáže – 1. �ervenec  
Výpo�et: 
a. ��� � ����� �� 	
�� � 
�� ��� ��  

� � �*

:;<:;8=<>4�8=

4�? � *

86
74>4�8=

4�? � @�A*���/�B�C���/ 
 

c. �-./0 � 	1234451673445��186344��
9 � DE5�95����

9 � �*�F�G 

Data získána z: Meteoblue[online]. [cit. 2017-03-12]. Dostupné z: 
https://www.meteoblue.com/cs/ 
 
b. Laboratorní podmínky: 
 ) � 	� � *
� � � � 	�
 � *
� H C � �*
�FI�JK/ 
Skute�né podmínky: 

) � 	� � *
� � ��B�� � )
	� � *
� �

�*

�* � *
 � @�CC���/�L�C���/ 

 
Pro odbedn�ní p�i 70 % pevnosti betonu byla stanovena doba 7 dn�.  
Tento �as byl konzultován se statikem a platí pouze pro odbedn�ní 
deskových prvk� ŽB v�nc� a prostup� stropem, v žádném p�ípad� se 
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nevztahuje k odebrání podp�rného systému stropu (ten lze odstranit až 
po 28 dnech od betonáže stropu nejvyššího podlaží!). 
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F.8 Jakost a kontrola 
Podrobný popis kontrol je uveden v kapitole K. Kontrolní a zkušební plán: 

Stropní konstrukce. Veškeré výsledky kontrol se zapisují do stavebního deníku. 

F.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola nastává v dob� p�edání/p�evzetí pracovišt�. Kontroluje se 

úplnost a správnost projektová dokumentace a dalších d�ležitých dokument�. 
P�ed zahájením prací je následn� nutno prov��it správné vymezení prostoru 
pracovišt�; ohrani�ení a ozna�ení staveništ�. Je pot�eba p�em��it ší�ky 
p�íjezdových komunikací a vjezd� na staveništ�. 

Dále je nutné zkontrolovat kvalitu konstrukcí zhotovených v p�edešlých 
etapách výstavby. Kontrolujeme provedení nosných st�n a p�eklad�. U st�n 
ov��íme svislost konstrukcí, výškovou úrove
 vrchní hrany zdi, p�evazbu cihel 
apod. Výsledky kontrol se zaznamenávají do KZP. 

F.8.2 Meziopera�ní kontrola 
 P�edm�tem kontroly je dohlížení na práce v pr�b�hu výstavby. 
Kontrolujeme pracovníky, používání OOPP a dodržování BOZP. Sledujeme 
klimatické podmínky, kvalitu a množství dodaného materiálu. 
 B�hem prací kontrolujeme uložení separa�ního asf. pásu pod nosníky, 
polohové a výškové uložení nosník�. Sledujeme rozmíst�ní podp�rného 
systému stropu – stropních stojek, trámk� a podložek. Kontrola se vztahuje i na 
správné rozmíst�ní MIAKO vložek dle PD, kontrolu uložení a polohy výztuže 
provede statik. P�ed betonáží sledujeme nanesení odbed
ovacího p�ípravku na 
bedn�ní a vlh�ení keramických výrobk�. 
 B�hem betonáže kontrolujeme dodací listy betonu – druh, množství a 
�as zpracování; tlouš	ku vrstvy (60 mm nad vložky), hutn�ní a upravení 
povrchu. Je také pot�eba kontrolovat kvalitu a cykly ošet�ování betonu a dobu, 
kdy bude konstrukce odbedn�na. 

F.8.3 Výstupní kontrola 
Záv�re�ná kontrola ov��uje správnost, p�esnost a kvalitu provedených 

prací. Ov��uje se, zda byly dodrženy klimatické podmínky pro betonáž. P�i 
zjišt�ní jakékoli závady je nutné tuto závadu odstranit odpovídajícím zp�sobem. 
Výsledky kontrol se zaznamenávají do KZP. 

F.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci – BOZP 
V pr�b�hu výstavby je nutné dbát na dodržování veškerých právních 

p�edpis� souvisejících s bezpe�ností a ochranou osob na staveništi. Všichni 
pracovníci pohybující se na stavb� musí být s t�mito p�edpisy d�kladn� 
seznámeni. Jedná se o p�edpisy: 
 
Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví vzhled a 
umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 
405/2004 Sb. 
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Na�ízení vlády �.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prost�edky. 
 
Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. Na�ízení vlády o podrobn�jších požadavcích 
na pracovišt� a pracovní prost�edí. 
 
Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb. Na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády 
�. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích, a na�ízení vlády �. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provád�ní zkoušek z odborné zp�sobilosti. 
 
Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb. Na�ízení vlády o zp�sobu evidence úraz�, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 
Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p�i práci. 
 
Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 
výšky nebo do hloubky. 
 
Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 
p�ístroj� a ná�adí. 
 
Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, v platném zn�ní. 
 
Zákon �. 225/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v 
pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o 
zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a zákon �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
 
Vyhláška �. 77/1965 Sb., o výcviku, zp�sobilosti a registraci obsluh stavebních 
stroj�. 
 
Vyhláška �. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
 
Vyhláška �. 192/2005 Sb., kterou se m�ní vyhláška �eského ú�adu 
bezpe�nosti práce �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
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F.10 Ekologie – vliv na životní prost�edí, nakládání s odpady 
P�i provád�ní stavebních prací se nep�edpokládá negativní dopad na 

životní prost�edí. Budou dodrženy obecné zásady ochrany vodních zdroj� a 
ochrany zamezující devastaci p�dy v okolí staveništ�. Sypké materiály budou 
skladovány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 

Na staveništi se d�íve nacházely stromy a k�oviny, které bylo nutno skátit 
(detailn�ji �ešeno v kapitole G.11.1). V okolí staveništ� se nacházejí stromy a 
k�oviny, které však stavbou dot�eny nebudou. 

F.10.1 Odpady z výstavby 
 V pr�b�hu stavebních prací budou vznikat odpady dle vyhlášky 
�. 93/2016 Sb. „o katalogu odpad�“ 

Vzniklý odpad bude na staveništi t�íd�n a odd�len� ukládán do nádob 
a kontejner� a následn� vyvážen. Odpad nebude ukládán mimo staveništ�. 
Odvoz a likvidace odpad� je zajišt�na smluvn� a bude ji provád�t firma TSHB, 
Technické služby Havlí�k�v Brod. 

S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu se zákonem 
�. 223/2015 Sb.  

Recyklace stavebních odpad� nebo jejich drcení se p�ímo na staveništi 
nep�edpokládá. 

 

F.10.2 P�ehled odpad� vznikajících p�i etap� stropních konstrukcí 
�íslo odpadu 
dle vyhlášky 
�. 93/2016 

Sb. 

Kategorie 
odpadu 

* = nebezp. 
Popis 

Nakládání 
s odpadem 

150101  Papírové a lepenkové obaly 4 
150102  Plastové obaly 4 
150103  D�ev�né obaly 5 
150106  Sm�sné obaly 5 
170101  Beton 1 
170102  Cihly 1 
170201  D�evo 5 
170203  Plasty 4 
170405  Železo a ocel 4 
170604  Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 

06 01 a 17 06 03 
4 

170903 * Jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� 
sm�sných stavebních a demoli�ních 
odpad�) obsahující nebezpe�né látky 

2 

200101  Papír a lepenka 1 
200301  Sm�sný komunální odpad 5 
200303  Uli�ní smetky 6 

Tab. F.13: Za�azení odpadu dle vyhlášky �. 93/2016 Sb. „o katalogu odpad�“ (zdroj: [35]) 
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Nakládání s odpadem – vysv�tlivky: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoli�ní odpady vhodné 
k úprav� (recyklaci) 
 
2 – odpady, které jsou podmín�n� vylou�eny z úpravy (recyklace) – odpady 
obsahující nebezpe�né látky. Jejich p�ijetí do za�ízení je možné pouze v 
p�ípad�, že sou�ástí jejich úpravy v za�ízení je i odd�lení a odstran�ní 
nebezpe�ných látek z t�chto odpad�, které budou následn� p�edány oprávn�né 
osob� podle zákona o odpadech k využití nebo odstran�ní 
 
4 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich druhotného využití 
 
5 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich odvozu do spalovny 
 
6 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
 
7 – odpady p�edané k likvidaci – zp�sob ur�í odborná firma 
 

Nakládání s odpadními vodami na staveništ� je popsáno v kapitole 
G. Technická zpráva za�ízení staveništ� pro vybranou technologickou etapu, 
v odstavci G.6.9 Napojení na kanalizaci. 

 
 Zemina vyt�žená v pr�b�hu výstavby bude uložena na deponii zeminy 
na staveništi. 
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G. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA	ÍZENÍ STAVENIŠT� PRO 
VYBRANOU TECHNLOGICKOU ETAPU 

G.1 Základní informace o objektu 
Název stavby: Bytový d�m + ú�ad m�styse, �eská B�lá 
Místo stavby:  Okres:  Havlí�k�v Brod 
   Obec:   �eská B�lá, 583 01 
   Parcelní �ísla:  1567/1, 1586, 1415/1, 1565/1 
   Katastrální území: �eská B�lá 
 
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Jméno:   M�stys �eská B�lá 

I�O:   00267279 
Adresa:    �eská B�lá �p. 122, 582 61 �eská B�lá 
Telefon:  +420 569 444 171 
E-mail:   podatelna@ceskabela.cz 

 
Projektant: Jméno:   Ing. Milan Stejskal, ATELIER 02 
   I�O:   16258355 
   DI�:   223 – 6106062116 

Adresa: Smetanovo nám�stí 279, Havlí�k�v 
Brod 580 01 

Telefon: +420 732 265 906 
E-mail:  stejskal@atelier02.cz 
 

Údaje o stavb�: Po�et podlaží:    3 
Zastav�ná plocha: ú�ad M�styse �B  156 m2 

      bytová �ást  422,4 m2 

      celkem  578,4 m2 

   Obestav�ný prostor:   6022,5 m3 

   Po�et upravitelných byt�:   10 
 
Jedná se o voln� stojící novostavbu bytového domu a ú�adu m�styse. 

Objekt má nepravidelný p�dorysný tvar, jeho ší�ka je 26,5 m, délka 27,25 m. 
Budova je nepodsklepená, obsahuje dv� nadzemní podlaží a podkrovní prostor, 
st�echa je valbová s viký�i. 

Vzhledem k profilu terénu je d�m rozd�len do dvou úrov
ových �ástí, 
jednotlivé �ásti spojuje vnit�ní trojramenné schodišt�. Vstup do objektu je 
z místní komunikace ze severní strany (jak k byt�m, tak do ú�adu), k byt�m dále 
i z jižní strany ze zpevn�né plochy. Objekt je založen na základových pásech. 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou z keramického systému Porotherm.  
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G.2 Obecné informace o staveništi 

G.2.1 Území staveništ� 
 Stavební pozemek se nachází v centru m�styse �eská B�lá. Pozemek je 
složen ze t�í parcel �. 1415/1, 1567/1 a 1586, které jsou ve vlastnictví investora. 
Povrch pozemku je mírn� svažitý, klesající severovýchodním sm�rem, 
v minulosti se zde nacházel špýchar, ten je již od roku 2007 zbo�en. 

Na parcele �. 1415/1 je vedena místní komunikace, která se napojuje na 
silnice I/34 a II/351. Z této komunikace ústí odbo�ka na místní komunikaci na 
parcele �. 1565/1, ze které je �ešen vjezd k hlavnímu stavebnímu objektu. 
Parcela �. 1565/1 je taktéž ve vlastnictví investora, ale není zahrnuta do 
stavebních pozemk�. 

G.2.2 P�edání a p�evzetí pracovišt� 
 K p�edání, resp. p�evzetí pracovišt� dojde v termínu uvedeném 
v �asovém harmonogramu stavby. P�edání prob�hne mezi vedoucími �et 
p�edešlé a následující technologické etapy za dozoru stavbyvedoucího. Dále 
dojde k p�edání ov��ené projektové dokumentace a dalších pot�ebných 
dokument�. O p�edání bude sepsán protokol a výsledek se zaznamená do 
stavebního deníku. 

G.2.3 Stavební ohlášení 
 Objekty za�ízení staveništ�, dle zákona �.183/2006 Sb. „o územním 
plánování a stavebním �ádu, podle §104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a 
udržovací práce vyžadující ohlášení, odst. (1) Ohlášení stavebnímu ú�adu 
vyžadují, písm. g) stavby za�ízení staveništ�, neuvedené v §103 odst. 1 písm. 
b); vyžadují ohlášení stavebnímu ú�adu. Objekty za�ízení staveništ� budou 
schváleny již ve stavebním �ízení stavby. 

G.3 Doprava 
 Vjezd na hlavní staveništ� je z místní komunikace na parcele �. 1565/1. 
P�ístup na vedlejší staveništ� bude �ešen z místní komunikace z p. �. 1415/1. 
Vozidla se budou pohybovat pouze po komunikacích obce a zpevn�ných 
plochách stavby k tomu ur�ených. Komunikace se budou dle zákona 
�. 361/2000 Sb. (v aktuálním zn�ní) „o provozu na pozemních komunikacích“ 
udržovat v �istot�. 

G.3.1 Doprava mechanizace 
 Samostavitelný je�áb bude dopraven ve složeném stavu na p�epravním 
podvozku. Je�áb není schopen samostatného pohybu, proto je nutné ho 
zap�áhnout za nákladní automobil, k tomuto ú�elu byl zvolen taha� Mercedes 
Benz Actros. Popis stroj� je podrobn�ji �ešen v kapitole H. Návrh strojní 
sestavy. Podrobný popis tras je �ešen v kapitole C. Dopravní trasy a situace 
stavby s širšími vztahy dopravních tras. 
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G.3.2 Doprava zam�stnanc� 
 Pracovníci budou na místo stavby dopraveni dodávkou Ford Transit 2.2 
TDCI L2H2 TREND s devíti místy k sezení. Dále se zam�stnanci mohou 
dopravovat linkovou autobusovou dopravou nebo vlastními vozidly. 

G.3.3 Doprava stavebního materiálu na staveništ� 
 Materiál bude dopravován nákladními automobily, autodomícháva�i  a 
dodávkou, použitý typ stroje je vždy uveden v p�íslušném technologickém 
p�edpisu. Vý�et stroj� pot�ebných k doprav� materiálu je uveden 
v technologických p�edpisech a podrobn�ji �ešen v kapitole H. Návrh strojní 
sestavy. Podrobný popis tras je �ešen v kapitole C. Dopravní trasy a situace 
stavby s širšími vztahy dopravních tras. 

G.3.4 Doprava stavebního materiálu na staveništi 
Vodorovnou p�epravu �áste�n� zajistí nákladní automobily 

s hydraulickou rukou, primárn� však v�žový je�áb Potain Igo 32 a pracovníci. 
 Vertikální doprava materiálu je zabezpe�ena v�žovým je�ábem, 
stavebním vrátkem nebo kladkou. 

G.3.5 Doprava komponent� za�ízení staveništ� 
 Bu
ky budou dopraveny nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 
Materiál pro zpevn�né plochy dovezou nákladní automobily s korbou. 
Kontejnery a nádoby na odpad p�istaví nákladní automobily firmy TSHB – 
Technické služby Havlí�k�v Brod. 

G.4 Technická infrastruktura 
 Sít� technické infrastruktury jsou na staveništi �ádn� vyzna�eny, odkryté 
vedení bude chrán�no proti poškození.  
 Nad p�íslušnými sít�mi a v jejich ochranném pásmu je možné skladovat 
materiál a provád�t stavební práce pouze za podmínek stanovených ve 
vyjád�ení správc� sítí. 

G.5 Za�ízení staveništ� v pr�b�hu výstavby 
P�ed zapo�etím prací vybraných technologických etap zde již prob�hlo 

kácení d�evin, zemní práce a zhotovení základových konstrukcí. Vyt�žená 
zemina se deponovala na západní �ást pozemku �. 1415/1. 

Pro pohyb stroj� jsou zhotoveny zpevn�né plochy, které jsou tvo�eny 
vrstvou betonového recyklátu. Z d�vodu použití v�žového samostavitelného 
je�ábu, využitého zejména pro hrubou vrchní stavbu, je již zhotoven 
železobetonový základ.  

Z p�edchozích etap jsou zde již vytvo�eny zpevn�né a �ádn� odvodn�né 
skladovací plochy a uzamykatelné sklady. Plochy jsou tvo�eny betonovým 
recyklátem a nachází se jižn� od budovaného objektu na parcele �. 1567/1. 
Sklady jsou umíst�ny na ploše zpevn�né betonovým recyklátem. 

Okolo staveništ� se nachází oplocení, které je �ešeno okolo parcel 
1567/1 a 1586, na parcele �. 1415/1 ohrani�uje pouze plochu severn� od místní 
komunikace. Komunikace musí z�stat pr�jezdná obyvatel�m obce, kte�í jsou 
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dot�eni stavbou. Plot je navržen výšky 1,8–2,0 metru, vjezd na staveništ� je 
�ešen ze severozápadní strany, kde se nachází brána a rozebíratelné oplocení.  

Na severní stran� parcely �. 1586 jsou zhotoveny p�ípojné body pro 
odb�r vody a elektrické energie. Zdroj vody je proveden vyvedením potrubí 
DN 15 z vodovodní p�ípojky p�es nov� zbudovanou vodom�rnou šachtu. P�ed 
odb�rným místem je v šacht� osazen vodom�r.  

Napojení na elektrickou energii bude p�es podzemní p�ípojku silového 
vedení. Vedení bude napojeno na hlavní staveništní rozvad�� s elektrom�rem. 

G.5.1 Etapa zhotovení hydroizolací spodní stavby 
 Pro tuto etapu není nutné z�izovat další objekty za�ízení staveništ�. 
Posta�ují objekty zhotovené v p�edešlých etapách, tj. oplocení, skladovací 
plochy a sklady, sociální a hygienické zázemí pracovník�. Pouze se p�istaví 
p�íslušné kontejnery na odpad. 

G.5.2 Etapa zhotovení svislých konstrukcí 
 P�ed zapo�etím prací bude p�istaven samostavitelný je�áb a zhotoveno 
míchací centrum. Je�áb Potain Igo 32 bude umíst�n na železobetonový základ 
a uzemn�n. K je�ábu bude dovedena elektrická energie p�es podružný 
rozvad��. 

Míchací centrum vznikne na zpevn�né a odvodn�né ploše; bude 
obsahovat zásobník na suchou maltovou sm�s (silo) s osazenou kontinuální 
mícha�kou, spádovou mícha�ku a plastovou ká� na vylévání cementového kalu 
vzniklého p�i �išt�ní mícha�ek. K centru bude p�ivedena voda a elektrická 
energie p�es podružný rozvad��. 

V pr�b�hu zd�ní se zbuduje trubkové lešení ve schodiš	ovém prostoru. 
Lešení slouží ke zd�ní ve v�tších výškách a zárove
 k pohybu pracovník� mezi 
podlažími. 

Zpevn�né skladovací plochy a sklady se využijí z p�edchozích etap. 

G.5.3 Etapa zhotovení svislých konstrukcí 
 Za�ízení staveništ� bude totožné jako v etap� zhotovení svislých 
konstrukcí. 

G.6 Provozní za�ízení staveništ� 

G.6.1 Oplocení 
 Kolem staveništ� bude provedeno oplocení ze sloupk� a pletiva a také 
z mobilních rámových dílc�. Na jižní a východní stran� parcely �. 1567/1 bude 
provedeno oplocení z poplastovaných sloupk� výšky 2,5 m, osazených do 
betonových patek, v rozestupech 3,0 metru. Mezi t�mito sloupky bude nataženo 
poplastované �ty�hranné pletivo výšky 1,8 metru. Tento plot bude sou�ástí 
dodávky stavby. Délka oplocení je 73 metry. 
 Na pomezí parcely �. 1415/1 a p�ilehlé komunikace bude zbudováno 
oplocení z natloukaných pozinkovaných sloupk� výšky 2,5 m (do zeminy) ve 
vzdálenosti 3,0 m. Na sloupcích bude p�ichyceno pozinkované �ty�hranné 
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Obrázek G.6.1-1: Dílec mobilního oplocení (zdroj: [12]) 

 

Obrázek G.6.1-2: Branka mobilního oplocení (zdroj: [12]) 

pletivo výšky 1,8 metru. Plot bude po skon�ení stavby rozebrán. Délka oplocení 
je 98 metr�. 

Po zbývajícím obvodu staveništ� bude instalováno mobilní oplocení. 
Dílce rozebíratelného oplocení jsou tvo�eny obvodovým rámem a vypln�ny 
zinkovaným pletivem, výška prvk� je 2,0 metru. Plot je osazen do plastových 
nosných patek z recyklátu a dílce jsou vzájemn� spojeny sponami a 
zav�trovány. Délka mobilního oplocení je 131,5 metru. 

Na pletivu všech typ� oplocení budou v pat�i�ných vzdálenostech 
umíst�ny informa�ní tabulky „Nepovolaným vstup zakázán“. 
 Vjezdy na staveništ� budou umožn�ny branou ší�ky 7,0 m provedenou 
v oplocení a p�ípadnou demontáží (nato�ením) plotových dílc�. Vchod 
pracovník� na staveništ� je zajišt�n instalovanou brankou o ší�ce 1,2 metru. 
Všechny vchody budou uzamykatelné. Na branách budou vyv�šeny kontakty na 
investora a zhotovitele, kopie rozhodnutí o povolení stavby. 

G.6.2 Vnitrostaveništní komunikace 
 K ú�elu vnitrostaveništní dopravy slouží místní asfaltobetonové 
komunikace na parcele �. 1415/1a 1565/1 a další nov� zbudované zpevn�né 
plochy. Místní komunikace jsou p�ístupné obyvatel�m obce, výjimku bude tvo�it 
odbo�ka z parcely �. 1415/1 na silnici II/351, ta bude pro ú�ely výstavby 
uzav�ena. Komunikace mají ší�ku v�tší 5 metr�. 

Budované zpevn�né plochy jsou umíst�ny západn� od objektu SO 01 a 
vytvo�eny již v etap� základových konstrukcí. Zpevn�ní komunikací bylo 
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Obrázek G.6.2: Zatrav�ovací dlažba Puruplast E50 (zdroj: [13]) 

provedeno zhutn�ným betonovým recyklátem. Plochy jsou vytvo�eny p�edevším 
pro vjezd je�ábu na staveništ�, stání auto�erpadla a zásobování stavby 
materiálem. 

Vnitrostaveništní komunikace pro personál jsou tvo�eny taktéž 
zhutn�ným betonovým recyklátem a mají ší�ku min. 1,5 metru. 

Hlavní vjezd k objektu SO 01 je ze severní strany branou v oplocení. 
Další vjezdy je možné realizovat rozebráním mobilního oplocení.  Vstup 
zam�stnanc� na staveništ� je brankou v oplocení.   
 Na nezpevn�ných plochách, v míst� stabilizátor� auto�erpadel, bude 
osazena zatrav
ovací dlažba. Tato dlažba slouží k lepšímu roznosu zatížení 
vozidel do podloží. Dlažba má rozm�r 330/330/40 mm a prostor mezi jejími 
žebry bude vysypán drceným kamenivem. 

G.6.3 Zvedací mechanismy 
 Pro vertikální i horizontální p�epravu materiálu na staveništi bude sloužit 
p�edevším samostavitelný je�áb Potain Igo 32. Je�áb bude umíst�n na 
železobetonovém základu v blízkosti objektu SO 01. Podrobný návrh je�ábu je 
uveden v kapitole H. Návrh strojní sestavy. 
 
Charakteristiky je�ábu Potain Igo 32: 
Vodorovný dosah 3 – 30 metr� 
Výška po hák 20,8 – 22 metr� 
Nosnost  1,0 – 4,0 tuny 
Hmotnost  30,75 tuny 
P�íkon   15 kVA 
 

Vykládku materiálu z nákladního automobilu m�že zajistit hydraulická 
ruka. Rukami jsou vybaveny nákladní automobily Mercedes Menz Actros 2540 
a Renault Midlum 210 2001 4x2. 
 Pro vertikální dopravu mén� hmotných b�emen bude sloužit stavební 
vrátek a ru�ní kladka. 
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G.6.4 Plochy pro skladování 
 Plochy pro skladování jsou navrženy jako sklady a zpevn�né a 
odvodn�né plochy, dále je podmín�n� možné skladovat materiál na budovaném 
objektu. Rozsah ploch je vyzna�en ve výkresu za�ízení staveništ�.  

Volné plochy jsou zpevn�ny zhutn�nou vrstvou betonového recyklátu, 
vyspádovány a odvodn�ny vsakováním. Materiál se na t�chto plochách 
skladuje podle zásad uvedených v jednotlivých p�edpisech, p�ípadn� podle 
technických list� výrobce. Materiál, skladovací kontejnery a silo jsou osazeny 
tak, aby byla zajišt�na jejich stabilita.  
 Vyt�žená zemina se skladuje na nezpevn�né ploše na p. � 1415/1.  
 
Návrh skladovací plochy zdících prvk�: 
 P�dorysná plocha palet nosného zdiva jednoho podlaží je 214,26 m2, 
p�edpokládá se uložení dvou palet na sob�. Plocha pot�ebná na jednu paletu 
bude zv�tšená o manipula�ní prostor 0,35 metru v obou sm�rech. Materiál 
bude dodáván v cyklických dodávkách a postupn� spot�ebováván. Pro jedno 
podlaží jsou zvoleny t�i zásobovací cykly.  
 

M � N � NO
N � 	*�* H *�
� � 	*�* H 
�P� � *�
 H 
�P� � 
�P� H 
�P��

	*�* H *�
� � *�C�� 
 
k – zv�tšující koeficient pro zapo�tení manipula�ního prostoru okolo palet 

[-] 
S – p�dorysná plocha jedné palety [m2] 
S‘ – p�ír�stek p�dorysné plochy o manipula�ní prostor [m2] 
 
Q� � M H R
 � *�C� H �*S��@ � PC��
�T� 
 
q – pot�ebná plocha na uskladn�ní zdících prvk� jednoho podlaží [m2] 
k – zv�tšující koeficient pro zapo�tení manipula�ního prostoru okolo palet 

[-] 
f0 – p�dorysná plocha palet [m2] 
 

UV� � W
� H % � �PC��
� H P � @����T�� 

 
Pzp – plocha skládky zdících prvk� [m2] 
n – po�et palet na sob� [ks] 
c – po�et cykl� dodávky na jedno nadzemní podlaží  
 

Celková plocha skládky je navržena o velikosti 105 m2, do této plochy je 
zapo�ten prostor pro pohyb pracovník� a prostor pro uložení p�eklad� a jiného 
drobn�jšího materiálu. 
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Obrázek G.6.6: Pokladna/vrátnice TOI TOI (zdroj: [12]) 

 
Obrázek G.6.5: Skladový kontejner TOI TOI LK2 (zdroj: [12]) 

G.6.5 Skladové kontejnery 
 Pro drobný stavební materiál, pracovní pom�cky a materiál, který je 
nutné chránit p�ed pov�trnostními vlivy, jsou navrženy skladové uzamykatelné 
kontejnery. Pro �ešené etapy jsou navrženy t�i sklady TOI TOI LK2 o rozm�rech 
2438/3000/2591 mm. Kontejnery jsou umíst�ny na zpevn�ných a odvodn�ných 
plochách, tvo�ených hutn�ným betonovým recyklátem, rovinnost podkladu je 
±10 mm. 

G.6.6 Vrátnice 
 Vrátnice je umíst�ná na zpevn�né odvodn�né ploše u vstupu pro 
zam�stnance. Je z�ízena za ú�elem monitorování pohybu osob a vjezdu 
vozidel. Vrátnice je navržena kontejnerem TOI TOI Pokladna/vrátnice 
o rozm�rech 1980/1980/2800 mm. Kontejner vyžaduje napojení na elektrickou 
energii.  
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Obrázek G.6.7-2 Nádoba na odpad 1000 litr� (zdroj: [15]) 

 

Obrázek G.6.7-1 Kontejner 3m3 (zdroj: [14]) 

G.6.7 Kontejnery na odpad 
 Odpady, které vzniknou p�i výstavb�, se budou t�ídit dle vyhlášky 
�. 93/2016 Sb. „o katalogu odpad�“. Staveništ� je z t�chto d�vod� vybaveno 
úložnými kontejnery a nádobami na odpad. Pro stavební odpad budou 
p�istaveny vanové kontejnery o objemu 3 m3 a rozm�rech 3,4/2,0/0,5 metru. 
Odpady, které vzniknou provozem kancelá�í, šaten atp. budou vhazovány do 
plastových nádob o objemu 1000 litr�. Na kontejnerech i nádobách budou 
umíst�ny štítky s p�íslušným popisem ukládaného odpadu. Odvoz a likvidaci 
odpadu zajistí TSHB – Technické služby Havlí�k�v Brod. 

G.6.8 Zdroj vody 
 Staveništ� bude zásobováno pitnou vodou z odb�rného místa z�ízeného 
z vodovodní p�ípojky na parcele �. 1586. P�ipojení je �ešeno p�es do�asnou 
šachtu, ve které je umíst�n vodom�r, dimenze vodovodní p�ípojky je DN 50 –
 2“. Z šachty bude voda dopravována k míst�m odb�ru pomocí tlakové hadice. 
Hadice je vedena po povrchu a v míst� pohybu vozidel bude chrán�na proti 
poškození ocelovou chráni�kou. Trasa vedení hadic je vyzna�ena ve výkresu 
za�ízení staveništ�. Pro ošet�ování betonových konstrukcí se navíc osadí 
p�emístitelná hadice, která bude dostate�n� dlouhá na to, aby proud vyst�ikující 
vody dosáhl na pat�i�ná místa ošet�ení. V zimním období, p�i teplot� nižší 0 °C, 
bude hadice vypušt�na a uložena na chrán�né místo.  

G.6.8.1 P�edpokládaná maximální spot�eba vody na staveništi 
Výpo�et spot�eby vody a návrh dimenze potrubí je uvažován pro dobu 

nejvyšší spot�eby vody. 
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Voda pro hygienické ú�ely 
Pot�eba vody 

 
Mj Množství Mj 

St�ední norma 
spot�eby [l] 

Pot�ebné 
množství vody [l] 

Hygienické 
ú�ely 

Pracovník 12 40 480 

Sprchování Pracovník 12 45 540 
Celkem [l] 1020 

Tab. G.1: Pot�eba vody pro hygienické ú�ely 

Voda pro provozní ú�ely 
Pot�eba vody 

 
Mj Množství Mj 

St�ední norma 
spot�eby [l] 

Pot�ebné 
množství vody [l] 

Výroba malty kg 
32705/16 (hmotnost 

malty/ po�et dn� 
zd�ní [nosné zdivo]) 

0,18 368 

Ošet�ování 
betonu 

m3 
52,77 

(spodní úrove
 
stropu) 

20 1055 

Umývání 
pracovních 
mícha�ky�

1 stroj 2 60 120 

Celkem [l] 1543 

Tab. G.2: Pot�eba vody pro provozní ú�ely 

G.6.8.2 Dimenze potrubí 

X� � Y U� � #�
� � P@

 

X� � 	*
�
 � *�SP� � *��
 � P@

 � Z� [\�]^_ 

Qn – spot�eba vody v l/s 
Pn – spot�eba vody v l/sm�na 
kn – koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 
t – doba odb�ru vody (1 pracovní sm�na = 8 hodin) 
3600 – koeficient = 3600 vte�in = hodina 
 

Spot�eba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 
Jmenovitá sv�tlost  15 20 25 32 40 50 63 

Tab. G.3: Dimenze potrubí  

 Z vodovodní p�ípojky DN 50 je nutno zhotovit p�ípojný bod o pr�m�ru 
min. DN 15. 

G.6.9 Napojení na kanalizaci 
 Splašková p�ípojka je již zbudována, ale využita nebude. Splaškové 
vody, které vzniknou v zázemí pracovník�, budou svedeny do fekálního tanku. 
Tank bude sou�ástí kontejneru SK1 – WC/ koupelna. Splašková voda bude 
pravideln� vyvážena specializovanou firmou. 
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 Deš	ová kanalizace bude zhotovena jen z�ásti, kv�li pohybu stroj� 
nebude provedeno rameno kanalizace západn� od objektu (bude zhotoveno 
pozd�ji). Deš	ové vody se nicmén� do této kanalizace vypoušt�t nebudou, voda 
se bude likvidovat gravita�ním vsakováním.  

G.6.10 Zdroj elektrické energie 
 Zdrojem elektrické energie bude p�ípojka nízkého nap�tí. Kabel bude 
z této p�ípojky vyveden nad terén do hlavního staveništního rozvad��e, jehož 
sou�ástí je elektrom�r. Z tohoto místa budou dále kabely vedeny po povrchu 
zpevn�ných ploch do podružných rozvad��� a k odb�rným míst�m. V místech 
pohybu vozidel bude vedení uloženo do kabelových most�. 
 
Výpo�et spot�eby elektrické energie 
Stavební stroje P�íkon [kW] Po�et [ks] Celkem [kW] 
V�žový je�áb Potain 
Igo 32 

15 1 15 

Spádová mícha�ka 0,5 1 0,5 
Kontinuální mícha�ka 3,0  1 3,0 
Ru�ní míchadlo 0,95 1 0,95 
Elektrická ru�ní pila 1,7 1 1,7 
Stolová pila 4,0 1 4,0 
Úhlová bruska 1,4 1 1,4 
Stavební vrátek 0,78 1 0,78 
P1 – instalovaný p�íkon stroj� [kW] 27,33 

Tab. G.3: Výpo�et spot�eby elektrické energie – p�íkon stroj� 

Prostor 
P�íkon 
[kW/m2] 

Po�et [m2] Celkem [kW] 

Kancelá� (6 x 2,5 m – 2x) 0,013 30 0,39 
Šatny pracovník� (6x2,5m+3x2,5m) 0,006 22,5 0,135 
Hygienické zázemí (6 x 2,5 m – 1x) 0,006 15 0,09 
Sklady (3 x 2,5 m – 3x) 0,006 22,5 0,135 
P2 – instalovaný p�íkon osv�tlení [kW] 0,75 

Tab. G.4: Výpo�et spot�eby elektrické energie – p�íkon osv�tlení 

Nutný p�íkon elektrické energie 
` � *�* � a	
�� � U* � 
� � U��� � 	
�C � U*�� 

` � *�* � a	
�� � �C�PP � 
� � 
�C��� � 	
�C � �C�PP�� 
b � cd� ce�fg 
 
1,1  … koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 … koeficient sou�asnosti el. motor� 
0,8  … koeficient sou�asnosti vnit�ního osv�tlení 
 
Nutný p�íkon elektrické energie pro staveništ� je 26,25 kW. 
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Obrázek G.6.10-1: Uspo�ádání hlavního rozvad��e (zdroj: [37]) 

 
Obrázek G.6.10-2: Uspo�ádání podružného rozvad��e (zdroj: [38]) 

Hlavní staveništní rozvad�� – vybavení: 
– zásuvka – 2x 5k/63A/400V 
  – 2x 5k/32A/400V 
  – 2x 5k/16A/400V 
  – 2x 5k/16A/230V 
– hlavní vypína� 
– chráni� 
– elektrom�r 

Podružný staveništní rozvad�� – vybavení: 
– zásuvka – 1x 5k/63A/400V 
  – 1x 5k/16A/400V 
  – 4x 5k/16A/230V 
– hlavní vypína� 
– chráni� 
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Obrázek G.7.1-1: Kontejner TOI TOI BK1 – šatny (zdroj: [12]) 

G.6.11 Požární bezpe�nost 
 Požární bezpe�nost budou zajiš	ovat p�enosné hasicí p�ístroje. Hasicí 
p�ístroje budou umíst�ny v zázemí pracovník� a v každém budovaném podlaží 
objektu. P�ístroje budou umíst�ny i na pracovišti, kde bude probíhat pokládka 
asfaltových pás�, anebo sva�ování. Pro zásah HZS je možno využít nov� 
zbudovaný podzemní hydrant, který je umíst�n na p. �. 1415/1. 

G.7 Sociální a hygienické za�ízení staveništ� 
 Zázemí pro pracovníky bude tvo�eno obytnými a hygienickými bu
kami. 
Vn�jší rozm�ry kontejner� jsou 2438/6058/2800 mm (resp. 2438/3000/2800 
mm), sv�tlá výška potom 2,5 metru. Hygienická bu
ka bude vybavena fekálním 
tankem o objemu 9 m3. Kontejnery budou uloženy na zpevn�nou plochu 
s rovinností ±10 mm. K bu
kám bude p�ivedena voda a elektrická energie. 

G.7.1 Šatny 
 Zázemí pracovník� bude tvo�eno obytnými kontejnery sloužícími jako 
šatny. Pro návrh šatny je uvažováno s p�dorysnou plochou 1,75 m2 p�ipadající 
na jednoho pracovníka (základní plocha + plocha pro stravování). 
 
Etapa Po�et 
Po�et pracovník� [ks] 10 
Pot�ebná plocha celkem [m2] 17,5 
Plocha jednoho kontejneru [m2] 15 (7,5) 
Pot�ebných kontejner� [ks] 2 (BK1+BK2) 

Tab. G.5: Návrh po�tu kontejner� – šatny 

 Jako vyhovující byly zvoleny kontejner TOI TOI BK1 – kancelá�/šatna o 
p�dorysných rozm�rech 2438/6058 mm a TOI TOI BK2 – kancelá�/šatna o 
p�dorysných rozm�rech 2438/3000 mm. Vybavení kontejner� tvo�í elektrické 
topidlo, t�i elektrické zásuvky, okna s žaluzií, dv� zá�ivky, uzamykatelné sk�í
ky 
a lavice. 
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Obrázek G.7.2: Kontejner TOI TOI SK1 – WC/koupelna (zdroj: [12]) 

 
Obrázek G.7.1-2: Kontejner TOI TOI BK2 – šatny (zdroj: [12]) 

G.7.2 Hygienické zázemí 
 Zázemí je tvo�eno sanitárními kontejnery, které jsou vybaveny sprchami, 
WC a umyvadly. 
 
Etapa Po�et 
Po�et pracovník� [ks] 12 
Pot�ebná umyvadla [ks] 1x umyvadlo/10 pracovník� 2 
Pot�ebné sprchy [ks] 1x sprcha/15 osob 1 
Pot�ebné WC [ks] 2x sedadla /11-50 muž� 2 

Tab. G.6: Návrh po�tu hygienických za�ízení 

Vhodným kontejnerem pro spln�ní požadavku je TOI TOI SK1 –WC/ 
koupelna, který obsahuje dva pisoáry, dv� WC, dv� sprchové kabiny a dv� 
umývadla. Navíc je bu
ka vybavena dv�ma elektrickými topidly, elektrickým 
oh�íva�em na teplou vodu, oknem a zá�ivkami. Kontejner má p�dorysné 
rozm�ry 2438/6058 mm a je vybaven fekálním tankem.  
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Obrázek G.7.3.1: Kontejner TOI TOI BK1 – kancelá� stavbyvedoucího (zdroj: [12]) 

 
Obrázek G.7.3.2: Kontejner TOI TOI BK1 – kancelá� mistra (zdroj: [12]) 

G.7.3 Kancelá�e 
 Pro mistra a stavbyvedoucího budou zajišt�ny obytné kontejnery 
s vybavením pro administrativní �innost.  Uvažuje se jeden stavbyvedoucí, na 
kterého p�ipadá minimální podlahová plocha 15 m2 a jeden stavební mistr 
s požadavkem na 8 – 12 m2. Požadavku vyhovují dva obytné kontejnery BK1 
každý o ploše 15 m2. 

G.7.3.1 Kancelá� stavbyvedoucího 
Je zvolen kontejner TOI TOI BK1 – kancelá�/šatna o p�dorysných 

rozm�rech 2438/6058 mm. Vybavení kontejneru tvo�í elektrické topidlo, t�i 
elektrické zásuvky, okna s žaluzií, dv� zá�ivky, kancelá�ský nábytek 
a elektronika. 

G.7.3.2 Kancelá� mistra 
Pro mistra je zvolen kontejner TOI BK1 – kancelá�/šatna o p�dorysných 

rozm�rech 2438/6058 mm. Vybavení kontejneru tvo�í elektrické topidlo, t�i 
elektrické zásuvky, okna s žaluzií, dv� zá�ivky, kancelá�ský nábytek 
a elektronika. 
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Obrázek G.9-1: P�íklad informa�ní tabule p�i vstupu na staveništ� (zdroj: [33]) 

G.8 Výrobní za�ízení staveništ� 
 Výrobní �ást za�ízení staveništ� bude tvo�it míchací centrum maltových 
sm�sí. V tomto centru se bude p�ipravovat malta bu� z pytlovaných sm�sí ve 
spádové mícha�ce, nebo malta ze sila kontinuální mícha�kou. Stroje jsou 
umíst�ny na zpevn�né a odvodn�né ploše západn� od objektu. Místo bude 
napojeno na zdroj vody a elektrické energie.  P�ipravená malta se bude ukládat 
do p�epravního kontejneru a k místu spot�eby dopravovat je�ábem. 
  Malé objemy malt se budou p�ipravovat ve vani�kách nebo kbelících 
ru�ním míchadlem. Tímto zp�sobem se malta p�ipravuje co nejblíže místu 
zabudování. K provedení �innosti je zapot�ebí elektrická energie a voda. 

G.9 Zajišt�ní staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm� 
 Stavební �inností nebude ohrožena bezpe�nost provozu okolních 
komunikací, bezpe�nost chodc� pohybujících se v blízkosti staveništ�, ani 
stabilita p�ilehlých objekt�. 
 Pro zamezení vstupu nepovolaných osob bude z�ízeno oplocení 
staveništ� a vrátnice. Na dílcích plotu budou v pat�i�ných vzdálenostech 
umíst�ny informa�ní tabulky „Nepovolaným vstup zakázán“. Na vstupní brán� i 
brance pro zam�stnance budou vyv�šeny tabule s informa�ními a zákazovými 
zna�kami (nap�. vstup v ochranné helm�, zákaz vstupu na staveništ�). 

 P�ilehlé komunikace budou opat�eny dopravním zna�ením v místech 
výjezdu vozidel a uvnit� staveništ�. Dopravní zna�ky jsou nazna�eny ve výkresu 
�. 1 Koordina�ní situace stavby s bližšími dopravními vztahy. Zna�ení se 
umis	uje ve vzdálenostech dle vyhlášky �. 294/2015 Sb. „Vyhláška, kterou se 
provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích“ (v aktuálním zn�ní) a 
bude projednáno s p�íslušným silni�ním správním ú�adem. 
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Obrázek G.9-2: Použité výstražné dopravní zna�ky (zdroj: [33, 34
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Obrázek G.10.2: Zábradlí DOKA XP (zdroj: [45]) 

P�ed zahájením bude personál seznámen s pracovišt�m, 
technologickými postupy a projektovou dokumentací. 

Absolvování školení, seznámení s povinnostmi, možnými riziky a 
opat�eními stvrdí každá osoba svým podpisem do knihy BOZP. 

G.10.2 Ochrana proti pádu z výšky 
 Ochranné zábradlí je nutné z�ídit na všech pracovištích a p�ístupových 
komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, p�ípadn� 
pokud pod nimi volná hloubka p�esahuje 1,5 m. Ochranu proti pádu bude na 
budovaném strop� tvo�it systémové zábradlí Doka XP viz obrázek G.10.2-1. 
Botka zábradlí bude kotvena do zdi pod stropem, horní hrana zábradlí bude 
minimáln� 1,1 metru nad úrovní podlahy. Pot�ebná délka tohoto zábradlí je 
117,5 metru.  

V prostorech francouzských dve�í, které mají úrove
 prahu výše, než 1,5 
metru nad terénem bude provedena konstrukce zabra
ující pádu osob 
(natlu�ená prkna – horní hrana 1,1 metru a dolní zarážka výšky min. 150 mm). 
U dve�í s úrovní prahu výše, než 2,0 metru bude k této konstrukci p�idaná ješt� 
st�ední p�í�el. Okenní otvory s výškou parapetu nižší, než 1,1 metru nad úrovní 
podlahy musí být opat�eny zábranou, která má horní líc minimáln� ve výšce 1,1 
metru (nap�. natlu�ené prkno). 

Pro p�ístup do objektu budou sloužit systémové hliníkové lávky se 
zábradlím výšky 1,1 metru a zarážkou dle obrázku G.10.2-2. 
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Obrázek G.10.2-2: Hliníková lávka (zdroj: [46]) 

Trubkové lešení v prostoru schodišt� bude opat�eno zábradlím výšky 1,1 
metru (horní ty� + st�ední ty� + zarážka 0,15 metru). 

G.10.3 Hlavní legislativa 
V pr�b�hu výstavby je nutné dbát na dodržování veškerých právních 

p�edpis� souvisejících s bezpe�ností a ochranou osob na staveništi. Všichni 
pracovníci pohybující se na stavb� musí být s t�mito p�edpisy d�kladn� 
seznámeni. Jedná se o p�edpisy: 
 
Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví vzhled a 
umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 
405/2004 Sb. 
 
Na�ízení vlády �.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prost�edky. 
 
Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. Na�ízení vlády o podrobn�jších požadavcích 
na pracovišt� a pracovní prost�edí. 
 
Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb. Na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády 
�. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích, a na�ízení vlády �. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provád�ní zkoušek z odborné zp�sobilosti. 
 
Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb. Na�ízení vlády o zp�sobu evidence úraz�, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 
Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p�i práci. 
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Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 
výšky nebo do hloubky. 
 
Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 
p�ístroj� a ná�adí. 
 
Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, v platném zn�ní. 
 
Zákon �. 225/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v 
pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o 
zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a zákon �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
 
Vyhláška �. 77/1965 Sb., o výcviku, zp�sobilosti a registraci obsluh stavebních 
stroj�. 
 
Vyhláška �. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
 
Vyhláška �. 192/2005 Sb., kterou se m�ní vyhláška �eského ú�adu 
bezpe�nosti práce �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

G.11 Ekologie 

G.11.1 Ochrana p�dy a zelen� 
 P�i provád�ní stavebních prací se nep�edpokládá negativní dopad na 
životní prost�edí. Budou dodrženy obecné zásady ochrany vodních zdroj� a 
ochrany zamezující devastaci p�dy v okolí staveništ�. Sypké materiály budou 
skladovány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
 Na staveništi se nachází stromy a k�oviny, které je nutné p�ed zahájením 
stavebních prací skátit. Vykácení prob�hne v období vegeta�ního klidu a �ídí se 
vyhláškou �. 222/2014 Sb. „o ochran� d�evin a povolování jejich kácení“, která 
m�ní vyhlášku �. 189/2013 Sb. 
 V okolí staveništ� se nacházejí stromy a k�oviny, které však stavbou 
dot�eny nebudou. 

G.11.2 Ochrana proti hluku a vibracím 
 Po dobu výstavby nesmí být okolní zástavba ovlivn�na nadm�rným 
hlukem, vibracemi a ot�esy nad stanovenou mez. Tato mez je stanovena 
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Na�ízením vlády �. 217/2016 Sb. „o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací“, kterým se m�ní NV �. �. 272/2011 Sb. 
 Pro omezení negativních vliv� stavby na okolí budou stavební �innosti, 
produkující zvýšený hluk, vibrace a ot�esy, provád�ny mezi 7:00 a 17:00 
hodinou. Okolí stavby nesmí být rušeno v dob� no�ního klidu, tj. od 22:00 do 
6:00 hod.  

G.11.3 Ochrana ovzduší p�ed prašností 
 V pr�b�hu výstavby se nep�edpokládá uvol
ování v�tšího množství 
prachových �ástic. P�ípadná prašnost bude omezena skráp�ním prášivých 
povrch� vodou. 

G.11.4 Ochrana proti osln�ní zp�sobeném stavbou 
 Nep�edpokládá se výrazné osln�ní okolní zástavby a okolních 
komunikací. Osv�tlení staveništ� nebude sm��ovat na tyto plochy a bude 
z�ízeno jen krátkodob� v zázemí pracovník� a ve zhotovovaném objektu. 

G.11.5 Odpady z výstavby 
 Vzniklý odpad bude na staveništi t�íd�n a odd�len� ukládán do nádob 
a kontejner� a následn� vyvážen. Odpad nebude ukládán mimo staveništ�. 
Odvoz a likvidace odpad� je zajišt�na smluvn� a bude ji provád�t firma TSHB, 
Technické služby Havlí�k�v Brod. 

S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu se zákonem 
�. 223/2015 „o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�“. 

Recyklace stavebních odpad� nebo jejich drcení se p�ímo na staveništi 
nep�edpokládá. 

G.12 Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled díl�ích termín� 
P�edpokládané zahájení vybraných �ástí etap:  2. 5. 2017 
P�edpokládané ukon�ení vybraných etap �ástí etap:  4. 9. 2017 
Celková doba provád�ní etap:    4 m�síce a 2 dny 
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Obrázek H.3.1-1: Nákladní automobil Mercedes Benz Actros 2540 (zdroj: [16]) 

H. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY  

H.1 Obecné informace 
 Jednotlivé stroje a ná�adí byly zvoleny pro vybrané stavební etapy. 
V jednotlivých technologických p�edpisech je uveden vý�et použitých stroj�, 
v této kapitole se v�nuji jejich bližší specifikaci. Použití je vždy popsáno 
v úvodním odstavci vybraného stroje. Strojní sestava je vybrána zejména podle 
ú�elnosti a dostupnosti.  U stroj� byly p�ezkoumány jejich rozhodující parametry 
tak, aby byla strojní sestava co možná nejvíce zoptimalizována. 

H.2 Ru�ní ná�adí 
 Ná�adí je vždy popsáno v jednotlivých technologických p�edpisech 
�ešených stavebních etap v kapitole X.6.3 Drobné ná�adí a pracovní pom�cky. 

H.3 Velké motorové stroje a vozidla 
 Tyto stroje jsou využity k primární a sekundární doprav� materiálu. 

H.3.1 Nákladní automobil Mercedes Benz Actros 2540 6x2 
s hydraulickou rukou Fassi F110B.2.22 
  Nákladní automobil poslouží k primární doprav� materiálu etapy 
zhotovení hydroizolací. Stroj bude zap�j�en od firmy L+M sídlící v Havlí�kov� 
Brod�. Pomocí tohoto vozidla budou na stavbu dopraveny palety asfaltových 
pás�, t�snící manžety, ocelové objímky apod. Rozm�r ložné plochy korby je 
5,98/2,45 metru. 

Dále bude v�z využit k doprav� hutního materiálu pro stropy. Stroj je 
vybaven hydraulickou rukou Fassi F110B.2.22, tudíž m�že náklad vezený na 
korb� sám naložit i složit. 
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Obrázek H.3.1-2: Hydraulická ruka Fassi F110B.2.22 – nosnost (zdroj: [17]) 

Parametry Mercedes Benz Actros 2540 6x2 
Délka 9,38 m 
Ší�ka 2,5 m 
Výška 3,44 m 
Délka ložné plochy 5,98 m 
Ší�ka ložné plochy 2,45 m 
Rozvor náprav 5 170 mm 
Provozní hmotnost 26 000 kg 
Užitková hmotnost 12 660 kg 
Výkon 290 kW 

Tab. H.1: Nákladní automobil Mercedes Benz Actros 2540 6x2 

Parametry hydraulické ruky Fassi F110B.2.22 
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Obrázek H.3.1-3: Hydraulická ruka Fassi F110B.2.22 – rozm�ry (zdroj: [17]) 

H.3.2 Nákladní automobil Renault Midlum 210.16 4x2, 2001 
s hydraulickou rukou Palfinger PK 10000 standard 

Nákladní automobil bude použit k primární doprav� materiálu etapy 
zhotovení svislých a vodorovných konstrukcí. Stroj poskytnou stavebniny 
Š	astná v Libici nad Doubravou. Pomocí tohoto vozidla budou na stavbu 
dopraveny palety cihel a MIAKO vložek, POT nosníky, pytlovaná maltová sm�s 
atp. Rozm�r ložné plochy korby je 6,55/2,45 metru, Stroj je vybaven 
hydraulickou rukou Palfinger PK 10000 standard, proto m�že náklad vezený na 
korb� sám naložit i složit. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Obrázek H.3.2-1: Nákladní automobil Renault Midlum 210.16 4x2, 2001 (zdroj: [18]) 
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Obrázek H.3.2-2: Hydraulická ruka Palfinger PK 10000 standard – nosnost (zdroj: [19]) 

Parametry Renault Midlum 210.16 4x2, 2001 
Délka 7,24 m 
Ší�ka 2,55 m 
Výška 3,44 m 
Délka ložné plochy 6,55 m 
Ší�ka ložné plochy 2,45 m 
Rozvor náprav 3 850 mm 
Provozní hmotnost 16 000 kg 
Užitková hmotnost 8 510 kg 
Výkon 154 kW 

Tab. H.2: Nákladní automobil Renault Midlum 210.16 4x2, 2001 

Parametry hydraulické ruky Palfinger PK 10000 standard 
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Obrázek H.3.2-3: Hydraulická ruka Palfinger PK 10000 standard – rozm�ry (zdroj: [19]) 

 
Obrázek H.3.3: Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 (zdroj: [20]) 

H.3.3 Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 
Dodávka slouží k primární doprav� drobného materiálu, ná�adí a 

elektrických stroj� na stavbu. Automobil je využíván pro všechny vybrané etapy. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Parametry Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 
Délka 6,51 m 
Ší�ka 2,35 m 
Výška 2,62 m 
Délka ložné plochy 4,10 m 
Ší�ka ložné plochy 1,75 m 
Výška ložné plochy 1,88 m 
Provozní hmotnost 3 500 kg 
Užitková hmotnost 1 097 kg 
Výkon 92 kW 

Tab. H.3: Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 
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Obrázek H.3.4: Dodávka Ford Transit 2.2 TDCI L4H2 (zdroj: [20]) 

 
Obrázek H.3.5-1: Taha� Mercedes Benz Actros 4x2 Gigaspace (zdroj: [39]) 

H.3.4 Dodávka Ford Transit 2.2 L2H2 TREND 
Dodávka bude využita k doprav� pracovník� na stavbu. Automobil má 

dev�t míst k sezení a je využíván pro všechny vybrané etapy. 
 
 

Parametry Ford Transit 2.2 L2H2 TREND 
Délka 5,78 m 
Ší�ka 2,35 m 
Výška 2,33 m 
Provozní hmotnost 3 000 kg 
Výkon 85 kW 

Tab. H.4: Dodávka Ford Transit 2.2 L2H2 

H.3.5 Taha� Mercedes Benz Actros 4x2 Gigaspace 
 Taha� dopraví samosta�itelný je�áb na staveništ�. 

Parametry Mercedes Benz Actros 4x2 Gigaspace 
Provozní hmotnost 8 200 kg 
Výkon 330 kW 

Tab. H.5: Taha� Mercedes Benz Actros 4x2 Gigaspace 
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Obrázek H.3.6-1: Rozm�ry a hmotnost složeného je�ábu (zdroj: [21]) 

 
Obrázek H.3.5-2: Parametry Mercedes Benz Actros 4x2 Gigaspace (zdroj: [40]) 

H.3.6 Samostavitelný je�áb Potain Igo 32 
 Je�áb bude využit pro vertikální a vodorovnou p�epravu etap zhotovení 
svislých a vodorovných konstrukcí. Na staveništ� bude dopraven ve složeném 
stavu na podvozku SL122/J215M taha�em Mercedes Benz Actros. Na 
staveništi bude umíst�n na železobetonovém základu západn� od objektu 
SO 01.  
 
Parametry Potain Igo 32 
Hmotnost ve složeném stavu 17 740 kg 
Hmotnost v postaveném stavu se závažím 30 750 kg 
Vodorovný dosah 3 – 30 m 
Výška po hák 20,8 – 22 m 
Nosnost 1,0 – 4,0 tuny 
P�íkon p�i stav�ní je�ábu 15 kW 
P�íkon p�i zdvihu b�emene  11 kW 
P�íkon p�i posunu ko�ky 2,2 kW 
P�íkon p�i rotaci v�že 1,5 kW 

Tab. H.6: Je�áb Potain Igo 32 
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Obrázek H.3.6-2: Nosnost je�ábu (zdroj: [21]) 

Posouzení nosnosti je�ábu: 
Etapa Rozhodující 

faktor 
Typ b�emena Hmotnost [t] Pot�ebné 

vyložení 
[m]  

Skute�ná 
nosnost 
je�ábu [t] 

Hydroi
zolace 

Nejhmotn�jší/ 
nejvzdálen�jší 
b�emeno 

Paleta asfaltových pás� 0,72 30 1,000 

Zd�ní Nejhmotn�jší 
b�emeno 

Paleta cihel 1,31 23 1,410 

Nejvzdálen�jší 
b�emeno 

Paleta cihel 1,31 23 1,410 

Stropy Nejhmotn�jší 
b�emeno 

Koš na beton o objemu 
600 l 

1,44+0,14 
=1,58 

19,5 1,585 

Krov Nejhmotn�jší 
b�emeno 

2xU180 0,583  12 3,215 

Nejvzdálen�jší 
b�emeno 

Pozednice 
200/140/6000 mm 

0,1 30 1,000 

Tab. H.7: Posouzení nosnosti je�ábu Potain Igo 32 

Termín p�istavení je�ábu (podle �asového plánu): 3. 5. 2017 
Termín demontáže je�ábu (podle �asového plánu): 1. 9. 2017 (pro vybrané 
procesy; pokud bude využit v dalších etapách, jako je nap�. krov, potom bude 
ponechán déle)  



 

164 
 

  

Obrázek H.3.6-3: Stav�ní je�ábu (zdroj: [21]) 

 
Obrázek H.3.7: Autodomícháva� s nástavbou Schwing Stetter C3, Basic Line, AM 6 C (zdroj: [36]) 

H.3.7 Autodomícháva� s nástavbou Schwing Stetter C3, Basic Line, 
AM 6 C 
 Autodomícháva� bude použit k primární doprav� transportbetonu na 
staveništ�. Výchozí stanovišt� vozidla je betonárna Cemex Havlí�k�v Brod, 
automobil je ve vlastnictví této firmy. 



 

165 
 

 
Obrázek H.3.8-2: Auto�erpadlo Schwing S 39 SX – posouzení dosahu (zdroj: [41]) 

Parametry Schwing Stetter C3, Basic Line, AM 6 C 
Jmenovitý objem 6 m3 
Hmotnost nástavby 3,78 t 
Maximální nosnost podvozku vozidla 26,00 t 
Výkon separátního diesel motoru 58 kW 

Tab. H.8: Autodomícháva� s nástavbou Schwing Stetter C3, Basic Line, AM 6 C 

Termín využití autodomícháva�� (podle �asového plánu):  
2. 6. 2017 – 52,77 m3 
13. 6. 2017 – 5,92 m3 
28. 6. 2017 – 20,47 m3 

25. 7. 2017 – 52,77 m3 

2. 8. 2017 – 5,92 m3 

18. 8. 2017 – 20,47 m3 

H.3.8 Auto�erpadlo Schwing S 39 SX 
Auto�erpadlo se použije pro zalití první úrovn� strop� betonem 

(sekundární doprava). Vozidlo bude p�i �erpání zapatkováno severn� od 
objektu SO 01 na místní komunikaci. Výchozí stanovišt� vozidla je betonárna 
Cemex Havlí�k�v Brod.   
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Obrázek H.3.8-1: Auto�erpadlo Schwing S 39 SX (zdroj: [41]) 

 
Obrázek H.3.9-1:Auto�erpadlo Schwing S 24 X (zdroj: [41]) 

Parametry Schwing S 39 SX 
Vertikální dosah 38,7 m 
Horizontální dosah 34,7 m 
Po�et ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4 m 
Zapatkování podp�r – p�ední 7,94 m 
Zapatkování podp�r – zadní 6,4 m 
Maximální nosnost podvozku vozidla 26,00 t 
Druh �erpací jednotky P 2023 
Teoretické dopravované množství betonu 136 m3/hod 

Tab. H.9: Auto�erpadlo Schwing S 39 SX 

Termín p�istavení auto�erpadla (podle �asového plánu): 2. 6. a 25. 7. 2017 

H.3.9 Auto�erpadlo Schwing S 24 X 
�erpadlo se použije pro zalití druhé úrovn� strop� betonem. Objem 

betonu jím dopravovaný je 20,47 m3. 
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Obrázek H.3.9-2: Auto�erpadlo Schwing S 24 X – posouzení dosahu (zdroj: [41]) 

Parametry Schwing FBP 24 
Vertikální dosah 23,5 m 
Horizontální dosah 19,5 m 
Po�et ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4 m 
Zapatkování podp�r – p�ední 4,69 m 
Zapatkování podp�r – zadní 2,24 m 
Maximální hmotnost 32,00 t 
Teoretické dopravované množství betonu 90 m3/hod 

Tab. H.10: Auto�erpadlo Schwing S 24 X 

Termín p�istavení auto�erpadla (podle �asového plánu): 28. 6. a 18. 8. 2017 
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Obrázek H.3.10: Cisterna a silonosi� (zdroj: [32]) 

H.3.10 Doprava sila a maltové sm�si 
Zásobník bude nutné p�istavit pro etapu zhotovení svislých konstrukcí. 

Silo bude dopraveno silonosi�em, suchá maltová sm�s cisternou. Ob� vozidla 
jsou ve vlastnictví firmy zajiš	ující maltovou sm�s, tedy LB Cemix. Rozm�ry 
vozidel jsou pouze orienta�ní. 

Termín p�istavení sila silonosi�em:   4. 5. 2017 
Pln�ní cisternou:  19. 5. 2017 (p�edpokládaný zbytek v silu 3 %) 
    28. 6. 2017 (p�edpokládaný zbytek v silu 2,5 %) 

8. 8. 2017 (p�edpokládaný zbytek v silu 6 %) 
29. 8. 2017 (p�edpokládaný zbytek v silu 4 %) 

  



 

Obrázek H.

H.4 Elektrické stroje a ná
 Stroje jsou použity pro 
pot�ebují zdroj elektrické energie nebo akumulátor.

H.4.1 Spádová mícha
 Mícha�ka bude použita pro zpracování malty a betonu z
sm�sí. Využití mícha�
Zpracovávat bude pytlovaný beton, 
PROFI AM, WIENERBERGER POROTHERM PROFI
POROTHERM CB. Stroj bude p
230 V. 

Parametry Lescha SM 165 S
Objem bubnu 
Objem mokré sm�si 
Objem suché sm�si 
Výkon 
Motor 
Motor model 
Nap�tí 
Frekvence 
Rozm�ry  
Hmotnost 

Tab. H.11: Spádová mícha�
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Obrázek H.4.1: Spádová mícha�ka Lescha SM 165 S (zdroj: [22

H.4 Elektrické stroje a ná�adí 
Stroje jsou použity pro p�ípravu a zpracování materiál�. 

ebují zdroj elektrické energie nebo akumulátor. 

Spádová mícha�ka Lescha SM 165 S 
ka bude použita pro zpracování malty a betonu z

�ky se p�edpokládá pro etapu zd�ní a zhotovení strop
Zpracovávat bude pytlovaný beton, maltu WIENERBERGER POROTHERM 

WIENERBERGER POROTHERM PROFI a WIENERBERGER 
Stroj bude p�ipojen ke zdroji elektrické energie s

Lescha SM 165 S 

1320/830/1410 mm

Spádová mícha�ka Lescha SM 165 S  

 

 

ka Lescha SM 165 S (zdroj: [22]) 

 K provozu 

ka bude použita pro zpracování malty a betonu z pytlovaných 
ní a zhotovení strop�. 

maltu WIENERBERGER POROTHERM 
WIENERBERGER 

ipojen ke zdroji elektrické energie s nap�tím 

160 litr� 
120 litr� 
96 litr� 
0,5 kW 

Elektrický 
Jednofázový 

230 V 
50 Hz 

1320/830/1410 mm 
83,5 kg 
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Obrázek H.4.2: Kontinuální mícha�ka PFT HM 106 – Octagon (zdroj: [23]) 

H.4.2 Kontinuální mícha�ka PFT HM 106 – Octagon 
 Mícha�ka bude p�ipevn�na na silo Cemix, z tohoto zásobníku bude 
odebírat maltu Cemix M10, dále bude napojena na p�ívod vody a zdroj 
elektrické energie (400 V). 

Parametry PFT HM 106 – Octagon 
Míchací výkon 20 – 50 l/m 
Dávkovací h�ídel 35 l/min 
Nap�tí 400 V 
Jišt�ní 16 A 
P�íkon 3,0 kW 
P�ipojení vody ¾“ 
Tlak vody 2,5 bar 
P�ipojení kontejneru (sila) 250 mm 
Rozm�ry 1300/210/500 mm 
Hmotnost 82 kg (bez �ídící jednotky) 

Tab. H.12: Kontinuální mícha�ka PFT HM 106 – Octagon 

H.4.3 Ru�ní míchadlo NAREX EGM 10-E3 
 Míchadlo se používá pro rozmíchání malého množství suché sm�si 
(malty nebo betonu) a vody. Stroj pot�ebuje zdroj elektrické energie (230 V). 



 

171 
 

 
Obrázek H.4.3: Ru�ní míchadlo NAREX EGM 10-E3 (zdroj: [24]) 

 
Obrázek H.4.4: Elektrická ru�ní pila s protib�žnými listy DeWALT DWE397 Alligator (zdroj: [25]) 

Parametry NAREX EGM 10-E3 
Otá�ky na prázdno 250 – 720 ot/min 
Upínání M14 
Nap�tí 230 V 
P�íkon 0,95 kW 
Hmotnost 4,3 kg 

Tab. H.13: Ru�ní míchadlo NAREX EGM 10-E3 

H.4.4 Elektrická ru�ní pila s protib�žnými listy DeWALT DWE397 
Alligator  
 Pila je používána pro ru�ní �ezání keramických tvárnic a vložek MIAKO. 
Stroj pot�ebuje zdroj elektrické energie. 

Parametry DeWALT DWE397 Alligator 
P�íkon 1,7 kW 
Výkon 0,9 kW 
Nap�tí 230 V 
Délka �ezného nástroje 430 mm 
Hmotnost 5,5 kg 
Rozm�ry 918/219 mm 

Tab. H.14: Elektrická ru�ní pila s protib�žnými listy DeWALT DWE397 Alligator 
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Obrázek H.4.5: Stolová okružní pila s posuvem BATTIPAV PRIME 700 (zdroj: [26]) 

 
Obrázek H.4.6: Úhlová bruska NAREX EBU 125-14 C (zdroj: [24]) 

H.4.5 Stolová okružní pila s posuvem BATTIPAV PRIME 700  
 Pila je používána pro �ezání keramických tvárnic a vložek MIAKO. Stroj 
pot�ebuje zdroj elektrické energie a p�ívod vody. 

Parametry BATTIPAV PRIME 700 
P�íkon 4,0 kW 
Nap�tí 400 V 
Hmotnost 117 kg 
Max. délka �ezu 615 mm 
Max. hloubka �ezu 275 mm 
Rozm�ry 760/1950/1750 mm 

Tab. H.15: Stolová okružní pila s posuvem BATTIPAV PRIME 700 

H.4.6 Úhlová bruska NAREX EBU 125-14 C 
 Bruska bude využita k �ezání ocelových prut�, Kari sítí atp. 
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Obrázek H.4.7: AKU vrta�ka NAREX ASP 18-2A (zdroj: [24]) 

 
Parametry NAREX EBU 125-14 C 
P�íkon 1,4 kW 
Nap�tí 230 V 
Hmotnost 2,3 kg 
Max. pr�m�r kotou�e 125 mm 
Otá�ky naprázdno 11000 ot/min 
Závit na v�etenu M14 

Tab. H.16: Úhlová bruska NAREX EBU 125-14 C 

H.4.7 AKU vrta�ka NAREX ASP 18-2A 
 Vrta�ka se použije p�edevším pro osazení vrut� do ocelových kotev 

p�í�ek a k montáži bedn�ní. 
Parametry NAREX ASP 18-2A 
Kapacita akumulátoru 18,0 Ah 
�as nabíjení 60 min 
Max. pr�m�r vrtání d�evo/zdivo 40/13 mm 
Hmotnost 2,3 kg 
Otá�ky naprázdno 1600 ot/min 
Závit na v�etenu ½“ 

Tab. H.17: AKU vrta�ka NAREX ASP 18-2A 
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Obrázek H.4.9: Ohýba�ka prut� betoná�ské oceli Hitachi VB16Y (zdroj: [28]) 

 
Obrázek H.4.8: Stavební vrátek Scheppach HRS 400 (zdroj: [27]) 

H.4.8 Stavební vrátek Scheppach HRS 400 
 Vrátek slouží k vertikální vnitrostaveništní doprav�, p�esouvat bude 
ná�adí a drobný materiál. 

Parametry Scheppach HRS 400 
P�íkon 0,78 kW 
Nap�tí 230 V 
Nosnost bez pomocné kladky 200 kg 
Nosnost s pomocnou kladkou 400 kg 
Zdvih bez pomocné kladky 12 m 
Zdvih s pomocnou kladkou 6 m 
Hmotnost 17 kg 
Rozm�ry 438/240/140 mm 

Tab. H.18: Stavební vrátek Scheppach HRS 400 

H.4.9 Ohýba�ka prut� betoná�ské oceli Hitachi VB16Y 
 Slouží k ohýbání prut� betoná�ské oceli. 

Parametry Hitachi VB16Y 
P�íkon 0,51 kW 
Nap�tí 230 V 
Hmotnost 17 kg 
Max. pr�m�r drátu 16 mm 
Volba úhlu 0 - 180 ° 
�as pot�ebný na st�ih/ohyb 3,1/5,1 s 

Tab. H.19: Ohýba�ka prut� betoná�ské oceli Hitachi VB16Y 
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Obrázek H.4.10: Svá�ecí invertor Alfa in PEGAS 160 E Smart (zdroj: [29]) 

H.4.10 Svá�ecí invertor Alfa in PEGAS 160 E Smart 
 Svá�e�ka bude použita k propojení betoná�ské výztuže svary, využívá 
metodu svá�ení MMA a TIG. 

Parametry Alfa in PEGAS 160 E Smart 
P�íkon 3,2 kW 
Nap�tí 230 V 
Hmotnost 4,9 kg 
Rozm�ry 112/274/215 mm 
Jišt�ní 16 A 
Sva�ovací proud (DZ=100%) 85 – 110 A 
Sva�ovací proud (DZ=60%) 110 – 140 A 
Rozsah sva�ovacího proudu 5 – 160 A 

Tab. H.20: Svá�ecí invertor Alfa in PEGAS 160 E Smart 
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Obrázek H.4.11: Ponorný vibrátor Enar DINGO s  h�ídelí Enar TAX-TDX 3 a hlavicí AX40 (zdroj: [30]) 

H.4.11 Ponorný vibrátor Enar DINGO s ohebnou h�ídelí Enar TAX-
TDX 3 a hlavicí AX40 

Ponorný vibrátor bude použit k hutn�ní betonu ve v�ncích, ztužujících 
žebrech strop� a p�ekladu KP XL. Je vybaven izolací proti proniku vody a 
ne�istot do motoru. 

Výška zhut
ované vrstvy ponorným vibrátorem nem�že být v�tší, než 
1,25 násobek délky hlavice ponorného vibrátoru (463 mm pro hlavici délky 
370 mm). Hlavice by m�la do betonové sm�si pono�ována rovnom�rn� 
v rozestupech 300 – 380 mm (8–10 násobek pr�m�ru hlavice (38 mm)). Doba 
pono�ení hlavice je 8 vte�in, p�i delší dob� dochází k odd�lování jednotlivých 
složek betonu. Hlavice se klade k bedn�ní na vzdálenost vyšší 7 cm. Rychlost 
vytahování hlavice je 8 cm/s. 

 

Parametry Enar DINGO, TAX-TDX 3 a AX40 
Nap�tí 230 V 
Otá�ky motoru 18 000 ot/min 
P�íkon 2,3 kW 
Hmotnost 8,3 kg 
Rozm�ry motoru 343/243/228 mm 
Hutnící výkon 28 m3/hod 
Pr�m�r h�ídele 48 mm 
Délka h�ídele 1,0 m 
Délka hlavice 370 mm 

Tab. H.21: Ponorný vibrátor Enar DINGO s ohebnou h�ídelí Enar TAX-TDX 3 a hlavicí AX40 



 

Obrázek H.

Obrázek H.5.1: Vibra

H.4.12 Ru�ní kotou�
 Bude použita k 

Parametry NAREX EPK 16
P�íkon 
Nap�tí 
Otá�ky naprázdno 
Hloubka �ezu 
Hmotnost 

Tab. H.22: Ru�ní kotou�ová pila 

H.5 Ná�adí se spalovacími motory
 Stroje jsou použity pro 
pot�ebují kapalné palivo.

H.5.1 Vibra�ní la� Hervisa Perles RVH 200 
 La	 bude použita k
S lištou lze pohybovat vp
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Obrázek H.4.12: Ru�ní kotou�ová pila EPK 16 D (zdroj: [24

 
Vibra�ní la� Hervisa Perles RVH 200 - 2,0m (zdroj: [27

ní kotou�ová pila NAREX EPK 16 D  
 �ezání desek na bázi d�eva. 

EPK 16 D 

�ová pila EPK 16 D 

adí se spalovacími motory 
Stroje jsou použity pro zpracování stavebních materiál�. K

apalné palivo. 

� Hervisa Perles RVH 200 - 2,0m 
 bude použita k povrchovému zvibrování a urovnání betonu stropu. 

lištou lze pohybovat vp�ed i vzad a její délka je 2,0 metru. 

 

 

(zdroj: [24]) 

(zdroj: [27]) 

1,1 kW 
230 V 

4700 ot/min 
0 – 55 mm 

3,4 kg 

zpracování stavebních materiál�. K provozu 

urovnání betonu stropu. 
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Obrázek H.5.2: Motorová pila STIHL MS 181 C-BE (zdroj: [31]) 

Parametry Hervisa Perles RVH 200 - 2,0m 
Palivo Benzín 
Typ motoru Honda GX25 
Délka 2 000 mm 
Zdvihový objem 25 cm3 

Hmotnost 18 kg 

Tab. H.23: Vibra�ní la� Hervisa Perles RVH 200 - 2,0m 

H.5.2 Motorová pila STIHL MS 181 C-BE 
 Pila slouží k opracování d�ev�ných prvk� bedn�ní. 

 

 

 
 
 
 
 

Parametry STIHL MS 181 C-BE 
Výkon 1,5 kW 
Hmotnost 4,6 kg 
Zdvihový objem 31,8 cm3 

Tab. H.24: Motorová pila STIHL MS 181 C-BE 
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Obrázek H.6.1: Silo Cemix 12,5 m3 (zdroj: [32]) 

 
Obrázek H.6.2: Bádie 1091.9 600 litr� (zdroj: [42]) 

H.6 Ostatní stroje, ná�adí a pom�cky 
 Stroje, které se nedají za�adit do kategorií d�íve zmín�ných. 

H.6.1 Silo Cemix 12,5 m3 na suchou maltovou sm�s  
 Slouží k ochran� suché maltové sm�si p�ed klimatickými vlivy. Obsah 
sila bude pr�b�žn� dopl
ován firmou zajiš	ující jeho pronájem. Zásobník bude 
umíst�n na zpevn�né ploše míchacího centra. 

Parametry Silo Cemix 12,5 m3 
Objem 12,5 m3 
Výška 6,13 m 
Ší�ka 2,1 m 

Tab. H.25: Silo Cemix 12,5 m3 na suchou maltovou sm�s 

H.6.2 Bádie 1091.9 600 litr� 
 Bude použita pro sekundární dopravu betonové sm�si p�i betonování žb 
st�ny spojující dv� úrovn� stropu. Bádie bude zav�šena na hák je�ábu. 

Parametry Bádie 1091.9 600 litr� 
Objem 0,6 m3 
Nosnost 1,44 t 
Hmotnost 140 kg 
Pr�m�r výpust� 250 mm 

Tab. H.26: Bádie 1091.9 600 litr� 
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Obrázek H.6.3: Totální stanice Topcon OS-105 (zdroj: [43]) 

 
Obrázek H.6.4: Liniový laser Hilti PM-2L (zdroj: [44]) 

Termín použití bádie (podle �asového plánu):  13. 6. a 2. 8. 2017 

H.6.3 Totální stanice Topcon OS-105 
 Totální stanice bude použita pro veškeré geodetické práce, tj. vyty�ování 
a kontrola polohy a mezních odchylek konstrukcí. 

H.6.4 Liniový laser Hilti PM-2L 
 Laser se stativem bude využit p�i etap� zd�ní a zhotovení vodorovných 
konstrukcí. P�ístroj má funkci pro vytvo�ení svislé i vodorovné roviny.  
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Parametry Hilti PM-2L 
Maximální provozní vzdálenost 10 m 
Funkce laseru Nivelace, vyrovnání 
P�esnost ±3,0 mm/10 m 
Horizontální zobrazení laseru 180 ° 
Vertikální zobrazení laseru 135 ° 
Hmotnost 510 g 
Rozm�ry 107/65/95 mm 
�as provozu na baterii 20 h 
Provozní teplota -10 – +50 °C 

Tab. H.27: Liniový laser Hilti PM-2L 
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I. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN: VODOROVNÉ 
HYDROIZOLACE 

I.1 Kontrolní a zkušební plán: Hydroizolace spodní stavby a 
separa�ní izolace pod zdivem  
 Tabulka s jednotlivými kontrolami a zkouškami je uvedena v samostatné 
p�íloze �. 16. Kontrolní a zkušební plán: Vodorovné hydroizolace.  

I.1.1 Vstupní kontrola  

I.1.1.1 Kontrola správnosti projektové dokumentace 
 Kontrola se provádí p�ed zapo�etím prací. Prov��uje se správnost, 
kompletnost a úplnost projektové dokumentace. Sleduje se soulad PD 
s vyhláškou �. 62/2013 Sb. „o dokumentaci staveb“ a zákonem �. 183/2006 Sb., 
„Zákon o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)“. P�i 
p�ípadných nejasnostech v PD projedná stavbyvedoucí p�ipomínky 
s projektantem a investorem. 
 Dále se kontroluje správnost vypln�ní formulá�e o p�edání/p�evzetí 
pracovišt�, platnost stavebního povolení a vlastnické listy k pozemk�m, 
dodržování podmínek ochrany životního prost�edí, nakládání s odpadem 
a zp�sob likvidace deš	ových vod. P�ekontroluje se úplnost a správnost 
technologického p�edpisu. 
 O výsledku kontroly se ud�lá zápis do stavebního deníku.   

I.1.1.2 Kontrola p�ístupových cest a ozna�ení staveništ� 
 P�edm�tem kontroly je ov��ení p�ístupových cest na staveništ�, umíst�ní 
instalovaných dopravních zna�ení upravujících dopravní pom�ry v okolí stavby 
(poloha zna�ek musí být v souladu s výkresem �.1 Koordina�ní situace stavby 
s bližšími dopravními vztahy a p�ípadn� i vyhláškou �. 294/2015 Sb. „Vyhláška, 
kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích“).   

I.1.1.3 Kontrola p�ipravenosti staveništ� 
 Kontroluje se �ádné souvislé oplocení staveništ�. Plot musí být celistvý 
po celém obvodu a vysoký nejmén� 1,8 metru. Na oplocení musí být umíst�ny 
výstražné tabulky upozor
ující na zákaz vstupu nepovolaných osob. 

Dále se provádí kontrola polohy inženýrských sítí, ozna�ení staveništ� 
a informa�ních tabulí u vstup� a vjezd�. V neposlední �ad� se prov��í umíst�ní 
a viditelnost billboardu informujícím ve�ejnost o spolufinancování projektu 
evropským fondem pro regionální rozvoj. 
 P�ekontroluje se správný po�et bun�k pro personál (kontejner pro mistra, 
stavbyvedoucího, šatny, hygienické zázemí a sklady), skladovací plochy 
a odb�rná místa vody a elektrické energie. 

I.1.1.4 Kontrola geodetických bod� 
Stavbyvedoucí a geodet zkontrolují, jestli se geodetické body p�evzaté 

p�i p�edání pracovišt� shodují s projektovou dokumentací. Kontrolují se 
nejmén� t�i body, a to jeden výškový a dva polohové. Mezní odchylky se ur�í 
výpo�tem dle �SN 730205. 
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I.1.1.5 Kontrola dodaného materiálu  
Stavbyvedoucí a mistr kontroluje typ, kvalitu a kvantitu dodaného 

materiálu dle projektové dokumentace a technologického p�edpisu. Sleduje se 
absence zne�išt�ní, nepoškozenost balení a jednotlivých prvk�. U asfaltových 
penetra�ních lak� a st�rek se navíc kontroluje i expira�ní doba. U propan-
butanových lahví je nutnost zkontrolovat revizi lahví. 

I.1.1.6 Kontrola uskladn�ní materiálu  
Sleduje se správnost uskladn�ní materiálu, tj. asfaltové pásy, asfaltové 

penetra�ní laky, st�rky, PB láhve, tvarovky a objímky a jiné. Všechen materiál 
musí být �ádn� skladován dle technologického p�edpisu nebo technického listu 
výrobku. 

Role asfaltových pás� se skladují nastojato na paletách v jedné vrstv� 
p�ekryty fólií zamezující proniku UV zá�ení na ploše odvodn�né skládky. 
Asfaltový lak a st�rka spole�n� s propan-butanovými lahvemi a dalším drobným 
materiálem v uzamykatelném dob�e v�traném skladu. 

I.1.1.7 Kontrola zp�sobilosti pracovník�  
 Stavbyvedoucí nebo mistr zkontrolují zdravotní a odbornou zp�sobilost 
pracovník� vykonávat ur�ité pracovní �innosti. Pracovníci se legitimují platnými 
pr�kazy, certifikáty a pracovním povolením; musí být seznámeni 
s požadovanými technologickými postupy a BOZP k danému typu práce.  
 Mistr nebo stavbyvedoucí m�že kdykoliv v pr�b�hu prací namátkov� 
otestovat pracovníka na alkohol nebo omamné látky. 

I.1.1.8 Kontrola konstrukcí provedených v p�edchozí etap� 
 Kontrolují se základové konstrukce a p�ípadn� strop (jejich pevnost, 
rovinnost, svislost, rozm�ry, vlhkost a �istota), prostupy instalací (poloha a 
velikost prostup�). 

Povrch betonu musí být �istý, bez známek zne�išt�ní (mastnota, skvrny 
od provozních nebo pohonných kapalin apod.), p�ed nanášením penetrace se 
zbaví napadaného listí a prachu. 

Podklad pro nanášení asfaltového penetra�ního laku musí mít vlhkost 
menší 6 %, orienta�n� lze vlhkost zm��it p�íložným impedan�ním vlhkom�rem. 
 Pevnost betonu se ov��uje Schmidtovým tvrdom�rem, zkoušku provede 
stavbyvedoucí. Pevnost betonu zjišt�ná touto zkouškou musí být vyšší 70 % 
28 denní pevnosti betonu (dle statika). 
 Rovinnost podkladu pro kladení hydroizolací musí mít maximální mezní 
odchylku ± 15 mm/2 m (6 mm/0,2 m) [�SN EN 13670]. Horní hrana povrchu 
m�že mít odchylku výškové polohy ± 20 mm [�SN EN 13670] v��i PD. P�ímost 
hran podkladní konstrukce má max. odchylku ± 8 mm/m [�SN EN 13670]. 

Rozm�ry základových konstrukcí musí spl
ovat mezní odchylky dle 
tabulky I.1. 

Poloha st�n výtahové šachty (základové konstrukce), výškového zm�ny 
podkladního betonu a základových pás� m�že mít maximální vodorovné 
odchylky ± 15 mm [�SN EN 13670] v��i PD. Svislé vychýlení t�chto konstrukcí 
m�že být maximáln� 15 mm nebo h/400 (h=výška kce) [�SN EN 13670]. 
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Tab. I.1: Mezní odchylky kontrolních m��ení prostorové polohy objekt� (zdroj: �SN 730212-3) 

Hrany mezi vodorovnou a svislou rovinou konstrukce, kde se bude 
hydroizolace nanášet, musí být opat�eny p�echodem o polom�ru min. 40 mm, 
pokud tomu tak není, konstrukce se musí upravit. 
 Potrubí a instalací prostupující základy musí souhlasit s projektovou 
dokumentací, polohová tolerance je ±25 mm v��i PD [�SN EN 13670]. 
 Výsledky kontrol a m��ení se zapíší do stavebního deníku. 

I.1.2 Meziopera�ní kontrola  

I.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 P�ed zahájením prací kontroluje mistr, p�íp. stavbyvedoucí klimatické 
podmínky. Teplota prost�edí se m��í 4x denn� (ráno, v poledne a dvakrát 
ve�er), výsledná teplota se vypo�te zpr�m�rováním hodnot a zapíše se do 
stavebního deníku. 

V technických listech jednotlivých produkt� jsou uvedeny klimatické 
podmínky, které jsou ur�ující pro optimální zabudování/nanesení daného 
výrobku. Práce se zastaví vždy, když rychlost v�tru p�esáhne 11 m/s, teplota 
prost�edí bude nižší -10 °C, viditelnost menší 30 m, je-li bou�e, déš	 nebo se 
tvo�í námraza.  
 Pro nanášení penetra�ního laku musí být teplota prost�edí v rozmezí +5–
35 °C, relativní vlhkost vzduchu < 80 %. 
 Asfaltové pásy nelze pokládat p�i teplotách nižších +5 °C a b�hem 
srážek. Asfaltová st�rka se m�že nanášet p�i teplot� +5–30 °C a beze srážek. 

I.1.2.2 Kontrola stroj� a ná�adí 
 Mistr a p�íp. strojník provede kontrolu zp�sobilosti stroj� vykonávat 
ur�ené �innosti každý den p�ed zahájením prací. U stroj� se sledují p�edevším 
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protokoly o revizi. Elektrická za�ízení musí být provozuschopná a nesmí 
ohrožovat bezpe�nost p�i práci. Napájecí kabely, �i akumulátory, nesmí být 
nijak mechanicky poškozené.  
 Silni�ní motorová vozidla musí mít platný technický pr�kaz, SPZ a 
�ervenou nálepku o provedené kontrole. Dále se u vozidel kontroluje technický 
stav, tj. nap�. funk�nost osv�tlení, množství paliva a provozních kapalin, 
mechanická poškození atp. 
 Po skon�ení práce se kontroluje vhodné odstavení/uskladn�ní stroj� a 
ná�adí.  

I.1.2.3 Kontrola nanášení asfaltového penetra�ního laku 
 Kontrolu provádí mistr, podklad pod lak musí být pevný, suchý s teplotou 
vyšší +8 °C a relativní vlhkostí < 6%, teplota prost�edí +5–35°C, relativní vlhkost 
vzduchu < 80%. Dále se sleduje nanášení laku na ur�ená místa (pod nosné zdi 
a do plochy dle TP), vrstvu hmoty a dodržení technologické p�estávky po 
skon�ení prací (12 hodin). 

I.1.2.4 Kontrola pokládky asfaltových pás� 
 P�ed pokládkou se zkontroluje �istota povrchu a zaoblení hran, hrany 
na p�echodu jednotlivých rovin konstrukce musí být opat�eny p�echodem 
o polom�ru min. 40 mm. Povrch musí být opat�en asfaltovým penetra�ním 
lakem a mít teplotu < +50 °C. Teplota vzduchu má být vyšší +5 °C, pásy nelze 
pokládat p�i dešti.  

P�ed za�átkem �innosti se ov��í typ zabudovávaného prvku pro daný typ 
konstrukce, aby nedošlo k p�ípadné zám�n�. 

P�i pokládce se sleduje poloha pás�, p�esah pás� do svislých rovin, 
celoplošné natavení, maximální délka pás� (5 m) a jejich rozm�ry (délka dle 
TP). P�esahy jedné vrstvy pás� musí být min. 100 mm, odsazení vrchní vrstvy 
v��i spodní vrstv� minimáln� 300 mm, p�esah spodního pásu p�es hranu 
podkladního betonu musí být minimáln� 200 mm; p�esahy se m��í 
bezprost�edn� p�ed sva�ením. U spoj� se kontroluje dostate�né sva�ení, tj. 
housenky asfaltové hmoty vytékající u hran; a úkos. 

I.1.2.5 Kontrola provád�ní hydroizolace u prostup� 
 Kontrolujeme tvar a rozm�ry zhotovených tzv. kalhotek a tvarovek pro 
dané prostupy. Podklad pro osazení tvarovek musí být opat�en asfaltovým 
penetra�ním lakem, pod kalhotkami musí být navíc jedna vrstva pás�. P�i 
provád�ní se kontroluje správná návaznost tvarovky na prostup a podklad. 
Nakonec se zkontroluje instalace ocelových objímek a jejich dostate�né 
sev�ení.  

I.1.2.6 Kontrola nanášení st�rky 
 St�rka se nem�že nanášet b�hem srážek a mimo rozmezí teplot +5–
30 °C. P�i nanášení kontrolujeme nanášené množství (3 mm) a technologickou 
p�estávku po dokon�ení (24 hodin). 
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I.1.2.7 Kontrola ochrany hydroizolace proti poškození 
 Sledujeme provedení ochranné vrstvy bránící mechanickému poškození 
hydroizolace. Na asfaltové pásy se uloží geotextilie a p�itíží se d�ev�ným 
deskovým materiálem. 

I.1.2.8 Kontrola separa�ních vrstev pod zdivo vyšších nadzemních podlaží 
 Kontrolují se místa provedení pás� IPA V60 S 35, jejich natavení, 
vzájemné p�esahy a odsazení v��i budoucímu zdivu. �elní p�esah je 100 mm, 
ostatní parametry jsou uvedeny v technologickém p�edpisu. 

I.1.3 Výstupní kontrola  

I.1.3.1 Kontrola plochy hydroizolace a spoj� 
 Kontroluje se díl�í plocha provedené hydroizolace a tvar spoj�. 
Zkontroluje se, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným zp�sobem 
natavování, opracování nebo manipulace, tj. zda nedošlo k obnažení vložky, 
vzniku puchý�� a bublin. 

I.1.3.2 Kontrola t�snosti a velikosti spoj� 
 Velikost p�ekrytí se kontroluje bu� vizuáln� (p�em��ení viditelné �ásti 
pásu), nebo pro�íznutím spoje.  
 T�snost se kontroluje namátkovým pro�íznutím spoje nebo tažením 
špachtle s mírným tlakem proti spoji. Zkouška se dá provést p�i teplotách od 10 
– 20 °C. Dále se provede jiskrová zkouška, tuto zkoušku provedeme namátkou 
v ploše.  

I.1.3.3 Kontrola ochranné vrstvy hydroizolace proti poškození 
 Kontrolujeme zakrytí hydroizolace ochrannou vrstvou bránící 
mechanickému poškození.  

I.1.3.4 Kontrola protokolu o provedených zkouškách 
 Kontroluje se provedení zápisu o zkouškách a jejich výsledky. P�edevším 
se jedná o popis zkoušených konstrukcí, specifikace vad, klimatické podmínky 
v pr�b�hu zkoušek, rozsah zkoušek, fotodokumentaci a vyhodnocení. 

I.1.3.5 Kontrola dokument� 
 Kontroluje se provedení zápis� do stavebního deníku, vypln�ní 
kontrolního a zkušebního plánu a protokolu o p�edání/p�evzetí pracovišt�. 

I.1.3.6 Kontrola �istoty pracovišt� 
 Po skon�ení prací se prov��í, zda je pracovišt� uklizeno; odpady 
vyt�íd�ny do pat�i�ných nádob a kontejner� a p�ípadn� odvezeny.  
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J. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN: SVISLÉ KONSTRUKCE  

J.1 Kontrolní a zkušební plán: Svislé konstrukce  
Tabulka s jednotlivými kontrolami a zkouškami je uvedena v samostatné 

p�íloze �. 17. Kontrolní a zkušební plán: Svislé konstrukce. 

J.1.1 Vstupní kontrola  

J.1.1.1 Kontrola správnosti projektové dokumentace 
 Kontrola se provádí p�ed zapo�etím prací. Prov��uje se správnost, 
kompletnost a úplnost projektové dokumentace. Sleduje se soulad PD 
s vyhláškou �. 62/2013 Sb. „o dokumentaci staveb“ a zákonem �. 183/2006 Sb., 
„Zákon o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)“. P�i 
p�ípadných nejasnostech v PD projedná stavbyvedoucí p�ipomínky 
s projektantem a investorem. 
 Dále se kontroluje správnost vypln�ní formulá�e o p�edání/p�evzetí 
pracovišt�, platnost stavebního povolení a vlastnické listy k pozemk�m, 
dodržování podmínek ochrany životního prost�edí, nakládání s odpadem 
a zp�sob likvidace deš	ových vod. P�ekontroluje se úplnost a správnost 
technologického p�edpisu. 
 O výsledku kontroly se ud�lá zápis do stavebního deníku.   

J.1.1.2 Kontrola p�ístupových cest a ozna�ení staveništ� 
 P�edm�tem kontroly je ov��ení p�ístupových cest na staveništ�, umíst�ní 
instalovaných dopravních zna�ení upravujících dopravní pom�ry v okolí stavby 
(poloha zna�ek musí být v souladu s výkresem �.1 Koordina�ní situace stavby 
s bližšími dopravními vztahy a p�ípadn� i vyhláškou �. 294/2015 Sb. „Vyhláška, 
kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích“).   

J.1.1.3 Kontrola p�ipravenosti staveništ� 
 Kontroluje se �ádné souvislé oplocení staveništ�. Plot musí být celistvý 
po celém obvodu a vysoký nejmén� 1,8 metru. Na oplocení musí být umíst�ny 
výstražné tabulky upozor
ující na zákaz vstupu nepovolaných osob. 

Dále se provádí kontrola polohy inženýrských sítí, ozna�ení staveništ� a 
informa�ních tabulí u vstup� a vjezd�. V neposlední �ad� se prov��í umíst�ní a 
viditelnost billboardu informujícím ve�ejnost o spolufinancování projektu 
evropským fondem pro regionální rozvoj. 
 P�ekontroluje se správný po�et bun�k pro personál (kontejner pro mistra, 
stavbyvedoucího, šatny, hygienické zázemí a sklady), skladovací plochy a 
odb�rná místa vody a elektrické energie. 

J.1.1.4 Kontrola geodetických bod� 
Stavbyvedoucí a geodet zkontrolují, jestli se geodetické body p�evzaté 

p�i p�edání pracovišt� shodují s projektovou dokumentací. Kontrolují se 
nejmén� t�i body, a to jeden výškový a dva polohové. Mezní odchylky se ur�í 
výpo�tem dle �SN 730205. 
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J.1.1.5 Kontrola dodaného materiálu  
Stavbyvedoucí s mistrem kontroluje typ, kvalitu a kvantitu dodaného 

materiálu dle projektové dokumentace a technologického p�edpisu. Sleduje se 
absence zne�išt�ní, nepoškozenost balení a jednotlivých prvk�. U suchých 
maltových sm�sí a pytlovaného cementu se sleduje expira�ní doba. 
U kusového staviva se klade vyšší d�raz na zkontrolování pevnostní t�ídy (dle 
PD a technického listu).  

J.1.1.6 Kontrola uskladn�ní materiálu  
Kontroluje se uskladn�ní materiálu na vhodných místech k tomu 

ur�ených. Mezi tyto místa pat�í plocha skládky, skladové kontejnery a z�ásti 
i vlastní objekt.  Všechen materiál musí být �ádn� skladován dle 
technologického p�edpisu nebo technického listu výrobku. 

Keramické tvarovky mají být ukládány na odvodn�né ploše skládky nebo 
na podlaze (strop�) budovaného objektu, p�ekryty PE fólií, maximáln� ve dvou 
vrstvách (za p�edpoklad� uvedených v TP).  Rozestupy mezi paletami musí být 
min. 350 mm (pro manipulaci je�ábu) a min. 750 pro pr�chod pracovník�.  

P�eklady jsou uloženy na d�ev�ných hranolech nebo paletách ve 
vodorovné poloze (podrobn�ji v TP). 

Pytlované sm�si, zárubn� a izolace musí být uskladn�ny mimo dosah 
klimatických vliv�, na paletách, ve skladech. Podrobn�ji je správný zp�sob 
skladování uveden v kapitole E. Technologický p�edpis pro svislé konstrukce. 

J.1.1.7 Kontrola zp�sobilosti pracovník�  
 Stavbyvedoucí nebo mistr zkontrolují zp�sobilost pracovník� vykonávat 
ur�ité pracovní �innosti. Pracovníci se legitimují platnými pr�kazy, certifikáty a 
pracovním povolením; musí být seznámeni s požadovanými technologickými 
postupy a BOZP k danému typu práce.  

Mistr nebo stavbyvedoucí m�že kdykoliv v pr�b�hu prací namátkov� 
otestovat pracovníka na alkohol nebo omamné látky. 

J.1.1.8 Kontrola konstrukcí provedených v p�edchozí etap� 
Kontroluje se podkladní konstrukce – podkladní beton nebo strop (jejich 

pevnost, rovinnost a �istota), prostupy instalací (poloha a velikost prostup�) 
a poloha asfaltových pás� v�etn� jejich ochrany proti mechanickému 
poškození.  

Rovinnost podkladu pro zd�ní musí mít maximální mezní odchylku 
±15 mm/2 m (6 mm/0,2 m) [�SN EN 13670]. Povrch betonu a asfaltových pás� 
musí být �istý, bez známek zne�išt�ní (mastnota, skvrny od provozních nebo 
pohonných kapalin apod.), p�ed zapo�etím prací se zbaví napadaného listí a 
prachu. 

U hydroizolací se kontroluje poloha asfaltových pás� v�etn� p�esah� 
a provedení spoj�. Zkontroluje se, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu 
špatným zp�sobem natavování, opracování nebo manipulace, tj. zda nedošlo 
k obnažení vložky, vzniku puchý�� a bublin. 

Výsledky kontrol a m��ení se zapíší do stavebního deníku. 
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J.1.1.9 Kontrola vymezení pracovních zón  
 Pro zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví se pracovišt� rozd�lí na 
pracovní zóny – pracovní, materiálová a dopravní. Pracovní zóna má mít ší�ku 
v rozmezí 600–700 mm, materiálová 500–1000 mm a dopravní 1000–1200 mm, 
rozd�lení na pracovní úseky bude je možné provést dle výkresu �. 5 Vymezení 
pracovní, dopravní a skladovací zóny pro etapu zd�ní. 

J.1.2 Meziopera�ní kontrola  

J.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 P�ed zahájením prací kontroluje mistr, p�íp. stavbyvedoucí klimatické 
podmínky. Teplota prost�edí se m��í 4x denn� (ráno, v poledne a dvakrát 
ve�er), výsledná teplota se vypo�te zpr�m�rováním hodnot a zapíše se do 
stavebního deníku. 

V technických listech jednotlivých produkt� jsou uvedeny klimatické 
podmínky, které jsou ur�ující pro optimální zabudování/nanesení daného 
výrobku. Práce se zastaví vždy, když rychlost v�tru p�esáhne 11 m/s, teplota 
prost�edí bude nižší -10 °C, viditelnost menší 30 m, je-li bou�e, déš	 nebo se 
tvo�í námraza.  
 Pro zd�ní není vyhovující silný déš	 a teplota mimo rozmezí +5–35 °C. 
P�i p�erušení zd�ní je nutno rozestav�né konstrukce chránit p�ed 
pov�trnostními vlivy (nap�. p�ekrytím poslední vrstvy tvárnic nepromokavou 
plachtou a její zatížení). 
 Betonáž bez opat�ení lze provád�t p�i teplot� od +5–30 °C (optimáln� 
+15–25 °C) a pokud neprší. 

J.1.2.2 Kontrola stroj� a ná�adí 
 Mistr a p�íp. strojník provede kontrolu zp�sobilosti stroj� vykonávat 
ur�ené �innosti každý den p�ed zahájením prací. U stroj� se sledují p�edevším 
protokoly o revizi. Elektrická za�ízení musí být provozuschopná a nesmí 
ohrožovat bezpe�nost p�i práci; napájecí kabely, �i akumulátory, nesmí být nijak 
mechanicky poškozené. Zvláštní pozornost je t�eba v�novat kontrole záv�sných 
paletových vidlí a úvazk�. 
 Silni�ní motorová vozidla musí mít platný technický pr�kaz, SPZ a 
�ervenou nálepku o provedené kontrole. Dále se u vozidel kontroluje technický 
stav, tj. nap�. funk�nost osv�tlení, množství paliva a provozních kapalin, 
mechanická poškození atp. 
 Po skon�ení práce se kontroluje vhodné odstavení/uskladn�ní stroj� a 
ná�adí.  

J.1.2.3 Kontrola vyty�ení zdiva 
 Kontroluje se správnost zam��ení budoucích konstrukcí. P�em��í se 
délky a úhlop�í�ky budoucích konstrukcí. Mezní vyty�ovací odchylky pro zd�né 
konstrukce se �ídí tabulkou �. J.1. 
 Dále se provede vizuální kontrola polohy konstrukcí dle projektové 
dokumentace, tj. poloha st�n a otvor� v nich. 
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Tab. J.1: Mezní odchylky pro zd�né konstrukce (zdroj: �SN 730420-2) 

J.1.2.4 Kontrola založení zdiva 
 Kontroluje se výškové zam��ení podkladní konstrukce, m��ením se zjistí 
nejvyšší bod, od kterého se bude odvíjet tlouš	ka vrstvy zakládací malty. 
Zakládací malta musí být namíchána ve správném pom�ru s vodou dle 
technického listu výrobce, poté se nanáší v souvislé vrstv� tl. 10–40 mm 
na podkladní konstrukci. Sleduje se osazení tvarovek – vyvázání roh�, 
vodorovnost horního líce tvárnic v obou sm�rech, výšková poloha celé vrstvy a 
poloha otvor�.  
 Soklové tvárnice (tl. 365 mm) mohou p�esahovat p�es líc základu o max. 
5 mm (dle PD). 

J.1.2.5 Kontrola p�ípravy malty a tvárnic 
 V pr�b�hu prací se kontroluje p�íprava malty, která je namíchána ze 
suché maltové sm�si smíšené s vodou v daném pom�ru dle technického listu. 
 V p�ípad�, kdy je zapot�ebí upravovat tvárnice, se kontroluje zp�sob, 
jakým je daná �innost vykonávána. Pro úpravu tvaru tvárnic se používají 
nástroje k tomu ur�ené (stolní okružní pila nebo ru�ní elektrická pila).  

J.1.2.6 Kontrola nanášení malty a spár zdiva 
 P�i zd�ní se pr�b�žn� kontroluje typ použité malty, zp�sob nanášení; 
tlouš	ka ložných spár a plné vypln�ní svislých spár maltou (AKU tvárnice a styk 
vnit�ní nosná (p�í�ka)/obvodová, vnit�ní nosná/p�í�ka). Povrch malty ve spárách 
nemá ustupovat od líce zdiva o více, než 1/3 tlouš	ky obvodového žebra 
tvárnice [�SN EN 1996-2]. 
 Malta pro tenké spáry se na tvárnice dávkuje nanášecím válcem, malta 
pro klasické spáry zednickou lžící. Malta by m�la být rovnom�rn� rozprost�ena 
po žebrech tvarovek. 

Výsledná tlouš	ka ložné spáry by m�la být u obvodového zdiva 1 mm 
(tvárnice s výškou 249), u vnit�ního v pr�m�ru 12 mm (tvárnice s výškou 238). 

J.1.2.7 Kontrola vyzdívání 
P�ed za�átkem �innosti se ov��í typ zabudovávaného prvku pro daný typ 

konstrukce, aby p�ípadn� nedošlo k jeho zám�n�.  
Kontroluje se vzájemná p�evazba tvárnic – v rozích a v ploše. V rozích 

musí být použity speciální tvarovky (koncové a rohové), které zabezpe�ují 
dostate�né provázání. Broušené tvárnice musí mít minimální p�evazbu 100 
mm, nebroušené pak 95 mm. U ost�ní a v místech uložení p�eklad� se použijí 
koncové tvárnice.  
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Tab. J.2: Nejv�tší povolené geometrické odchylky pro zd�né konstukce (zdroj: �SN EN 1996-2) 

 
Obrázek J.1.2.7 Nejv�tší dovolené svislé geometrické odchylky (zdroj: �SN EN 1996-2) 

 Napojení vnit�ních nosných zdí na obvodové se provádí za pomoci 
ocelových kotev umíst�ných do spáry. Zde se kontroluje osazení kotvy (1/2 
délky na každou stranu) a vytvo�ení drážky pro kotvu v broušeném zdivu 
(pilníkem). P�í�ky se k nosnému zdivu napojují taktéž kotvou (ohnutou do 
pravého úhlu), vodorovná délka kotvy je 2/3 celkové délky. Kotva se zazdívá do 
spáry a k nosnému zdivu se kotví hmoždinkou. 
 Kontroluje se svislá rovinnost zdiva, kolmost k podlaze, vodorovnost spár 
a celistvost. Svislost se kontroluje ve vzdálenosti 100 mm od podlahy, 100 mm 
pod úrovní budoucího stropu a 100 od kout�. Jednotlivé parametry se m��í 
podle zásad pro m��ení dle �SN 730212-3. Maximální dovolené odchylky jsou 
uvedeny v tabulce J.2 a obrázku J.1.2.7. 
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Pokud ve zdivu vzniknou svislé spáry mezi tvárnicemi, které jsou širší 
3 mm, je nutné je vyplnit.  

Sleduje se také ochrana zdiva. �erstv� vyzd�né zdivo má být chrán�no 
p�ed vlivy nízké vlhkosti okolního prost�edí v�etn� vysušujících ú�ink� v�tru 
a vysokých teplot. Má se udržovat vlhké až do ukon�ení procesu hydratace 
cementu v malt�. 

Výška zd�ných st�n zhotovených b�hem jednoho dne má být omezena 
tak, aby nedošlo ke ztrát� stability a k vy�erpání pevnosti �erstvé malty 
(omezeno v PD). 
Mezi vyzd�ným p�í�kovým zdivem a spodním lícem stropu se má nacházet 
distan�ní mezera výšky 20 mm, která bude vypln�na pružným materiálem.  

J.1.2.8 Kontrola otvor� 
 Sleduje se umíst�ní otvor� v��i projektové dokumentaci, jejich rozm�ry, 
svislost ost�ní, vodorovnost p�eklad� a rovinnost hran. Rozm�ry otvor� se 
mohou lišit o ± 25 mm obou sm�rech v��i PD [�SN EN 13670]. Ost�ní a 
parapety otvor� v obvodových zdech má být opat�eno koncovou/polovi�ní 
tvarovkou, která zaru�uje vložení teplené izolace. 

J.1.2.9 Kontrola lešení 
 Lešení se kontroluje z hlediska stability, kotvení, spoj�, umíst�ní zábradlí 
(rozte�e, výška a prvky), bezpe�nosti a funk�nosti. 
 Lešení umíst�né v prostoru schodišt� (pro pohyb mezi patry) bude 
opat�eno zábradlím výšky min. 1,1 metru, zarážkou výšky min. 0,15 m a st�ední 
ty�í. Žeb�íky v lešení nebudou umíst�ny nad sebou. 

J.1.2.10 Kontrola osazení p�eklad� 
P�ed za�átkem �innosti se ov��í typ zabudovávaného prvku pro daný typ 

konstrukce, aby p�ípadn� nedošlo k jeho zám�n�.  
P�i osazování p�eklad� se kontroluje délka uložení na nosnou konstrukci, 

orientace a vodorovnost osazovaných dílc�. V obvodových st�nách je na styku 
svislé spáry, probíhající mezi p�ekladem a zdivem, uložena koncová nebo 
polovi�ní tvarovka s tepelnou izolací korespondující s izolací daného p�ekladu. 
 Délka uložení je vždy odvislá od druhu p�ekladu. Pro p�eklady KP 7 je 
minimální délka uložení 125 mm pro p�eklady délky < 1750 mm, 200 mm pro 
p�eklady délky h (2000; 2500 mm) a 250 mm pro p�eklady délky >2500 mm. 
P�eklady KP 14,5 a KP 11,5 mají minimální délku uložení 120 mm, p�eklad 
KP XL 250 mm. Uložení konc� p�eklad� je do cementové malty tlouš	ky min. 
10 mm (KP XL 15 mm). Dovolená vodorovná odchylka uložení p�eklad� na ze� 
je ± 12 mm [�SN 730210-1]. 

Orientace dílc� ve skládaném p�ekladu se �ídí technickým listem výrobce 
a platí, že keramický líc p�ekladu bude viditelný. Jednotlivé kusy p�ekladu KP 7 
musí být složeny dle projektové dokumentace a vzájemn� spojeny rádlovacím 
drátem zabra
ujícím p�eklopení. Vodorovné vychýlení p�eklad� v��i svislé ose 
zdi m�že být max. ± 5 mm [�SN 730210-1]. Dovolená odchylka vychýlení 
p�ekladu v��i vodorovné rovin� je rovna ±(10 + l/500) mm (l=sv�tlé rozp�tí) 
[�SN EN 13670]. 
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Tab. J.3: Mezní hodnoty vodorovných odchylek p�eklad� (zdroj: �SN 730210-1) 

 U p�ekladu KP XL se kontroluje zhotovené bedn�ní a postup provád�ní 
dle technologického p�edpisu a technického listu výrobce. P�eklad musí být 
osazen tak, aby horní vodorovné plochy p�ekladu zaru�ovali správné osazení 
stropních nosník� a MIAKO vložek. Výztuž p�ekladu p�ed zmonolitn�ním 
p�ekontroluje statik. Beton umis	ovaný do p�ekladu musí být namíchán dle 
postupu uvedeného v technickém list� (p�ípadn� na pytlích suché betonové 
sm�si) a p�i zabudování dostate�n� zhutn�n, poté zakryt a ošet�ován.  

Výška zhut
ované vrstvy ponorným vibrátorem nem�že být v�tší, než 
1,25 násobek délky hlavice ponorného vibrátoru (463 mm pro hlavici délky 
370 mm). Hlavice by m�la do betonové sm�si pono�ována rovnom�rn� 
v rozestupech 300 – 380 mm (8–10 násobek pr�m�ru hlavice (38 mm)). Doba 
pono�ení hlavice je 8 vte�in, p�i delší dob� dochází k odd�lování jednotlivých 
složek betonu. Hlavice se klade k bedn�ní na vzdálenost vyšší 7 cm. Rychlost 
vytahování hlavice je 8 cm/s. 

Z namíchaného betonu se odeberou minimáln� t�i vzorky sm�si, které se 
uloží do krychlí o rozm�rech 150x150x150 mm a zhutní. Vzorky se opat�í 
štítkem s datem odebrání a druhem betonu a ponechají se v prost�edí 
s teplotou 20 ± 5 °C po dobu min. 16 hodin a max. 3 dn�. Vzorky se následn� 
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Tab. J.4: Doba ošet�ování betonu (zdroj: [11]) 

chrání 28 dn� p�ed nadm�rným vysoušením, vibracemi a ot�esy. Tyto vzorky 
budou archivovány pro p�ípadnou reklamaci betonu ze strany investora. 

J.1.2.11 Kontrola ošet�ování betonu p�ekladu KP XL 
 Sleduje se doba a zp�sob ošet�ování betonu. Doba ošet�ování je závislá 
na klimatických podmínkách a �ídí se tabulkou J.4. V dob� betonáže 
a ošet�ování se nep�edpokládá teplota prost�edí nižší +5°C, tudíž bude beton 
ošet�ován pouze vodou (v opa�ném p�ípad� je nutné ošet�ování i jinými 
zp�soby, nap�. proteplováním). Konstrukce má být chrán�na geotextilií. 

J.1.2.12 Kontrola ochrany konstrukcí proti pov�trnostním vliv�m 
P�i p�erušení zd�ní je nutno rozestav�né konstrukce chránit p�ed 

pov�trnostními vlivy (nap�. p�ekrytím poslední vrstvy tvárnic zatíženou 
nepromokavou plachtou). 

�erstv� vyzd�né zdivo má být chrán�no p�ed vlivy nízké vlhkosti 
okolního prost�edí v�etn� vysušujících ú�ink� v�tru a vysokých teplot. Má se 
udržovat vlhké až do ukon�ení procesu hydratace cementu v malt�. 

J.1.2.13 Kontrola osazení ocelových zárubní 
 Zárubn� kontrolujeme z hlediska osazení do st�nové konstrukce. Dve�ní 
rám musí být správn� orientován (levé/pravé záv�sy, z místnosti/do místnosti). 
Svislost rámu se kontroluje vodováhou a olovnicí.  Zárubn� musí mít mezi 
svislicí a vodorovnými p�í�lemi pravý úhel a výškov� být osazeny v závislosti na 
váhorysu podlaží. Prostor mezi zárubní a st�nou musí být vypln�n maltou, 
spona rámu má být ohnuta a zazd�na, spodní p�í�el se chrání proti poškození.  

J.1.3 Výstupní kontrola  

J.1.3.1 Kontrola geometrie zhotovených konstrukcí 
 P�i kontrole se sleduje svislost st�n, kolmost kout� a roh�, rovinnost, 
výšková poloha, p�evazby, tlouš	ka spár a celistvost. U otvor� se kontroluje 
svislost ost�ní, vodorovnost p�eklad�, rovinnost a výšková poloha 
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spodního/horního líce p�ekladu. Mezní odchylky jsou stanoveny v bodech 
J.1.2.7, J.1.2.8 a J.1.2.10.  
 U zárubní se namátkou p�ekontrolují parametry uvedené v bod� J.1.2.13 
Kontrola osazení ocelových zárubní. 

Zkontroluje se, zda nedošlo ke vzniku nežádoucích trhlin, ulámání roh�, 
nebo jinému poškození konstrukcí. 

J.1.3.2 Kontrola souladu provedených konstrukcí s projektovou 
dokumentací 
 Kontroluje se soulad konstrukcí s projektovou dokumentací. Ov��uje se 
typ zabudovaných prvk�, geometrická p�esnost, poloha, rozm�ry a orientace 
konstrukcí v�etn� otvor� a zárubní.  

J.1.3.3 Kontrola dokument� 
 Kontroluje se provedení zápis� do stavebního deníku, vypln�ní 
kontrolního a zkušebního plánu a protokolu o p�edání/p�evzetí pracovišt�. 

J.1.3.4 Kontrola �istoty pracovišt� 
 Po skon�ení prací se prov��í, zda je pracovišt� uklizeno; odpady 
vyt�íd�ny do pat�i�ných nádob a kontejner� a p�ípadn� odvezeny.  
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K. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN: STROPNÍ 
KONSTRUKCE  

K.1 Kontrolní a zkušební plán: Stropní konstrukce  
Tabulka s jednotlivými kontrolami a zkouškami je uvedena v samostatné 

p�íloze �. 18 Kontrolní a zkušební plán: Stropní konstrukce. 

K.1.1 Vstupní kontrola  

K.1.1.1 Kontrola správnosti projektové dokumentace 
 Kontrola se provádí p�ed zapo�etím prací. Prov��uje se správnost, 
kompletnost a úplnost projektové dokumentace. Sleduje se soulad PD 
s vyhláškou �. 62/2013 Sb. „o dokumentaci staveb“ a zákonem �. 183/2006 Sb., 
„Zákon o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)“. P�i 
p�ípadných nejasnostech v PD projedná stavbyvedoucí p�ipomínky 
s projektantem a investorem. 
 Dále se kontroluje správnost vypln�ní formulá�e o p�edání/p�evzetí 
pracovišt�, platnost stavebního povolení a vlastnické listy k pozemk�m, 
dodržování podmínek ochrany životního prost�edí, nakládání s odpadem 
a zp�sob likvidace deš	ových vod. P�ekontroluje se úplnost a správnost 
technologického p�edpisu. 
 O výsledku kontroly se ud�lá zápis do stavebního deníku.   

K.1.1.2 Kontrola p�ístupových cest a ozna�ení staveništ� 
 P�edm�tem kontroly je ov��ení p�ístupových cest na staveništ�, umíst�ní 
instalovaných dopravních zna�ení upravujících dopravní pom�ry v okolí stavby 
(poloha zna�ek musí být v souladu s výkresem �.1 Koordina�ní situace stavby 
s bližšími dopravními vztahy a p�ípadn� i vyhláškou �. 294/2015 Sb. „Vyhláška, 
kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích“).   

K.1.1.3 Kontrola p�ipravenosti staveništ� 
 Kontroluje se �ádné souvislé oplocení staveništ�. Plot musí být celistvý 
po celém obvodu a vysoký nejmén� 1,8 metru. Na oplocení musí být umíst�ny 
výstražné tabulky upozor
ující na zákaz vstupu nepovolaných osob. 

Dále se provádí kontrola polohy inženýrských sítí, ozna�ení staveništ� 
a informa�ních tabulí u vstup� a vjezd�. V neposlední �ad� se prov��í umíst�ní 
a viditelnost billboardu informujícím ve�ejnost o spolufinancování projektu 
evropským fondem pro regionální rozvoj. 
 P�ekontroluje se správný po�et bun�k pro personál (kontejner pro mistra, 
stavbyvedoucího, šatny, hygienické zázemí a sklady), skladovací plochy a 
odb�rná místa vody a elektrické energie. 

K.1.1.4 Kontrola geodetických bod� 
Stavbyvedoucí a geodet zkontrolují, jestli se geodetické body p�evzaté 

p�i p�edání pracovišt� shodují s projektovou dokumentací. Kontrolují se 
nejmén� t�i body, a to jeden výškový a dva polohové. Mezní odchylky se ur�í 
výpo�tem dle �SN 730205. 
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K.1.1.5 Kontrola dodaného materiálu  
Stavbyvedoucí s mistrem kontroluje typ, kvalitu a kvantitu dodaného 

materiálu dle projektové dokumentace a technologického p�edpisu. Sleduje se 
absence zne�išt�ní, nepoškozenost balení a jednotlivých prvk�.  

U suchých maltových sm�sí a odbed
ovacího p�ípravku se sleduje 
expira�ní doba.  

Na povrchu dodané výztuže nesm�jí být uvoln�né produkty koroze 
a škodlivé látky, které mohou nep�ízniv� p�sobit na ocel, beton nebo jejich 
soudržnost. Jednotlivé typy výztuže musí být opat�eny informa�ními štítky. 
Vizuáln� se kontroluje, zda p�i p�eprav� nedošlo k deformaci prut� a sítí. 
 Svislé podp�ry DOKA Eurex a trojnožky mají být dodány na ocelových 
paletách a opat�eny informa�ním štítkem. 
 D�ev�né hranoly jsou dodány v suchém stavu s deklarovanou vlhkostí 
15 % a pevnostní t�ídou C24. Prvky nesmí vykazovat známky zne�išt�ní 
a p�ítomnosti šk�dc�, jejich povrch musí být odkorn�n.  

K.1.1.6 Kontrola uskladn�ní materiálu  
Kontroluje se uskladn�ní materiálu na vhodných místech k tomu 

ur�ených. Mezi tyto místa pat�í plocha skládky, skladové kontejnery a z�ásti 
i vlastní objekt.  Všechen materiál musí být �ádn� skladován dle 
technologického p�edpisu nebo technického listu výrobku. 

Keramické vložky a v�ncovky mají být ukládány na odvodn�né ploše 
skládky nebo na podlaze (strop�) budovaného objektu, p�ekryty PE fólií, 
maximáln� ve dvou vrstvách (za p�edpoklad� uvedených v TP).  Rozestupy 
mezi paletami musí být min. 350 mm (pro manipulaci je�ábu) a min. 750 pro 
pr�chod pracovník�.  

Stropní nosníky POT se skladují na odvodn�né ploše skládky na 
d�ev�ných špalí�cích pr��ezu min. 20 x 40 mm. Podkladky jsou ve vzdálenosti 
max. 0,5 metru od konce nosník� a vždy nad sebou. Nosníky jsou rozt�íd�ny 
podle délky a stohovány do max. výšky 1,5 metru.  

Prutová výztuž je uspo�ádána do svazk� a ozna�ena identifika�ními 
štítky, bude uložena ve vodorovné poloze na podkladcích tak, aby nedocházelo 
k trvalým deformacím. Tyto celky budou skladovány na rovné, zpevn�né a 
odvodn�né ploše p�ekryty PE fólií z vrchní strany.  

KARI sít� budou skladovány naležato na d�ev�ných podkladcích ve 
vzdálenosti jednoho metru tak, aby nedocházelo k trvalým deformacím. Sít� 
budou uloženy na rovné, zpevn�né a odvodn�né ploše p�ekryty PE fólií. 

Pytlovaná zdící malta, tepelná izolace, distan�ní podložky, t�líska, vázací 
drát a další drobný materiál se skladuje v uzamykatelném krytém skladu 
chrán�n p�ed pov�trnostními vlivy. 

D�ev�né hranoly a prkna budou uloženy na podkladcích na rovné, 
zpevn�né a odvodn�né ploše chrán�ny p�ed pov�trnostními vlivy PE fólií. 

Vodovzdorná p�ekližka bude uložena na paletách p�ekryta PE fólií. 
Palety jsou skladovány na rovné, zpevn�né a odvodn�né ploše. 



 

204 
 

 
Tab. K.1: Nejv�tší povolené geometrické odchylky pro zd�né konstrukce (zdroj: �SN EN 1996-2) 

Stropní stojky jsou složeny na ocelových paletách p�ekryty PE fólií. 
Podrobn�ji je správný zp�sob skladování uveden v kapitole F. Technologický 
p�edpis pro zhotovení stropní konstrukce. 

K.1.1.7 Kontrola zp�sobilosti pracovník�  
 Stavbyvedoucí nebo mistr zkontrolují zp�sobilost pracovník� vykonávat 
ur�ité pracovní �innosti. Pracovníci se legitimují platnými pr�kazy, certifikáty 
a pracovním povolením; musí být seznámeni s požadovanými technologickými 
postupy a BOZP k danému typu práce.  

Mistr nebo stavbyvedoucí m�že kdykoliv v pr�b�hu prací namátkov� 
otestovat pracovníka na alkohol nebo omamné látky. 

K.1.1.8 Kontrola konstrukcí provedených v p�edchozí etap� 
Kontrolujeme st�ny, p�eklady a otvory v nich.  Vizuáln� se p�ekontroluje 

kvalita provedeného zdiva a jeho �istota jak v ploše, tak v pracovní spá�e pro 
kladení stropu.  

Mezi zdícími prvky se m�že vyskytovat nevypln�ná mezera o maximální 
tlouš	ce 3 mm. P�evazba mezi tvárnicemi musí být min. 100 mm pro broušené 
tvárnice, 95 mm pro nebroušené. Zd�né konstrukce musí spl
ovat 
p�edepsanou svislost, rovinnost a tlouš	ku. Mezní dovolené odchylky pro zd�né 
prvky jsou uvedeny v tabulce K.1. Zdivo jednoho podlaží m�že mít maximální 
výškovou odchylku ± 20 mm [�SN EN 13670]. 

Skládaný p�eklad musí být zajišt�n proti p�eklopení rádlovacím drátem a 
osazen tak, aby byl keramický líc viditelný. P�eklady mohou mít maximální 
vodorovné odchylky dle tab. K.2. Dovolená odchylka vychýlení p�ekladu v��i 
vodorovné rovin� je rovna ±(10 + l/500) mm (l=sv�tlé rozp�tí) [�SN EN 13670]. 
Beton p�ekladu KP XL musí mít v �ase kladení prvk� na tento p�eklad 
dostate�nou pevnost. Požadované 70 % pevnosti betonu v tlaku je dosaženo 
po 7 dnech po betonáži. Tato doba je stanovena pro p�edpokládané okrajové 
klimatické podmínky v kapitole F.7.4 Výpo�et pot�ebné doby tvrdnutí betonu 



 

205 
 

 
Tab. K.2: Mezní hodnoty vodorovných odchylek p�eklad� (zdroj: �SN 730210-1) 

,  

Tab. K.3: Mezní odchylky kontrolních m��ení prostorové polohy objekt� (zdroj: �SN 730212-3) 

p�ed jeho odbedn�ním (70 % kone�né pevnosti) a m�že se m�nit v závislosti na 
po�así. Rozm�ry zd�ných konstrukcí musí spl
ovat mezní odchylky dle tabulky 
K.3. 
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Výsledky kontrol a m��ení se zapíší do stavebního deníku. 

K.1.2 Meziopera�ní kontrola  

K.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 P�ed zahájením prací kontroluje mistr, p�íp. stavbyvedoucí klimatické 
podmínky. Teplota prost�edí se m��í 4x denn� (ráno, v poledne a dvakrát 
ve�er), výsledná teplota se vypo�te zpr�m�rováním hodnot a zapíše se do 
stavebního deníku. 

V technických listech jednotlivých výrobk� jsou uvedeny klimatické 
podmínky, které jsou ur�ující pro jeho optimální zabudování nebo nanesení. 
Práce se zastaví vždy, když rychlost v�tru p�esáhne 11 m/s, teplota prost�edí 
bude nižší -10 °C, viditelnost menší 30 m, je-li bou�e, déš	 nebo se tvo�í 
námraza.  
 Pro ukládání keramických dílc� není vyhovující silný déš	 a teplota mimo 
rozmezí +5–35 °C (na maltu). P�i p�erušení prací je nutno rozestav�né 
konstrukce chránit p�ed pov�trnostními vlivy. 
 Betonáž bez opat�ení lze provád�t p�i teplot� od +5–30 °C (optimáln� 
+15–25 °C) a pokud neprší. 

K.1.2.2 Kontrola stroj� a ná�adí 
 Mistr a p�íp. strojník provede kontrolu zp�sobilosti stroj� vykonávat 
ur�ené �innosti každý den p�ed zahájením prací. U stroj� se sledují p�edevším 
protokoly o revizi. Elektrická za�ízení musí být provozuschopná a nesmí 
ohrožovat bezpe�nost p�i práci; napájecí kabely, �i akumulátory, nesmí být nijak 
mechanicky poškozené. Zvláštní pozornost je t�eba v�novat kontrole zdvihacích 
úvazk� a záv�sných paletových vidlí. 
 Silni�ní motorová vozidla musí mít platný technický pr�kaz, SPZ a 
�ervenou nálepku o provedené kontrole. Dále se u vozidel kontroluje technický 
stav, tj. nap�. funk�nost osv�tlení, množství paliva a provozních kapalin, 
mechanická poškození atp. 
 Po skon�ení práce se kontroluje vhodné odstavení/uskladn�ní stroj� a 
ná�adí.  

K.1.2.3 Kontrola uložení asfaltových pás� na zdivo 
 P�ed pokládkou pás� zkontrolujme �istotu podkladu. V pr�b�hu kladení 
se kontroluje poloha asfaltových pás� (IPA V60 S 35) – pod POT nosníky a 
betonem pouze nad tvárnicemi (pod v�ncovkou a izolací, a nad p�eklady 
nebudou). Asfaltové pásy eliminují zate�ení betonu do dutin mezi žebry tvárnic, 
zamezí ztrát� hydrata�ní vody betonu, zlepší akustické vlastnosti konstrukce 
a dovolí konstrukci pooto�it se. 

K.1.2.4 Kontrola ukládání POT nosník� 
 P�ed instalací nosník� je nutné provést maltové lože z cementové malty 
nad navlh�ené p�eklady a vnit�ní nosné zdi. Kontroluje se tlouš	ka (10 mm) 
a poloha maltového lože.  

POT nosníky se p�emis	ují ze skládky na místo instalace je�ábem a 
úvazky. Nosníky je t�eba zav�šovat ve vzdálenosti maximáln� 500 mm od 
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Tab. K.4: Mezní hodnoty vodorovných odchylek POT nosník� (zdroj: �SN 730210-1) 

 
Tab. K.5: Odchylky POT nosník� ve svislé rovin� (zdroj: �SN EN 13670) 

konce, aby nedocházelo k jejich deformaci. Prvky se ukládají dle projektové 
dokumentace a jejich délka uložení je minimáln� 125 mm. Dovolené polohové 
odchylky jsou uvedeny v tabulce K.4. 

 Vodorovnost nosník� se ov��uje libelovou vodováhou, výškovou polohu 
totální stanicí, poloha nosník� má spl
ovat parametry dle tabulky K.5.  



 

208 
 

 

Obrázek F.1.2.7: Kladení MIAKO vložek (zdroj: [1]) 

K.1.2.5 Kontrola podp�rné konstrukce POT nosník� 
 Pro zajišt�ní stability konstrukce p�ed jejím zmonolitn�ním je zapot�ebí 
instalovat svislé a vodorovné podp�ry. Kontroluje se poloha jednotlivých prvk�, 
jejich délka a typ. Dále se sleduje použití všech pot�ebných prvk� a jejich 
stabilita. 

Podp�ry se kladou dle výkresu �. 6 Podp�rný systém MIAKO stropu. 
Maximální vzdálenost svislých podp�r DOKA Eurex je ve sm�ru osy nosník� 
1,8 metru, kolmo na osu nosník� 1,5 metru. Svislost stojek se kontroluje 
libelovou vodováhou. Stojky musí být u místností s ší�kou v�tší 4350 mm 
vysunuty tak, aby zajiš	ovaly vzep�ení nosník� o 1/300 ší�ky místnosti.  

Svislé stojky se v jednotlivých patrech instalují nad sebou. Podp�rná 
konstrukce se dá demontovat až po nabytí 95% pevnosti posledního stropu.  

K.1.2.6 Kontrola lešení 
 Lešení se kontroluje z hlediska stability, kotvení, spoj�, umíst�ní zábradlí 
(rozte�e a výška), bezpe�nosti a funk�nosti. 
 Lešení, které bude mít podlážku výše, než 1,5 metru nad úrovní podlahy, 
nebo nad volným prostorem, bude opat�eno zábradlím výšky min. 1,1 metru, 
zarážkou výšky min. 0,15 m a st�ední ty�í.  

K.1.2.7 Kontrola osazení MIAKO vložek 
 MIAKO vložky se kladou mezi osazené POT nosníky dle schématu na 
obrázku K.1.2.7. Sleduje se typ použité vložky a její poloha v závislosti na 
projektové dokumentaci. Minimální uložení volného konce vložky na st�nu je 
25 mm, vložka se na st�nu ukládá do cementové malty tl. 10 mm. Rovinnost 
vložek se kontroluje libelovou vodováhou. 

 Na osazených vložkách se smí pracovníci pohybovat pouze po 
položených prknech, na snížených vložkách je zákaz jakéhokoliv pohybu. 
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Tab. K.6: Nejv�tší povolené geometrické odchylky v�ncovky (zdroj: �SN EN 1996-2) 

K.1.2.8 Kontrola osazení v�ncovky a tepelné izolace  
 Kontroluje se poloha, rovinnost a svislost ukládané v�ncovky a z�ízená 
op�rná konstrukce zabra
ující vybo�ení v�ncovky ze své roviny (schéma viz 
výkres �. 9 9 Schéma bedn�ní železobetonového v�nce spojujícího dv� úrovn� 
stropu). S op�rnou konstrukcí se navíc instaluje i zábradlí výšky 1,1 metru 
s jednou st�ední ty�í, které bude zabra
ovat pádu osob. 
 Rovinnost v�ncovky se �ídí tabulkou K.6. 

 Vedle v�ncovky se z interiérové strany uloží tepelná izolace s p�nového 
polystyrenu, která se musí zajistit proti necht�nému pohybu maltovým 
gabionem z vnit�ní strany. 

K.1.2.9 Kontrola provedení výztuže 
 Do prostoru obvodových v�nc�, v�nc� nad vnit�ními zdmi a do 
výztužných žeber strop� budou ukládány prutové výztuže. Pruty musí být �isté, 
bez olupující se koroze a mastnoty. U vložek výztuže se kontroluje poloha (krytí 
20 mm, distan�ní podložky, rozte�e atp.), pr�m�ry a délky. Jednotlivé pruty 
musí být správn� svázány/sva�eny a jejich stykovací délky musí odpovídat 
projektové dokumentaci.  
 U KARI sítí kontrolujeme polohu a typ distan�ních podložek, tlouš	ku 
krytí výztuže 20 mm, typ sítí (pr�m�r prutu a rozte�e) a dále stykování sítí 
v délce dvou ok (200 mm) v�etn� správného spojení. V jednom míst� se nesmí 
p�ekrývat více, než dv� sít�. 
 Pro zabezpe�ení bedn�ní v�nce dvou úrovní se musí uložit p�ídavné 
vložky tvaru L, které budou p�iva�eny k výztuži stropu. Tuto výztuž je t�eba 
zkontrolovat z hlediska stability a délky vy�nívající nad úrove
 budoucí plochy 
stropu (min. 150 mm nad desku). Konce vy�nívajících výztuží budou opat�eny 
gumovou zátkou a nast�íkány sprejem transparentní barvy (oranžová, �ervená 
atp.). 

Výztuže p�ed betonáží p�ekontroluje statik. 

 K.1.2.10 Kontrola provedení bedn�ní 
 Bedn�ní se bude provád�t okolo prostup� stropu, v místech mezipodesty 
schodišt� a v úrovni v�nce spojujícího dv� úrovn� stropu. U tohoto bedn�ní je 
nutné kontrolovat druh materiálu, t�snost spár ve stycích desek, rovinnost, 
polohu, svislost a stabilitu. Mezní odchylky pro bedn�ní jsou uvedeny v tabulce 
K.7. 
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Tab. K.7: Geometrické odchylky montáže bedn�ní (zdroj: �SN EN 730210-1) 
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Tab. K.8: Klasifikace konzistence podle sednutí kužele (zdroj: �SN EN 206) 

 
Obrázek K.1.2.11: Tvary sednutí (zdroj: �SN EN 206) 

K.1.2.11 Kontrola dodaného betonu 
 Stavbyvedoucí vizuáln� kontroluje množství dodaného betonu, které se 
má shodovat s dodacím listem. Z prvních p�ti autodomícháva�� (pro každou 
etapu) odebere vzorek betonu a provede zkoušku konzistence – zkoušku 
sednutím. Pro betonáž stropu by m�la konzistence odpovídat t�íd� S4, pokud 
tomu tak není, beton se nepoužije a vrátí se zp�t betonárn� jakožto 
nevyhovující.  
 Betonárna si sama zajistí odb�r vzork� pro p�ípadné stanovení pevnosti 
betonu (min. 3).  
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Tab. K.9: Doba ošet�ování betonu (zdroj: [11]) 

 

K.1.2.12 Kontrola betonáže 
 P�ed betonáží je nutné keramickou konstrukci stropu navlh�it vodou 
vhodnou do betonu (pitná voda tomuto požadavku vyhovuje). 

P�i betonáži se postupuje od místa nejdále �erpadlu, aby se nepoškodil 
již uložený beton. Beton m�že padat z výšky maximáln� 1,5 metru, aby 
nedošlo k separování jeho složek. Maximální tlouš	ka betonu hromadícího se 
na jednom míst� smí být 0,5 metru (bez jiného zatížení), dovolené zatížení 
keramických prvk� p�edepsané výrobcem je 1,5 kN/m2. 
 Uložená betonová sm�s se hutní vibra�ní latí a ponorným vibrátorem, 
p�itom dbáme na to, aby se vibrátory nedotýkaly betoná�ské výztuže a bedn�ní. 
Hutn�ní se provádí rovnom�rn� ve všech �ástech konstrukce. 

Výška zhut
ované vrstvy ponorným vibrátorem nem�že být v�tší, než 
1,25 násobek délky hlavice ponorného vibrátoru (463 mm pro hlavici délky 
370 mm). Hlavice by m�la do betonové sm�si pono�ována rovnom�rn� 
v rozestupech 300 – 380 mm (8–10 násobek pr�m�ru hlavice (38 mm)). Doba 
pono�ení hlavice je 8 vte�in, p�i delší dob� dochází k odd�lování jednotlivých 
složek betonu. Hlavice se klade k bedn�ní na vzdálenost vyšší 7 cm. Rychlost 
vytahování hlavice je 8 cm/s. 
 Tlouš	ka betonové vrstvy se kontroluje vpichy, nelze spoléhat na 
vodorovnost povrchu, nebo	 je keramická konstrukce (nosníky a vložky) 
vzep�ena a proto by hrozilo nep�íznivé zmenšení tlouš	ky betonu v míst� tohoto 
vzep�ení. 
 Betonáž lze p�erušit pouze v oblasti MIAKO vložek, nikdy nad nosníky. 
Dokon�ený povrch stropu musí být rovný a celistvý. V pracovních spárách by 
m�l být beton zdrsn�n, aby byla zlepšena jeho adheze k další vrstv�. 

K.1.2.13 Kontrola ošet�ování betonu 
Sleduje se doba a zp�sob ošet�ování betonu. Doba ošet�ování je závislá 

na klimatických podmínkách a �ídí se tabulkou K.9. V dob� betonáže 
a ošet�ování se nep�edpokládá teplota prost�edí nižší +5°C, tudíž bude beton 
ošet�ován pouze vodou (v opa�ném p�ípad� je nutné ošet�ování i jinými 
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Tab. K.10: Mezní odchylky pro žb v�nec spojující dv� úrovn� strop� (zdroj: [�SN EN 13670]) 

 
Tab. K.11: P�ímost hran (zdroj: �SN EN 13670) 

zp�soby, nap�. proteplováním). Konstrukce má být chrán�na mokrou geotextilií. 

K.1.2.14 Kontrola odbedn�ní 
 Odbednit prostupy stropem a v�nec spojující dv� úrovn� stropu, 
p�ípadn� i líc mezipodesty schodišt� lze po 7 dnech od betonáže, kdy je 
dosaženo požadované 70 % pevnosti betonu v tlaku. Tato doba je stanovena 
pro p�edpokládané okrajové klimatické podmínky v kapitole F.7.4. a m�že se 
m�nit v závislosti na po�así. Tato doba se v žádném p�ípad� netýká podp�r 
strop�, které lze odebrat až po 28 dnech od betonáže stropu posledního 
podlaží. 

K.1.3 Výstupní kontrola  

K.1.3.1 Kontrola geometrie zhotovených konstrukcí 
 Kontroluje se kvalita viditelného povrchu betonu, vodorovnost místní a 
celková, svislost, prostupy a poloha konstrukcí. 
 Povrch betonu musí být celistvý, bez výstupk�, trhlin, d�r a št�rkových 
hnízd. Poloha otvor� v konstrukci, jakožto i jejich rozm�ry se smí lišit oproti 
projektové dokumentaci o ± 25 mm [�SN EN 13670]. Poloha železobetonového 
v�nce spojujícího dv� úrovn� stropu smí mít mezní odchylky dle tabulky K.10. 

 P�ímost hran (nap�. rozhraní strop� a železobetonového v�nce, který je 
spojuje, hrany okolo prostup�) musí mít maximální odchylku dle tabulky K.11 
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Tab. K.12: Dovolené odchylky pro žb stropy (zdroj: [�SN EN 13670]) 

Mezní odchylka rozdílu svislé vzdálenosti horních povrch� strop� (taktéž 
strop/podkladní beton) m�že být až ± 20 mm v��i projektové dokumentaci 
[�SN EN 13670]. 
 Rovinnost, vodorovná p�ímost a vychýlení desky stropní konstrukce lze 
m��it až po odstran�ní podp�rné konstrukce (podp�ry strop zám�rn� nadvyšují 
a proto by nebylo m��ení adekvátní). Mezní odchylky jsou nazna�eny v tabulce 
K.12. 
 Místní rovinnost horního povrchu stropu a železobetonového v�nce musí 
mít maximální mezní odchylku ±15 mm/2 m (6 mm/0,2 m) [�SN EN 13670]. 

K.1.3.2 Kontrola dokument� 
 Kontroluje se provedení zápis� do stavebního deníku, vypln�ní 
kontrolního a zkušebního plánu a protokolu o p�edání/p�evzetí pracovišt�. 

K.1.3.3 Kontrola �istoty pracovišt� 
 Po skon�ení prací se prov��í, zda je pracovišt� uklizeno; odpady 
vyt�íd�ny do pat�i�ných nádob a kontejner� a p�ípadn� odvezeny.  
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L. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

L.1 Obecné informace o bezpe�nosti a ochran� zdraví  
 P�i pracích na staveništi je nezbytn� nutné zajistit bezpe�nost a ochranu 
zdraví všech zam�stnanc�. Všichni zam�stnanci proto budou náležit� 
proškoleni a seznámeni v oblasti BOZP d�íve, než za�nou vykonávat danou 
�innost. Ú�astníci školení budou seznámeni s možnými riziky, která mohou 
v pr�b�hu prací a na staveništi vzniknout. Provedení proškolení jednotlivých 
zam�stnanc� se zaznamená do protokolu, který bude p�ílohou stavebního 
deníku a ú�ast jeho �len� se stvrdí podpisem. P�íslušné protokoly se archivují. 
 Nepovolané osoby budou p�ed vstupem na staveništ� seznámeny 
s riziky a vybaveny osobními ochrannými pom�ckami (reflexní vesta a p�ilba). 

Budou dodržovány požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 
stanovené zákonem �. 262/2006 Sb. „zákoník práce“ ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, zákonem �. 309/2006 Sb. v aktuálním zn�ní, na�ízením vlády 
�. 495/2001 Sb. a dalšími platnými legislativními p�edpisy zabývajícími se 
bezpe�ností. 

Požadavky BOZP na stavb� se zabývá n�kolik legislativních p�edpis�, 
z kterých jsem vybral ty nejzákladn�jší. Blíže se budu zam��ovat na obecné 
požadavky na BOZP p�i práci na staveništích, které jsou upraveny v na�ízení 
vlády �. 591/2006 Sb.; požadavky na BOZP p�i pracích s nebezpe�ím pádu dle 
na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. a požadavky na bezpe�ný provoz a používání 
stroj� dle na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. Z legislativních p�edpis� jsem vybral ty 
kapitoly, jež se týkají zkoumané stavby. Za texty jsem doplnil vlastní opat�ení, 
která jsou zna�ena tu�n�. 

L.2 Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. ve zn�ní na�ízení vlády �. 
136/2016 Sb.  
O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na staveništích 
 

Toto na�ízení zapracovává p�íslušné p�edpisy Evropské unie a upravuje 
bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a �innosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další 
�innosti, které je koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na 
staveništi povinen provád�t p�i p�íprav� a realizaci stavby, bližší požadavky na 
obsah a rozsah plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi.  

Zhotovitel p�i uspo�ádání staveništ� dbá, aby byly dodrženy požadavky 
na pracovišt� stanovené zvláštním právním p�edpisem a aby staveništ� 
vyhovovalo obecným požadavk�m na výstavbu podle zvláštního právního 
p�edpisu a dalším požadavk�m na staveništ� stanoveným v p�íloze �. 1 
k tomuto na�ízení. 
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Zhotovitel vymezí pracovišt� pro výkon jednotlivých prací a �inností; 
p�itom postupuje podle zvláštních právních p�edpis� upravujících podmínky 
ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci. 

Za uspo�ádání staveništ�, pop�ípad� vymezeného pracovišt� odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveništ�, pop�ípad� pracovišt�, p�edáno a který 
je p�evzal. V zápise o p�edání a p�evzetí se uvedou všechny známé 
skute�nosti, jež jsou významné z hlediska zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, pop�ípad� pracovišti. 

Zhotovitel zajistí, aby p�i provozu a používání stroj� a technických 
za�ízení, ná�adí a dopravních prost�edk� na staveništi byly krom� požadavk� 
zvláštních právních p�edpis� dodržovány bližší minimální požadavky na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci stanovené v p�íloze �. 2 k tomuto 
na�ízení, byly spln�ny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v p�íloze �. 3 k tomuto na�ízení, jestliže se na staveništi plánují nebo 
provád�jí: 
1. práce spojené s rozpojováním a p�emis�ováním zeminy, v�etn� jejího 
zhut�ování nebo jiného zpev�ování, nebo spojené s jinými úpravami 
souvisejícími s t�mito pracemi, které jsou provád�ny p�i zakládání staveb nebo 
terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním p�edpisem a 
které zahrnují vytý�ení tras technické infrastruktury, 
2. práce spojené s provád�ním a demontáží bedn�ní a jeho podp�rných 
konstrukcí, výrobou, p�epravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové sm�si, 
v�etn� jejího zhut�ování, 
3. práce spojené se zd�ním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 
jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, v�etn� osazování prefabrikát� 
ve zd�ných konstrukcích, omítání st�n a strop�, spárování zdiva, zhotovování 
podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu st�n nap�íklad sekáním nebo 
dlabáním, 
4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
ocelových, d�ev�ných, betonových, železobetonových, pop�ípad� jiných prvk� 
r�zného tvaru a funkce, nap�íklad ty�ových, plošných nebo prostorových, do 
stavebních objekt� nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 
provedení, 
6. sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 
p�edpisu, 
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, pop�ípad� 
výrobky. 

Koordinátor b�hem realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dn� k 
dodržování plánu za ú�asti zhotovitel� nebo osob jimi pov��ených a organizuje 
jejich konání; sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi p�ijetí 
opat�ení a termíny k náprav� zjišt�ných nedostatk� a provádí zápisy o 
zjišt�ných nedostatcích v bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci na staveništi, 
na n�ž prokazateln� upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým zp�sobem byly tyto nedostatky odstran�ny. 
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L.2.1 Opat�ení stanovené na základ� na�ízení vlády �. 591/2006 
Sb. ve zn�ní na�ízení vlády �. 136/2016 Sb.   

P�íloha �. 1 na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – Další požadavky na staveništ� 
 
I. Požadavky na zajišt�ní staveništ� 
1.a) Staveništ� v zastav�ném území musí být ohrazeno proti vstupu 
nepovolaných osob oplocením výšky nejmén� 1,8 metru.  

Okolo staveništ� je navrženo mobilní oplocení výšky 2,0 metru a 
sloupkové oplocení s pletivem výšky 1,8 metru. 
 
2. Zákaz vstupu nepovolaných fyzických osob na staveništ� musí být vyzna�en 
bezpe�nostní zna�kou na všech vstupech a p�ístupových komunikacích k nim 
vedoucím.  

U všech vstup� na staveništ� je umíst�na zna�ka informující o 
zákazu vstupu nepovolaných osob na staveništ�. 
 
4. Vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, 
provád�jícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.  

P�ed odbo�kou ke staveništi budou umíst�ny výstražné zna�ky 
„Výjezd a vjezd vozidel stavby“. 
 
5. P�ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za�ízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opat�ení ke spln�ní 
podmínek stanovených provozovateli t�chto vedení, staveb nebo za�ízení, a 
b�hem provád�ní prací je dodržuje.  

Ochranná pásma vedení budou vyzna�ena kolíky nebo sprejem (na 
asfaltu), na t�chto plochách se budou nacházet b�emena jen na 
zpevn�ných plochách. Zpevn�né plochy zabra�ují poškození t�chto 
vedení. 
 
6. Po celou dobu provád�ní prací na staveništi musí být zajišt�n bezpe�ný stav 
pracoviš� a dopravních komunikací.  

Práce na staveništi budou probíhat pouze ve dne, vnit�ní prostory 
pracoviš� budou �ádn� osv�tlena. Místa, kde hrozí nebezpe�í pádu 
z výšky, budou opat�ena zábradlím nebo jinou ochrannou konstrukcí. 
 
7. P�ístup na jakoukoli plochu, která není dostate�n� únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým za�ízením nebo jinými prost�edky zajišt�no 
bezpe�né provedení práce, pop�ípad� umožn�n bezpe�ný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, pop�ípad� jeho bezprost�ední blízkosti.  

Nebude ohrožena bezpe�nost fyzických osob, p�epravou b�emen 
nebudou dot�eny okolní stavby ani komunikace; b�emena se budou 
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p�epravovat pouze na ploše staveništ�, p�i p�esunu je pod b�emeny zákaz 
pohybu fyzických osob. 
 
II. Za�ízení pro rozvod energie  
1. Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým zp�sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe�í 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostate�n� chrán�ny p�ed 
nebezpe�ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba do�asného 
za�ízení pro rozvod energie a ochranných za�ízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozvád�né energie, podmínkám vn�jších vliv� a odborné zp�sobilosti 
fyzických osob, které mají p�ístup k sou�ástem za�ízení. Rozvody energie, 
existující p�ed z�ízením staveništ�, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditeln� ozna�eny.  

Rozvodné sk�ín� budou certifikovaní a revidovány, rozvody 
elektrického vedení budou v míst� pohybu stroj� chrán�ny proti 
poškození ocelovými chráni�kami. 
 
2. Do�asná elektrická za�ízení na staveništi musí spl�ovat normové požadavky 
a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypína� elektrického za�ízení musí být umíst�n tak, aby byl 
snadno p�ístupný, musí být ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né 
manipulaci a s jeho umíst�ním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
za�ízení, která nemusí z�stat z provozních d�vod� zapnuta, odpojena a 
zabezpe�ena proti neoprávn�né manipulaci.  

Elektrická za�ízení budou pravideln� revidována. Hlavní vypína� se 
nachází v hlavním staveništním rozvad��i, na jehož dví�kách bude uveden 
nápis o této skute�nosti. Po skon�ení/p�erušení prací bude p�ívod energie 
tímto vypína�em zastaven. Pracovníci budou informováni o poloze 
hlavního vypína�e. Mobilní elektrické ná�adí bude po skon�ení práce 
uskladn�no v uzamykatelných skladech. 
 
III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi  
1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt� nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na: 
a) po�et fyzických osob, které se na nich sou�asn� zdržují, 
b) maximální zatížení, které se m�že vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) pov�trnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podp�ry nebo jiné sou�ásti pracoviš� dostate�n� stabilní samy o 
sob�, je t�eba stabilitu zajistit vhodným a bezpe�ným ukotvením, aby se vylou�il 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracovišt� nebo jeho �ásti.  

Použité lešení je dostate�n� stabilní, v p�ípad� nestability se zajistí 
zav�trováním a zakotvením k podlaze nebo st�n�. 
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3. Zhotovitel zajiš�uje provád�ní odborných prohlídek pracovišt� zp�sobem a v 
intervalech stanovených v pr�vodní dokumentaci, vždy však po zm�n� polohy a 
po mimo�ádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, ná�adí a stroje podle p�ílohy �. 3 �ásti I k tomuto 
na�ízení a podle pokyn� výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
p�edpis� a požadavky na organizaci práce a pracovních postup� stanovenými v 
p�íloze �. 3 k tomuto na�ízení tak, aby nevzniklo nebezpe�í ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prost�edí.  

Materiál je skladován dle technických list� výrobce, p�ípadn� 
technologického p�edpisu na zpevn�ných plochách nebo ve skladech na 
staveništi. Mobilní elektrické ná�adí je po skon�ení práce uskladn�no 
v uzamykatelných skladech. 
 
5. Zhotovitel p�eruší práci, jakmile by její další pokra�ování vedlo k ohrožení 
život� nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, pop�ípad� k 
ohrožení majetku nebo životního prost�edí vlivem nep�íznivých pov�trnostních 
vliv�, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, pop�ípad� vlivem jiných nep�edvídatelných okolností. D�vody pro 
p�erušení práce posoudí a o p�erušení práce rozhodne fyzická osoba pov��ená 
zhotovitelem. 
 
6. P�i p�erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat�ení 
k ochran� bezpe�nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o 
provedených opat�eních. 
 
7. Dojde-li v pr�b�hu prací ke zm�n� pov�trnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, pop�ípad� provozních podmínek, které by mohly nep�ízniv� 
ovlivnit bezpe�nost práce zejména p�i používání a provozu stroj�, zajistí 
zhotovitel bez zbyte�ného odkladu provedení nezbytné zm�ny technologických 
postup� tak, aby byla zajišt�na bezpe�nost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se zm�nou technologických postup� zhotovitel neprodlen� seznámí 
p�íslušné fyzické osoby.  

Práce se ukon�í, pokud bude rychlost v�tru vyšší, než 11 m/s, 
viditelnost menší 30 metr�, teplota vzduchu menší – 10 °C, silný déš�, 
sn�žení nebo námraza. 
 
8. V místech s nebezpe�ím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 
nebo do hloubky zajiš�uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 
pracovišti osamocen� byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro p�ípad 
nehody a stanoví ú�innou formu dohledu pro pot�ebu v�asného poskytnutí první 
pomoci.  

Fyzické osoby nebudou pracovat osamocen�, vždy minimáln� ve 
dvojici. Dozor nad t�mito pracovníky bude vykonávat mistr nebo 
stavbyvedoucí. 
 



 

222 
 

P�íloha �. 2 na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – Bližší minimální požadavky na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a používání stroj� a ná�adí na 
staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�  
1. P�ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost p�dy, p�ejezd� a most�, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, pop�ípad� jiných podzemních p�ekážek, umíst�ní 
nadzemních vedení a p�ekážek.  

Únosnost p�dy v míst� použití stroj� je zvýšena provedením 
zpevn�ných ploch. Únosnost jednotlivých most� a p�ejezd� pro dopravu 
stroje na staveništ� je ov��ena v kapitole C. Dopravní trasy a situace 
stavby s širšími vztahy dopravních tras. Podzemní vedení a jejich 
ochranná pásma budou viditeln� vyzna�ena, obsluha stroj� bude 
obeznámena ohledn� možnosti pohybu na t�chto plochách. 
 
2. P�i provozu stroje obsluha zajiš�uje stabilitu stroje v pr�b�hu všech 
pracovních �inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo záv�sy, 
jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajišt�ny 
proti zabo�ení, posunutí nebo uvoln�ní.  

Auto�erpadla a nákladní automobily s hydraulickou rukou jsou p�i 
výkonu své �innosti �ádn� zapatkovány (stabilizátory) na zpevn�né ploše 
s dostate�nou únosností. 
 
3. Pokud je u stroje p�edepsáno zvláštní výstražné signaliza�ní za�ízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, p�ípadn� sv�telným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
pr�vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený �inností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení zv�tšeným o 2 m. Na 
nep�ehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí 
doby posta�ující k opušt�ní ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným sv�tlem oranžové barvy, �ídí se jeho �innost zvláštními právními 
p�edpisy. 
 
5. P�i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních 
p�edpis�; dohled a podle okolností též bezpe�nost provozu na pozemních 
komunikacích zajiš�uje dostate�ným po�tem zp�sobilých fyzických osob, které 
p�i této �innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prost�edek výstražný 
od�v s vysokou viditelností. P�i ozna�ení p�ekážky provozu na pozemních 
komunikacích se �ídí ustanoveními zvláštních právních p�edpis�. 
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6. Stroje, p�i jejichž �innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým 
zp�sobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpe�né p�enášení 
vibrací p�sobících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, 
za�ízení, a podobn�. 
 
III. Mícha�ky  
1. P�ed uvedením do provozu musí být mícha�ka �ádn� ustavena a zajišt�na v 
horizontální poloze.  

Stavební mícha�ky jsou umíst�né na rovné, zpevn�né a odvodn�né 
ploše míchacího centra. Spádová mícha�ka má vlastní nosnou konstrukci, 
která zajiš�uje její polohu p�i provozu. Kontinuální mícha�ka je p�ipojena 
k silu, které brání jakémukoliv pohybu mícha�ky. 
 
2. Mícha�ka smí být pln�na pouze p�i rotujícím bubnu. 
 
3. P�i ru�ním vhazování složek sm�si do mícha�ky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu.  

Platí pouze pro spádovou mícha�ku. 
 
4. Buben mícha�ky není dovoleno �istit za chodu ná�adím nebo p�edm�ty 
drženými v ruce. Konce ru�ního ná�adí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.  

Mícha�ky budou v chodu �išt�ny pouze vodou, ru�ní �išt�ní se 
bude provád�t jen p�i odpojení mícha�ky od zdroje elektrické energie. 
 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. P�i 
opravách, údržb� a �išt�ní mícha�ek vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpe�n� mechanicky zajišt�n v horní 
poloze �et�zem, hákem, vzp�rou nebo jiným ochranným prost�edkem. 
 
6. Vstupovat na konstrukci mícha�ky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
p�ívodu elektrické energie.  

U mícha�ek vybraných pro dané technologické etapy se nesmí 
vstupovat na jejich konstrukci. 
 
V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí  
1. P�ed jízdou, zejména po ukon�ení pln�ní nebo vyprazd�ování p�epravního 
za�ízení, zkontroluje �idi� dopravního prost�edku, zajišt�ní výsypného za�ízení v 
p�epravní poloze, pop�ípad� je v této poloze v souladu s návodem k používání 
zajistí. 
 
2. P�i p�ejímce a p�i ukládání sm�si musí být vozidlo umíst�no na p�ehledném a 
dostate�n� únosném míst� bez p�ekážek zt�žujících manipulaci a pot�ebnou 
vizuální kontrolu.  

Vozidlo bude p�i vykládce sm�si umíst�no na zpevn�né ploše 
staveništ�, p�ípadn� místní komunikaci. 
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VI. �erpadla sm�si  
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibra�ní žlaby a jiná za�ízení pro 
dopravu betonové sm�si musí být vedeny a zajišt�ny tak, aby nezp�sobily 
p�etížení nebo nadm�rné namáhání nap�íklad lešení, bedn�ní, st�ny výkopu 
nebo konstruk�ních �ástí stavby. 
 
3. Vyúst�ní potrubí na �erpání sm�si musí být spolehliv� zajišt�no tak, aby 
riziko zran�ní fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických ú�ink� dopravované sm�si bylo minimalizováno. 
 
6. Pro dopravu sm�sí k �erpadlu musí být zajišt�n bezpe�ný p�íjezd 
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel.  

Je zajišt�n bezpe�ný p�íjezd, p�i n�mž je však nutné couvat. Pro 
bezpe�né couvání je vyhrazen dostatek prostoru. 
 
7. P�i provozu �erpadel není dovoleno: 
a) p�ehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ru�n� p�emis�ovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci �erpadla a do nebezpe�ného prostoru u koncovky 
hadice. 
 
8. Pojízdné �erpadlo musí být umíst�no tak, aby obslužné místo bylo p�ehledné 
a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely p�ekážky 
zt�žující tuto manipulaci. 

Pojízdná �erpadla jsou navržena tak, aby nedocházelo ke kolizi 
jakékoliv �ásti stavby s výložníkem. 
 
9. P�i použití d�leného výložníku musí být auto�erpadlo umíst�no tak, aby je 
nebylo nutno zbyte�n� p�emís�ovat a aby byla dodržena bezpe�ná vzdálenost 
od okraj� výkop�, podp�r lešení a jiných p�ekážek. 
 
10. V pracovním prostoru výložníku auto�erpadla se nikdo nezdržuje. 
 
11. Výložník auto�erpadla nelze používat ke zdvihání a p�emís�ování b�emen. 
 
12.  Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být provád�na jen p�i zajišt�ní stability auto�erpadla skláp�cími a 
výsuvnými op�rami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Auto�erpadla jsou p�i výkonu své �innosti �ádn� zapatkovány 
(stabilizátory) na zpevn�né ploše s dostate�nou únosností. 
 
13. P�emis�ovat auto�erpadlo lze jen s výložníkem složeným v p�epravní 
poloze. 
 
  



 

225 
 

IX. Vibrátory  
1. Délka pohyblivého p�ívodu mezi napájecí jednotkou a �ástí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ru�n� provozována, musí být nejmén� 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého p�ívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a �ástí vibrátoru drženou 
v ruce. 
 
2. Pono�ení vibra�ní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhut�ovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný h�ídel 
vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším polom�ru, než je stanoveno v 
návodu k používání. 

Na stavb� budou vibrátory použity k hutn�ní betonové sm�si, 
pracovníci budou proškoleni v oblasti práce s t�mito za�ízeními. 
 
XI. Stavební elektrické vrátky 
1. Stanovišt� obsluhy musí být umíst�no tak, aby nebylo ohroženo b�emenem 
nebo nosným lanem a aby z n�ho bylo vid�t na všechna nakládací a vykládací 
místa, není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na 
nakládacím pop�ípad� vykládacím míst� zajišt�no signaliza�ním za�ízením. 
 
2. Vrátek musí být umíst�n v bezpe�né vzdálenosti od svislé dráhy 
p�epravovaného b�emene, chrán�n p�ed ostatním provozem na staveništi a 
�ádn� ukotven pop�ípad� stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k 
používání jinak, nesmí být hmotnost zát�že použité pro stabilizaci vrátku menší 
než dvojnásobek jeho nosnosti. 
 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na sm�r navíjení lana, a 
nejvýše do takové polohy, aby p�i nejnižší poloze b�emene z�staly na bubnu 
vrátku ješt� nejmén� 3 závity lana. 
 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajišt�no, že se jeho chod samo�inn� zastaví, 
jakmile se záv�sný hák svou nejvyšší �ástí p�iblíží na stanovenou bezpe�nou 
vzdálenost k pevné p�ekážce, nap�íklad kladce nebo t�lesu vrátku. Nestanoví-li 
výrobce jinak, nastaví se tato bezpe�ná vzdálenost na 0,3 m. 
 
5. V míst� odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajišt�na ochrana 
fyzických osob proti pádu z výšky. Pokud by st�ední ty� zábradlí nebo zarážka u 
podlahy znemož�ovaly bezpe�nou manipulaci s p�epravovaným b�emenem, lze 
je v nezbytném rozsahu vynechat pop�ípad� odstranit. Postup podle zvláštního 
právního p�edpisu tím není dot�en. 
 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokon�ení jeho montáže, 
v�etn� záv�sné konstrukce kladky, p�edán a zhotovitelem p�evzat do provozu a 
dokud o tomto p�edání a p�evzetí nebyl u�in�n zápis. 
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7. P�ed uvedením vrátku do chodu se obsluha p�esv�d�í, zda se nikdo 
nezdržuje v prostoru ohroženém pádem b�emene. 
 
8. P�i provozu vrátku není dovoleno: 
a) zat�žovat vrátek nad jeho nosnost, 
b) p�epravovat b�emena, která svými rozm�ry ohrožují okolí, pokud nejsou 
provedena náležitá bezpe�nostní opat�ení, 
c) zdvihat b�emena šikmým tahem, 
d) opustit stanovišt� obsluhy vrátku, je-li b�emeno zav�šeno na háku, 
e) zav�šovat b�emeno na špi�ku háku, 
f) zdržovat se pod zav�šeným b�emenem a v jeho nebezpe�né blízkosti, 
g) usm�r�ovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokra�ovat v práci s vrátkem, utvo�í-li se na lan� smy�ka nebo uzel a dojde-li 
k vysmeknutí lana z drážky kladky, 
i) dopravovat b�emena, hrozí-li nebezpe�í poškození nosného lana nebo 
vázacích prost�edk�, 
j) zp�sobovat rázy p�i spoušt�ní nebo tahu b�emene, 
k) zdvihat b�emena zasypaná, p�imrzlá nebo p�ilnutá, 
l) provád�t zm�ny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpe�nost fyzických 
osob. 

Je použit stavební vrátek Scheppach HRS 400, který má nosnost 
200 kg bez pomocné kladky a 400 kg s pomocnou kladkou. S b�emeny, 
která mají hmotnost vyšší, se než je uvedený limit, nebude vrátek 
manipulovat. Osoby obsluhující toto za�ízení budou obeznámeny 
s návodem stroje a jeho maximální nosností. 
 
9. Vrátek smí být použit pro vle�ení, jen pokud je k tomu upraven.  

Stavební vrátek Scheppach HRS 400 nesmí být použit k vle�ení. 
 
10. Ve zhotovitelem ur�ených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická 
osoba ur�ená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k 
používání nebo pokyn� pro obsluhu.  

P�ed údržbou se odpojí napájecí kabel. Jeden cyklus znamená 1x 
nahoru a 1x dol�. Po provedení 30 cykl� se zkontroluje lano – pokud je 
poškozeno, je nutná jeho vým�na. Po 100 cyklech se kontroluje, zda 
nedošlo k poškození napájecího kabelu a kabelu ovládání, a koncový 
spína�. Po 200 cyklech se namaže ocelové lano a kladka. Po 1000 cyklech 
se utáhnou všechny šrouby montážní konzoly a kladky. Z bezpe�nostních 
d�vod� se p�ed každým použitím vrátku zkontroluje funk�nost nouzového 
vypína�e a tla�ítek. 
 
XII. Jednoduché kladky pro ru�ní zvedání b�emen  
1. Nosné textilní lano musí mít pr�m�r nejmén� 10 mm. Poškozené lano je 
vylou�eno z používání. 
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2.  Provedení nosné konstrukce kladky je p�ed prvním použitím prokazateln� 
schváleno fyzickou osobou ur�enou zhotovitelem.  

Kladka bude použita k ru�nímu zvedání nehmotných b�emen. 
Osoby obsluhující toto za�ízení budou seznámeni s možnostmi rizik. 
Kontrola provedení kladky bude provedena stavbyvedoucím. 
 
XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení 
práce  
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjišt�né 
v pr�b�hu p�edchozího provozu nebo používání stroje a s p�ípadnými závadami 
je �ádn� seznámena i st�ídající obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon�ení práce zajišt�n v 
souladu s návodem k používání, nap�íklad zakládacími klíny, pracovním 
za�ízením spušt�ným na zem nebo za�azením nejnižšího rychlostního stupn� a 
zabrzd�ním parkovací brzdy. Rovn�ž p�i p�erušení práce musí být stroj zajišt�n 
proti samovolnému pohybu alespo� zabrzd�ním parkovací brzdy nebo 
pracovním za�ízením spušt�ným na zem. 
 
3. Po ukon�ení práce a p�i jejím p�erušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajišt�no i pracovní za�ízení stroje jeho spušt�ním na zem nebo umíst�ním do 
p�epravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nem�že v p�ípad� 
pot�eby okamžit� zasáhnout, u�iní v souladu s návodem k používání opat�ení, 
která zabrání samovolnému spušt�ní stroje a jeho neoprávn�nému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klí�e ze spínací sk�í�ky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovišt�, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen 
padajícími p�edm�ty ani �inností provád�nou v jeho okolí. 
 
XV. P�eprava stroj�  
1. P�eprava, nakládání, skládání, zajišt�ní a upevn�ní stroje nebo jeho 
pracovního za�ízení se provádí podle pokyn� a postup� uvedených v návodu k 
používání. Není-li postup p�i p�eprav� stroje a jeho pracovního za�ízení uveden 
v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpe�nostním p�edpise.  

Je�áb Potain Igo 32 bude p�epraven ve složeném stavu na podvozku 
k tomu ú�elu ur�enému. 
 
2. P�i nakládání, skládání a p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního 
prost�edku, jakož i p�i vle�ení stroje a jeho p�ipojování a odpojování od tažného 
vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního p�edpisu a dále 
uvedené bližší požadavky. 



 

228 
 

 
3. P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku se v kabin� 
p�epravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prost�edku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

P�i p�eprav� se na ložné ploše dopravního prost�edku, ani na 
p�epravovaných strojích nebudou v dob� p�epravy vyskytovat žádné 
osoby. 
 
4. P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku jsou pracovní 
za�ízení, pop�ípad� jiná pohyblivá za�ízení zajišt�na v p�epravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevn�na a mechanicky zajišt�na proti 
podélnému i bo�nímu posuvu a proti p�evržení, pop�ípad� na ložné ploše 
dopravního prost�edku uložena a upevn�na samostatn�.  

P�epravované stroje budou vždy za pomoci popruh� p�ikurtovány 
ke konstrukci dopravního prost�edku, aby bylo zabrán�no jejich pohybu. 
 
5. Dopravní prost�edek musí být p�i nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpe�n� zabrzd�n a mechanicky zajišt�n proti 
nežádoucímu pohybu.  

P�i nakládání a skládání stroje bude dopravní prost�edek umíst�n 
na zpevn�né ploše staveništ�, nebo asfaltové komunikaci; zabrzd�n ru�ní 
brzdou se za�azeným nejnižším p�evodovým stupn�m a opat�en 
minimáln� dv�ma zakládacími klíny proti pohybu. 
 
6. P�i najížd�ní stroje na ložnou plochu dopravního prost�edku a sjížd�ní z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v n�mž by 
mohly být ohroženy p�i pádu nebo p�evržení stroje, p�etržení tažného lana nebo 
jiné nehod�. 
 
7. Fyzická osoba, navád�jící stroj na dopravní prost�edek, stojí vždy mimo stroj 
i mimo dopravní prost�edek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najížd�ní a sjížd�ní stroje. 
 
8. P�ípojný stroj musí být p�i p�ipojování k tažnému vozidlu bezpe�n� zabrzd�n 
a mechanicky zajišt�n proti nežádoucímu pohybu. P�i p�ipojování p�ípojného 
stroje, jehož maximální p�ípustná hmotnost nep�evyšuje 750 kg, se smí najížd�t 
p�ípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opat�ení k ochran� 
zdraví p�i ru�ní manipulaci s b�emeny.  

Je�áb Potain Igo 32 bude umíst�n na podvozku, který bude 
zapatkován a založen dv�ma zakládacími klíny až do doby p�ipojení 
tažného vozidla. 
 
10. �idi� tažného vozidla zacouvá na doraz záv�sného za�ízení a umožní 
fyzické osob�, která p�ipojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace 
se záv�sným za�ízením stroje teprve na pokyn náležit� pou�ené navád�jící 
fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzd�no. 
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P�íloha �. 3 na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
1. Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zajišt�n v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
p�ednostn� v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

Materiál bude skladován dle technických list� výrobce 
a technologického p�edpisu. 

 
2. Za�ízení pro vybavení skládek, jakými jsou op�rné nebo stabiliza�ní 
konstrukce, musí být �ešena tak, aby umož�ovala skladování, odebírání nebo 
dopl�ování prvk� a dílc� v souladu s pr�vodní dokumentací bez nebezpe�í 
jejich poškození. Místa ur�ená k vázání, odv�šování a manipulaci s materiálem 
musí být bezpe�n� p�ístupná. 
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní 
skladovaných materiál�, rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn� 
dopravních komunikací musí odpovídat rozm�r�m a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých stroj�. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt�na 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, op�rami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajišt�ny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se nap�íklad p�evrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
 
5. Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpe�né uchopení nap�íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn� 
proloženy podklady. Jako podklad� není dovoleno používat kulatinu ani 
vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo více prvky voln� položenými na sebe. 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ru�n� ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a p�i 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 
Nejsou-li okraje hromad zajišt�ny nap�íklad op�rami nebo st�nami, musí být 
pytle uloženy v bezpe�ném sklonu a vazb� tak, aby nemohlo dojít k jejich 
sesuvu.  

Pytle se sypkými hmotami budou ukládány na paletách do krytých 
sklad�, kde výška vyskládaných pytl� nep�esáhne 1,5 metru. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzav�ených nádobách tak, aby otvor 
pro pln�ní pop�ípad� vyprazd�ování byl naho�e. Otev�ené nádrže musí být 
zajišt�ny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, 
jsou-li skladovány naležato, musí být zajišt�ny proti rozvalení. P�i skladování ve 
více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
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sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajiš�ujících 
jejich stabilitu.  

Asfaltová izola�ní st�rka a asfaltový penetra�ní lak bude skladován 
v uzav�ených plechovkách z výroby. Plechovky budou uskladn�ny ve 
svislé poloze v uzamykatelném krytém skladu. 
 
12. Nebezpe�né chemické látky a chemické sm�si musí být skladovány v 
obalech s ozna�ením druhu a zp�sobu skladování, který ur�uje výrobce, a 
ozna�eny v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis�.  

Asfaltová izola�ní st�rka a asfaltový penetra�ní lak bude skladován 
v uzav�ených plechovkách z výroby, na kterých je vyzna�eno o jakou 
látku se jedná. 
 
13. Plechovky a jiné oblé p�edm�ty sm�jí být p�i ru�ním ukládání stav�ny 
nejvýše do výšky 2 m p�i zajišt�ní jejich stability. Trubky, kulatina a p�edm�ty 
podobného tvaru musí být zajišt�ny proti rozvalení.  

Plechovky budou uloženy na podlaze skladu. Asfaltové pásy budou 
ukládány nastojato na paletu v jedné vrstv�, celková výška je 1,0 metru + 
výška palety. 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvar� mohou být p�i mechanizovaném ukládání a 
odb�ru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a 
za podmínky, že není p�ekro�ena únosnost podloží a že je zajišt�na bezpe�ná 
manipulace s nimi.  

Keramické nosníky a p�eklady budou ukládány maximáln� do výšky 
1,5 metru – viz bod 15. 
 
15. Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� 
nebo z bezpe�ných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve v�tší 
pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav ze žeb�ík� 
lze provád�t pouze podle stanoveného technologického postupu.  

Upínání prvk� bude provedeno jen ze zem� nebo podlahy, 
odepínání prvk� bude ze zem�, podlahy nebo z mobilního lešení, které 
bude v �ase montáže zajišt�no proti pohybu a p�ípadn� opat�eno 
zábradlím. 
 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním p�edpisem.  

S odpady bude nakládáno dle zákona �.223/2015 Sb. „o odpadech“. 
  

IX. Betoná�ské práce a práce související  
IX.1 Bedn�ní 
1. Bedn�ní musí být t�sné, únosné a prostorov� tuhé. Bedn�ní musí být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajišt�no proti pádu jeho prvk� a �ástí. P�i 
jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s pr�vodní 
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dokumentací výrobce a s ohledem na bezpe�ný p�ístup a zajišt�ní proti pádu 
fyzických osob. Podp�rné konstrukce bedn�ní, jako jsou stojky a rámové 
podp�ry, musí mít dostate�nou únosnost a být úhlop�í�n� ztuženy v podélné, 
p�í�né i vodorovné rovin�.  
 
2. Podp�rné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 
p�i odbed�ování postupn� odstra�ovat a uvol�ovat bez nebezpe�í. 
 
3. Únosnost podp�rných konstrukcí a bedn�ní musí být doložena statickým 
výpo�tem s výjimkou prvk� bez konstruk�ního rizika. 
 
4. P�ed zahájením betoná�ských prací musí být bedn�ní jako celek a jeho �ásti, 
zejména podp�ry, �ádn� prohlédnuty a zjišt�né závady odstran�ny. O p�edání a 
p�evzetí hotové konstrukce bedn�ní a její kontrole provede fyzická osoba 
pov��ená zhotovitelem k�ížení betoná�ských prací písemný záznam. 
 
IX.2 P�eprava a ukládání betonové sm�si 
1. P�i p�e�erpávání betonové sm�si do p�epravník� nebo zásobník� a p�i jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpe�ných pracovních podlah 
pop�ípad� plošin, aby byla zajišt�na ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou sm�sí. Nelze-li 
taková místa z�ídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prost�edky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prost�edky proti pádu nebo ochranný koš.  

P�i betonování strop� se budou pracovníci pohybovat po d�ev�ných 
fošnách uložených na výztuži tohoto stropu, ochrana pracovník� proti 
pádu z výšky je zabezpe�ena zábradlím výšky 1,1 metru provedeným po 
obvodu stropu a prostup�. P�i betonování železobetonového v�nce budou 
pracovníci na lešení, pokud bude pracovní podlážka lešení výše, než 1,5 
metru nad podlahou, poté se z�ídí zábradlí výšky 1,1 metru. 
 
2. Pro p�ístup a pro ru�ní p�epravu betonové sm�si musí být vybudovány 
bezpe�né p�ístupové komunikace, nap�íklad pracovní nebo p�ístupová lešení 
pop�ípad� podlahy tak, aby byla vylou�ena ch�ze fyzických osob bezprost�edn� 
po uložené výztuži.  

P�ístup pracovník� je zajišt�n trubkovým lešením umíst�ním ve 
schodiš�ovém prostoru. Po nezabetonovaném strop� se budou 
pracovníci pohybovat po d�ev�ných fošnách. Ru�ní p�eprava betonové 
sm�si bude po lávkách se zábradlím a podlaze. 
 
3. Zhotovitel zajistí provád�ní kontroly stavu podp�rné konstrukce bedn�ní v 
pr�b�hu betonáže. Zjišt�né závady musí být bezodkladn� odstra�ovány. 
 
4. Dopravuje-li se betonová sm�s do místa ukládání �erpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí zp�sob dorozumívání mezi fyzickou osobou provád�jící 
ukládání a obsluhou �erpadla. 
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IX.3 Odbed�ování 
1. Odbed�ování nosných prvk� konstrukcí nebo jejich �ástí, u nichž p�i 
p�ed�asném odbedn�ní hrozí nebezpe�í z�ícení nebo poškození konstrukce, 
smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby ur�ené zhotovitelem.  

Zahájení odbed�ování bude na pokyn statika v �ase, kdy pevnost 
betonu v tlaku dosáhla minimáln� 70 % kone�né pevnosti. 
 
2. Hrozí-li p�i odbed�ování konstrukcí nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního p�edpisu. Žeb�ík lze p�i 
odbed�ovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbed�ované konstrukce 
nad pracovní podlahou a za p�edpokladu, že se neuvol�ují ani neodstra�ují 
nosné �ásti bedn�ní a stabilita žeb�íku není závislá na demontovaných �ástech 
bedn�ní a podp�r. 

Odbedn�ní konstrukcí bude provedeno z úrovn� podlahy nebo 
trubkového. Konstrukce bude stabilní, pokud bude výška podlahy výše, 
než 1,5 metru, bude provedeno zábradlí dle na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. 
(viz dále). 
 
3. Ohrožený prostor odbed�ovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
 
4. Sou�ásti bedn�ní se bezprost�edn� po odbedn�ní ukládají na ur�ená místa 
tak, aby nebyly zdrojem nebezpe�í úrazu a nep�et�žovaly konstrukci.  

Prvky bedn�ní budou bezprost�edn� po demontáži uloženy na 
skládku materiálu. 
 
IX. 5 Práce železá�ské 
1. Prostory, stroje, p�ípravky a jiná za�ízení pro výrobu armatury musí být 
uspo�ádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
 
2. P�i st�íhání n�kolika prut� sou�asn� musí být pruty zajišt�ny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými p�ípravky. 
 
3. P�i st�íhání a ohýbání prut� nesmí být stroj p�et�žován. Pruty musí být 
upevn�ny nebo zajišt�ny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  

Maximální pr�m�r prutu upravovaný ohýba�kou Hitachi VB16Y je 
16 mm, v�tší pr�m�ry není dovoleno touto ohýba�kou opracovávat. 
 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a p�epravu malty se na staveništi umís�ují tak, 
aby p�i provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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3. P�i �innostech spojených s nebezpe�ím odst�íknutí vápenné malty nebo 
mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prost�edky. Vápno 
se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
 Pracovníci, kte�í p�ijdou do kontaktu s maltou budou vybaveni 
ochrannými brýlemi. 
 
4. Materiál p�ipravený pro zd�ní musí být uložen tak, aby pro práci z�stal volný 
pracovní prostor široký nejmén� 0,6 m.  

Pracovní zóny budou vždy v�tší, než 0,6 metru. Nazna�ení 
pracovního prostoru je výkrese �. 5 Vymezení pracovní, dopravní a 
skladovací zóny pro etapu zd�ní. 
 
6. Na práv� vyzdívanou st�nu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zat�žovat, a to 
ani p�i provád�ní kontroly svislosti zdiva a vázání roh�. 
 
7. Osazování konstrukcí, p�edm�t� a technologických za�ízení do zdiva musí 
být z hlediska stability zdiva �ešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 
p�edm�ty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevn� nemohou narušit. 
Osazené p�edm�ty musí být p�ipevn�ny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout. 
 
8. Na pracovištích a p�ístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpe�í pádu z výšky nebo do 
hloubky pop�ípad� nebezpe�í propadnutí nedostate�n� únosnou konstrukcí, 
zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavk� stanovených zvláštním právním 
p�edpisem.  

P�i nebezpe�í pádu fyzických osob do hloubky v�tší 1,5 metru bude 
z�ízeno zábradlí výšky 1,1 metru. 
 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí 
jen tehdy, jsou-li zabezpe�eny proti uvoln�ní a sesunutí. 
   
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém p�evzetí montážního 
pracovišt� fyzickou osobou ur�enou k�ížení montážních prací a odpov�dnou za 
jejich provád�ní. O p�edání montážního pracovišt� se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt� 
umož�ovalo bezpe�né provád�ní montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a spl�ovalo požadavky stanovené v p�íloze �. 1 k tomuto 
na�ízení. 
 
2. Fyzické osoby provád�jící montáž p�i ní používají montážní a bezpe�nostní 
pom�cky a p�ípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
4. Zvolené vázací prost�edky musí umožnit zav�šení dílce podle pr�vodní 
dokumentace výrobce. 
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5. Zp�sob a místo upevn�ní stejn� jako se�ízení vázacích prost�edk� musí být 
voleno tak, aby upevn�ní i uvoln�ní vázacích prost�edk� mohlo být provedeno 
bezpe�n�.  

Vázací prost�edky jsou umíst�ny ve vzdálenosti 300 – 500 mm od 
kraj� POT nosníku, p�ekladu KP 7 a KP XL. 
 
6. Pro p�ístup na montážní pracovišt� a pro z�ízení bezpe�né pracovní podlahy 
se využívají trvalé konstrukce, které jsou sou�asn� s postupem montáže do 
stavby zabudovávány, jako jsou schodišt� nebo stropní panely. Podmínky 
stanoví technologický postup montáže. 
 
9. P�i odebírání dílc� ze skládky nebo z dopravního prost�edku musí být 
zajišt�no bezpe�né skladování zbývajících dílc� podle �ásti I. této p�ílohy. 
 
10. Zdvihání a p�emis�ování zav�šených b�emen nebo p�emís�ování pomocí 
pojízdných za�ízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního p�edpisu. Je zakázáno zdvihat nebo p�emís�ovat b�emena zasypaná, 
upevn�ná, p�imrzlá, p�ilnutá nebo jiným zp�sobem znemož�ující stanovení síly 
pot�ebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajišt�no, že nebude p�ekro�ena 
nosnost použitého za�ízení. 
 
11. B�hem zdvihání a p�emis�ování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpe�né 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpe�né 
plošiny nebo podlahy provád�t jeho osazení a zajišt�ní proti vychýlení. Dílec se 
odv�šuje od záv�su zdvihacího prost�edku teprve po tomto zajišt�ní. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p�eklopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzp�rami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
zp�sobem. Zp�sob uvol�ování vázacích prost�edk� z osazovaných dílc�, 
zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpe�nost 
osob nebyla podmín�na stabilitou osazovaných dílc� a aby stabilita dílc� nebyla 
touto �inností ohrožena.  

Dílce p�ekladu KP XL jsou p�ed vzájemným spojením zav�trovány 
šikmou vzp�rou vzep�enou o podlahu. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je p�edcházející dílec 
bezpe�n� uložen a upevn�n podle technologického postupu. 
 
14. Montážní p�ípravky pro do�asné zajišt�ní dílc� smí být odstra�ovány až po 
upevn�ní dílc� a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci.  

Vzp�ry zajiš�ující stabilitu p�ekladu KP XL jsou odstran�ny až po 
vzájemném provázání jednotlivých dílc� (sponami). 
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XIII. Sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách 
1. P�i sva�ování, v�etn� natavování izola�ních materiál�, a p�i nah�ívání živic v 
tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpe�nosti 
stanovených zvláštním právním p�edpisem.  

Odstraní se ho�lavé látky a pracovišt� se vybaví práškovými 
hasicími p�ístroji. V pr�b�hu prací se v uzav�ených prostorech m��í 
koncentrace ho�lavých plyn�. 
 
2. Svá�e�ské pracovišt�, v�etn� ochranného pásma pod pracovišt�m ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního p�edpisu, je nutno zabezpe�it proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob a ozna�it bezpe�nostními zna�kami; p�i 
sva�ování elektrickým obloukem na p�echodném pracovišti je nutno p�ijmout 
opat�ení k ochran� fyzických osob v jeho okolí p�ed ú�inky zá�ení oblouku. 
 
3. Nelze-li p�i pracích ve výšce zajistit svá�e�i stabilní a bezpe�nou polohu jiným 
zp�sobem než osobními ochrannými pracovními prost�edky proti pádu, musí 
tyto prost�edky být chrán�ny proti propálení.  

Pracovníci se budou pohybovat na rovné ploše s eliminací rizika 
pádu. 
 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, p�i n�mž fyzická osoba provád�jící 
natavování izola�ních materiál� postupuje sm�rem vzad, nebyl použit ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracovišt� ve výšce. 
 
5. Opat�ení k ochran� proti popálení p�i práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu.  

Pracovníci budou používat termo-izola�ní rukavice. 
 
6. Zhotovitel zajistí, aby sva�ování neprovád�ly fyzické osoby, které nejsou 
odborn� zp�sobilé podle zvláštního právního p�edpisu, a aby práce spojené s 
rozeh�íváním živic neprovád�ly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 
technologickým postupem a s návodem na používání p�íslušného za�ízení. 
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L.3 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb.  
O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

Toto na�ízení zapracovává p�íslušné p�edpisy Evropských spole�enství a 
upravuje zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je 
zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci na pracovištích, na nichž jsou 
zam�stnanci vystaveni nebezpe�í pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky, 
a bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání technických za�ízení 
poskytovaných zam�stnanc�m pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Zam�stnavatel p�ijímá technická a organiza�ní opat�ení k zabrán�ní pádu 
zam�stnanc� z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k 
jejich bezpe�nému zachycení a zajistí jejich provád�ní na všech pracovištích a 
p�ístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 
p�ípadn� pokud pod nimi volná hloubka p�esahuje 1,5 m. 

Ochranu proti pádu zajiš�uje zam�stnavatel p�ednostn� pomocí 
prost�edk� kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, 
nap�íklad ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení 
nebo sít� a do�asné stavební konstrukce, nap�íklad lešení nebo pracovní 
plošiny. 
Ochranu proti pádu není nutné provád�t podél volných okraj� otvor�, jejichž 
p�dorysné rozm�ry alespo� v jednom sm�ru nep�esahují 0,25 m; pokud úrove� 
terénu nebo podlahy pracovišt� uvnit� objektu leží nejmén� 0,6 m pod korunou 
vyzdívané zdi. 
 Zam�stnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn�, jejichž 
p�dorysné rozm�ry ve všech sm�rech p�esahují 0,25 m, byly bezprost�edn� po 
jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajišt�nými proti posunutí 
nebo aby volné okraje otvor� byly zajišt�ny technickým prost�edkem ochrany 
proti pádu, nap�íklad zábradlím nebo ohrazením. Zajišt�ny proti vypadnutí osob 
nemusí být otvory ve st�nách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad 
podlahou, a otvory ve st�nách o ší�ce menší než 0,3 m a výšce menší než 
0,75 m. 
 Práce ve výškách nesmí být provád�na, jestliže nep�íznivá pov�trnostní 
situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, m�že ohrozit bezpe�nost a 
zdraví zam�stnanc�. 
P�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamocen� nebo 
samostatn� musí být zam�stnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zam�stnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zam�stnancem. 
Zam�stnanec vykonávající práci uvedenou ve v�t� první musí být pou�en o 
povinnosti p�erušit práci, pokud v ní nem�že pokra�ovat bezpe�ným zp�sobem, 
a o p�erušení práce musí neprodlen� informovat vedoucího zam�stnance, 
pop�ípad� zam�stnavatele. 
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L.3.1 Opat�ení stanovené na základ� na�ízení vlády �. 362/2005 
Sb.  

P�íloha k na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. – Další požadavky na zp�sob 
organizace práce a pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen 
zajistit p�i práci ve výškách a na volnou hloubkou, a na bezpe�ný provoz a 
používání technických za�ízení poskytovaných zam�stnanc�m pro práci 
ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
I. Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí  
1. Zp�sob zajišt�ní a rozm�ry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
provád�ných prací, p�edpokládanému namáhání a musí umož�ovat bezpe�ný 
pr�chod. Výb�r vhodných p�ístup� na pracovišt� ve výšce musí odpovídat 
�etnosti použití, požadované výšce místa práce a dob� jejího trvání. Zvolené 
�ešení musí umož�ovat evakuaci v p�ípad� hrozícího nebezpe�í. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a p�ístupy k nim nesmí 
vytvá�et žádná další rizika pádu. 
 
2. V závislosti na zp�sobu zajišt�ní a typu konstrukce musí být p�ijata 
odpovídající opat�ení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 
okraje musí být zajišt�ny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn� 
uspo�ádané, dostate�n� vysoké a pevné k zabrán�ní nebo zachycení pádu 
z výšky. Konstrukce ochrany proti pádu m�že být p�erušena pouze v místech 
žeb�íkových nebo schodiš�ových p�ístup�.  

Volný okraj strop� bude zajišt�n zábradlím DOKA XP, p�echodové 
lávky do objektu budou typizované se zábradlím a zarážkou, trubkové 
lešení bude opat�eno zábradlím se zarážkou a st�ední ty�í. Okenní otvory 
s parapetem nižším 1,1 metru budou opat�eny zábranou, francouzské 
dve�e budou opat�eny zábranou (výšky 1,1 metru) ve form� horního 
madla, st�ední p�í�le a zarážky. 
 
4. Zábradlí se skládá alespo� z horní ty�e (madla) a zarážky u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce minimáln� 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 
úrovní v�tší než 2 m, musí být prostor mezi horní ty�í (madlem) a zarážkou u 
podlahy zajišt�n proti propadnutí osob osazením jedné nebo více st�edních ty�í, 
p�ípadn� jiné vhodné výpln�, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostate�nou se považuje výška horní ty�e (madla) nejmén� 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní p�edpisy jinak.  
 
5. Jestliže provedení ur�ité pracovní operace vyžaduje do�asné odstran�ní 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provád�ní této operace p�ijata 
ú�inná náhradní bezpe�nostní opat�ení. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opat�ení provedena. 
Bezprost�edn� po do�asném p�erušení nebo ukon�ení p�íslušné pracovní 
operace se odstran�ná konstrukce ochrany proti pádu op�t osadí. 
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Týká se etapy zd�ní vyšších nadzemních podlaží. P�ijaté opat�ení 
bude ve form� zvýšené ostražitosti pracovník� a dohledu mistra na jejich 
bezpe�nost. 
 
III. Používání žeb�ík�  
1. Žeb�ík m�že být použit pro práci ve výšce pouze v p�ípadech, kdy použití 
jiných bezpe�n�jších prost�edk� není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatn�né a ú�elné, p�ípadn� kdy místní podmínky, týkající se práce ve 
výškách, použití takových prost�edk� neumož�ují. Na žeb�íku mohou být 
provád�ny jen krátkodobé, fyzicky nenáro�né práce p�i použití ru�ního ná�adí. 
Práce, p�i nichž se používá nebezpe�ných nástroj� nebo ná�adí jako nap�íklad 
p�enosných �et�zových pil, ru�ních pneumatických ná�adí, se na žeb�íku 
nesm�jí vykonávat.  

Žeb�ík bude použit pouze pro uchycení bedn�ní v�ncovky a pohyb 
pracovník� z podlahy na lešení, nebude použit pro náro�né práce. 
 
2. P�i výstupu, sestupu a práci na žeb�íku musí být zam�stnanec obrácen 
obli�ejem k žeb�íku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpe�ného 
uchopení o spolehlivou oporu. 
 
3. Po žeb�íku mohou být vynášena (snášena) jen b�emena o hmotnosti do 15 
kg, pokud zvláštní právní p�edpisy nestanoví jinak. 
 
4. Po žeb�íku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na n�m pracovat sou�asn� 
více než jedna osoba. 
 
5. Žeb�ík nesmí být používán jako p�echodový m�stek. 
 
6. Žeb�íky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 
p�esahovat výstupní (nástupní) plošinu nejmén� o 1,1 m, p�i�emž tento p�esah 
lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou �ástí konstrukce, za kterou se 
vystupující (sestupující) zam�stnanec m�že spolehliv� p�idržet. Sklon žeb�íku 
nesmí být menší než 2,5 : 1, za p�í�lemi musí být volný prostor alespo� 0,18 m 
a u paty žeb�íku ze strany p�ístupu musí být zachován volný prostor alespo� 
0,6 m. 
 
7. Žeb�ík musí být umíst�n tak, aby byla zajišt�na jeho stabilita po celou dobu 
použití. P�enosný žeb�ík musí být postaven na stabilním, pevném, dostate�n� 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby p�í�le byly vodorovné.  
 
8. U p�enosných žeb�ík� musí být zabrán�no jejich podklouznutí zajišt�ním 
bo�nic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových p�ípravk� nebo 
jiných opat�ení s odpovídající ú�inností. P�enosné d�ev�né žeb�íky o délce v�tší 
než 12 m nelze používat. 
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9. Na žeb�íku smí zam�stnanec pracovat jen v bezpe�né vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žeb�íku op�rného považuje vzdálenost chodidel 
nejmén� 0,8 m, u dvojitého žeb�íku nejmén� 0,5 m od jeho horního konce. 
 
11. Zam�stnavatel zajistí provád�ní prohlídek žeb�ík� v souladu s návodem na 
používání. 
 
IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 
1. Materiál, ná�adí a pracovní pom�cky musí být uloženy, pop�ípad� skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajišt�ny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak b�hem práce, tak po jejím ukon�ení. 
 
2. Pro upevn�ní ná�adí, uložení drobného materiálu (h�ebíky, šrouby apod.) 
musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu ú�elu upravený pracovní od�v. 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze p�et�žovat; hmotnost materiálu, 
pom�cek, ná�adí, v�etn� osob, nesmí p�ekro�it nosnost konstrukce stanovenou 
v pr�vodní dokumentaci. 
 
VII. Do�asné stavební konstrukce 
1. Do�asné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
pr�vodní dokumentaci a návod�m na montáž a používání t�chto konstrukcí. 
Návod na montáž, v�etn� pot�ebných dopl�ujících nákres� a dokument�, musí 
být k dispozici zam�stnanc�m, kte�í konstrukci montují, používají a demontují. 
 
3. V závislosti na složitosti zvolené do�asné stavební konstrukce navrhne 
odborn� zp�sobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 
4. Do�asné stavební konstrukce lze považovat za bezpe�né tehdy, pokud: 
a) jsou založeny na dostate�n� únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné sou�ásti jsou zajišt�ny proti podklouznutí bu	 p�ipevn�ním k 
základové ploše, nebo jiným zp�sobem s odpovídající ú�inností, který zajiš�uje 
stabilitu lešení,  
c) jsou provedeny tak, aby tvo�ily prostorov� tuhý celek, zajišt�ný proti 
lokálnímu i celkovému vybo�ení, posunutí nebo p�eklopení,  
d) jsou dostate�n� pevné a odolné v��i vn�jším silám a nep�íznivým vliv�m; 
jsou schopné p�enést p�edpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpo�tem nebo jiným dokumentem, 
e) rozm�ry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provád�ných prací, 
podlahy umož�ují bezpe�ný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým zp�sobem, aby se jejich sou�ásti p�i b�žném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpe�né mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpe�eny proti samovolným pohyb�m, 
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h) pracovní plochy na nich jsou p�ístupné po bezpe�ných komunikacích 
(žeb�íky, schody, rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou �ásti do�asných stavebních konstrukcí p�ipraveny k 
používání, nap�íklad b�hem montáže, demontáže nebo p�estavby, musí být 
vstup na tyto �ásti do�asných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými 
zábranami a ozna�en bezpe�nostními zna�kami.  

Založení lešení bude na železobetonové konstrukci podlahy a 
stropu. Kotveno bude ke st�n� a zav�trováno šikmými prvky.  

Prostor schodišt� bude b�hem montáže obehnán výstražnou 
páskou, po skon�ení montáže se tato páska odstraní. Pracovníci, kte�í 
nebudou lešení stav�t, budou informováni o zákazu vstupu do prostoru 
montáže. 
 
VIII. Shazování p�edm�t� a materiálu 
1. Shazovat p�edm�ty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
p�edpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpe�eno proti vstupu osob (ohrazením, vylou�ením 
provozu, st�ežením apod.) a jeho okolí je chrán�no proti p�ípadnému odrazu 
nebo rozst�iku shozeného p�edm�tu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzav�eným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opat�ení, zamezující nadm�rné prašnosti, hlu�nosti, pop�ípad� 
vzniku jiných nežádoucích ú�ink�.  

Materiál se shazovat nebude, odpad bude umis�ován do ocelového 
kontejneru, se kterým bude manipulováno je�ábem. 
 
2. Nelze shazovat p�edm�ty a materiál v p�ípad�, kdy není možné bezpe�n� 
p�edpokládat místo dopadu, jakož ani p�edm�ty a materiál, které by mohly 
zam�stnance strhnout z výšky. 
 
IX. P�erušení práce ve výškách 
P�i nep�íznivé pov�trnostní situaci je zam�stnavatel povinen zajistit p�erušení 
prací. Za nep�íznivou pov�trnostní situaci, která výrazn� zvyšuje nebezpe�í 
pádu nebo sklouznutí, se p�i pracích ve výškách považuje: 
a) bou�e, déš�, sn�žení nebo tvo�ení námrazy, 
b) �erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v�tru 5 stup�� Bf) p�i práci na 
zav�šených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb�ících nad 5 m 
výšky práce a p�i použití záv�su na lan� u pracovních polohovacích systém�; v 
ostatních p�ípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla v�tru 6 stup�� Bf) , 
c) dohlednost v míst� práce menší než 30 m, 
d) teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 °C. 
 
XI. Školení zam�stnanc� 
Zam�stnavatel poskytuje zam�stnanc�m v dostate�ném rozsahu školení o 
bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zam�stnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpe�ných pracovních podlah, kdy pracují na 
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pohyblivých pracovních plošinách, na žeb�ících ve výšce nad 5 m a o používání 
osobních ochranných pracovních prost�edk�. P�i montáži a demontáži lešení 
postupuje zam�stnavatel podle �ásti VII. bodu 7 v�ty druhé. 

L.4 Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. 
Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

Toto na�ízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských spole�enství, 
na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, 
pokud požadavky na bezpe�nost provozu a používání za�ízení nestanoví 
zvláštní právní p�edpis jinak. 

L.4.1 Opat�ení stanovené na základ� na�ízení vlády �. 378/2001 
Sb.  

P�íloha �. 2 k na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. – Další požadavky na 
bezpe�ný provoz a používání za�ízení pro zdvihání a p�emis�ování 
zav�šených b�emen 

Dalšími požadavky na bezpe�ný provoz a používání za�ízení pro 
zdvihání a p�emis�ování zav�šených b�emen jsou: 
1. Volba, kontrola a provád�ní všech pracovních operací tak, aby byla zajišt�na 
bezpe�nost a ochrana zdraví zam�stnanc�. 
 
2. Ochrana zabra�ující sklopení, p�evrácení, posunutí nebo sklouznutí 
b�emene; pravidelná kontrola a údržba za�ízení. 
 
3. Opat�ení k zabrán�ní kolize b�emene nebo �ástí za�ízení s okolními 
p�edm�ty nebo se zam�stnanci, kte�í se nacházejí v jeho manipula�ním 
prostoru, v p�ípad�, že obsluha nem�že sledovat dráhu zdvihaného a 
p�emis�ovaného b�emene po celou dobu jeho pohybu. 

Pracovníci se nebudou pohybovat v blízkosti a pod p�emis�ovanými 
p�edm�ty. Obsluha zdvihacích mechanism� bude vždy v takové pozici, 
aby m�la dostate�ný výhled na p�emis�ované b�emeno a dráhu pohybu 
zdvihacích prost�edk�. 

 
4. Zp�sob vázání nebo odvazování b�emene oprávn�ným zam�stnancem vždy 
v koordinaci a za plné sou�innosti s obsluhou, která zdvihací za�ízení ovládá. 
 
6. Zamezení vzájemné kolize za�ízení nebo jejich �ástí nebo kolize s b�emeny, 
pokud jsou dv� nebo více za�ízení umíst�na tak, že se jejich manipula�ní 
prostory p�ekrývají. 

V �ase používání hydraulické ruky nákladního automobilu se v 
prostoru její manipulace nebude pohybovat hák je�ábu. 
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7. Provád�ní dohledu nad zav�šeným b�emenem zam�stnancem pov��eným 
zam�stnavatelem, pokud není zamezen p�ístup do nebezpe�ného prostoru a 
není-li zav�šené b�emeno p�i výpadku pohonu zajišt�no. 
8. Ochrana zam�stnance p�i �áste�ném nebo úplném výpadku pohonu a p�i 
nebezpe�í pádu b�emene. 
 
9. Zastavení provozu za�ízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
pov�trnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpe�né použití za�ízení 
nebo bezpe�nost a zdraví zam�stnanc�; p�ijetí odpovídajících opat�ení k 
zamezení samovolnému pohybu za�ízení nebo p�evrácení za�ízení. 
 �innost je�ábu bude zastavena p�i rychlosti v�tru vyšší 11 m/s, 
viditelnosti menší 30 metr�, teplot� nižší -10 °C, bou�i, dešti, sn�žení, 
nebo tvo�ení námrazy. 

L.5 Další právní p�edpisy 
Bezpe�ností a ochranou zdraví p�i práci na staveništích se zabývají 

i další legislativní p�edpisy, které je nutné dodržovat. Jejich vý�et je uveden 
níže.  
 
Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví vzhled 
a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády 
�. 405/2004 Sb. 
 
Na�ízení vlády �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prost�edky. 
 
Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. Na�ízení vlády o podrobn�jších požadavcích 
na pracovišt� a pracovní prost�edí. 
 
Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb. Na�ízení vlády o zp�sobu evidence úraz�, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 
Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p�i práci. 
 
Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, v platném zn�ní. 
 
Zákon �. 225/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v 
pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o 
zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a zákon �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
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Vyhláška �. 77/1965 Sb., o výcviku, zp�sobilosti a registraci obsluh stavebních 
stroj�. 
 
Vyhláška �. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
 
Vyhláška �. 192/2005 Sb., kterou se m�ní vyhláška �eského ú�adu 
bezpe�nosti práce �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
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Obrázek M.2: Ceník �erpadel (zdroj: [36]) 

M. FINAN�NÍ POROVNÁNÍ VYBRANÝCH STROJ� PRO 
SEKUNDÁRNÍ DOPRAVU BETONU  

M.1 Obecné informace 
 Tato kapitola �eší porovnání vybraných vhodných stroj� pro sekundární 
dopravu betonu. Jedná se o porovnání z hlediska finan�ní náro�nosti zvolených 
stroj�. Výhodn�jší stroje jsou popsány v kapitole H. Návrh strojní sestavy. 

M.2 Zhotovení druhé úrovn� stropní konstrukce 
 Pro betonáž stropu je nutné dopravit 20,47 m3 betonu (viz výkaz vým�r) 
do výšky p�ibližn� �ty� a sedmi metr� (strop 1. a 2.NP) a vzdálenosti 18,5 
metru. Pro �erpání betonu dosahov� vyhovují dv� vozidla, a to auto�erpadlo 
S 24 X (max. horizontální dosah 19,5 metr�) a autodomícháva� s �erpadlem 
FBP 24 (PUMI) s maximálním dosahem 21,58 metr�. Pro zhodnocení finan�ní 
vhodnosti stroje byly použity prospekty betonárny Cemex Havlí�k�v Brod 
(Obr. M.2), které uvádí ceník na svých stránkách [36].  

M.2.1 Výpo�et 
Auto�erpadlo S 24X  
Položka Mj. Po�et mj. Cena za mj. Cena za položku[K� 

bez DPH] 
P�istavení na 
staveništ� a zp�t 

�etnost 1 2060 2060 

Sazba za dobu 
setrvání na stavb� 

Hodina 1 + 0,5 (mytí) 2000 3000 

Sazba za 
p�e�erpaný beton 

m3 20,47 0 0 

 5060 K� bez DPH 

Tab. M.1: Výpo�et náklad� na �erpání betonu Schwing S 24X 
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Autodomícháva� s �erpadlem FBP 24 
Položka Mj. Po�et mj. Cena za mj. Cena za položku[K� 

bez DPH] 
P�istavení na 
staveništ� a zp�t 

�etnost 1 1550 1550 

Sazba za dobu 
setrvání na stavb� 

Hodina 1 + 0,5 (mytí) 520 780 

Sazba za 
p�e�erpaný beton 

m3 20,47 320 6550,4 

 8880,4 K� bez DPH 

Tab. M.2: Výpo�et náklad� na �erpání betonu Schwing FBP 24 

 Auto�erpadlo má pro �ešený objem betonu menší náklady, než 
autodomícháva� s �erpadlem. S respektováním této skute�nosti bylo zvoleno 
auto�erpadlo. 

M.3 Zhotovení žb v�nce spojujícího dv� úrovn� stropu 
 Pro betonáž v�nce je nutné dopravit 5,92 m3 betonu (viz výkaz vým�r) do 
výšky p�ibližn� �ty� a sedmi metr� (strop 1. a 2.NP) a vzdálenosti 18,5 metru.  
Dopravu betonu m�že zajistit bu� domícháva� s �erpadlem FBP 24 nebo bádie 
o objemu 0,6 m3.  

Pro zhodnocení finan�ní vhodnosti stroje byly použity prospekty 
betonárny Cemex Havlí�k�v Brod (Obrázek M.2), které uvádí ceník na svých 
stránkách [36] a ceník p�j�ovny stavebních stroj�.  

M.3.1 Výpo�et 
Auto�erpadlo S 24X  
Položka Mj. Po�et mj. Cena za mj. Cena za položku[K� 

bez DPH] 
P�istavení na 
staveništ� a zp�t 

�etnost 1 1550 1550 

Sazba za dobu 
setrvání na stavb� 

Hodina 1 + 0,5 (mytí) 520 780 

Sazba za 
p�e�erpaný beton 

m3 5,92 320 1894,4 

 4224,4 K� bez DPH 

Tab. M.3: Výpo�et náklad� na �erpání betonu Schwing FBP 24 
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Bádie 0,6 l 
Položka Mj. Po�et mj. Cena za mj. [K� 

bez DPH] 
Cena za položku[K� 

bez DPH] 
Pronájem bádie dní 1 405 405 
Doprava bádie 100 km 0,3 360 108 
Je�ábník hodin 2 140 280 
Obsluha pln�ní 
bádie - d�lník 

hodin 2 100 200 

Sazba za spot�ebu 
el. energie 

kWh 2*15 4 120 

Sazba za zdržení 
se domícháva�e na 
staveništi 

15 
minut 

2 125 250 

 1363 K� bez DPH 

Tab. M.4: Výpo�et náklad� na p�epravu betonu bádií 

Výpo�et náklad� na p�epravu betonu bádií je pouze orienta�ní (ceny 
nemusí být aktuální), avšak cena je n�kolikanásobn� menší, než p�i pronájmu 
autodomícháva�e s �erpadlem. Z d�vodu menšího dopravovaného množství 
betonu, menší finan�ní náro�nosti bádie a dostupnosti je�ábu byla pro tuto �ást 
betonáže zvolena bádie. 
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ZÁV�R 
. 

Cílem bakalá�ské práce bylo technologicky, ekonomicky a �asov� vy�ešit 
vybrané �ásti vrchní stavby bytového domu a obecního ú�adu. Zam��il jsem se 
na etapy zhotovení povlakových izolací bránící pronikání vlhkosti, svislé 
keramické nosné i nenosné konstrukce a stropy.  

Zpracoval jsem technologické p�edpisy, kontrolní a zkušební plány, 
technickou zprávu za�ízení staveništ�, návrh strojní sestavy, ov��ení 
dopravních tras a bezpe�nost p�i práci. 
 Podrobn�ji jsem se zam��il na dopravu je�ábu, kdy je pot�eba �ešit 
soupravu jako nadrozm�rnou dopravu. V etap� svislých konstrukcí jsem se také 
v�noval rozkreslení pracovních, dopravních a skladovacích zón a montáži 
prefa-monolitického p�ekladu. Ke zhotovení stropu jsem vypracoval výkres 
podp�rné konstrukce a n�kolik schémat. Ze schémat lze zmínit bedn�ní 
prostup� stropem a bedn�ní v�nce spojujícího dv� úrovn� stropu.  

Ke zpracování �asového plánu jsem použil program CONTEC a pro 
položkový rozpo�et a propo�et náklad� dle THU BuildPower S. Ke zhotovení 
výkres� jsem využil program ArchiCad. 
 Díky této práci jsem se zdokonalil v práci s normami a platnou 
legislativou, zlepšil si dovednost ovládat použité programy a v neposlední �ad� 
se dozv�d�l mnoho praktických a zajímavých informací. 
 

 
V pr�b�hu vyhotovení práce jsem narazil na n�kolik nejasností, které 

jsem se pokusil opravit. Jejich vý�et v�etn� mých úprav je popsán níže:  
 
a. Zm�na tlouš	ky stropu na 290 mm, p�vodních 250 mm je pro rozpon 

místnosti 6,15 metru nevyhovující, výrobce doporu�uje min. 260 mm nebo 
nahradit KARI sít� vázanou výztuží. Kladecí výkres stropu nebyl sou�ástí 
poskytnuté dokumentace. 

b. V projektové dokumentaci nebyl nikde zakreslen �ez nebo detail 
p�ekladu nad otvorem ší�ky 4,0 metru. P�eklad by se dal pro velké rozp�tí �ešit 
jako železobetonový nebo z ocelových ty�í, výrobce Porotherm však nabízí 
alternativu v podob� p�ekladu KP XL. Protože jsem komplexn� použil systém 
Porotherm, vybral  jsem p�eklad KP XL. 

c. V oblasti soklu nebylo provedeno žádné opat�ení k zamezení prostupu 
tepla, tzn. obvodové tvárnice tlouš	ky 440 mm byly kladeny už od betonového 
základu a nebylo by tak možné zaizolování soklu bez odskoku fasády. Výrobce 
doporu�uje použití menší tvárnice a její p�ekrytí izolací z vn�jší strany. Pro tento 
ú�el jsem vybral tvárnici 365 mm, bude tak možno sokl zaizolovat 80 cm 
izolace.  

* Provedené zm�ny by byly konzultovány s projektantem a statikem. 
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SEZNAM ZKRATEK, ZNA�EK, JEDNOTEK 
. 
A  – ampér 

a.s.   – akciová spole�nost 

asf.  – asfaltový 

BOZP  – bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

cca    – cirka, p�ibližn�  

cit.   – citace 

cm   – centimetr 

HZS  – hasi�ský záchranný sbor 

km/hod – kilometr� za hodinu 

kol.   – kolektiv 

KÚ.  – katastrální území 

KZP   – kontrolní a zkušební plán 

l/s   – litr� za vte�inu 

l/m   – litr� za minutu 

m*s-1   – metr� za sekundu  

mj.   – m�rná jednotka 

mm    – milimetr 

nap�.   – nap�íklad  

NV   – na�ízení vlády 

NP   – nadzemní podlaží 

OOPP  – osobní ochranné pracovní pom�cky 

odst.  – odstavec 

p. �.   – parcela �íslo 

PB  – propan-butan 

PD  – projektová dokumentace 

PE  – polyetylen  
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písm.  – písmeno 

Pozn.  – poznámka 

p�íp.  – p�ípadn� 

resp.  – respektive 

S-OO   – skládka ostatního odpadu 

tl.   – tlouš	ka 

TP  – technologický p�edpis 

tzn.   – to znamená 

V  – volt 

W  – Watt 

ŽB  – železobeton 

°C  – stupe
 celsia 

ø  – pr�m�r 

[ ]  – zdroj 
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