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a)  IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  

 

a)1. Identifikace stavby 

Rekonstrukce bytového domu, ul. J. Jabůrkové 1, 3, 5, Havířov - Město 

 

a)2. Stavebník 

• název  : STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

• sídlo : Svornosti č.2, Havířov - Město 

 

a)3. Zpracovatel projektové dokumentace 

• jméno : Bc. Jakub Šafran 

• adresa : ČR, 739 37 01, Horní Bludovice 570 

• Stupeň PD : Projekt pro provedení stavby 

 

a)4. Základní charakteristika stavby a její účel 

 

Jedná se o rekonstrukci obytného panelového domu. Konstrukčně je objekt řešen v 

blokopanelové soustavě T-02B-3B. Budova má čtyři nadzemní podlaží se 36ti bytovými 

jednotkami. V suterénu se nachází sklepní boxy a prostory domovního vybavení (prádelna, 

sušárna a kočárkárna). Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,0m. Podélné obvodové 

stěny jsou nosné ze struskopemzobetonu tl.300mm. Stropy jsou tvořeny betonovými 

dutinovými panely tl.215mm. Dům má je rozdělen na tři samostatné sekce (vstupy). Účel 

objektu se nemění, jedná se o souhrn stavebních prací za účelem zkvalitnění technických 

parametrů domu. Vnitřní dispozice objektu jsou převzaty z původní dokumentace a slouží 

pouze pro účely této projektové dokumentace a nezaznamenávají případné aktuální změny a 

úpravy vzniklé v průběhu provozu. Účelem stavby je bydlení. 

 

Předmětem projektu je zateplení fasády domu kontaktním zateplovacím systémem (ETICS), 

částečné zateplení spodní stavby a zateplení střešního pláště . 
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b)  ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH POM ĚRECH STAVENIŠTĚ 

 

Objekt se nachází na území obce Havířova na parcele č 1006 až 1008 v k.ú. Havířov-město, 

zapsáno na LV č.10001. Objekt spolu s byty v něm ve vlastnictví města Havířov. V katastru 

nemovitostí jsou parcely vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková výměra 

zastavěných pozemků je 624m². 

 

c)  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PROVEDENÝCH VÝZKUM Ů 

 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení byla původní 

projektová dokumentace, prohlídka stavby, pořízení fotodokumentace objektu a konzultace 

rozsahu stavebních úprav s pověřenou osobou zastupujícího stavebníka. Z dodané 

dokumentace nebylo možné přesně určit skutečný stav (rozměry) některých stavebních 

konstrukcí, např. střešní římsy či balkónové konstrukce – proto řešení stavebních úprav těchto 

konstrukcí vychází z předpokládaného stavu, který se může od skutečnosti lišit. 

 

c)1. údaje, popřípadě doklady o veškerých provedených podrobných průzkumech a měřeních  

•  stavebně technický průzkum         ne 

• statické posouzení         ne 

• podrobný stavebně historický průzkum      ne 

• podrobný archeologický výzkum       ne 

• podrobná průzkumová a podkladová fotodokumentace    ano 

• podrobný geologický a pedologický průzkum a zhodnocení radonového rizika ne 

• podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum    ne 

• podrobný krajinný průzkum        ne 

c)2. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Veškeré stávající přípojky zůstávají, nemění se technické parametry i umístění připojovacích 

bodů. 
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d)  SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů DOTČEÝCH ORGÁNŮ 

 

Tato projektová dokumentace je zpracována pro stavební povolení.  Doposud nejsou známé 

požadavky dotčených orgánů, ty  budou případně budou na základě jejich požadavků následně 

doplněny. 

 

e)  INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU  

 

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky o technických požadavcích na 

stavby ze dne 12.8.2009 

 

f)  ÚDAJE O SPLNĚNÍ ÚZEMNÍCH ZEGULATIV Ů 

  

Předmět stavby neovlivňuje urbanistickou situaci .  

 

g)  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY  

 

Stavba nevyžaduje zvláštní opatření. 

 

h)  PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTVBY  

 

 Stavba bude prováděna v období 05/2011 – 10/2011 

Přehled stavebních prací: 

• demontáž stávajících svislých okapních svodů 

• demontáž stávajících vnějších parapetů, větracích mřížek na fasádě 

• demontáž stávajících výplní otvorů 

• demontáž stávajícího zábradlí balkónů 

• odstranění stávajících vrstev balkonů skladby  

• provedení zateplení suterénního zdiva, příp. oprava stáv. hydroizolace 

• provedení kontaktního zateplení fasády 

• montáž venkovních parapetů, svislých okapních žlabů 

• montáž nového balkónového zábradlí 

• montáž nových výplní otvorů 

• provedení zateplení střešního pláště včetně nové hydroizolační vrstvy 
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i)  ORIENTA ČNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE  

 

•  Kapacity  

  Pp (podlažní)    : 3108  m2 

• Plochy, objemy: 

  plocha řeš. území   : 624 m2 

  plocha stav.pozemku   : 624 m2 

  plocha staveniště   : 1 460 m2 

 

Náklady:      : 4 500 000,- Kč (odborný odhad)  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

Obsah: 

1. Urbanistické, archtektonické a stavebně technické řešení 

 a) Zhodnocení staveniště 

 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 c) Technické řešení 

 d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

 e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

 f) Vliv stavby na životní prostředí 

 g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

 h) Průzkumy a měření 

 i) Geodetické podklady 

 j) Členění stavby 

 k) Vliv stavby na okolí 

 l) Ochrana zdraví a bezpečnosti prcovníků 

2. Mechnická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Bezbariérové řešení stavby 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby(objekty) 

 a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

 b) Zásobování vodou 

 c) Zásobování energiemi 

 d) Řešení dopravy 

 e) Povrchové úpravy okolí stavby 

 f) Elektronické komunikace 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

  

a) ZHODNOCENÍ STAVENIŠT Ě 

 

Staveniště se nachází na území obce Havířova na parcele č 1006 až 1008 v k.ú. 

Havířov-město, zapsáno na LV č.10001. Jedná se o samostatně stojící objekt. Lokalita, v níž 

se objekt nachází je zastavěna objekty shodného typu. Severní Štítovou stěnou je objekt 

obrácen k ulici Mánesova, z níž vede i příjezd k objektu na ul. Jožky Jabůrkové. Dotčený 

pozemek je rovinatý. Okolí domu je porostlé trávou a občasnými vzrostlými domy. Ze 

západní strany jsou přivedeny inženýrské sítě. Všechny tyto přípojky jsou samostatné pro 

každý vchod. Objekt spolu s byty v něm a pozemky pod ním jsou ve vlastnictví města 

Havířov. V katastru nemovitostí je jsou parcely vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. 

Celková výměra je 624m². 

 

b) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sanaci objektu a zlepšení technických vlastností 

stávajícího objektu, nedochází k dispozičním změnám v objektu ani ke změnám jeho tvaru. 

Zásahem do vzhledu objektu bude pouze výměna okenních výplní a aplikace kontaktního 

zateplovacího systému. 

Dům je postaven na obdélníkovém půdoryse a je tvořen třemi sekcemi, z nichž každá 

má samostatný vstup. V každé sekci je 12 bytových jednotek. Vstup do objektu je zajištěn ze 

západní a východní strany. Bytové jednotky jsou orientovány západovýchodním směrem. 

Komunikaci mezi jednotlivými podlažími zajišťují dvouramenná schodiště. 

 

c) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

• Výkopy 

Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukční a sanační práce, budou výkopové práce 

prováděny pouze v omezené míře. V rámci opravy izolačních vrstev suterénních stěn bude 

provedeno odkopání zeminy okolo celého objektu do úrovně 1m pod upravený terén. Pro 

provedení oprav bude zemina použita pro opětovný zásyp výkopů. Vzhledem k hloubce 

výkopu není třeba používat pažení výkopů. 
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• Základy 

Základové konstrukce jsou stávající a jsou součástí panelového domu T02B-3B. Jedná se 

o železobetonové základové pásy šířky 850mm. Navrhované práce v rámci sanace se nebudou 

základů dotýkat. 

 

• Obvodové konstrukce 

Stávající obvodovou konstrukci tvoří struskopemzobetonové panely tl.300mm. Objekt 

má vykonzolované balkóny a střešní římsu přesahující půdorysný obrys domu. Objekt bude 

zateplen kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) – deskami z polystyrénu a minerální 

vlny tl. 120 mm včetně silikátové probarvené omítky. Zateplovací systém bude zatažen cca 

1000mm pod terén. Do stávajících nosných konstrukcí není zasahováno.  

 

• Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou součástí konstrukčního systému T02B-3B. jedná se o 

železobetonové panely tl.215mm ukládané v příčném směru na obvodové a střední stěny. Do 

stávajících nosných konstrukcí není zasahováno.  

 

• Střecha 

Střecha objektu je plochá s minimálním spádem odvodněná za pomocí vnějších 

okapových žlabů. Nosné prvky jsou shodné se stropními dutinovými železobetonovými 

panely tl. 215mm. Okraj střechy je tvořen železobetonovou prefabrikovanou římsou 

s přesahem přes půdorysný obrys objektu. Střešní plášť je tvořen spádovou z vrstvené 

asfaltové lepenky a asfaltových nátěrů. Střešní plášť bude dodatečně zateplen 200mm tepelné 

izolace z extrudovaného polystyrenu. Hydroizolační skladba se skládá geotextilie 300g/m² a 

finální vrstvy. Ta bude provedena z fóliové izolace z mPVC tl.1,5mm  nebo 2,0mm. S 300% 

průtažností.  Střešní rovina je vyspádována směrem ke všem hranám střechy, kde je osazen 

titanzinkový žlab. Součástí zateplení objektu je výměna střešních žlabů i výměna stávajících 

svislých okapových svodů za nové, z titanzinku. Místo napojení na stávající dešťovou 

kanalizaci zůstává beze změn. Potrubí procházející střešní rovinou budou protažena 

min.200mm. nad nově navrženou střešní rovinu. 
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• Příčky 

Vnitřní příčky v objektu jsou stávající z keramického zdiva. Ve vnitřních dispozicích 

nebudou prováděny žádné úpravy. 

 

• Podlahy 

Při navrhované rekonstrukci nedojde k žádným úpravám podlahových konstrukcí. 

 

• Schodiště 

Nosná konstrukce stávajících schodišť v objektu je železobetonový prefabrikát v systému 

T02B-3B. Jedná se o dvouramenná schodiště s jednou mezipodestou a zábradlím ve 

schodišťovém zrcadle. Žádná z těchto částí není součástí změn nebo úprav navrhovaných 

projektem. 

 

• Výměna oken 

      Bude provedena výměna 48 oken v suterénu za nová plastová velikosti 900x600 mm. 

Vnější sklo sklepních oken bude s drátěnou vložkou. Bude provedena výměna 3 oknen ve 

vstupech za nová plastová velikosti 1520x1290.  Dále bude provedena výměna 50-ti ks 

stávajících dřevěných zdvojených oken rozměrů 1520x1660 a 54-ti ks stávajících dřevěných 

oken 2270x1660 a 18-ti balkónových oken 2270/2400x1660 za nová plastová. Okna v bytech 

budou opatřena vnitřními parapetními plastovými deskami. Plastová okna jsou navržena 

z pětikomorového rámu s izolačním dvojsklem U = 1,1 W/m2K. Nová plastová okna musí 

splňovat požadavek mikroventilace a infiltrace (hlavně v kuchyních, kde jsou instalována 

plynová zařízení) dle ČSN EN 1775 a plyn. předpisu TPG 70401. Bude provedena vnitřní 

štuková omítka vč. výztužné tkaniny a následné vymalování nově omítnutých stěn a stropů. 

Při osazení okenních výplní budou použity APU-lišty, které budou po aplikaci omítky 

odstraněny. Otvírání a členění oken bude zachováno. Barva oken bude bíla. 

 

• Výměna dveří 

Stávající vstupní dveřní portály budou odstraněny. Nové výplně budou vyrobeny z 

hliníkových z tříkomorových  izolačních rámů a budou zaskleny tepelněizolačním dvojsklem 

s bezpečnostní fólií a rozměrově budou odpovídat stávajícím otvorům. Barva dveří bude bíla.  
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• Tepelné izolace 

Jedna z hlavních sanačních prací je dodatečné zateplení objektu. Všechny fasádní stěny 

budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Izolantem je polystyren tl.120mm. 

Finální vrstva bude provedena z probarvené silikátové tenkovrstvé omítky. V místech 

okenních nadpraží a ostění bude použit zeslabený polystyren XPS tl.30mm, který bude 

dotažen k okenním rámům. U okenních rámů bude použitá plastová APU-lišta. Zateplovací 

systém bude založen 1000mm nad terénem na plechové soklové liště. Suterénní stěny budou 

po obnažení opatřeny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl.120mm, která bude 

zároveň sloužit jako ochrana stávajících hydroizolačních vrstev. Extrudovaný polystyren bude 

vytažen do úrovně 1000mm nad terén k soklové liště. Vzhledem k tomu že vstup není chráněn 

nehořlavou stříškou ( z betonu) šířky 1 metr, bude proveden po celé výšce objektu pás 

z minerální vlny na šířku vstupních dveří nad všemi vstupy do objektu v tloušťce 120mm.  

 

 

• Vnější povrchy 

Vnější omítka bude provedena jako tenkovrstvá silikátová omítka, která bude součástí 

ETICS. Zateplení bude provedeno v tloušťce 120mm jako systémová skladba dle 

technologických předpisů výrobce. Jako finální vrstva celého souvrství bude silikátová 

probarvená omítka. Zateplovací systém bude založen 1000mm nad terénem na plechové 

soklové liště. Suterénní stěny budou po obnažení opatřeny tepelnou izolací z extrudovaného 

polystyrenu tl.120mm, která bude zároveň sloužit jako ochrana stávajících hydroizolačních 

vrstev. Extrudovaný polystyren bude vytažen do úrovně 1000mm k soklové liště. Sokl bude 

mít povrchovou úpravu z nakašírované cementové stěrky překryté omítkou z barevných 

kamínků („marmolit“). 

 

• Vnit řní povrchy 

Vnitřní povrchy v objektu zůstanou beze změn. Bude provedena pouze oprava a zednické 

zapravení ostění, nadpraží a parapetů okenních výplní po jejich výměně. 

 

• Zámečnické konstrukce 

Zahrnují nová balkónová zábradlí včetně kotvení. U každého vstupu do objektu bude 

osazena dvojice čistících rohoží (vnější a vnitřní) o rozměrech stávajících čistících rohoží 
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(800x500). V rámci zateplení budou vyměněny mřížky z bytových spíží za rozměrově a 

typově shodné s eloxovanou povrchovou úpravou v barvě fasády. 

 

• Klempířské konstrukce 

Klempířské konstrukce budou nově provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Jedná 

se o dešťové svody, střešní žlaby a jejich ukotvení k objektu, oplechování výlezu na střechu a 

nové venkovní parapety. 

 

• Malby 

Malby vnitřních povrchů budou provedeny pouze v místech, kde budou poškozeny 

pracemi související s výměnou výplní. 

 

d) NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTR UKTURY  

 

Objekt již je napojen na zdroje energie a nevyžaduje další přípojky na infrastrukturu města. 

Veškeré stávající přípojky zůstávají, nemění se technické parametry i umístění připojovacích 

bodů. 

 

e) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

 

nevyžaduje řešení 

 

f) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Řeší bod B/4.Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí. 

 

g) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ OKOLÍ STAVBY  

 

Budou dodrženy všechny související normy. 

 

h) PRŮZKUMY A M ĚŘENÍ 

 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a studium 

stávající projektové dokumentace z roku 1961. 
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i) GEODETICKÉ PODKLADY  

 

• snímek katastrální mapy 

• původní projektová dokumentace z r. 1961 

 

j) ČLENĚNÍ STAVBY  

 

Projekt nevyžaduje členění, je řešen jako jeden celek. 

 

k) VLIV STAVBY NA OKOLÍ  

 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a zateplení fasády či další stavební úpravy nemají 

vliv na okolní stavby a pozemky 

 

l) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI PRACOVNÍK Ů 

 

Dodrží nařízení vlády č.591/2006 Sb., které nahrazuje vyhlášku č.324/1990 Sb. Viz část E 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

  

S ohledem na rozsah a charakter úprav není nutno dokládat statický výpočet. Jedná se o 

objekt stávající, do jehož nosných konstrukcí se nebude zasahovat. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Samostatně řešena ve zprávě Požárně bezpečnostní řešení, která není součástí této projektové 

dokumentace. 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

  

Při dodržení bezpečnostních opatření, platných vyhlášek a norem nebude během realizace 

výrazně narušeno životní prostředí v dané lokalitě. Použité materiály musí splňovat technické 

požadavky dané vyhl. č. 22/97 Sb, 163/02 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek a 
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nařízení. Při realizací stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady 

včetně splnění legislativních a evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby. 

 

Odpady v období výstavby: 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu  Kategorie odpadů Původu odpadu 

15 01 00 Odpady obalů    O   Zbytky při realizaci 

15 01 02 Plastový obal    O/N   Zbytky při realizaci 

15 01 04 Kovové obaly    O/N   Zbytky při realizaci 

17 01 01 Beton     O   Zbytky při realizaci 

17 02 03 Plast,keramika   O   Zbytky při realizaci 

17 04 05 Železo,ocel    O   Zbytky při realizaci 

17 05 01 Zemina,kameny   O   Zbytky při realizaci 

17 06 02 Ostatní izol.materiál   O   Zbytky při realizaci 

17 07 01 Směsný stav.demol.odpad  N   Zbytky při realizaci 

20 01 12 Barva,lepidlo,pryskyřice  N   Zbytky při realizaci 

20 03 01  Směsný komunální odpad  O    Provoz zařízení staveniště 

 

(odpady bez nebezpečných vlastnost - statní Odpady) 

(odpady s nebezpečnými vlastnostmi - Nebezpečné odpady) 

• Zneškodnění odpadů ze stavebních materiálů zajistí investor jejich dalším využitím, 

 nebo odvozem na povolenou skládku. 

• Likvidace způsobem v místě obvyklým. 

• Umístění nádob na odpad je patrné ze situačního plánu. 

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  

 

Stavební úpravy nemění účel užívání objektu.  

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU  

 

Po dobu výstavby bude okolí zatěžovat hluk stavebních strojů v rozsahu běžném pro daný typ 

stavebních prací. Po ukončení stavebních prací nebude objekt zatěžovat okolí nepřípustným 

hlukem. Objekt se nachází v centru města, objekt je stávající, stav se nemění. 
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 7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  

 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 

jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. Zateplení objektu dojde k úsporám 

tepelné energie, dojde také ke snížení energetické spotřeby energie z původních 1 445,5 

GJ/rok na 724,1 GJ/ rok. 

 

8. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

Objekt není řešen jako bezbariérový, tento bod není předmětem řešení. 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VN ĚJŠÍMI VLIVY  

 

Projekt zateplení bytového domu řeší snahu minimalizovat úniky tepelné energie a s nimi 

spojené úspory energií vynaložených na vytápění objektu. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA  

 

Při provádění stavby bude provedeno provizorní oplocení staveniště z plotových prvků, aby 

bylo zabráněno vstupu nepovolaným osobám na staveniště. V době prací na fasádě bude nad 

vstupy do objektu provedena ochrana proti případnému padajícímu materiálu. V době 

výkopových prací bude zajištěn bezpečný přístup do objektu. 

  

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY(OBJEKTY)  

 

Není předmětem zpracovávaného řešení. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

a) Charakteristika staveniště Informace o rozsahu staveniště a stavu staveniště, 

předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy 

a přístupy na staveniště 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

c) Napojení staveniště na energie 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti zdraví třetích osob a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

i) Vliv stavby na životní prostředí 

j) Orientační lhůta výstavby 
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a) INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠT Ě A STAVU STAVENIŠTĚ, 

PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠT Ě, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ 

DEPONIE A MEZIDEPONIE,  P ŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

 

Rozsah staveniště – 624 m² (viz situace staveniště) 

Staveniště nezasahuje do sousedních pozemků. Nastane-li v průběhu výstavby potřeba 

k rozšíření staveniště na okolní pozemky, je nutné dohodnout se s majiteli těchto pozemků 

podmínky, za kterých bude možné využít části jejich pozemků pro účely stavby (umístění 

lešení, případný dočasný zábor pro skladování matriálu apod.) 

 

b) VÝZNAMNÉ SÍT Ě TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

V těsné blízkosti budovy se nachází řada podzemních sítí. Tyto budou před zahájením 

výkopových prací jednotlivými správci vytýčeny. Při zateplení spodní stavby objektu dojde k 

dotčení některých inženýrských sítí a přípojek. Stavební lešení bude umístěno v ochranném 

pásmu některých vedení inženýrských sítí. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně a 

zejména v předpokládaných místech napojení na přípojky sítí se bude postupovat se zvýšenou 

opatrností. 

 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ENERGIE 

 

Pro napojení staveništní přípojky elektro a vody bude po dohodě s investorem využito 

stávajících přípojek do objektu napojením za elektroměr, resp. vodoměr. Odvodnění 

staveniště vzhledem k jeho charakteru není potřeba řešit. 

 

d) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI ZDRAVÍ T ŘETÍCH OSOB A OCHRANY 

ZDRAVÍ T ŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S 

OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Na hranici staveniště budou umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám, 

případně bude staveniště obehnáno výstražnou páskou. Výkopy budou ohrazeny a označeny 

dle platných předpisů o BOZP při stavebních pracích. 

Nepředpokládá se výsky osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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e) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPE ČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJM Ů 

 

Během stavby nedojde k narušení veřejného prostranství. 

 

f) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A 

STÁVAJÍCÍCH OBJEKT Ů 

 

V projektu jsou použity standardní stavební materiály a konstrukce. Dodavatel bude mít 

vypracovány technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních prací. Kontejnery pro 

uložení suti a recyklovatelných materiálů budou umístěny na zpevněnou plochu u západní 

fasády (vyznačena rezerva na situaci staveniště). Na travnaté ploše bude umístěna 

mezideponie výkopku.  Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, 

zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 

přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. 

 

g) POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující základy 

(nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení stavebních prací budou buňky odvezeny. 

Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení. 

 

h) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPE ČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠT ĚNÍ DALŠÍCH 

PODMÍNEK BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat požadavky bezpečnostních předpisů dle 

vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a všechny související předpisy a normy, týkající se 

BOZP a požární ochrany. 
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Zpracování plánu BOZP se provádí  na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů:  

a) předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů přepočtu na jednu fyzickou osobu  

b) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve  

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20  

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.  

c) při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému  

ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  

Příloha 5;  

d) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.  

e) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení.  

f). Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  

 

Základními podkladovými materiály pro zpracování Plánu jsou:  

- projektová dokumentace pro stavební povolení  

- platná legislativa na úseku BOZP  

 

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci stavby a také 

pro osoby, které s vědomím zadavatele nebo zhotovitele na stavbě vyskytují.  

 

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí: 

Neznalost zhotovitelů neumožňuje detailně dořešit veškeré informace o jednotlivých rizicích, 

které se v průběhu výstavby mohou v souvislosti s použitými technologiemi výstavby 

vyskytnout, proto je nutné plán před zahájením stavební činnosti aktualizovat a to:  

 

• Rizika vyplývající z pracovní činnosti jednotlivých zhotovitelů  

• Harmonogram pracovní činnosti  

• Seznam zhotovitelů  

V průběhu výstavby má být problematika BOZP aktualizována, přizpůsobována skutečnému 

stavu stavby. Za aktualizaci odpovídá zadavatel stavebních prací.  
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Povinnosti zadavatele stavebních prací  

1. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 

přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

2. Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby 

současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.  

3. Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 

staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost.  

4. Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 

součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.  

5. V případech, kdy při realizaci stavby  

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních  

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen nejpozději do 8 dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát práce Oznámení o 

zahájení prací (dále jen Oznámení), jehož náležitosti stanoví přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb.  

 

Místně příslušným OIP stavby je:  

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj  

Živičná 1123/2 , 702 69 Ostrava  

Telefon: +420 950 143 711  

Fax: +420 596 110 164  

E-mail: ostrava@oip.cz  

www.suip.cz/oip10  

 



Diplomová práce 2010 

21 
 

6. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 

změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 

odkladu jeho aktualizaci.  

7. Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením 

potřebných údajů.  

Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  

 

 

Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 

 

1. Všeobecné povinnosti zhotovitelů 

a) Nejpozději do8dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. (pokud je 

určen).  

b) Zvolí osobu odpovědnou za dodržování BOZP na jejich pracovišti (např. stavbyvedoucí). 

Tato osoba bude komunikovat s koordinátorem BOZP na staveništi a poskytovat mu 

součinnost.  

c) Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 

svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména:  

 

-včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP a 

jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup stavebních prací, nástup 

nových zhotovitelů)  

-zúčastňovat se zpracování Plánu a tento Plán dodržovat,  

-včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram výstavby, použité 

technologie)  

-brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 

rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu.  

-seznámit všechny dodržování své pracovníky a subdodavatele s plánem BOZP, zajistit jeho  

-zúčastňovat se kontrolních dnů  
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d) Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci. 

e) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č.137/1998 Sb. a dalším požadavkům na staveniště 

stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

f) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 

podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

 

g) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému 

bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště,předáno a který je převzal. V zápise o předání a 

převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

pracovišti. 

h) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení 

(dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků 

zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

i) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy stanovené v příloze č.3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na 

staveništi plánují nebo provádějí: 

 

1) práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 

jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 

prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem 

č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a které zahrnují vytýčení tras technické 

infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

2) práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 

přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen 

"betonářské práce"),  

3) práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly,  

tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 

konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 
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dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"),  

 

4) práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 

dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 

například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 

technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"),  

5) práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její 

části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 

stanovených zákonem č.183/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "bourací práce"),  

6) svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, podle vyhlášky č. 87/2000 Sb.,  

7) lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce,  

8) práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například 

malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, 

kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich 

částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav 

(dále jen "udržovací práce"),  

9) sklenářské práce,  

10) práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky,  

 

k) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy stanovené v Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci a v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

l) V případě, že bude prováděna práce na stavbě, která v tomto plánu není zahrnuta a nebudou 

u ní stanoveny bezpečnostní opatření, musí dotyčný zhotovitel před zahájením prací tuto 

změnu projednat s koordinátorem BOZP.  

 

Povinnosti Koordinátora BOZP na staveništi: 

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 

se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. 

Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby stanovuje zákon č. 

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zajištění BOZP při přípravě stavby 
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Při přípravě stavebních prací musí každý zhotovitel provést následující činnosti: 

• Zajištění označení a ohrazení staveniště (Přenosné oplocení, přenosné dílcové zábradlí, 

bezpečnostní značky – Pozor staveniště, Zákaz vstupu nepovolaným osobám, Zákaz vjezdu 

mimo vozidel stavby atd.)  

• Pro práci ve výškách zajistit lešení, žebříky, OOPP pro práci ve výškách, určit kotvící body 

pro ukotvení fasádního lešení. 

• Vymezení a označení prostoru pro skladování materiálu, pro umístění zařízení staveniště  

• Zajistit vybavení staveniště prostředků první pomoci – lékárničky a hasících přístrojů, které 

splňují všechny předepsané požadavky.  

• Seznámit všechny zhotovitele, pracovníky a osoby, které se budou pohybovat po staveništi s 

plánem BOZP.  

• Na všechny rizikové práce budou vypracovány technologické postupy.  

• Prokazatelně seznámit všechny pracovníky s riziky vyplývající z jejich pracovní činnosti, s 

technologickými a pracovními postupy. 

• Seznámit pracovníky s používáním OOPP, návodů výrobců strojů a zařízení, provozních 

předpisů,předpisů pro montáž lešení atd. 

• Provést kontrolu dokumentace – platné lékařské prohlídky, profesní osvědčení atd. 

• Provést kontrolu strojů a zařízení – revize, technické prohlídky atd. 

• Zajištění BOZP v průběhu stavby  

 

Před zahájením stavební činnosti je nutné provést: 

• Ohraničit a označit prostor staveniště. Prostor staveniště bude zajištěn oplocením a označen  

bezpečnostními značkami „Zákaz vstupu“, a „Pozor staveniště“. 

• Označit zařízení staveniště, místo skladování, parkování atd. 

• Před zahájením prací ve výškách zkontroluje odpovědná osoba lešení zda splňuje všechny 

bezpečnostní požadavky, žebříky, OOPP proti pádu zda splňují všechny bezpečnostní 

požadavky, pracovníci budou prokazatelně seznámeni s místem ukotvení. 

• Provést revize el. zařízení, uzemnění buněk atd. 

• Přidělit pracovníkům OOPP(výstražné vesty, ochranné přilby, pracovní obuv atd.) 

• Prokazatelně seznámit pracovníky s umístěním prostředků první pomoci(lékárničky, hasicí  

zařízení atd.) 

• Prokazatelně seznámit pracovníky s hlavními uzávěry(plynu, vody) a s chováním při vzniku  

mimořádné události. 
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V průběhu stavební činnosti je nutné provést: 

• Na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů musí být vymezen 

pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se vzájemně neohrožovali. 

• Pracovníci nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu. 

• Pokud chtějí pracovat, vcházet na jeho pracoviště musí se nahlásit vedoucímu pracovníkovi 

daného zhotovitele. Ten je seznámí s riziky, které se na jeho pracovišti vyskytují a vzájemně 

se dohodnou na dalším postupu prací a odstranění vzniklých rizik. Všichni vedoucí pracovníci 

budou také o těchto činnostech a rizicích prokazatelně informovat své pracovníky. 

• Lešení bude vždy splňovat bezpečnostní požadavky, od lešení bude vypracován předávací 

protokol, kde bude řečeno, že splňuje všechny bezpečnostní požadavky a budou prováděny 

pravidelné kontroly. 

• Před opuštěním místa práce bude otvor, kde hrozí riziko pádu nebo přepadnutí zajištěn 

přenosným dílcovým zábradlím nebo zábranou umístěnou minimálně 1,5m od hrany pádu. 

• Dočasné el. vedení bude chráněno proti mechanickému poškození (vyvěšením, chráničkou) 

• Při použití nářadí, strojů a zařízení musí pracovníci používat stanovené OOPP(ochranné 

brýle, štít, rukavice atd.) a dodržovat návody na použití. 

• Montážní práce na el. zařízení a ostatních inženýrských sítí smějí provádět jen osoby, které  

mají na tuto činnost oprávnění. 

• Všechny nádoby s kapalinou budou řádně označeny názvem dané kapaliny(např. užitková 

voda, pitná voda atd.) 

• Chemické látky a přípravky, ropné látky budou skladovány v předepsaných a k tomu účelu 

provedených obalech.(Zákaz přelévání do PET lahví). 

• Při svařování nebo práci s otevřeným ohněm budou mít pracovníci v blízkosti hasící přístroj 

• Provádět pravidelné kontroly značení jednou týdně, odpovídá pověřená osoba od zhotovitele 

• Provádět kontroly na úseku BOZP 

 

Rizikové práce a činnosti 

Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby identifikovány činnosti 

představující zvýšenou míru rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V rámci výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví podle Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

které budou prováděny na staveništi: Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné 

hloubky více než 10 m. 
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Ochranná opatření: 

• bude vypracován technologický postup 

• při individuálním zajištěním (při použití systémů pro zachycení pádů a určení kotvících 

míst). 

• pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce 

• všechen materiál, předměty budou zajištěny proti pádu 

• další opatření -viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení.  

Ochranná opatření:  

• zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 331310,  

ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482,  

ČSN 33 2000-3  

• zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod  

napětím podle ČSN EN 50110-1, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33  

2000-3  

• zajištění ochrany při práci na plynových zařízeních, na zařízení smí provádět opravy a  

úpravy pouze organizace mající potřebná oprávnění, viz Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.  

• při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup  

stanovený výrobcem ČSN 386405, ČSN 386420  

• další opatření – viz: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského  

úřadu č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 395/2003 Sb., Nařízení  

vlády č. 591/2006 Sb.  

 

Práce spojené s montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  

Ochranná opatření:  

• pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup  

• musí být vymezen nebezpečný prostor  

• další opatření -viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Vyhláška č.19/1979 Sb.  
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Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví , které budou prováděny na staveništi:  

 

 

Souběžná práce více zhotovitelů  

Ochranná opatření:  

• povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů  

• seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů  

• vymezení pracovišť jednotlivých zhotovitelů,přikřížení prací informovat koordinátora 

BOZP.  

• další opatření -viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10 m.  

Ochranná opatření:  

• zajištění proti pádu osob zdvihací plošinou nebo technickou konstrukcí (předepsané  

kolektivní zajištění -zábradlí), žebříky používat do výšky 5 m, při individuálním zajištěním 

(při použití systémů pro zachycení pádů a určení kotvících míst) bude před započetím prací 

informován koordinátor BOZP  

• pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce  

• další opatření -viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

 

Skladování a manipulace s chemickými látkami a přípravky:  

Ochranná opatření:  

• skladovat chemické látky a přípravky jen za podmínek stanovených výrobcem  

• prokazatelně poučit pracovníky o vlastnostech látky nebo přípravku(zápis do stavebního 

deníku)  

• přidělit pracovníkům OOPP předepsané výrobcem  

• kontrolovat použití OOPP  

• další opatření – viz Zákon č. 356/2003 Sb.,bezpečnostní listy, značení na obalu atd.  

 

Skladování a manipulace s materiálem  

Ochranná opatření:  

• skladovat materiál podle podmínek stanovených výrobcem  

• skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné  
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• místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná  

• další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 

V případě, že bude prováděna práce na stavbě, která v tomto plánu není zahrnuta a nebudou u 

ni stanoveny bezpečnostní opatření, musí dotyčný zhotovitel před zahájením prací tuto změnu 

projednat s koordinátorem BOZP.  

 

Základní požadavky na staveniště  

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou vykonávány v blízkosti obydlí, budou v době od 

22.00 – 7.00 hod. zakázány práce o hlučnosti nad 50dB.  

 

1) Základní bezpečnostní požadavky na stavbě  

Povinnost používat výstražnou vestu, ochranná přilbu, obuv, pracovní oděv, (vesta nebo oděv 

s výstražnými prvky /zřetelná identifikace pracovníků/) a další osobní ochranné pracovní 

prostředky, které přidělil zaměstnavatel např. ochranu zraku(brýle),ochranu sluchu(sluchátka).  

 

2) Zabezpečení staveniště  

Místa provádění pracovní činnosti musí být zajištěny přenosným dílcovým zábradlím a 

označeny „Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám“ na všech vstupech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být 

označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.  

 

3) Vstup na staveniště  

Všechny osoby, které vstupují na staveniště musí být seznámeny s plánem BOZP a s riziky na 

daném pracovišti. Pohyb po staveništi bude schválen investorem nebo zhotovitelem a bude v 

doprovodu odpovědné osoby( např. stavbyvedoucí, koordinátor atd.) a všechny osoby budou 

dodržovat jejich nařízení.  

Všichni pracovníci před vstupem na stavbu musí být prokazatelně seznámeni(podpis) s 

plánem BOZP, s riziky vyplývající z jejich pracovní činnosti. Dále musí splňovat lékařskou a 

odbornou způsobilost pro danou pracovní činnost, musí znát zásady první pomoci, musí být 

informováni, kde se nachází prvky první pomoci.  

 

4) Požadavky na identifikaci na staveništi  



Diplomová práce 2010 

29 
 

Všichni zaměstnanci na stavbě musí být zřetelně označeni -na pracovním oděvu,reflexní vestě 

a to názvem, případně logem svého zaměstnavatele. 

V případě, že nebude možné zaměstnance identifikovat pro jakou společnost(zhotovitele) 

pracuje bude vykázán ze staveniště.  

 

Veškerá  zařízení staveniště, nádoby s kapalinami budou řádně označeny(dočasný sklad 

NCHLP, shromaždiště odpadů, sklad apod).  

 

5) Vybavení staveniště, prostředky záchranného systému  

Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:  

-Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků  

-Stavební deník (aktuální evidence pracovníků)  

-Technologické, pracovní postupy  

-Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro prováděná 

činnosti na této stavbě  

-Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.)  

-Kniha úrazů  

-Bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány  

-Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při výstavbě vznikají.  

Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky pro poskytnutí první 

pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární 

ochrany.  

Na stavbě musí být umístěny prostředky pro likvidaci havárie(havarijní balíček). Základní 

prostředky – okapové vany,gumové rukavice,sorpční rohož, sorpční drť, utěsňovací pasta, atd.  

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích  

Udržovací práce jsou při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení. Mezi tyto  

práce patří například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů,  

dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i  

montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, 

kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce").  

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách 

staveb a jejich vybavení se považuje:  
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1. Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými 

osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze.  

2. Provádění prací a činností při udržovacích pracích mohou osoby pouze po seznámení s 

Plánem BOZP na staveništi a Informaci o rizicích zhotovitelů při souběžné práci na jednom 

staveništi.  

3. Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření 

stanovené Plánem BOZP.  

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje:  

1. Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 

dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k 

určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací.  

2. Používání žebříků v souladu s požadavky Nařízení vlády č.362/2005 Sb.  

 

Další požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích při udržovacích pracích:  

 

1. Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření 

stanovené v Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

2. Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření 

stanovené právními předpisy pro určitou práci.  

 

Přehled právních předpisů  

1) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.  

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.  

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

4) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.  

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.  

6) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění.  

7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.  

8) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.  

9) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.  
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10) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

12) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

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

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

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

14) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

15) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění.  

 

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl 

stanoven k datu zpracování Diplomové práce s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci 

těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech souvisejících 

zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN.  

Při zahájení realizace stavby musí být tento přehled aktualizován a pravidelně doplňován! 

 

 

 

i) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘI VÝSTAVB Ě 

 

Při realizaci bouracích a stavebních prací musí být na možné minimum omezena hlučnost a 

prašnost. Při realizací stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady 

včetně splnění legislativních a evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby. V 

rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládání z odpady: 

 - minimalizace vzniku 

 - využití v místě vzniku 

 - využití u jiné organizace 

 - recyklace 

 - termické zneškodnění 

 - skládkování 
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Vykopaná zemina bude po provedení zateplení spodní stavby vrácena na původní místo, 

nepředpokládá se přebytek zeminy. Odpady vzniklé po dobu výstavby (železný šrot, papír) 

budou druhotně využity, na stavbě nebudou vznikat meziskládky a vznikly odpad se po 

naplnění kontejneru odveze na skládku. Kontejnery budou označeny druhem odpadů, pro 

který jsou určeny. Materiál, který není možné recyklovat, bude uložen na řízenou skládku. 

Dřevo neznečištěné nátěry bude poskytnuto lokálním kotelnám ke spálení, ostatní dřevěné 

konstrukce budou uloženy na skládku. Likvidace odpadů kategorie N bude smluvně 

zabezpečena u odborných firem. 

 

Orientační bilance odpadů 

  Orientační 
množství 

        Obvyklý způsob likvidace 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
obsahující  nebezpečné látky 

N 0,8 t Uložení na skládku 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 1 t Recyklace, uložení na skládku 

17 02 01 Dřevo O 0.1 t Spálení 
     
17 02 03 Plasty O 0,1 t Recyklace, uložení na skládku 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami 
znečištěné 

N 0,3 t Uložení na skládku 

17 04 02 Hliník O 0,1 t Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O 2 t Recyklace 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, 
uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

N 0,05 t Uložení na skládku 
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j) ORIENTA ČNÍ LH ŮTA VÝSTAVBY 

 

Lhůta stavebních prací je 5 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby bude ukončen 

investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení 

staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 

dokumentace. 

 

Předpokládaný průběh prací: 

   Zahájení prací:  05/2011 

   Dokončení stavby:  10/2011 
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F. 1-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

a)  Účel a popis objektu 

b)  Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 

okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace  

c)  Orientační statistické údaje o stavbě 

d)  Technické a konstrukční řešení 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

f)  Způsob založení objektu 

g)  Vliv stavby na životní prostředí  

h)  Dopravní řešení 

i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí 

j) Obecné požadavky na výstavbu 
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a) ÚČEL A POPIS OBJEKTU 

 

Revitalizace objektu je navržena s přihlédnutím k individuálním požadavkům investora a jeho 

ekonomickým výsledkům při respektování stavebního zákona a prováděcích předpisů.  

Stavební práce budou realizovány z podnětu investora. Jedná se o zateplení fasády, výměnu 

původních oken, zateplení ploché střechy a další drobné úpravy. Stavba určená k regeneraci je 

stávající panelový objekt realizovaný v roce 1963 v konstrukční soustavě T-02B. Objekt 

slouží k bydlení osob. Na základě provedení zamýšlených prací dojde ke zlepšení kvality 

bydlení. 

 
 

b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZI ČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 

A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, V ČETNĚ ŘEŠENÍ 

PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNO STÍ 

POHYBU A ORIENTACE  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sanaci objektu a zlepšení technických vlastností stávajícího 

objektu, nedochází k dispozičním změnám v objektu ani ke změnám jeho tvaru. Zásahem do 

vzhledu objektu bude pouze výměna okenních výplní a aplikace kontaktního zateplovacího 

systému. 

 

Dům je postaven na obdélníkovém půdoryse a je tvořen třemi sekcemi, z nichž každá má 

samostatný vstup. V každé sekci je 12 bytových jednotek. Vstup do objektu je zajištěn ze 

západní a východní strany. Bytové jednotky jsou orientovány západovýchodním směrem. 

Komunikaci mezi jednotlivými podlažími zajišťují dvouramenná schodiště. 

  

Z architektonického hlediska se jedná o provedení nového barevného řešení fasád, což zlepší 

vzhled celé budovy a její vliv na okolní stavby. Navrhované možné výtvarné řešení: barevnost 

nové fasády -  spodní část domu (od terénu cca –1,500 do výšky +3,000) je navržena šedá 

barva fasády. Převažující část fasády (od +3,000 pod spodní část střešní římsy +8,850) je pak 

navržena v barvě cihlově červené. Střešní římsa bude ze spodní a čelní strany opět šedé barvy 

(stejný odstín, jako spodní část domu) Skutečný odstín barev vybere investor na stavbě z 

předložených vzorků na fasádě. 
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c)  ORIENTAČNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVB Ě 

  

Objekt je tvořen třemi řadovými sekcemi – č.p.976, č.p.977, č.p.978,  

Obsahuje 36 bytových jednotek. 

 

Bilance ploch: 

 obestavěná plocha     621,6 m² 

 podlažní plocha     3108 m² 

 

Projekt nemění stávající umístění, ani velikost výplní otvorů, tudíž nedochází ke změně 

oslunění bytů. 

 

 

d)  TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ 

  

Jedná se o rekonstrukci obytného panelového domu. Konstrukčně je objekt řešen v 

blokopanelové soustavě T-02B-3B. Budova má čtyři nadzemní podlaží se 36ti bytovými 

jednotkami. V suterénu se nachází sklepní boxy a prostory domovního vybavení (prádelna, 

sušárna a kočárkárna). Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,0m. Podélné obvodové 

stěny jsou nosné ze struskopemzobetonu tl.300mm. Stropy jsou tvořeny betonovými 

dutinovými panely tl.215mm. Dům má je rozdělen na tři samostatné sekce (vstupy). 

 

  

d1)  Bourací a demontážní práce 

 

Bourací a demontážní práce představují : 

� demontáž klempířských prvků 

� demontáž stávajících oken a vstupních portálů 

� demontáž balkónového zábradlí 

� demontáž hromosvodů na fasádě a střeše 

� demontáž okapového chodníku 
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d2) Výměna oken 

 

 Bude provedena výměna 48 oken v suterénu za nová plastová velikosti 900x600 mm. Vnější 

sklo sklepních oken bude s drátěnou vložkou. Bude provedena výměna 3 oknen ve vstupech 

za nová plastová velikosti 1520x1290.  Dále bude provedena výměna 50-ti ks stávajících 

dřevěných zdvojených oken rozměrů 1520x1660 a 54-ti ks stávajících dřevěných oken 

2270x1660 a 18-ti balkónových oken 2270/2400x1660 za nová plastová. Okna v bytech 

budou opatřena vnitřními parapetními plastovými deskami. Plastová okna jsou navržena 

z pětikomorového rámu s izolačním dvojsklem U = 1,1 W/m2K. Nová plastová okna musí 

splňovat požadavek mikroventilace a infiltrace (hlavně v kuchyních, kde jsou instalována 

plynová zařízení) dle ČSN EN 1775 a plyn. předpisu TPG 70401. Bude provedena vnitřní 

štuková omítka vč. výztužné tkaniny a následné vymalování nově omítnutých stěn a stropů. 

Při osazení okenních výplní budou použity APU-lišty, které budou po aplikaci omítky 

odstraněny. Otvírání a členění oken bude zachováno. Barva oken bude bíla. 

 

 

d3) Výměna dveří 

 

Stávající vstupní dveřní portály budou odstraněny. Nové výplně budou vyrobeny z 

hliníkových z tříkomorových  izolačních rámů a budou zaskleny tepelněizolačním dvojsklem 

s bezpečnostní fólií. Barva dveří bude bíla. Dveře a jejich kování budou splňovat nařízení 

vyhlášky 369/2001 Sb. 

 

 

d4) Tepelné izolace 

 

Jedna z hlavních sanačních prací je dodatečné zateplení objektu. Všechny fasádní stěny budou 

opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Izolantem je polystyren tl.120mm. Finální 

vrstva bude provedena z probarvené silikátové tenkovrstvé omítky. V místech okenních 

nadpraží a ostění bude použit zeslabený polystyren XPS tl.30mm, který bude dotažen 

k okenním rámům. U okenních rámů bude použitá plastová APU-lišta. Zateplovací systém 

bude založen 1000mm nad terénem na plechové soklové liště. Suterénní stěny budou po 

obnažení opatřeny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl.120mm, která bude 

zároveň sloužit jako ochrana stávajících hydroizolačních vrstev. Extrudovaný polystyren bude 
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vytažen do úrovně 1000mm nad terén k soklové liště. Vzhledem k tomu že vstup není chráněn 

nehořlavou stříškou (z betonu) šířky 1 metr, bude proveden po celé výšce objektu pás 

z minerální vlny na šířku vstupních dveří nad všemi vstupy do objektu v tloušťce 120mm.  

Veškeré materiály navržené pro skladbu kontaktního zateplovacího systému  (dále jen KZS) 

musí být certifikovány. Při realizaci prací na fasádě bude na požádání přítomen dodavatel 

KZS, který bude kontrolovat dodržování technologického postupu výrobce a ve spolupráci 

s investorem, dodavatelem stavebních prací a dozorem stavby bude řešit detaily při provádění 

zateplení fasády.   

 

 

d5) Vnější povrchy 

 

Vnější omítka bude provedena jako tenkovrstvá probarvená silikátová omítka, která bude 

součástí ETICS. Zateplení bude provedeno z EPS tl. 120mm jako systémová skladba dle 

technologických předpisů výrobce. Zateplovací systém bude založen 1000mm nad terénem na 

plechové soklové liště. Suterénní stěny budou po obnažení opatřeny tepelnou izolací 

z extrudovaného polystyrenu tl.120mm, která bude zároveň sloužit jako ochrana stávajících 

hydroizolačních vrstev. Extrudovaný polystyren bude vytažen do úrovně 1000mm k soklové 

liště. Sokl bude mít povrchovou úpravu z nakašírované cementové stěrky překryté omítkou z 

umělých barevných kamínků („marmolit“). Při obnažení potřené části spodní stavby se 

provede vizuální kontrola hydroizolace a v problémových místech (především v blízkosti rohů 

objektu, kde se nacházejí stávající napojovací prvky dešťové kanalizace) a v případě porušení 

stávající hydroizolace je nutné zajistit opravu v nutném rozsahu. Také je nutné provést 

pročištění, případně výměnu vadných či porušených kusů napojovacích těles, přičemž veškeré 

postupy budou bezpodmínečně konzultovány se zástupci investora. 

 

 

d6) Vnitřní povrchy 

 

Vnitřní povrchy v objektu zůstanou beze změn. Bude provedena pouze oprava a zednické 

zapravení ostění, nadpraží a parapetů okenních výplní po jejich výměně. 
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d7) Zámečnické konstrukce 

 

Zahrnují nová balkónová zábradlí včetně kotvení. U každého vstupu do objektu bude osazena 

dvojice čistících rohoží (vnější a vnitřní) o rozměrech stávajících čistících rohoží (800x500). 

V rámci zateplení budou vyměněny mřížky z bytových spíží za rozměrově a typově shodné 

s eloxovanou povrchovou úpravou v barvě fasády. 

 

 

d8) Klempířské konstrukce 

 

Klempířské konstrukce budou nově provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Jedná se o 

dešťové svody, střešní žlaby a jejich ukotvení k objektu, oplechování výlezu na střechu a 

nové venkovní parapety. 

 

 

d9) Malby 

 

Malby vnitřních povrchů budou provedeny pouze v místech kde budou poškozeny pracemi 

související s výměnou výplní. 

 

 

e)  TEPELNĚTEHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  

 

Na základě současných společenských požadavků na hospodárné nakládání s energiemi bylo 

navrženo zateplení celé stavby kontaktním zateplením ETICS s tepelnou izolací z desek 

stabilizovaného polystyrénu (EPS) tloušťky 120 mm a minerální vlnou tl.120 mm.  Plochá 

střecha bude doplněna o tepelnou izolaci v celkové tloušťce 200mm. 

 

 

f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU  

 

Stavební úpravy nezasahují do stávajících základů objektu a ani neřeší nové konstrukce, u 

kterých by byla potřeba provedení nových základových konstrukcí 
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g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú ČINK Ů 

 

Jedná se o stavbu pro bydlení, vytápěnou centrálně, která produkuje pouze domovní, 

komunální odpad. Regenerace domu (zateplení stavby) bude provedena z certifikovaného 

zateplovacího systému. Po dokončení oprav se radikálně zlepší působení stavby na své okolí. 

Odpady, které vzniknou při realizaci stavební činnosti jsou uvedeny v bodě i, část E  - Zásady 

organizace výstavby. Tyto odpady budou likvidovány předepsaným způsobem. Dále je 

dodavatel stavby povinen po dokončení stavebních prací uvést zatravněné plochy do 

původního stavu.  

 

 

h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Nemění se. Přístup na stavbu bude ze silnice Mánesova. 

  

 

i) OCHRANA OBJEKTU P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY PROST ŘEDÍ 

 

Charakter stavebních úprav neřeší protiradonové opatření ani jiné škodlivé vlivy. 

 

 

j) DODRŽOVÁNÍ OBECNÝ POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU  

  

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí. Celý návrh řešení je navržen 

v souladu s obecně platnými předpisy pro výstavbu. Při realizaci musí být dodržován projekt, 

ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a 

technologické postupy dané výrobcem jednotlivých materiálů. 

 

 











































POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 1 Jožky Jab ůrkové JKSO 803.31
Objekt Název objektu SKP 
01 Bytový d ům Měrná jednotka m2
Stavba Název stavby Počet jednotek 2347,412
002 Jožky Jab ůrkové Náklady na m.j. 2 640
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 2 935 214 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 3 081 030 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 6 016 244 Zařízení staveniště 150 406

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 30 081

ZRN+HZS 6 016 244 Ostatní náklady neuvedené 0

6 196 731 Ostatní náklady celkem 180 487
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc. Jakub Šafran Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH
DPH 10,0 % 
Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

6 196 731 Kč
619 673 Kč

0 Kč
0 Kč

6 816 404 Kč
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002 Jožky Jab ůrkové Rozpočet : 1
01 Bytový d ům

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 70 770 0 0 0 0
18 Povrchové úpravy terénu 4 804 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 20 784 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 891 056 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 652 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 772 750 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 31 562 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 19 507 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 77 329 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 21 576 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 526 836 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 739 466 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 179 211 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 221 822 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 392 119 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 935 214 3 081 030 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 6 016 244 0
Oborová přirážka 0 0,0 6 016 244 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 6 016 244 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 6 016 244 0
Zařízení staveniště 0 2,5 6 016 244 150 406
Provoz investora 0 0,0 6 016 244 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,5 6 016 244 30 081
Rezerva rozpočtu 0 0,0 6 016 244 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Jožky Jabůrkové

180 487
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002 Jožky Jab ůrkové Rozpočet: 1
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 59,50 36,08 2 146,76

59,50
2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 101,15 629,31 63 654,71

101,15
3 174101101R00 Zásyp ruční jam, rýh, šachet se zhutněním m3 85,05 58,42 4 968,39

101,15

-16,10

Celkem za 1 Zemní práce 70 769,85
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

4 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 357,00 11,39 4 066,23

357,00
5 00572400 Směs travní parková sídlištní kg 7,50 98,40 738,00

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 4 804,23
Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní

6 167106111R00 Naklad vykopku horn 1-7 m3 17,71 38,58 683,42

17,71
7 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím maltové 

směsi Knauf m 94,52 44,64 4 219,43

32,07

31,44

14,24

12,60

4,17
8 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 94,52 168,02 15 881,47

32,07

31,44

14,24

12,60

4,17

Celkem za 61 Upravy povrch ů vnit řní 20 784,32
Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější

9 171204111R00 Ulozeni sypaniny bez zhut na skl m3 17,71 10,69 189,37

17,71
10 216904391R00 Přiíplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 40,50 115,67 4 684,64

40,50
11 451561112R00 Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 15 cm m2 59,50 139,03 8 272,29

59,50
12 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 462,23 28,70 13 266,13

80,68

25,92

203,48

133,73

0,12*(56+11,1)*2*1+(0,12*(56+11,1)*2*1)*0,1

BALKONY spodní strana:

0,90*2,50*18

18*(2,27+1,66+2,4)*0,125

48*(0,9+0,6*2)*0,125

6*(1,52+2,02*2)*0,125

0

nabývající zemina po zateplení  stěn:

53*1,52*1,66

53*(1,52+1,66*2)*0,125

45*(2,27+1,66*2)*0,125

18*(2,27+1,66+2,4)*0,125

48*(0,9+0,6*2)*0,125

6*(1,52+2,02*2)*0,125

začištění kolem oken:

OKAPOVÝ CHODNÍK:(56+11,10+0,70*2-1,50*6)*2*0,50

otvory: 18*(2,27*1,66+0,84*0,85)

48*0,9*0,6

54*2,27*1,66

53*(1,52+1,66*2)*0,125

45*(2,27+1,66*2)*0,125

začištění kolem oken:

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Jožky Jabůrkové

OKAPOVÝ CHODNÍK:(56+11,10+0,70*2-1,50*6)*2*0,50

(56+11,10+0,70*2-1,50*6)*2*0,85

(56+11,10+0,70*2-1,50*6)*2*0,85

tloušťka izolace:

-0,12*(56+11,1)*2*1

ZDEVAST.TRÁVNÍK V PRUHU Š 3,0 M:(56+11,10+0,70*2-
1,50*6)*2*3,00

0

nabývající zemina po zateplení  stěn:

0,12*(56+11,1)*2*1+(0,12*(56+11,1)*2*1)*0,1
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002 Jožky Jab ůrkové Rozpočet: 1
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Jožky Jabůrkové

18,42
13 622405333S KZS Cemix Therm E XPS tl 30mm m2 81,99 710,00 58 212,90

81,99
14 622405393S KZS Cemix Therm E XPS tl 120mm m2 224,06 1 410,00 315 921,22

268,40

-25,92

-18,42
15 622405393S KZS Cemix Therm E EPS tl 120 mm m2 1 113,18 1 120,00 1 246 763,39

1 701,66

-152,16

-80,68

-203,48

-133,73

-18,42
16 622405494S KZS Cemix Therm M min.vlna-PV tl.100 m2 80,75 1 390,00 112 243,06

152,16

-52,99

-18,42
17 622459141R00 Vyrovnání nerovnosti fasády lepidlem v tl.10mm m2 1 533,74 85,74 131 503,00

1 970,06

-80,68

-203,48

-133,73

-18,42

Celkem za 62 Úpravy povrch ů vnější 1 891 055,98
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
18 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 40,50 228,79 9 266,00

40,50
19 632459115R00 Příplatek za polymercementovou přísadu m2 40,50 23,67 958,64

40,50
20 632621122R00 Penetrace podkladu disperzí m2 40,50 180,82 7 323,21

40,50
21 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2 59,50 489,15 29 104,43

59,50

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 652,27
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
22 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 272,44 25,40 6 919,98

272,44
23 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 1 701,66 62,98 107 170,29

1 701,66
24 941941192RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení 

pronajaté m2 5 104,97 70,42 359 491,85

5 104,97
25 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 1 701,66 40,15 68 321,49

0,90*2,50*18

OKAPOVÝ CHODNÍK:(56+11,10+0,70*2-1,50*6)*2*0,50

54*2,27+18*1,45+48*0,9+53*1,52

fasáda celkem:(56+11,1)*2*12,680

pro 3 měsíce:(56+11,1)*2*12,680*3

BALKONY vrchní strana:

0,90*2,50*18

BALKONY vrchní strana:

-21*1,52*1,66

-6*1,52*2,02

předběžná cena 5% z plochy:

fasáda celkem:(56+11,1)*2*12,680+(56+11,1)*2*2

odpočty:

otvory:-18*(2,27*1,66+0,84*0,85)

-54*2,27*1,66

-53*1,52*1,66

-6*1,52*2,02

BALKONY vrchní strana:

0,90*2,50*18

otvory:

sokl:(56+11,1)*2*2

otvory: - 48*0,9*0,6

-6*1,52*2,02

fasáda celkem: (56+11,1)*2*12,680

odpočty:

minerální vlna: -12,680*2*6

otvory:-18*(2,27*1,66+0,84*0,85)

-54*2,27*1,66

-53*1,52*1,66

-6*1,52*2,02

minerální vlna:12,680*2*6

6*1,52*2,02

balkony:

0,90*2,50*18*2+(0,73*2+2,5)*0,25
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002 Jožky Jab ůrkové Rozpočet: 1
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Jožky Jabůrkové

1 701,66
26 944976001R00 Ochranná záchytná síť - osíťování lešení m2 1 701,66 85,43 145 372,47

1 701,66
27 944976001R00 Ochranná záchytná síť - osíťování lešení m2 1 701,66 50,23 85 474,18

1 701,66

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 772 750,26
Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách
28 55325013 Větr.mřížka s trub d.100mm (1/O) vč.síťky proti pt ks 80,00 210,00 16 800,00
29 953941411R00 Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 kus 80,00 184,52 14 761,60

Celkem za 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 31 561,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí
30 965081813R00 Bourání dlaždic cementových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 40,50 71,04 2 877,12

40,50
31 979019100U00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 13,44 175,00 2 351,35
32 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 13,44 121,59 1 633,72
33 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 13,44 254,08 3 413,90
34 979089100U00 Odvoz suti do 1 km 337 t 13,44 337,00 4 528,03
35 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 13,44 350,00 4 702,71

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 19 506,83
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
36 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 146,25 528,75 77 328,58

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 77 328,58
Díl: 711 Izolace proti vod ě

37 711401101R00 Kontaktní stěrka pro izolace rohožemi m2 40,50 43,94 1 779,57

40,50
38 711401111R00 Izolace a dilatace rohoží DITRA m2 40,50 479,44 19 417,32

40,50
39 712300831R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé m2 40,50 8,47 343,04

40,50
40 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,06 599,48 35,97

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 21 575,89
Díl: 712 Živi čné krytiny
41 712300841RT1 Odstranění mechu ze střech plochých do 10° b ěžný stupeň 

znečištění m2 703,56 9,78 6 880,82

703,56
42 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 2,49 755,58 1 881,85
43 712370010RAC Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie Fatrafol 

804 tl. 2,0 mm m2 703,56 736,36 518 073,44

703,56

Celkem za 712 Živi čné krytiny 526 836,11
Díl: 713 Izolace tepelné
44 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 40,50 26,34 1 066,77

40,50
45 713141311R00 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy m2 703,56 191,97 135 062,41

703,56
46 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,11 711,76 80,14
47 28375452 Polystyren extrudovaný PERIMATE m2 40,50 670,12 27 139,86

BALKONY vrchní strana:

0,90*2,50*18

BALKONY vrchní strana:

0,90*2,50*18

BALKONY vrchní strana:

0,90*2,50*18

střecha:57,2*12,3

střecha:57,2*12,3

BALKONY vrchní strana:

0,90*2,50*18

střecha:57,2*12,3

BALKONY vrchní strana:

0,90*2,50*18

fasáda celkem:(56+11,1)*2*12,680

(56+11,1)*2*12,680

fasáda celkem:(56+11,1)*2*12,680
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002 Jožky Jab ůrkové Rozpočet: 1
01 Bytový d ům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Jožky Jabůrkové

40,50
48 28375793 Deska polystyren. POLYDEK EPS150 G200S40 tl.100 mm

m2 1 407,12 409,43 576 117,14

1 407,12

Celkem za 713 Izolace tepelné 739 466,33
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
49 764251403R00 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. rš 30 mm m 140,00 283,08 39 631,20
50 764251491R00 Montáž žlabů z Ti Zn podokapních čtyřhranných m 140,00 92,84 12 997,60
51 764351811R00 Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 350mm m 140,00 19,21 2 689,40
52 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 272,44 26,48 7 214,21

272,44
53 764454203R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 80,00 215,13 17 210,40
54 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 84,00 22,35 1 877,40
55 764510450R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm m 272,44 342,04 93 185,38

272,44
56 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1 707,45 2,58 4 405,23

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 179 210,82
Díl: 766 Konstrukce truhlá řské
57 766621264R00 okno plastové 5komotové zasklení 1,1w/m2K do1m2 kus 48,00 2 900,00 139 200,00
58 766622221R00 demontáž oken dřevěných kus 173,00 350,09 60 565,57

173,00
59 769000000R00 Montáž plastových oken kus 173,00 824,39 142 619,47

173,00
60 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1 080,00 2,11 2 278,80
61 61143020 okno plastové 5komotové zasklení 1,1w/m2K do2,5m2 kus 53,00 4 660,24 246 992,72
62 61143090 okno plastové 5komotové zasklení 1,1w/m2K do 4m2 kus 54,00 6 353,93 343 112,22
63 61143158 okno pl. bal. 5komotové zasklení 1,1w/m2K do 5m2 kus 18,00 15 947,38 287 052,84

Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské 1 221 821,62
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
64 210191021R00 Montáž AL dveří pro vstup, s AL rámem kus 6,00 887,04 5 322,24
65 767642120R00 Demontáž dveří,oc.zárub. 2kříd kus 6,00 649,07 3 894,42
66 767995104R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg kg 3 364,02 64,66 217 517,35

3 364,02
67 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 696,60 21,33 14 858,48

696,60
68 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,76 152,06 115,37
69 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 0,76 121,59 92,25
70 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno t 0,76 182,15 138,20
71 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2 632,85 2,04 5 371,01
72 55340785 Dveře vstupní Al, prosklené do 4m2 kus 6,00 24 135,02 144 810,12

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 392 119,43

18+54+48+53

18+54+48+53

BALKON ZÁBRADLÍ nový 
st.:3,93*((0,5*41,25+4,17+4,40+0,30)+1,7*3,63)*24

BALKON ZÁBRADLÍstávající :0,90*(0,90*2+2,50)*10,00*18

0,90*2,50*18

střecha 2 vstvy:57,2*12,3*2

48*0,9+18*1,45+54*2,27+53*1,52

54*2,27+18*1,45+48*0,9+53*1,52

BALKONY vrchní strana:
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2 stavba celkem 112 dny 2.5. 11 4.10. 11

3 převzetí staveniště - zahájení stavby 1 den 2.5. 11 2.5. 11

4 SO 01 objekt 111 dny 3.5. 11 4.10. 11

5 zřízení zařízení staveništ ě 111 dny 3.5. 11 4.10. 11

6 demontáž stavajících výplní otvorů 17 dny 3.5. 11 25.5. 11

7 montáž nových výplní otvorů 17 dny 3.5. 11 25.5. 11

8 úpravy povrchů vnitřní 17 dny 3.5. 11 25.5. 11

9 montáž lešení 4 dny 25.5. 11 30.5. 11

10 pronájem lešení 49 dny 31.5. 11 5.8. 11

11 demontáž klempířských prvků 3 dny 31.5. 11 2.6. 11

12 čištění fasády + drobné opravy
povrchů

5 dny 31.5. 11 6.6. 11

13 východní fasáda  demontáž
zábradlí a balkónových vrstev

8 dny 31.5. 11 9.6. 11

14 nové souvsrství balkónů 11 dny 10.6. 11 24.6. 11

15 montáž nového balkónového
zábradlí

7 dny 27.6. 11 5.7. 11

16 montáž zakládací lišty 2 dny 30.5. 11 31.5. 11

17 ETICS - lepení izolačních desek
severní, západní a jižní strana

25 dny 1.6. 11 14.7. 11

18 ETICS - kotvení S,Z,J 5 dny 15.7. 11 21.7. 11

19 ETICS - stěrka+síťka S,ZJ 9 dny 22.7. 11 3.8. 11

20 ETICS - tahání probarvené omítky
S,Z,J

6 dny 22.7. 11 29.7. 11

21 ETICS - lepení izolačních desek
svýchodní strana

6 dny 6.7. 11 13.7. 11

22 ETICS - kotvení východní strana 3 dny 14.7. 11 18.7. 11

23 ETICS - stěrka+síťka V 6 dny 19.7. 11 26.7. 11

24 ETICS - tahání probarvené omítky
S,Z,J

3 dny 27.7. 11 29.7. 11

25 střecha - pokládka a kotvení
tepelné izolace

8 dny 7.7. 11 18.7. 11

26 střecha - izolace proti vodě 10 dny 19.7. 11 1.8. 11

27 montáž klempířských prvků 4 dny 2.8. 11 5.8. 11

28 demontáž lešení + zaptavení
omítky po kotvách

2 dny 8.8. 11 9.8. 11

29 rozebrání okapového chodníků a
odkop kolem objektu

6 dny 10.8. 11 17.8. 11

30 čištění podkladu pro ETICS soklu 4 dny 18.8. 11 23.8. 11

31 ETICS - lepení soklových XPS
izolačních desek

5 dny 24.8. 11 30.8. 11

32 ETICS sokl - stěrka+síťka 5 dny 31.8. 11 6.9. 11

33 ETICS - tahání "Marmolitu" 5 dny 12.9. 11 16.9. 11

34 ruční zásyp výkopu 2 dny 8.9. 11 9.9. 11

35 položení opapového chodníku 4 dny 19.9. 11 22.9. 11

36 úklid staveniště 3 dny 23.9. 11 27.9. 11

37 likvidace staveniště 2 dny 28.9. 11 29.9. 11

38 úprava okolí stavby 2 dny 30.9. 11 3.10. 11
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Část A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

název stavby : Revitalizace panelového domu T02B 

zastavěná plocha: 624 m2 

plocha řešeného území: 1 460 m2 (dle výpisu z katastru nemovitostí) 

počet bytových jednotek : 36 

 

Konstrukční řešení objektu: 

 

• Konstrukčně je objekt řešen v blokopanelové soustavě T-02B-3B. Budova má čtyři 

nadzemní podlaží se 36ti bytovými jednotkami. V suterénu se nachází sklepní boxy 

a prostory domovního vybavení. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,0m. 

Podélné obvodové stěny jsou nosné ze struskopemzobetonu tl.300mm. Stropy jsou 

tvořeny betonovými dutinovými panely tl.215mm. Dům má je rozdělen na tři 

samostatné sekce (vstupy). 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1 KATASTRÁLNÍ A SM ĚRNÉ ÚDAJE 

 

Objekt se nachází na území obce Havířova na parcele č 1006 až 1008 v k.ú. Havířov-

město, zapsáno na LV č.10001. Objekt spolu s byty v něm ve vlastnictví města Havířov. V 

katastru nemovitostí jsou parcely vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková výměra 

zastavěných pozemků je 624m². 
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2.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

 

Staveniště se nachází na území obce Havířova na parcele č 1006 až 1008 v k.ú. Havířov-

město, zapsáno na LV č.10001. Jedná se o samostatně stojící objekt. Lokalita v níž se 

objekt nachází je zastavěna objekty shodného typu. Severní Štítovou stěnou je objekt 

obrácen k ulici Mánesova, z níž vede i příjezd k objektu na ul. Jožky Jabůrkové. Dotčený 

pozemek je rovinatý. Okolí domu je porostlé trávou a občasnými vzrostlými domy. Hlavní 

vodovodní přípojka objektu je z jižní strany, zbylé přípojky jsou vedeny samostatně pro 

každý vchod ze západní strany jsou přivedeny inženýrské sítě.  

 

2.3 PLOŠNÉ A VÝŠKOVÉ ROZVRŽENÍ 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o revitalizaci objektu, kdy dojde ke zlepšení technických 

vlastností stávajícího objektu, nedochází k dispozičním změnám v objektu ani ke změnám 

jeho tvaru. Zásahem do vzhledu objektu bude pouze výměna okenních výplní a aplikace 

kontaktního zateplovacího systému. 

 

 

3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

3.1 ZÁSADY ŘEŠENÍ 

 

3.1.1 OBECNÉ POŽADAVKY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Stavba bude zahájena předáním staveniště mezi zástupci investora a hlavního dodavatele 

stavby. Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací na stavbě. Likvidovat se 

budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčištěním 

objektu zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím stavebních prací zajistí investor 

přístupnost přípojných bodů k napojení staveništěm na energie. Staveniště se zařídí a 

uspořádá tak, aby bylo přístupno pro zásobování materiálem. Vzhledem k omezeným 

možnostem skladování materiálů přímo na stavbě, je přístupnost staveniště pro zásobování 
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materiálem důležitá k zabezpečení plynulosti stavebních prací. Nesmí docházet 

k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 

ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích dále k znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  

 

Celé staveniště, se nachází v zastavěné části obce, pro zamezení přístupu nepovolaných 

osob bude celé staveniště oploceno souvislým plotem výšky min. 1,8 m. Vstupy do budovy 

budou kryty ochrannými stříškami.  Oplocení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami: 

 „Pozor – nebezpečí úrazu“  a „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ 

 

Vstupy na staveniště musí být trvale uzamčeny, aby byl zamezen přístup třetím osobám. 

 

3.1.2 DODAVATELSKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

Jedním z faktorů ovlivňujícím zpracování zařízení staveniště je zadavatelem 

předpokládaný způsob provádění stavby jedním zhotovitelem, jehož dodávky prací budou 

realizovány na základě smlouvy uzavřené s investorem stavby. Přesto je možné že, 

dodavatel může některé práce zadat dále svým subdodavatelům, jedná se zejména o práce 

na výměnách okenních výplní. Z tohoto důvodu je třeba koordinovat práce na staveništi, 

aby práce probíhaly plynule a dle zásad BOZP. V období největší kumulace prací je 

uvažováno s okamžitým počtem 4 až 5 pracovních čet, tedy okolo 20 pracovníků 

dělnických profesí a k tomu odpovídající počet technickohospodářských pracovníku. Z 

dodavatelského zabezpečení stavby, kde není vyloučen systémem více dodavatelů, 

vyplývá, že některé prvky zařízení staveniště budou společné pro více dodavatelů. Jsou to 

zejména prvky provozního ZS (skládkové plochy, přípojné body sítí), u výrobního ZS pak 

lešení a zdvihací mechanismy a u sociálního mobilní WC.  

 

3.1.3 ETAPIZACE PRACÍ 

 

Pro účely zpracování zařízení staveniště jsou veškeré stavební činnosti roztříděny do 2 

etap. Základními určujícími faktory pro tuto etapizaci jsou nároky prací na provozní a 

výrobní části zařízení staveniště. 
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• Etapa 1 – demontáž a montáž okenních výplní 

 

 Veškeré mechanizmy zajišťuje dodavatel stavebních prací. Demontáž a následná 

 montáž výplní otvorů se bude provádět z vnitřních prostor objektu. Práce budou 

 probíhat podle harmonogramu odsouhlaseného s nájemníky. Před započetím prací 

 bude zřízeno zařízení staveniště. Zařízení staveniště na jižní straně staveniště 

 obsahuje pouze stavební buňky pro stavbyvedoucího a mužstvo, je vybaveno 

 mobilními WC, napojeno na el. proud a oploceno.  

 

• Etapa 2 -  Práce na aplikaci ETICS 

 

 Vybavení zařízení staveniště zůstává stejné jako v první etapě. Pro práce na ETICS 

 a zateplení střešního pláště je třeba zbudovat systémové fasádní lešení vybavené 

 2. lešenářskými vrátky. 

 

• Etapa 3 - Kompletace, venkovní úpravy 

 

 Po demontáži lešení jsou dokončeny stavební práce na ETICS v soklové části 

 objektu. V závěru prací jsou zrušeny dočasné zábory, provedena demontáž zařízení 

 staveniště a povrchy uvedeny do původního, resp. projektovaného stavu. 

 

 

3.2 PROVOZNÍ ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 

3.2.1 NAPOJENÍ NA INŽENÝSRKÉ SÍTĚ 

 

V blízkosti staveniště se nenacházejí významné sítě technické infrastruktury. Před 

zahájením stavebních prací požádá objednatel o vytyčení sítí technické infrastruktury jejich 

správce a současně se bude řídit podmínkami uvedenými v jejich vyjádření, která jsou 

součástí stavebního povolení. Veškeré zemní práce probíhající ve 3 etapě stavebních prací 

budou probíhat ručně. 
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• přípojka NN  

 

 Pro připojení stavby bude provedena přípojka NN. Napojení na elektřinu bude 

 provedeno z prostor objektu. Zhotovitel zajistí podružné měření pro odečet 

 spotřeby. Umístění kabelových rozvodů na staveništi bude řešeno individuálně, 

 podle  odběrných míst v rámci staveniště. Z Do těchto provozních rozvaděčů 

 budou  zapojovány schválené pracovní spotřebiče. V závislosti na průběhu 

 stavebních prací je potřeba různé množství elektrické energie. Při návrhu  přípojky 

 je však uvažováno s plnou kapacitou odběru, tzn. se stálou hodnotou hlavního 

 jističe, po celou dobu výstavby. 

 

• Přípojka vodovodu  

 

 Napojení na vodu bude provedeno z prostor objektu. Zhotovitel zajistí podružné 

 měření pro odečet spotřeby. Vodovodní přípojka, bude zajišťovat veškerou potřebu 

 technologické vody. Pro stavbu bude řešena pohyblivým rozvodem (hadicemi) s 

 uzavíracími ventily. 

 

• Odvodnění 

 

 Odvodnění staveniště je stávající, při realizaci bude pro odvod dešťových vod 

 použito stávající kanalizace.  

 

 

3.2.2 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Pro příjezd ke stavbě a zásobování bude sloužit stávající příjezdová komunikace k objektu. 

Vzhledem k charakteristice předpokládaných stavebních prací, při které je vyloučena 

přítomnost těžké stavební mechanizace, nebude zařízení staveniště vybaveno vlastními 

zpevněnými komunikačními plochami. 

 

Vjezd a výjezd se předpokládá z ulice Jožky. Přejezd z vozovky do prostoru prováděné 

stavby je přes zábor chodníku, jehož povrch není nijak chráněn proti při přejezdu techniky. 

Oprava případných následků při přejezdu techniky bude provedena v rámci demontáže 
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zařízení staveniště. Vjezd na staveniště je umožněn osazením otevíravých dílů tvořených z 

dílců rozebíratelného oplocení.  

 

• Vstup na staveniště 

 

 Hlavní vstup na staveniště je z parkoviště osobních vozidel na parcele č.1012. 

 

• Dopravní trasy 

 

 V oblasti výjezdu ze staveniště je provoz podřízen režimu vyznačenému 

 dopravními značkami. Určení tras jak pro zásobování stavby, odvoz odpadů z něj, 

 bude smluvně stanoveno jako povinnost včetně požadovaných projednání a 

 odsouhlasení příslušnými orgány státní správy. 

 

 

3.2.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Pozemek pro výstavbu bude před zahájením stavby a v jejím dalším průběhu oplocen tzv. 

mobilními plotovými panely (žárově zinkované). Výhodou mobilního oplocení je jeho 

jednoduchá a rychlá montáž a demontáž. Celkem je zapotřebí 194 bm. Oplocení bude V 

době nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být vstupní brány řádně zabezpečeny, 

aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

 

 

3.2.4 ODPADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ 

 

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Odpad bude 

roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl.381/2001Sb. 

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zabudovávané 

materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro přepravu a další 

manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Likvidaci odřezků materiálů použitých v konstrukci společně s dalším odpadem ze 

stavby,zajistí dodavatel stavby. V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení 

životního prostředí. 

 

 Likvidace odpadů se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadů. 

Demontovaný materiál bude uložen do kontejneru a následně bude odvezen na skládku 

nebo k recyklaci. Odpady budou skladovány v uzavřených obalech (v pytlích) a průběžně 

budou odváženy na skládku. 

 

Za likvidaci odpadů podle uvedeného zákona odpovídá každý z dodavatelů stavby, při 

jehož činnosti budou odpady vznikat. 

 

3.3 VÝROBNÍ ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 

TECHNOLOGICKÁ ZÁKLADNA 

 

Koncepce provádění stavby je založena na dovozu veškerých stavebních a konstrukčních 

dílů a polotovarů z externích výroben a řešení staveniště proto neuvažuje s umístěním 

výroben nebo dílen na jeho území. Pro případné úpravy výrobků bude operativně použita 

vhodná plocha přímo na staveništi. 

 

• Strojní vybavení 

 

 Pro složení dovezených stavebních a konstrukčních dílů a polotovarů na vymezené 

 plochy a pro jejich horizontální a vertikální dopravu není staveniště nijak vybaveno. 

 Proto je dovoz materiálu nutno zajišťovat nákladními automobily vybavenými 

 hydraulickým zvedacím zařízením. Pro vertikální dopravu materiálu na stavbě jsou 

 použity celkem 2 lešenářské vrátky osazené k lešení. Při používání veškerého 

 strojního vybavení staveništi je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla BOZP. 

 Napojení mechanismů na pracovní média bude specifikováno v jednotlivých 

 smlouvách o dílo s dodavateli. 
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• Lešení  

 

 Ve druhé etapě provádění stavby, tzn. po dokončení výměny oken, bude pro 

 práce na fasádě objektu provedeno podél celého objektu lešení. Jako vhodný typ je 

 navrženo rámové fasádní lešení o základní šířce 0,75m vybavené 2. lešenářskými 

 vrátky. Stabilita lešení je zajištěna kotvením do nosných obvodových konstrukcí. 

 

3.4 SOCIÁLNÍ ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

3.4.1 POŽADAVKY NA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Minimální požadované vybavení je následující:  

Plocha šaten: 1,25 m2/prac. 

Počet WC 50 prac./1 mísu a 25 prac./1 pisoár 

Vzhledem k omezené ploše staveniště je minimalizován rozsah sociálního vybavení 

staveniště na nejnutnější míru požadovanou hygienickými předpisy. Pracovníci budou na 

stavbu dopravování zhotovitelem z jeho hlavní pracovní základny, kde je jim zajištěno 

veškeré hygienické vybavení. Zařízení staveniště je tedy vybaveno pouze mobilními WC, a 

staveništními buňkami AB 613. 

 

3.4.2 SOCIÁLNÍ VYBAVENOST NA STAVENIŠTI 

 

Skladba buněk: 

-2x mobilní WC 

-1x umývací žlab 

-1x obytná buňka AB 613 zázemí stavbyvedoucího (kompletní kancelářské zázemí 

pro 2 osoby) 

-2x obytná buňka AB 613 šatna pro mužstvo (je vybavena pro potřeby 10 osob) 

-1x skladovací kontejner AB 20 

 

Staveništní buňky budou položeny na železničních pražcích, které budou ložené volně na 

terénu. 
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4. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY  

 

4.1 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 

 

Dle požadavků zákona 309/2006 Sb je při přítomnosti více než jedné realizační firmy  na 

staveništi nutná přítomnost koordinátora BOZP. Před zahájením prací je zhotovitel 

povinen vymezit ohrožený prostor oplocením výšky min. 1,8 m. Vstupy do budovy budou 

kryty ochrannými stříškami. Na oplocení vyvěsit bezpečnostní tabulky opatřené nápisy  - 

„Pozor – nebezpečí úrazu“ a „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ 

 

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude 

zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na 

pracovišti). Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání 

staveniště) v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a určit místo uložení. 

Dodavatel je povinen zajistit používání předepsaných OOPP, předložit doklady o školení 

zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a 

zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří. 

 

Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi 

souvisejících je nutno se řídit právními předpisy na úseku BOZP. Mimo jiné se jedná 

zejména o tyto předpisy: 

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, 

Zákon č.309/2006 Sb., další požadavky BOZP, 

Nařízení vlády č.591/2006 (BOZP na staveništích), 

Zákon ČNR č. 37/1989 - o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění 

zákonů ČNR č. 425/1990 Sb a č. 40/1995 Sb. 

 

Elektrická zařízení staveniště musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 341090, ČSN 

341010, ČSN 341020. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve 

lhůtách uvedených v ČSN 331510. V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření 

požární ochrany , staveniště bude vybaveno přenosnými hasicími přístroji.   
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4.2 OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Stávající inženýrské sítě a zařízení jsou chráněny ochrannými pásmy v souladu s 

ustanovením zákonů a norem ČSN. Energetické sítě Stávající inženýrské sítě a zařízení pro 

energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zák.č. 458/2000 Sb. U vestavěných 

elektrických stanic sahá pásmo 1 m od obestavění, u kompaktních a zděných 

transformačních stanic 2 m. Ochranné pásmo kabelových vedení 22 kV i NN uložených v 

zemi činí vždy 1 m od krajního kabelu trasy na každou stranu. Ochranné pásmo u 

nízkotlakých a středotlakých plynovodů v zastavěném území obce je 1 m. Ochranné pásmo 

teplovodu činí 2,5 m od vnějšího okraje zařízení na každou stranu. Ochranné pásmo 

sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona č. 151/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, činí 1,5 m od krajního kabelu trasy. Ochranné pásmo vodovodu DN 200 a DN 

100 je 2,0 m od vnějšího líce potrubí na obě strany 
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Část B - VÝPOČTY: 
 

VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

lepeni ETICS kg 7750 7 54250 
stěrkování ETICS kg 7750 7 54250 

 MEZISOUČET A 108500 
  

       
    

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 20 40 800 
 MEZISOUČET B 800 
                    

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
 MEZISOUČET C 200 

          
          
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 

        

 
 

  
        

      
[l/s] 

   
          
Qn - spotřeba vody v l/s 

         
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 

      
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

      
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

      
          

      Qn =         6,12 l/s      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t
k*P

  Q
nn

n
++=∑=
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VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

      
 

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
 

 
STAVEBNÍ STROJ 

štítkový 
příkon       
[kW] 

[ks] [kW] 
 

    ruční el. mísidlo Festo  0,35 4 1,4 
 

 
Lešenářský vrátek 1,00 2 2,0 

 
 

Vrtačka 0,60 4 2,4 
 

 
Úhlová bruska 1,25 2 2,5 

 

 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
ELEKTROMOTORŮ 

  8,3 kW 
 

 
  

 

 
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

 

 
OSVĚTLENÉ PROSTORY 

příkon 
pro 

osvětlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW] 
 

 
Kanceláře 0,020 18 0,4 

 
 

Šatny, 0,006 36 0,2 
 

 
Sklady 0,003 18 0,1 

 

 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 

  0,6 kW 
 

   
      
NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 

    
 

 

 
  
  1,1 - koeficient ztráty ve 
vedení  
0,5 a 0,7 - koeficient 
současnosti el. motorů  
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení     
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

    
      
  P = 33 kW  

 
VÝPOČET SKLADOVACÍCH PLOCH  

 

SKLÁDKA lepidel: 

 

: při návrhu skládkování lepidel a stěrkových hmot je uvažováno s etapizací prací, kdy se 

na staveniště nejdříve dopraví materiál pro lepení ETICS a následně pak pro stěrkování. 

 

Plocha ETICS→  1550 m² 

 Spotřeba lepidla = 5kg/m² →1550 m² = 7750kg 

 Hmotnost palety =  1200kg→7750kg = 6,7 (7) palet  

         1paleta = 0,96m²→ 7pelat = 6,72 m² 

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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         →celková plocha skládky =6,7m² 

Při stěrkování ETICS je spotřeba lepidla stejná jako při jeho lepení. 

        →celková plocha skládky =6,7m² 

 

 

SKLÁDKA tepeln ě izolačních desek: 

 

: při návrhu skládkování tepelně izolačních desek se vzhledem k prováděným objemům a 

nárokům na skladování se počítá s návozem materiálu po částech. 

 

Plocha ETICS→  1550 m² 

  1 balení = 2 m² 

 Spotřeba balení 1550 m² = 775 balení 

 

Velikost skladovací plochy na staveništi je 18 m² 

  18 m² = 36 balení  

 Balíky TI desek je možné ukládat do výše 2m. tedy ve čtyřech vrstvách. 

  36x4 = 144 balení 

Na staveništi je možné v jednu chvíli mít skladem 144 balení tepelně izolačních desek 

které odpovídají ploše ETICS 288 m² 

 

 

Ostatní skládky: 

 

: pro zásobu zbylých materiálů, které budou součástí ETICS je určen skladovací kontejner. 

 


