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ÚVOD 

Ve své diplomové práci se budu zabývat výstavbou obytného souboru Nový Žižkov            

v Poděbradech. Konkrétně technologickou etapou hrubé stavby pro hlavní stavební 

objekt SO-01 – bytový dům sekce BI+BII (56 BJ). 

Diplomová práce se skládá z textové a přílohové části včetně podkladů od projekční 

kanceláře pro provedení stavebně technologického projektu.  

Textová část práce obsahuje 11 kapitol, které zahrnují technickou zprávu ke stavebně 

technologického projektu, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras        

a v okolí staveniště, časový a finanční plán stavby – objektový, položkový rozpočet                 

s výkazem výměr pro hrubou stavbu SO-01, časový plán hrubé stavby SO-01, projekt 

zařízení staveniště pro hrubou stavbu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

pro hrubou stavbu, technologický předpis pro provádění monolitických ŽB konstrukcí, 

kontrolní a zkušební plán kvality pro provádění monolitických ŽB konstrukcí, návrh 

řešení ekologických a bezpečnostních rizik pro hrubou stavbu a porovnání 

technologických alternativ hloubení stavební jámy.  

Přílohovou část tvoří 19 příloh. Konkrétně se jedná o situace širších dopravních tras do 

30 km a nad 30 km, situace dopravního řešení v blízkosti staveniště, časový a finanční 

plán stavby – objektový, propočet stavby dle THU, doplňující rozpočty k THU, 

položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu SO-01, limitky zdrojů, časový 

plán hrubé stavby SO-01, graf měsíční potřeby pracovníků, zařízení staveniště – hrubá 

stavba, zemní práce a dokončovací práce, harmonogram nasazení jednotlivých 

mechanismů, posouzení únosnosti věžového jeřábu, posouzení dosahu autočerpadla, 

část stropního bednění 1. NP, KZP kvality pro provádění monolitických ŽB konstrukcí 

a smlouva o dílo. 

Při zpracování diplomové práce budu hlavně čerpat ze svých znalostí, které jsem získal 

na stavbě ve školní lavici. Během zpracování práce věřím ve zdokonalení se v úrovni 

ovládání programů BUILDpowerS, CONTEC a ArchiCAD 18, což považuji za 

přínosné, vzhledem k mým budoucím cílům v profesním životě. 

 

  



 



1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

- 20 - 

 

1.1 Základní informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby 

OBYTNÝ SOUBOR  NOVÝ ŽIŽKOV, PODĚBRADY   

Místo stavby 

Město Poděbrady, místní část Nový Žižkov (Koutecká Čtvrť)  

okres: Nymburk 

kraj: Středočeský 

 

1.1.2 Hlavní účastníci výstavby 

Stavebník (investor) 

Nový Žižkov spol. s r.o. 

Hellichova 795 

290 01 Poděbrady 

Projektant 

SANTIS a.s. 

Brněnská 126/38 

591 39 Žďár nad Sázavou 

Generální zhotovitel 

GaboSTAV s.r.o., Pardubice  

Ohrazenická 1518 

530 01 Pardubice 

 

1.1.3 Účel objektu 

Předmětem projektové dokumentace je výstavba obytné zóny Nový Žižkov                              

v Poděbradech. Součástí záměru je výstavba bytového domu, parkovacích a odstavných 

ploch, napojení na technickou infrastrukturu. Bytový dům je rozdělen na dvě sekce 

BI+BII. V následující etapě výstavby je plánována realizace druhého bytového domu 

sekce CI+CII a třetího bytového domu sekce DI (viz koordinační situace). 
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1.1.4 Kapacitní údaje 

SO-01 bytový dům – sekce BI + BII 

počet bytových jednotek: 56 BJ 

počet komerčních jednotek: 2 KJ 

zastavěná plocha: 2 020 m
2
 

užitná plocha: 7 430 m
2
 

obestavěný prostor: 29 300 m
3
 

 

1.1.5 Údaje o území 

Řešené území se nachází 1 km severním směrem od centra města Poděbrady, v místní 

části Nový Žižkov. Stavební pozemek má pravidelný obdélníkový tvar natočený směrem 

sever – jih a má rovinatý charakter. Nachází se v proluce mezi stávající zástavbou 

rodinných a bytových domů. Proluka mezi stávající výstavbou je nezastavěné území.            

Ze západní strany sousedí se stávající výstavbou rodinných domů. Na severní straně                   

se v současné době povoluje výstavba rodinných domů. Z východní strany sousedí                      

se stávající výstavbou bytových domů. Z jižní strany je stávající objekt občanské 

vybavenosti s ubytovnou. Nenachází se na něm žádné významné stavby pouze oplocení  

a náletová zeleň. 

Stavba nebude zasahovat do ochranných pásem a hranic chráněných území dotčených 

výstavbou se zvláštní zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách  

a s uvedením způsobu jejich ochrany. 

Stavba bude zasahovat do území s archeologickými nálezy. 

Stavba se nachází mimo záplavová území. 

Výpis pozemků dotčených stavbou nacházející se v katastrálním území Poděbrady 

(včetně charakteru území a vlastníka) nalezneme v: 

a) A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

b) výkres C4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
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1.1.6 Cenové údaje 

Cenový propočet objektu dle THU: 167 431 956 Kč bez DPH 

* propočet dle THU je obsahem příloh B.3.2 a B.3.2.1 

 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení 

1.2.1 Urbanistické řešení 

Základní hmotová kompozice vychází především z tvaru stavebního pozemku                          

a z charakteru okolní zástavby a ploch. Pozemek leží v zastavěném území města, 

severním směrem od jeho centrální části. Stavební pozemek je natočen směrem přibližně 

sever – jih. Okolní výstavba je podobného charakteru výstavby jako záměr stavebníka. 

Jedná se o typově různé rodinné stavby, občanské stavby a bytové domy. 

 

1.2.2 Architektonické řešení 

Architektonické řešení vychází ze základního hmotového konceptu okolní výstavby. 

Základní hmotový tvar navrženého objektu má ustupující a zmenšující se charakter, aby 

opticky navazoval na stávající zástavbu. Stavby v obytné zóně jsou řešeny 

nepravidelným členěním a výškou hmot. Fasády domů jsou horizontálně rozčleněny 

nepravidelnými balkóny, které vhodně doplňují kompozici objektu. Okenní otvory zase 

vytváří vertikální členění fasád v úrovni jednotlivých podlaží a jsou doplněny použitím 

čtyř barev a struktur povrchu. Povrchy na zpevněných plochách budou z betonové 

zámkové dlažby, pojezdné plochy pak budou mít převážně živičný kryt. 

 

Obr. 1 Vizualizace stavby – jižní pohled  [Zdroj: www.reality.louda.cz] 
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Obr. 2 Vizualizace stavby – severní pohled  [Zdroj: www.reality.louda.cz] 

 

1.3 Provozní řešení 

Hlavní vchod do objektů se nachází na úrovni chodníku. Za vstupem do objektu 

následuje zádveří, ze kterého je možno vejít po vyrovnávacím schodišti do prvního 

nadzemního podlaží, kde se nacházejí obytné prostory nebo do prvního podzemního 

podlaží, kde se nacházejí garáže, sklepní kóje a technické zázemí objektu. Za vstupem 

do objektu je také výtah obsluhující všechna podlaží. V prvním podzemním podlaží              

je navrženo parkování aut rezidentů. Dále jsou zde navrženy skladovací prostory                  

a prostory technického vybavení. V nadzemních podlažích jsou navrženy obytné plochy, 

které jsou přístupné z centrální chodby, která se nachází v každém podlaží po výstupu      

ze schodiště nebo výtahu. Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky 

bezbariérového užívání. 

 

1.4 Stavebně konstrukční řešení 

Stavba je navržena jako vícepodlažní objekt s částečně zapuštěným suterénem                             

s parkovacími místy. Objekt je navržen o nepravidelném půdorysu o rozměrech                   

cca 80×25 m s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Výška atiky nad              

4. NP je 12,4 m. Objekt je rozdělen na dva dilatační celky. Založení objektu je řešeno        

na ŽB základové vaně s výztužnými žebry. Úroveň základové spáry je pod hladinou 

podzemní vody. Nosná konstrukce je tvořena příčnými nosnými stěnami navrženými            
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v modulové vzdálenosti 7,5 m. Vnitřní nosné stěny 1. PP a 1. NP jsou navrženy jako       

ŽB monolitické v tl. 200 a 250 mm. Nosná konstrukce v 1. PP je doplněna ŽB 

monolitickými sloupy 300×1000 mm v modulové vzdálenosti 7,5 m. Vnitřní nosné stěny 

ve 2. NP – 4. NP jsou z bet. skořepinových tvárnic tl. 200 a 250 mm. Svislé obvodové 

konstrukce 1. PP jsou navrženy ŽB monolitické. Svislé obvodové konstrukce v dalších 

podlažích jsou navrženy z cihelných bloků tl. 400 mm bez dodatečného zateplení. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB monolitické v tl. 250 mm a 350 mm. Stropní 

konstrukce jsou doplněny ŽB průvlaky v místě obvodových stěn tvořících zároveň 

překlad nad otvory obvodového zdiva. Schodišťové a výtahové jádro je řešeno jako ŽB 

monolitické. Schodiště je navržené ŽB monolitické. Střešní konstrukce je navržena jako 

jednoplášťová plochá střecha. Ztužení budovy v příčném a podélném směru je navrženo 

tuhými ŽB stropními deskami, monolitickým schodišťovým jádrem a systémem 

podélných a příčných nosných stěn. 1. PP a monolitickými vnitřními stěnami 1. NP             

a dále ŽB věnci v každém podlaží v úrovni stropů. 

 

1.5 Členění stavby na objekty 

Stavební objekty 

SO-01 bytový dům – SEKCE BI + BII (56BJ) 

Inženýrské objekty 

IO-01 příprava území + HTÚ 

IO-02 terénní a sadové úpravy 

 IO-02.1 KTÚ 

 IO-02.2 sadové úpravy  

IO-03 zpevněné plochy 

 IO-03.1 zpevněné plochy, parkoviště  

 IO-03.2 komunikace zásahová  

 IO-03.3 chodníky  

IO-04 venkovní úpravy 

 IO-04.1 přístřešek na odpad + požární nádrž 

 IO-04.2 protihluková stěna (není předmětem díla) 
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IO-05 kanalizace 

 IO-05.1 vnitroareálová dešťová kanalizace neznečištěných SV  

 IO-05.2 zasakovací nádrž (součást 2. etapy) 

 IO-05.3 přípojka dešťové kanalizace (součást 2. etapy) 

 IO-05.4 prodloužení jednotné kanalizační stoky  

 IO-05.5 přípojka splaškové kanalizace  

IO-06 vodovod 

 IO-06.1 prodloužení vodovodního řadu 

 IO-06.2 přípojka vodovodu 

 IO-06.3 požární vodovod 

IO-07 plynovod 

 IO-07.1 rozšíření plynovodu STL 

 IO-07.2 přípojka plynovodu 

IO-08 el. energie NN 

 IO-08.1 neobsazeno 

 IO-08.2 neobsazeno 

 IO-08.3 přípojka VN (samostatná PD, dodávka distributora) 

 IO-08.4 odběratelská trafostanice (samostatná PD, dodávka distributora                         

                 – provedeno) 

 IO-08.5 přípojky NN  

IO-09 sdělovací vedení 

 IO-09.1 přípojka sdělovacího vedení 

 IO-09.2 přípojka datového kabelu 

IO-10 venkovní osvětlení 

 IO-10.1 veřejné VO  

Provozní soubory 

PS-01 Výtahy 

[Zdroj: výtah z průvodní, souhrnné technické zprávy a technických zpráv ASŘ a SKŘ] 
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1.5.1. Popis jednotlivých objektů  

SO-01 bytový dům – SEKCE BI + BII (56BJ) 

Výstavba vícepodlažního bytového domu s částečně zapuštěným suterénem                       

s parkovacími místy (podrobnější popis viz předchozí body). 

 

IO-01 příprava území + HTÚ 

IO-01 příprava území 

– Vytyčení stavby (polohopisné i výškové) provede odborná geodetická firma                      

na základě digitální situace v S-JTSK s kontrolou na stávající osový a výškový systém 

ostatních stavebních objektů a provede o tom zápis do SD. Výškové osazení objektu 

(0,000 = 190,700 m n. m.) nelze měnit z důvodu návaznosti na výškovou úroveň 

přiléhající komunikace. Výškové osazení je nutné odsouhlasit TDS. 

Pozn.: Požadovaná přesnost vytyčení bodů do 10 mm. 

– Dodavatel stavby provede před zahájením stavby vytyčení veřejných inženýrských sítí 

dle podkladů správců těchto sítí pro řešené území a to i v případě, že uvažované práce 

budou ve větší vzdálenosti. Vytyčení vnitroareálových inženýrských sítí bude potvrzeno 

správcem areálu, popř. vlastníkem sítí. 

– V současné době je stavební pozemek volná zatravněna plocha evidovaná v ZPF.             

V rámci přípravy území (IO-01) se provede sejmuti ornice. Část bude uložena na 

mezideponii ke zpětnému využití.  

– Bude vykácena drobná náletová zeleň (cca 15 keřů a drobných stromů), budou 

vykáceny vzrostlé stromy v prostoru výstavby (13 ks stromů s obvodem kmene nad             

80 cm ve výšce 130 cm nad zemí), provedeno investorem před zahájením stavby. 

– Odchyt a ochrana zvláštně chráněných živočichů. 

– Ochrana vzrostlé zeleně. 

– Odstranění betonových obrubníků. 

– Odstranění stávajícího oplocení. 

– Archeologický dohled při zemních pracích. 

– Pasportizace staveniště a okolí. 

– Přeložky popř. ochrana podzemních a nadzemních vedení. 
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IO-01 HTÚ 

V rámci HTÚ se provedou  výkopy a stabilizace jednotlivých figur, výkopy rýh pro 

drenážní systém dna stavební jámy vč. uložení potrubí. Vykopaná zemina bude 

vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do násypů, přičemž vhodná zemina 

bude zpětně použita do násypů a obsypů. 

 

IO-02 terénní a sadové úpravy 

IO-02.1 KTÚ 

Konečné terénní úpravy navazuji na HTÚ provedené dle IO-01. Pro malou svažitost 

řešeného pozemku budou konečné terénní úpravy nenáročné z hlediska použití strojní 

techniky. V rámci KTÚ se provedou obsypy stavebních objektů, svahování a provedení 

konečných figur dle PD. 

 

IO-02.2 sadové úpravy 

Úprava plochy (přehrabání stavebních zbytků a drobného kameniva). Po úpravě plochy 

se rozprostře ornice cca 10 cm. Založí se trávník a proběhne výsadba dřevin. Než 

rostliny vyrostou a zpevní svah svými kořeny bude na svah položena a přichycena 

geotextílie. Do převzetí stavby bude vykonávána dokončovací péče (zalévání, 

přihnojení, sečení). 

 

IO-03 zpevněné plochy 

IO-03.1 zpevněné plochy, parkoviště 

Vozovka sloužící jako vjezd do garáží pozemních objektů bude mít šířku 5 m                

(měřeno mezi obrubami). Kryt vozovek bude z betonové zámkové dlažby tvaru kvádr 

(200×100×80 mm). Odvodnění bude provedeno do liniového odvodňovacího žlabu, 

umístěného na vjezdu do garáží a pojistného liniového žlabu umístěného v rámci 

pozemních objektů. V 1. PP bytového domu SO-01 se nacházejí hromadné garáže                

s kapacitou 48 míst ke stání. Podzemní garáže nejsou veřejně přístupné. Povrchová 

úprava garážového stání je ze syntetické stěrky. U vyhrazených stání bude stavebně 

zajištěn bezbariérový přístup na pochozí sousedící plochy. Před objektem SO-01 je 

navrženo 17 venkovních parkovacích stání. Jejich povrch je navržen z betonové 

zámkové vegetační dlažby tl. 80 mm. 
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IO-03.2 komunikace zásahová 

Pro příjezd vozidel HZS při požárním zásahu je navržena samostatná účelová 

komunikace napojena samostatným sjezdem z místní veřejné komunikace                         

(ul. Máchova). Povrch komunikace je navržen posypem lomovými výsivkami do 

betonových sadových obrubníků šířky 80 mm. Šířka komunikace vychází z požadavků 

HZS – 3 m. 

 

 IO-03.3 chodníky 

Plochy pochůzné budou provedeny jako chodníkové pásy zvýšené podél vozovek. 

Jejich povrch bude z betonové zámkové dlažby tvaru kvádr (200×100×60 mm). 

Minimální šířka bude 2 m. Pojezdový chodník bude z betonové zámkové dlažby tvaru 

kvádr (200×100×80 mm). Minimální šířka bude 2 m. Okapový chodník je navržen šířky 

30 cm. Povrchová úprava chodníku je navržena z betonové velkoformátové dlažby                 

300×300 mm, tl. 50 mm. 

 

IO-04 venkovní úpravy 

IO-04.1 přístřešek na odpad + požární nádrž 

Objekt je navržen jako stavba s jedním nadzemním podlažím pro umístění nádob na 

odpad pro obyvatele bytového domu SO-01 a podzemní požární nádrží o objemu 45 m
3
. 

Podzemní nádrž na vodu je navržena z prefabrikovaných betonových dílců. Konstrukční 

systém přístřešku pro kontejnery na odpad navržen jako stěnový se zakrytím ocelovou 

nosnou konstrukci střechy. Střešní plášť bude proveden z vlnitého plechu. Založení je 

navrženo jako plošné na základové desce, základová spára je pod hladinou podzemní 

vody. 

 

IO-04.2 protihluková stěna 

– Není předmětem díla. 
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IO-05 kanalizace 

IO-05.1 vnitroareálová dešťová kanalizace neznečištěných SV 

Dešťové vody z ploché střechy objektu budou odváděny pomocí střešních vpustí              

a vnitřních dešťových svodů do 1. PP, kde budou vedeny pod stropem a dále pak do 

venkovní dešťově kanalizace DKI a DKII (označení ve výkrese). Každá sekce BI a BII 

bude mít svoji dešťovou kanalizaci. Dešťové vody vedené v 1. PP budou izolovány               

a vyhřívány topným drátem.  

Odvodněni vjezdové rampy do garáži bude provedeno pomocí 2 liniových pojezdných 

žlabů. Žlaby budou svedeny do čerpací šachty, ze které budou dešťové vody 

přečerpávány do vnitroareálové kanalizace DKI. 

U parkovacích stání budou dešťové vody svedeny do nové sorpční vpusti, která bude 

napojena na areálovou kanalizaci DKI. 

Řešená vnitroareálová dešťová kanalizace končí v revizní šachtě Šs6 a Šs7, dále                  

je dešťová kanalizace řešena v další 2. etapě výstavby včetně způsobu likvidace 

dešťových vod. Materiál kanalizace bude PVC KG SN 8 DN 200, DN 150 pro uložení 

do země o celkové délce porubí 10 m. 

 

IO-05.2 zasakovací nádrž  

Součást 2. etapy výstavby.  

* Z důvodu, že dešťová kanalizace SO-01 končí v revizních šachtách, kde by se voda 

hromadila a pravděpodobně by došlo k havárii. Zasakovací nádrže budou provedeny            

v 1. etapě výstavby, aby měla voda z revizních šachet kam pokračovat. Rozměry 

zasakovací nádrže cca 18×2,4×1,6 m (d×š×v). 

 

IO-05.3 přípojka dešťové kanalizace  

Součást 2. etapy výstavby. 

* Viz IO-05.2. Propojení IO-05.1 vnitroareálová dešťová kanalizace neznečištěných SV 

a IO-05.2 zasakovací nádrž. Materiál kanalizace bude PVC KG SN 8 DN 200, DN 150 

pro uložení do země o celkové délce potrubí 25,5 m. 

 

IO-05.4 prodloužení jednotné kanalizační stoky 

Pro zajištění odvádění splaškových vody z nově navrhovaného objektu, bude provedeno 

prodlouženi jednotné kanalizační stoky. Nová stoka o celkové délce 107 m bude 
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napojena na stávající jednotnou kanalizační stoku B DN 1000 v místě stávající revizní 

šachty. Materiál kanalizace bude PVC KG SN 8 DN 300 pro uložení do země. 

 

IO-05.5 přípojka splaškové kanalizace 

Pro každou sekci bytového domu BI a BII bude zřízena samostatná splašková 

kanalizační přípojka PVC KG SN 8 DN 200, délka 2×2,5 m. Přípojky budou napojeny 

do nových revizních šachet. Přípojky budou ukončeny čistícím kusem v objektu za 

obvodovou stěnou. 

 

IO-06 vodovod 

IO-06.1 prodloužení vodovodního řadu  

Zdrojem vody je stávající veřejný vodovodní řad PE D90. Napojovací bod je určen 

správcem sítě na řadu v ul. Nerudova. Napojení na stávající vodovodní řad bude 

provedeno výřezem a vsazením T-kusu. Prodlouženi vodovodu je navrženo                             

z PE D90 mm o celkové délce 107 m. Materiálem vodovodu bude z PE potrubí HDPE. 

Armatury venkovního vodovodu budou použity z tvarné litiny. Podél potrubí bude 

uložen vyhledávací vodič AY 6 mm
2
. 

 

IO-06.2 přípojka vodovodu 

Nová přípojka bude provedena z tlakového potrubí PE 100 SDR11 63×5,8 PN16. 

Přípojka bude vedena v zeleném pásu do objektu, kde bude ukončena vodoměrnou 

sestavou. Délka nové přípojky od řadu po objekt je cca 5 m. Pro každou sekci BI a BII 

je zřízena samostatná vodovodní přípojka. 

 

IO-06.3 požární vodovod 

Pro dopouštění požární nádrže o objemu 45 m
3

 bude zřízena nová vodovodní přípojka 

PE D40 délky cca 2 m. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě vodoměrnou 

sestavou s vodoměrem. Šachta bude chráněna proti spodní vodě. Ze šachty bude 

pokračovat vodovod pro dopouštění požární nádrže. 
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IO-07 plynovod 

Médiem pro navrženou stavbu je zemní plyn. 

 

IO-07.1 rozšíření plynovodu STL 

Rozšířený STL plynovod bude napojen na stávající STL plynovod, který je veden          

v komunikaci severně od navrženého objektu. Napojení navrženého rozšířeného STL 

plynovodu  na stávající plynovod  bude provedeno za provozu plynovodu. Napojení na 

stávající potrubí bude provedeno pomocí navrtávací odbočkové armatury                     

(T-kusu D160/D 3), od které je vedeno potrubí plynovodního řadu PE 100–RC– SDR11 

D63 v délce 109 m, které bude zaslepeno PE záslepkou a připraveno pro napojení 

dalšího vedení, které bude realizováno v souvislosti s další výstavbou. 

 

IO-07.2 přípojka plynovodu 

Bytový dům bude napojen na řešený rozšířený veřejný STL plynovod dvěma STL 

přípojkami. STL přípojky budou ukončeny hlavním uzávěrem plynu v pilířku na fasádě 

objektu. Navržené plynovodní přípojky budou napojeny na nově budovaný plynovodní 

řad pomocí navrtávací odbočkové armatury (T-kusu D 63/D32), od kterého bude 

vedeno potrubí STL plynovodních přípojek z PE100–RC–SDR11 D32 v délce 5 m do 

pilířů HUP přístupných z veřejného prostranství. V pilířích bude potrubí plynovodních 

přípojek ukončeno hlavním uzávěrem plynu – kulovým kohoutem DN 25. 

 

IO-08 el. energie NN 

IO-08.1 neobsazeno 

IO-08.2 neobsazeno 

IO-08.3 přípojka VN (samostatná PD, dodávka distributora) 

Nové kabelová vedení bude přivedeno do nově vybudované distribuční trafostanice. 

Kabelová trasa přeloženého vedení  povede převážně v zeleném pásu a částečně pod 

komunikacemi. Trafostanice bude provedena distributorem el. sítích před zahájením 

výstavby bytového domu. 
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IO-08.4 odběratelská trafostanice (samostatná PD, dodávka distributora) 

Trafostanice bude provedena distributorem el. sítích před zahájením výstavby bytového 

domu. 

 

IO-08.5 přípojky NN 

Napojeni přípojky NN bude provedeno z vývodové časti NN rozvaděče této stávající 

trafostanice. Z vývodového rozvaděče NN trafostanice bude pro každou pojistkovou 

skříň veden silový kabel 1–AYKY 3×240+120 mm
2
. Tyto kabely budou vedeny                   

v zemním kabelovém výkopu o délce 186 m a budou ukončeny ve vnější pojistkové 

skříni bytového domu. 

 

IO-09 sdělovací vedení 

IO-09.1 přípojka sdělovacího vedení 

Z místa telefonního pilíře bude vedena 2×kabelová chránička kopoflex 50 mm k objektu 

SO-01 o délce 164 m. Chráničky budou ukončeny v telefonních skříňkách. V místě 

ohybů budou kabelové chráničky vedeny přes šachty. Do kabelových chrániček se 

následně uloží datový kabel. Kabelové protahovací šachty musí být osazeny                     

v travnatém prostoru na betonovém základě. 

 

IO-09.2 přípojka datového kabelu 

Z místa telefonního pilíře bude vedena 2×kabelová chránička HDPE 50 k objektu                

SO-01 o délce 164 m. Chráničky budou ukončeny prostupem do objektu SO-01.                   

V místě ohybů budou kabelové chráničky vedeny přes šachty. Do kabelových chrániček 

se následně uloží datový kabel. Kabelové protahovací šachty musí byt osazeny                          

v travnatém prostoru na betonovém základě. Kabelové šachty jsou společné pro části  

IO-09.1 a IO-09.2. 
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IO-10 venkovní osvětlení 

IO-10.1 veřejné VO 

Kabelový rozvod VO bude proveden kabelem CYKY 4×10 mm
2
 a chráničkou kopoflex 

50 mm v zemi o celkové délce 365 m. Souběžně s kabelem bude položen zemnící drát 

FeZn 10 mm. Osvětlení je navrženo pomocí parkových svítidel s výškou do 6 m. 

Celkem je pro tuto etapu výstavby navrženo 11 svítidel. Jednotlivé stožáry jsou 

bezpatkového provedení se svítidly 1×100 W. Napájeni vlastního systému VO je 

navrženo samostatným rozvaděčovým pilířem umístěným u trafostanice. 

 

PS-01 Výtahy 

V rámci každé sekce bytového domu bude osazen 1 výtah. Výtahy budou mít nosnost 

630 kg a vejde se do něho až 8 osob. Výtah bude bez strojovny, pohon bude umístěn             

v horní části výtahové šachty pod stropem. Rozměry kabiny 1100×1400×2300 mm. 

Provedení stěn kabiny bude z nerezu, povrch podlahy z protiskluzového PVC. Dveře 

kabiny výtahu budou mít šířku 900 mm a výšku 2100 mm. 
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2.1 Základní informace o dopravních trasách 

Řešenou stavbou je bytový soubor Nový Žižkov v Poděbradech. Stavba ještě nemá 

přesnou polohu podle čísla popisného či ulice, ale nachází se v místní části Nový 

Žižkov (Koutecká Čtvrť, Poděbrady V). Pro realizace hrubé stavby je navrženo                    

8 dopravních tras (A–H).  

 

2.2 Popis jednotlivých tras 

Výkresy s jednotlivými trasy jsou obsahem přílohy č. B.2.1, B.2.2 a B.2.3. 

2.2.1 Trasa ,,A,, – beton 

Betonárna se nachází v jihovýchodní části Poděbrad. Beton bude na stavbu dopravován 

z betonárny CEMEX s.r.o., ul. Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady. Trasa vede ulicí     

Za Bažantnicí, Palackého (sil. II/611), Husova (sil. II/329), Mánesova, Koutecká,              

Za Nádražím a poté po ulici Máchova ke stavbě. Délka trasy cca 5,7 km. 

 

2.2.2 Trasa ,,B,, – výztuž 

Armovna se nachází jihovýchodně od Poděbrad ve městě Kolín. Ocel bude na stavbu 

dopravovat firma STAL KOLÍN s.r.o., ul. Havlíčkova 261, 280 02 Kolín. Trasa vede 

ulicí Havlíčkova, Polepská (sil. II/125), silnicí I/38, ul. Bílkova (sil. II/611), Pražská, 

Husova (sil. II/329), Mánesova, Koutecká, Za Nádražím a poté po ulici Máchova ke 

stavbě. Délka trasy cca 23,3 km. 

 

2.2.3 Trasa ,,C,, – skládka zeminy a suti 

Skládka zeminy a suti se nachází severně od Poděbrad v obci Netřebice. Zeminu bude 

na stavbu dovážet a odvážet firma ŠUMBOR spol. s.r.o., Netřebice – Šumbor. Trasa 

vede od skládky přes sil. II/329, obec Kouty, ul. Koutecká a poté po ulici Máchova ke 

stavbě. Délka trasy cca 9,2 km. 
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2.2.4 Trasa ,,D,, – objekty ZS 

Firma TOI TOI sanitární systémy s.r.o., ul. Poděbradská 194 se nachází jihozápadně od 

Poděbrad v obci Písková Lhota. Trasa vede ulicí Poděbradská (sil. II/611), Bílkova, 

Pražská, Husova (sil. II/329), Mánesova, Koutecká, Za Nádražím a poté po ulici 

Máchova ke stavbě. Délka trasy cca 7,0 km. 

 

2.2.5 Trasa ,,E,, – stavebniny 

Stavebniny DEK a.s. se nachází severozápadně od Poděbrad ve městě Nymburk. 

Konkrétně na adrese Poděbradská 2434, 288 02 Nymburk. Trasa vede ulicí Poděbradská 

(sil. II/331), Nymburská, Poděbradská, Husova, Mánesova (sil. II/329), Koutecká,          

Za Nádražím a poté po ulici Máchova ke stavbě. Délka trasy cca 6,9 km. 

 

2.2.6 Trasa ,,F,, – stroje pro zemní práce 

Půjčovna strojů se nachází jihovýchodně od Poděbrad ve městě Kolín. Stroje bude na 

stavbu dopravovat firma AUTODOPRAVA HONZ s.r.o., ul. Veltrubská 581,                     

280 02 Kolín. Trasa vede ulicí Revoluční (sil. II/125), dálnicí D11, silnicí I/38,                   

ul. Bílkova (sil. II/611), Pražská, Husova (sil. II/329), Mánesova, Koutecká,                       

Za Nádražím a poté po ulici Máchova ke stavbě. Délka trasy cca 19,3 km. 

 

2.2.7 Trasa ,,G,, – bednění 

Půjčovna bednění se nachází východně od Poděbrad ve městě Praha. Bednění bude na 

stavbu dopravovat firma DOKA s.r.o., ul. Za Avií 868, 196 00 Praha 9 – Čakovice. 

Trasa vede ulicí Za Avií, Tupolevova, Veselská, Kbelská (sil. E55), Novopacká                

(sil. E55), Pražský okruh (dálnice D0), Olomoucká (dálnice D11), Poděbradská                 

(sil. II/329), Bílkova (sil. II/611), Pražská, Husova (sil. II/329),  Mánesova, Koutecká, 

Za Nádražím a poté po ulici Máchova ke stavbě. Délka trasy cca 56,0 km. 

 

2.2.8 Trasa ,,H,, – věžový jeřáb 

Půjčovna věžových jeřábů se nachází východně od Poděbrad ve městě Praha. Věžový 

jeřáb bude na stavbu dopravovat firma KRANIMEX s.r.o., ul. Nedokončená 1638,               

198 00 Praha 14 – Kyje. Trasa vede ulicí Nedokončená, Českobrodská (sil. I/12), 
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Pražský okruh (dálnice D0), Olomoucká (dálnice D11), Poděbradská (sil. II/329), 

Bílkova (sil. II/611),  Pražská, Husova (sil. II/329), Mánesova, Koutecká, Za Nádražím 

a poté po ulici Máchova ke stavbě. Délka trasy cca 49,4 km. 

 

2.3 Řešení zájmových bodů 

V této kapitole budou detailně řešeny problémová místa v dopravě. Problémová místa 

zahrnují mosty, podjezdy, ostré zatáčky, kruhové objezdy, atd. Zájmové body jsou 

vyznačeny v přílohách č. B.2.1, B.2.2 a B.2.3.  

Pro porovnání poloměrů oblouků bude použita tabulka č. 1 viz níže. Pro určení 

únosnosti mostů byla použita webová stránka ŘSD ČR (http://bms.vars.cz). 

Tab. 1: Nejmenší poloměry kružnicových oblouků okrajů jízdního pruhu silnic podle 

druhů vozidel v metrech [Zdroj: ČSN 73 6102] 

 

2.3.1 Zájmové body trasy ,,A,, – beton 

Popis trasy viz bod 2.2.1. Na trase jsou zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 5 a ZB 6. 

2.3.1.1 Zájmový bod 1 – ZB 1 

 

Obr. 3 Detail zájmového bodu 1 – ZB 1 [Zdroj: www.mapy.cz] 
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ZB 1a – Kruhový objezd 

Posouzení kruhového objezdu: 

R 16,6 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 16,3 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje  

R 22,3 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 12,7 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 19,3 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

 

ZB 1b – Most 329-05, zatáčka 

 

Obr. 4 Únosnost mostu 329-05 – ZB 1b [Zdroj: bms.vars.cz] 

Vn(t) zatížení normální – bez dopravního opatření 

Vr(t) zatížení výhradní – pouze jedno vozidlo (až 4 - nápravové vozidlo) 

Ve(t) zatížení výjimečná – pouze jedno vozidlo (pro velké dopravní soupravy) 

Posouzení mostu: 

Nákladní automobily a navržené stavební stroje mířící na stavbu, budou mít převážně 

hmotnost max. 32 t, což podle obrázku č. 4 znamená, že most je možné přejet bez 

dodatečných opatření → vyhovuje. Autočerpadlo betonové směsi má hmotnost 45 tun. 

Musíme tedy navrhnout opatření. 

Vn(t) 45 t ≥ 32 t → nevyhovuje 

Vr(t) 80 t ≥ 45 t → vyhovuje 
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Návrh opatření:  

Řidič automobilu přesahující hmotnost 32 tun před mostem zastaví. Spolujezdec řidiče si 

navleče reflexní vestu a zastaví dopravu v obou směrech. Poté dá znamení řidiči 

automobilu, že je možné most bezpečně přejet. V praxi toto opatření uvidíme velmi zřídka, 

spíše vůbec. 

Posouzení zatáčky: 

R 36,0 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

 

ZB 1c – zatáčky 

Posouzení zatáček: 

R 26,2 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 13,6 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

 

ZB 1d – zatáčka 

Posouzení zatáčky: 

R 9,4 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

 

2.3.1.2 Zájmový bod 2 – ZB 2 

 

Obr. 5 Detail zájmového bodu 2 – ZB 2 [Zdroj: www.mapy.cz] 
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Posouzení zatáček: 

R 17,8 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 16,2 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

 

2.3.1.3 Zájmový bod 5 – ZB 5 

 

Obr. 6 Detail zájmového bodu 5 – ZB 5 [Zdroj: www.mapy.cz] 

Posouzení zatáčky: 

R 15,2 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

 

2.3.1.4 Zájmový bod 6 – ZB 6 

 

Obr. 7 Únosnost mostu 611-18 – ZB 6 [Zdroj: bms.vars.cz] 
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Obr. 8 Detail zájmového bodu 6 – ZB 6 (letecký pohled) [Zdroj: www.mapy.cz] 

Posouzení mostu: 

Nákladní automobily a navržené stavební stroje mířící na stavbu, budou mít převážně 

hmotnost max. 32 t, což podle obrázku č. 7 znamená, že most je možné přejet                            

s opatřením. Autočerpadlo betonové směsi má hmotnost 45 tun. 

Vn(t) 21 t ≥ 32 t → nevyhovuje 

Vr(t) 58 t ≥ 32 t → vyhovuje 

Vr(t) 58 t ≥ 45 t → vyhovuje 

Návrh opatření:  

Řidič automobilu přesahující hmotnost 21 tun před mostem zastaví. Spolujezdec řidiče si 

navleče reflexní vestu a zastaví dopravu v obou směrech. Poté dá znamení řidiči 

automobilu, že je možné most bezpečně přejet. V praxi toto opatření uvidíme velmi zřídka, 

spíše vůbec. 

 

 

 

 

 

 



2. Koordinační situace stavby se širšími vtahy dopravních tras a v okolí staveniště 

 

- 42 - 

 

2.3.2 Zájmové body trasy ,,B,, – výztuž 

Popis trasy viz bod 2.2.2. Na trase jsou zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 3 a ZB 4. 

Zájmové body ZB 1 a ZB 2 jsou stejné jako u trasy ,,A,, a vyhoví jednotlivým 

posouzením. 

2.3.2.1 Zájmový bod 3 – ZB 3 

 

Obr. 9 Detail zájmového bodu 3 – ZB 3 [Zdroj: www.mapy.cz] 

Posouzení zatáčky: 

R 15,4 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

 

2.3.2.2 Zájmový bod 4 – ZB 4 

 

Obr. 10 Detail zájmového bodu 4 – ZB 4 [Zdroj: www.mapy.cz] 
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Posouzení kruhového objezdu (zatáček): 

R 46,8 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 40,9 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 29,3 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 32,5 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 20,3 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 37,1 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

R 23,6 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 

 

2.3.3 Zájmové body trasy ,,C,, – skládka zeminy a suti 

Popis trasy viz bod 2.2.3. Na trase jsou zájmové body ZB 7, ZB 8 a ZB 9. 

2.3.3.1 Zájmový bod 7 – ZB 7 

 

Obr. 11 Detail zájmového bodu 7 – ZB 7 [Zdroj: www.mapy.cz] 

Posouzení zatáčky: 

R 9,6 m ≥ R 9,0 m → vyhovuje 
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2.3.3.2 Zájmový bod 8 – ZB 8 

 

Obr. 12 Detail zájmového bodu 8 – ZB 8 [Zdroj: www.google.cz/maps] 

Posouzení mostu: 

Všechny nákladní automobily a navržené stavební stroje mířící na stavbu, budou mít 

převážně hmotnost max. 32 t, což podle obr. č. 12 (pro ZB 9 podle obr. č. 13) znamená, 

že most je možné přejet s opatřením. 

Vn(t) 22 t ≥ 32 t → nevyhovuje 

Vr(t) 47 t ≥ 32 t → vyhovuje 

Návrh opatření:  

Řidič automobilu přesahující hmotnost 22 tun před mostem zastaví. Spolujezdec řidiče si 

navleče reflexní vestu a zastaví dopravu v obou směrech. Poté dá znamení řidiči 

automobilu, že je možné most bezpečně přejet. V praxi toto opatření uvidíme velmi zřídka, 

spíše vůbec. 

 

2.3.3.3 Zájmový bod 9 – ZB 9 

 

Obr. 13 Detail zájmového bodu 9 – ZB 9 [Zdroj: www.mapy.cz] 
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Posouzení mostu: 

Vn(t) 22 t ≥ 32 t → nevyhovuje 

Vr(t) 54 t ≥ 32 t → vyhovuje 

Návrh opatření:  

Viz bod 2.3.3.2 Zájmový bod 8 – ZB 8. 

 

2.3.4 Zájmové body trasy ,,D,, – doprava objektů ZS 

Popis trasy viz bod 2.2.4. Na trase jsou zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 3 a ZB 4. 

Zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 3 a ZB 4 jsou stejné jako u trasy ,,A,, a ,,B,, a vyhoví 

jednotlivým posouzením. 

 

2.3.5 Zájmové body trasy ,,E,, – stavebniny 

Popis trasy viz bod 2.2.5. Na trase jsou zájmové body ZB 1 a ZB 2. Zájmové body ZB 1 

a ZB 2 jsou stejné jako u trasy ,,A,, a vyhoví jednotlivým posouzením. 

 

2.3.6 Zájmové body trasy ,,F,, – stroje pro zemní práce 

Popis trasy viz bod 2.2.6. Na trase jsou zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 3 a ZB 4. 

Zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 3 a ZB 4 jsou stejné jako u trasy ,,A,, a ,,B,, a vyhoví 

jednotlivým posouzením. 

 

2.3.7 Zájmové body trasy ,,G,, – bednění 

Popis trasy viz bod 2.2.7. Na trase jsou zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 3 a ZB 4. 

Zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 3 a ZB 4 jsou stejné jako u trasy ,,A,, a ,,B,, a vyhoví 

jednotlivým posouzením. 

 

2.3.8 Zájmové body trasy ,,H,, – věžový jeřáb 

Popis trasy viz bod 2.2.8. Na trase jsou zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 10            

a ZB 11. Zájmové body ZB 1, ZB 2, ZB 3 a ZB 4 jsou stejné jako u trasy ,,A,, a ,,B,,         

a vyhoví jednotlivým posouzením. 
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2.3.8.1 Zájmový bod 10 – ZB 10 

 

Obr. 14 Detail zájmového bodu 10 – ZB 10 [Zdroj: www.mapy.cz] 

Posouzení podjezdu: 

– Výška tahače s návěsem přepravující věžový jeřáb → 4 m. 

4,2 m ≥ 4,0 m → vyhovuje 

 

2.3.8.2 Zájmový bod 11 – ZB 11 

 

Obr. 15 Detail zájmového bodu 11 – ZB 11 [Zdroj: www.mapy.cz] 

Posouzení podjezdu: 

– Výška tahače s návěsem přepravující věžový jeřáb → 4 m. 

4,4 m ≥ 4,0 m → vyhovuje 
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Časový a finanční plán je zpracován pro celou etapu výstavby. Plán obsahuje všechny 

stavební a inženýrské objekty, které stavební dílo má včetně provozního souboru. 

Časové a finanční hodnoty uvedené v plánu nejsou směrodatné pro samotné provádění 

stavby. Slouží pouze pro nastínění situace časového a finančního toku budoucí výstavby 

v předvýrobní přípravě. Pro získání cen jednotlivých objektů a souborů byl vypracován 

propočet stavby dle THU. Chybějící propočtové údaje byly doplněny položkovými 

rozpočty. Oba tyto výstupy jsou zpracovány v programu BUILDpowerS. Propočet 

stavby dle THU je obsahem přílohy č. B.3.2 a doplňující rozpočty jsou obsahem přílohy 

č. B.3.2.1. Časové údaje byly stanoveny částečně jako odhad, ve kterém mi pomohly 

zkušenosti vedoucího práce. Některé normohodiny jsou převzaty z programu CONTEC. 

Grafické znázornění časového a finančního plánu je obsahem přílohy č. B.3.1. 
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Položkový rozpočet je zpracován pro etapu hrubé stavby v programu BUILDpowerS. 

Většina položek byla zadána z databáze programu. Zbylé vytvořené nebo upravené 

položky mají místo koncového čísla položky písmeno ,,R,, popřípadě ,,V,,. Pro celý 

rozpočet hrubé stavby je zvolena snížená sazba DPH. Cena z rozpočtu odpovídá cenové 

úrovni RTS 17/II. Při tvorbě výkazu výměr byly některé výměry odměřeny v programu 

CAD, z důvodu složitosti půdorysu. Položkový rozpočet je obsahem přílohy č. B.4.1. 

Současně s položkovým rozpočtem byly vypracovány limitky zdrojů, které jsou 

obsahem přílohy č. B.4.1.1. Konkrétně se jedná o limitku materiálu v nákupních cenách, 

limitku strojů a limitku profesí. 
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Časový plán je zpracován pro etapu hrubé stavby v programu CONTEC. Výkazy výměr 

a normohodiny byly převzaty z programu BUILDpowerS. Normohodiny byly dále 

upraveny dle hodnot doby trvání jednotlivých činností z praxe a ze zkušeností 

vedoucího práce. Uvažuje se 5 pracovních dnů v týdnu a délka jedné pracovní směny               

8 hodin. Časový plán je obsahem přílohy č. B.5.1. Současně s časovým plánem byl 

vypracován graf měsíční potřeby pracovníků po jednotlivých měsících výstavby hrubé 

stavby, který je obsahem přílohy č. B.5.1.1. 
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V kapitole č. 6 budu popisovat zařízení staveniště pro hrubou stavbu, které považuji za 

nejvíce předmětné ve smyslu této diplomové práce. Jako součást jiného zadání 

diplomové práce jsou zpracovány výkresy zařízení staveniště pro dílčí technologické 

etapy (zemní práce a dokončovací práce), které jsou obsahem přílohy č. B.6.2 a B.6.3. 

Tyto výkresy byly zpracovány pro nastínění situace, jak by mohlo zařízení staveniště 

vypadat v jiných technologických etapách. 

 

6.1 Základní informace o staveništi 

Identifikační údaje o stavbě viz kapitola č. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 

TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU. 

Řešené území se nachází 1 km severním směrem od centra města Poděbrady, v místní 

části Nový Žižkov (Koutecká Čtvrť, Poděbrady V), v proluce mezi stávající výstavbou 

rodinných a bytových domů. Proluka mezi stávající výstavbou je nezastavěné území. 

Staveniště se rozkládá na parcelách č. 1222/31, 1222/2, 1222/3, 1221/2, 1221/3, 1221/1, 

1221/8, 3938/1, vše k. ú. Poděbrady. 

Stavba nebude zasahovat do ochranných pásem a hranic chráněných území dotčených 

výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou  kulturními památkami. Stavba 

bude zasahovat do území s archeologickými nálezy. Stavba se nachází mimo záplavové 

území. 

Staveniště se rozkládá na ploše cca 8 200 m
2
, kde zastavěná plocha činí 2 020 m

2
. 

Svažitost staveniště je téměř nulová. Jedná se o stavbu tzv. na ,,zelené louce,,. 

Náklady na zařízení staveniště pro hrubou stavbu jsou zkalkulovány jako vedlejší 

náklady stavby, které tvoří 2,5% ceny z rozpočtu hrubé stavby. Náklady na zařízení 

staveniště jsou součástí položkového rozpočtu (viz příloha č. B.4.1). Celková cena 

zařízení staveniště činí 1 485 886 Kč bez DPH. 
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Obr. 16 Letecký pohled na pozemek před zahájení realizace [Zdroj: www.mapy.cz] 

 

6.2 Objekty zařízení staveniště 

Podrobné grafické znázornění objektů zařízení staveniště je obsahem přílohy č. B.6.1. 

6.2.1 Provozní objekty 

6.2.1.1 Kancelář pro vedení stavby – ,,BK1,, 

Stavební kontejner (dále těž jen ,,buňka,,) pro vedení stavby bude tvořen jako sestava 

dvou buněk ,,BK1,, vedle sebe s vynecháním dělící sendvičové stěny. Stavební buňka 

bude na místo určení dopravena pomocí věžového jeřábu, popřípadě nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou a bude uložena na zpevněnou staveništní plochu ze 

směsného recyklátu. 

 

Obr. 17 Půdorys buňky ,,BK1,, – kancelář pro vedení stavby [Zdroj: www.toitoi.cz] 
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Obr. 18 Sestava dvou buněk ,,BK1,, – varianta DUO [Zdroj: www.hyperrecenze.cz] 

Technické parametry buňky ,,BK1,, 

rozměry buňky: 

– šířka: 2 438 mm 

– délka: 6 058 mm 

– výška: 2 800 mm 

světlá výška buňky: 2 500 mm 

vybavení buňky: 

– 3× elektrická zásuvka 230 V 

– 1× elektrické topidlo (příkon 2 kW) 

– okna s plastovou žaluzií 

– 2× zářivková svítidla (příkon 58 W) 

hmotnost: 2 500 kg 

elektroinstalace: 400 V/32 A 

počet: 2 ks 

 

6.2.1.2 Zpevněné komunikační a skladovací plochy 

Zpevněné komunikační a skladovací plochy zajišťují stabilitu podloží při jeho 

zatěžování buňkami, naskladněným materiálem nebo pracovními stroji. Zpevněná 

plocha je navržena ze směsného recyklátu frakce 32/63 mm, tl. 200 mm (viz obr. č. 19) 

a zhutněna vibračním válcem. Plocha pokrývající zpevněnou plochu na staveništi má 
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velikost cca 3 380 m
2
. Část recyklátu bude následně využit jako podkladní vrstva pro 

nově navrhovanou komunikaci a chodníky. Zbylá část recyklátu bude při likvidaci 

staveniště převezena na jinou stavbu v blízkém okolí nebo zpět na skládku. Odvodnění 

bude řešeno vsakováním do podloží.  

 

Obr. 19 Směsný recyklát fr. 32-63 mm [Zdroj: www.envisan.cz] 

Pro venkovní skladování budeme zřizovat skládky pro cihly, překlady, pytlované směsi, 

bednění, ocel, izolanty. Dále budou zřízeny mezideponie zeminy a ornice.  Rozměry 

jednotlivých skládek jsou znázorněny v příloze č. B.6.1. Materiály budeme skladovat na 

rovné zpevněné a odvodněné staveništní ploše. Skladování materiálů se bude v drtivé 

většině provádět mechanizovaně. Cihly budeme skladovat max. tři palety na sebe, 

pravidelné prvky bednění a izolant do max. výšky 4 m. Pytlované směsi do max. výšky 

3 m. Pro ochranu před klimatickými vlivy, ale i krádežemi budou skladované materiály 

přikryty plachtou. Při ukládání ornice na mezideponii bude dodržena max. výška 1,5 m. 

Pro vytěženou zeminu z figury F1 a dovezenou zeminu bude dodržena max. výška 2 m. 

Pro zabránění větrné eroze bude povrch půdy na mezideponiích zakryt geotextílií.  

Pro uskladnění nářadí, pomůcek a drobného materiálu, který je nutno chránit před 

klimatickými vlivy a krádežemi bude sloužit skladovací kontejner ,,LK1,,. Skladovací 

kontejner bude na místo určení dopraven pomocí věžového jeřábu, popřípadě 

nákladního automobilu s hydraulickou rukou a bude uložen na zpevněnou staveništní 

plochu ze směsného recyklátu. 
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Obr. 20 Půdorys skladovacího kontejneru ,,LK1,, [Zdroj: www.toitoi.cz] 

Technické parametry buňky ,,LK1,, 

rozměry buňky: 

– šířka: 2 438 mm 

– délka: 6 058 mm 

– výška: 2 591 mm 

vybavení buňky (volitelné): 

– 1× elektrická zásuvka 230 V 

– 2× zářivková svítidla (příkon 58 W) 

hmotnost: 2 500 kg 

elektroinstalace: 380 V/32 A 

počet: 2 ks 

 

6.2.1.3 Zabezpečení a osvětlení staveniště 

Pro zajištění bezpečnosti před vstupem nepovolaných osob na staveniště je tento prostor 

po celém obvodu opatřen uzamykatelným mobilním oplocením TOI TOI výšky 2 m 

(viz obr. č. 21, 22, 23). Oplocení bude zakryto vykrývací plachtou, které částečně chrání 

stavbu před povětrnostními vlivy a okolní zástavbu před prachem (viz obr. č. 21). Pro 

vjezd na staveniště bude zřízena uzamykatelná brána šířky o dvou polích oplocení            

cca  7 m. Pro vchod na staveniště bude zřízena uzamykatelná brána pro pěší šířky 1 m, 

která navazuje na parkoviště pro pracovníky stavby. Staveniště bude snímáno 

kamerovým systémem 24 hodin denně. Kamery budou umístěny na střeše kancelářské 

buňky. 
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Obr. 21 Mobilním oplocení TOI TOI výšky 2 m s vykrývací plachtou  

[Zdroj: www.toitoi.cz] 

 

 Obr. 22 Plastbetonový podstavec mobilního oplocení TOI TOI [Zdroj: www.toitoi.cz] 

 

Obr. 23 Bezpečnostní spona mobilního oplocení TOI TOI [Zdroj: www.toitoi.cz] 

Technické parametry mobilního oplocení TOI TOI 

rozměr pole: 3472×2000 mm 

hmotnost pole: 18 kg 

průměr trubky: 30 mm horizontálně/40 mm vertikálně 

povrchová úprava: žárový zinek 

hmotnost podstavce: 27 kg 

rozměry podstavce: 700×200 mm 
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Osvětlení staveniště je řešeno pro prostor buňkoviště a skladovacích ploch. Pro 

osvětlení vjezdu nám slouží stávající veřejné osvětlení města Poděbrad. Pro osvětlení 

buňkoviště bude sloužit halogenový reflektor (viz obr. č. 24), který bude uchycen na 

dřevěném sloupku. Dřevěný sloupek je zaražen do země a spojen se staveništní buňkou 

pomocí drátu. Pro osvětlení skladovací plochy a příjezdové komunikace bude použit 

stejný halogenový reflektor, který bude uchycen na věži jeřábu. 

 

Obr. 24 Halogenové osvětlení Philips [Zdroj: www.svet-svitidel.cz] 

Technické parametry halogenového reflektoru 

typ: Philips Massive 74900/21/30 – Halogenový reflektor FARO 1×R7S118/300W IP44 

příkon: 300 W (max. 500 W) 

napětí: 230 V 

 

6.2.2 Sociální a hygienické objekty 

Zásady pro návrh staveništních buněk 

a) sociální objekty – šatny 

minimální prostor pro 1 pracovníka: 

1,25 – 2,0 m
2
 → uvažuji vyšší hodnotu 2,0 m

2
 z důvodu eventuálního stravování. 

b) hygienické objekty – umyvárny (sprchy), toalety 

10 prac. – 1 umyvadlo 

10 prac. – 1 sedací záchod 

10 prac. – 1 pisoár 

15 prac. – 1 sprchová kabina 

 

PS: Pro návrh počtu sociálních a hygienických objektů vycházím z měsíčního grafu 

potřeby (viz příloha č. B.5.1.1), kde max. počet pracovníků je 18. 
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Návrh sociálních buněk (šaten pro pracovníky) 

počet buněk pro zázemí 18 pracovníků:  

– plocha jedné buňky → 6×2,4 = 14,4 m
2
 

– potřebná plocha pro 18 pracovníků → 18×2 = 36,0 m
2
 

=> 36 m
2 

> 14,4 m
2
 → nevyhovuje 

=> 36 m
2 

< 3×14,4 m
2
 (43,2) → vyhovuje 

– nutno navrhnout 3 sociální buňky ,,BK1,, 

 

Návrh hygienických buněk  

počet zařizovacích předmětů pro 18 pracovníků: 

– umyvadlo: potřeba 2 ks, návrh 3 ks → vyhovuje 

– pisoár: potřeba 2 ks, návrh 2 ks → vyhovuje 

– sedací záchod: potřeba 2 ks, návrh 2 ks → vyhovuje 

– sprcha: potřeba 2 ks, návrh 2 ks → vyhovuje 

počet hygienických buněk pro 18 pracovníků:  

– nutno navrhnout 1 hygienickou buňku ,,SK1,, 

 

6.2.2.1 Šatna pro pracovníky – ,,BK1,, 

Buňka ,,BK1,, bude na místo určení dopravena pomocí věžového jeřábu, popřípadě 

nákladního automobilu s hydraulickou rukou a bude uložena na zpevněnou staveništní 

plochu ze směsného recyklátu. 

 

Obr. 25 Půdorys buňky ,,BK1,, – šatna pro pracovníky [Zdroj: www.toitoi.cz] 

 

Technické parametry buňky ,,BK1,, 

*stejné jako u kanceláře vedení stavby 

počet: 3 ks 
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6.2.2.2 Hygienické zázemí pro pracovníky – ,,SK1,, 

Buňka ,,SK1,, bude na místo určení dopravena pomocí věžového jeřábu, popřípadě 

nákladního automobilu s hydraulickou rukou a bude uložena na zpevněnou staveništní 

plochu ze směsného recyklátu. 

 

Obr. 26 Půdorys buňky ,,SK1,, – hygienické zázemí pracovníků [Zdroj: www.toitoi.cz] 

Technické parametry buňky ,,SK1,, 

rozměry buňky: 

– šířka: 2 438 mm 

– délka: 6 058 mm 

– výška: 2 800 mm 

světlá výška buňky: 2 500 mm 

vybavení buňky: 

– 3× umyvadlo 

– 2× pisoár  

– 2× sprchová kabina (810×810 mm) 

– 2× sedací záchod 

– 1× boiler 200 l 

– 2× elektrické topidlo (příkon 1,5 kW) 

– 2× zářivková svítidla (příkon 36 W) 

hmotnost: 2 500 kg 

elektroinstalace: 400 V/32 A 

odpad: potrubí DN 100 

přívod vody: 3/4" (DN 20) 

počet: 1 ks 
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6.2.2.3 Hygienické zázemí pro vedení stavby – ,,SMK,, 

Buňka ,,SMK,, bude na místo určení dopravena pomocí věžového jeřábu, popřípadě 

nákladního automobilu s hydraulickou rukou a bude uložena na zpevněnou staveništní 

plochu ze směsného recyklátu. 

 

Obr. 27 Půdorys buňky ,,SMK,, – hygienické zázemí vedení stavby  

[Zdroj: www.toitoi.cz] 

Technické parametry buňky ,,SMK,, 

rozměry buňky: 

– šířka: 1 750 mm 

– délka: 1 700 mm 

– výška: 2 800 mm 

světlá výška buňky: 2 500 mm 

vybavení buňky: 

– 1× umyvadlo 

– 1× pisoár  

– 1× sprchová kabina (810×810 mm) 

– 1× sedací záchod 

– 1× boiler 80 l 

– 1× elektrické topidlo (příkon 1,5 kW) 

– 1× zářivkové svítidlo (příkon 36 W) 

hmotnost: cca 600 kg 

elektroinstalace: 400 V/32 A 

odpad: potrubí DN 100 

přívod vody: 3/4" (DN 20) 

počet: 1 ks 
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6.3 Napojení staveniště na inženýrské sítě 

Podrobné grafické znázornění inženýrských sítí staveniště je obsahem přílohy č. B.6.1. 

Provádění veškerých inženýrských sítí se bude provádět dle normy ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, dle tab. 1 nejmenší dovolené 

vodorovné vzdálenosti mezi souběžnými podzemními vedeními, tab. 2 nejmenší 

dovolené svislé vzdálenosti mezi křižujícími se podzemními vedeními a tab. 3 nejmenší 

dovolené krytí podzemních vedení. 

Napojení staveništních inženýrských sítí na ty stávající je navržené v místech veřejné 

komunikace. Bude tedy potřeba požádat o zábor veřejného prostranství včetně podání 

žádosti na dopravní inspektorát policie ČR včetně vypracování výkresové dokumentace 

dopravního opatření během prací na veřejném prostranství. Po schválení žádosti mohou 

začít stavební práce na veřejném prostranství.   

 

6.3.1 Přípojka nízkého napětí (NN) 

Elektrická staveništní přípojka je napojena na stávající trafostanici. Trasa přípojky bude 

vedena podél mobilního oplocení ZS. V místě opěrné stěny bude umístěn staveništní 

rozvaděč ,,R1,, s elektroměrem (viz obr. č. 28) pro stanovení spotřebované el. energie 

pro provoz zařízení staveniště. Z rozvaděče R1 vede trasa směrem do objektu, kde bude 

rozvaděč ,,R3,, který bude sloužit pro rozvod elektrické energie uvnitř objektu. Další 

trasa z rozvaděče R1 vede podél opěrné stěny ke stavebnímu osobonákladnímu výtahu.                                  

Třetí trasa z rozvaděče R1 vede podél plotu k rozvaděči ,,R2,, z kterého vede trasa 

směrem k věžovému jeřábu a osvětlení příjezdové komunikace a trasa pokračující podél 

plotu k buňkám a osvětlení buňkoviště. Stavební buňky mezi sebou budou napojeny 

naspojkováním. 
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Obr. 28 Hlavní staveništní elektro rozvaděč ,,R1,, [Zdroj: www.elektro-materialy.cz] 

Technické parametry rozvaděče 

krytí: IP44 – IP66 

přívod: zespodu 

zásuvky:  6×230 V, 3×400 V 

hlavní jistič: 63 A 

  

El. přípojka staveniště bude vedeno po terénu v typových kabelových chráničkách.                

V místě, kde bude potřeba kabel přejet kolečkem bude zřízena buď plytká rýha pomocí 

krumpáče do které se kabel uloží nebo bude ze dřeva zřízen kabelový most                        

(viz obr. č. 29). 

Potřebná délka kabelu NN je cca 270 m. 

 

Obr. 29 Kabelový most sbitý ze dřeva (řez) 
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Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz 

Tab. 2: Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz 

SPOTŘEBA PRO STROJE A NÁŘADÍ – P1 

NÁŘADÍ/SROJ POČET [ks] PŘÍKON [kW] 

[kW] 

PŘÍKON CELKEM [kW] 

Věžový jeřáb 1 22 kW 22 kW 

Stavební výtah 1 6,1 kW 6,1 kW 

Ponorný vibrátor 2 2,3 kW 4,6 kW 

Svářečka invertor 2 5 kW 10 kW 

Přímočará pila 2 0,65 kW 1,3 kW 

Úhlová bruska 2 1,4 kW 2,8 kW 

Příklepová vrtačka 2 0,95 kW 1,9 kW 

Kotoučová pila 

 

2 0,78 kW 1,56 kW 

Stavební míchačka 1 0,55 kW 0,55 kW 

Ruční míchadlo 2 1,4 kW 2,8 kW 

Průmyslový teplomet 4 3 kW 12 kW 

∑ = 65,61 kW 

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ PROSTOR – P2a 

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ POČET [ks] PŘÍKON [W] PŘÍKON CELKEM [kW] 

BK1 – kancelář, šatny 5×2 58 W 0,58 kW 

SK1 – hygiena 1×2 36 W 0,072 kW 

SMK – hygiena 1×1 36 W 0,036 kW 

LK1– sklad / / / 

Osvětlení investičního objektu 

(během výstavby) 

– halogenová přenosná svítidla 

6 150 W 0,9 kW 

∑ = 1,588 kW 

VYTÁPĚNÍ BUNĚK – P2b 

VYTÁPĚNÍ  BUŇKY POČET [ks] PŘÍKON [kW] PŘÍKON CELKEM [kW] 

BK1 – kancelář, šatny 5×1 2 kW 10 kW 

SK1 – hygiena 1×2 1,5 kW 3 kW 

SMK – hygiena 1×1 1,5 kW 1,5 kW 

LK1 – sklad / / / 

∑ = 14,5 kW 

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ – P3 

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ POČET [ks] PŘÍKON [kW] PŘÍKON CELKEM [kW] 

Buňkoviště 1 500 W 0,5 kW 

Skládky, komunikace 1 500 W 0,5 kW 

∑ = 1,0 kW 

 

 

Součinitele pro výpočet: 

0,5 ... součinitel pro stroje 

0,8 ... součinitel pro vnitřní osvětlení a vytápění 

1,0 ... součinitel vnějšího osvětlení 
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Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz: 

S =                                                  

S =                                                           

Celková spotřeba elektrické energie na stavbě = 72,03 kW 

 

6.3.2 Vodovodní přípojka 

Staveništní přípojka vodovodu je napojena na nově navrhovanou síť vodovodu. Ta je 

vyvedena mimo napojení staveništní přípojky a následně zaslepena zátkou.                         

Na staveništní přípojku vodovodu  bude napojena hygienická buňka pro pracovníky 

,,SK1,, a hygienická buňka pro vedení stavby ,,SMK,,. V místě napojení bude umístěn 

vodoměr pro stanovení spotřebované vody pro provoz zařízení staveniště. 

Jmenovitá světlost staveništní přípojky je DN 32 dle výpočtu níže. 

Přibližná délka staveništní přípojky splaškové kanalizace je cca 48 m. 

 

Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 

Tab. 3: Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 

ČINNOST MJ MJ/DEN SPOTŘEBA [l/MJ] POTŘEBA VODY [l] 

Ošetřování betonu 

(stropní deska) ,,A,, 
m

2
 1 000 m

2
 5 l/m

2
, 3× denně 15 000 l 

Hygienické potřeby ,,B1,, 1 prac. 18 prac. 40 l/1 prac. 720 l 

Sprchování ,,B2,, 1 prac. 18 prac. 45 l/1 prac. 810 l 

Součinitele pro výpočet: 

kn pro ošetřování betonu = 1,6 

kn pro hygienické potřeby = 2,7 

kn pro sprchování = 2,7 

 

Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště: 

 

Qn = 
       

       
 = 

                   

      
 = 

                          

      
 = 0,98 l/s 
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kde: 

Qn ... spotřeba vody l/s 

Pn ... potřeba vody v l/den  

kn ... koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t ... doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Tab. 4: Dimenzování potrubí [Zdroj: přednáška z předmětu CW022] 

 

 

6.3.3 Přípojka splaškové kanalizace 

Staveništní přípojka splaškové kanalizace je napojena na nově navrhovanou síť 

splaškové kanalizace. Ta je vyvedena mimo napojení staveništní přípojky a následně 

zaslepena zátkou. Na staveništní přípojku splaškové kanalizace bude napojena 

hygienická buňka pro pracovníky ,,SK1,, a hygienická buňka pro vedení stavby 

,,SMK,,. Jmenovitá světlost staveništní přípojky je DN 100 mm. 

Přibližná délka staveništní přípojky splaškové kanalizace je cca 52 m. 

 

6.4 Staveništní doprava 

Doprava na staveništi bude mít jednosměrný provoz. V případě pohybu více vozidel na 

staveništní komunikaci je zřízena odstavná plocha pro automobily. Minimální šířka pro 

jednosměrný provoz 3 m oproti skutečnosti vyhovuje v nejužším místě více než 

dvojnásobně. V příloze č. B.6.1 je znázorněno dopravní řešení jak pro jízdu vpřed, tak 

pro jízdu vzad (couvání) včetně určení poloměrů zatáček.  

6.4.1. Primární doprava 

Primární doprava je podrobně řešena v samostatné kapitole č. 2 KOORDINAČNÍ 

SITUACE SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS A V OKOLÍ STAVENIŠTĚ. 
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6.4.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava na staveništi je rozdělena na vertikální a horizontální dopravu. 

Sekundární dopravě je podrobně řešena v samostatné kapitole č. 7 NÁVRH HLAVNÍCH 

STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ PRO HRUBOU STAVBU. 

 

6.5 Ochrana životního prostředí 

V průběhu realizace musí zhotovitel dbát všech  platných předpisů týkající se životního 

prostředí a jejich plnění musí být řádně kontrolováno.  

Při výstavbě bude zhotovitel bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení               

a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících 

se ochrany životního prostředí. Zejména dle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací (novela 217/2016 Sb., novela 241/2018 Sb.), 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novela 

225/2017 Sb.), vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

(novela 387/2016 Sb., 437/2016 Sb.) a vyhláškou č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

V průběhu výstavby bytového domu dojde k produkci stavebního odpadu, hluku                  

a vibracím, případně prašnosti znečištění komunikace a vzniklých odpadů od 

provozních kapalin. Abychom eliminovali tyto negativní vlivy budou navržena opatření, 

kterými se budeme na stavbě řídit.   

6.5.1 Opatření pro ochranu životního prostředí  

6.5.1.1 Nakládání se stavebním odpadem 

Při realizaci stavby vznikají nejrůznější stavební odpady, které ovlivňují životní 

prostředí. Odpady budou roztříděny podle druhů uvedených v katalogu odpadů                     

a následně budou uloženy do předem určených kontejnerů (viz obr. č. 30). 

 

Obr. 30 Odpadní ocelový kontejner 4 m
3
 [Zdroj: www.kontejnerymuller.cz] 
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Technické parametry ocelového kontejneru 

maximální nosnost: 4,5 t 

rozměry kontejneru: 

– délka: 3,4 m 

– šířka: 2,1 m 

– výška: 0,65 m 

– objem: 4 m
3 

– počet: 1 ks (dle potřeby) 

použití pro: stavební suť, beton a další  

       

Obr. 31 Plastové kontejnery na odpad [Zdroj: www.google.com] 

Technické parametry plastových kontejnerů na odpad 

nosnost: 360 kg 

hmotnost: 65 kg 

rozměry (d×š×v): 1370×1210×1465 mm 

objem: 1 100 l 

počet kontejnerů pro směsný komunální odpad: 2 ks 

počet kontejnerů pro odpady u plastu: 2 ks 

počet kontejnerů pro odpady z papíru: 1 ks 

Produkce skla na stavbě se nepředpokládá taková, aby musel být přistaven kontejner. 

Plastové kontejnery budou vyprazdňovány jednou za týden. O odvoz se postarají 

technické služby města Poděbrad.  
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Odpady vznikající při výstavbě hrubé stavby  

Tab. 5: Zatřídění odpadu dle vyhlášky 93/2016 Sb. 

KÓD 

DRUHU 

ODPADU 

DRUH ODPADU 
KATEGORIE 

ODPADU 

ZPŮSOB 

LIKVIDACE 

12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ 

12 01 13 Odpady ze svařování O Recyklace 

13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
Skládka neb. 

odpadu 

15 ODPADNÍ OBALY 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O Recyklace 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

Skládka neb. 

odpadu 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 05 04 
 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 

O Recyklace 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O Recyklace 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 11 Textilní materiály O Spalovna 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Spalovna 
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O ... ostatní odpad 

N ... nebezpečný odpad 

O likvidaci odpadu se budou starat tyto společnosti: 

– Šumbor spol. s.r.o., Netřebice (zemina, cihly, beton) 

– Technické služby města Poděbrad s.r.o. (odpadní obaly, nebezpečný odpad) 

– Technické služby města Poděbrad s.r.o. (kom. odpad) → Spalovna Malešice Praha 

 

6.5.1.2 Prašnost, znečištění ovzduší 

– Pro maximální eliminaci možného znečištění budou používána jen vozidla a stavební 

mechanismy označené zelenou nálepkou, prokazující nepřekračování stanoveného 

emisního limitu.  

– Při přepravách sypkých a suchých substrátů budou zakryty nákladní prostory vozidel 

plachtami a udržována čistota staveniště i na příjezdových komunikacích zametáním               

a kropením vodou. 

– Pro eliminaci prašnosti do okolního prostředí je oplocení opatřeno vykrývací 

plachtou. 

– Jako dalším opatřením je zabránění větrné eroze zeminy a to přikrytím povrchu 

skladované zeminy geotextílií. 

 

6.5.1.3 Ochrana proti hluku a vibracím 

Předpokládaná pracovní doba je od 7:00 do 16:00. V některých případech může být 

pracovní doba prodloužena až do 19:00. Pro tuto dobu  7:00 – 19:00 je povolená hladina 

akustického výkonu včetně korekce +15 dB dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 65 dB. 

Ve zmiňovaném časovém rozmezí bude dodržen limit 65 dB. V případě, že by hrozilo 

překročení tohoto limitu provedou se opatření jako např. zamezení souběžného 

používání hlučných strojů. V době mimo zmiňované časové rozmezí se nepředpokládá 

pracovní činnost. 

 

6.5.1.4 Znečištění komunikace 

Stroje se na staveništi budou pohybovat převážně po zpevněné ploše, kde nehrozí vznik 

bláta. V případě, že dojde k znečištění strojů a hrozilo by znečištění okolních 

komunikací tak stroje budou na staveništi očištěny ručně pomocí košťat, lopat a jiných 
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pomůcek. Stroje nebudou čištěny vysokotlakým čističem, kde by hrozilo vzniklým 

proudem vody odkapávaní provozních kapalin do podloží a musela by být navržena 

mycí staveništní linka nebo odlučovač ropných látek, který by prodražil náklady na 

zařízení staveniště. Mytí autodomíchávačů se bude provádět převážně v betonárně.                 

V nejnutnějším případě potřeby vypláchnutí autodomíchávače či autočerpadla na stavbě 

se vymývaná voda s betonem vypustí na určené místo staveništní zpevněné 

komunikace. V případě znečištění komunikace, pracovníci stavby urychleně uklidí 

komunikaci pomocí košťat či jiných pomůcek. Pokud by se jednalo o velké znečištění je 

k dispozici UNC nebo by se zajistil čistící kropící vůz. 

 

6.5.1.5 Odpady z úniku provozních kapalin  

Únik provozních kapalin by měl být minimalizován, jelikož všechny stroje prošly 

technickou kontrolou. Použité stroje budou udržovány a kontrolovány tak, aby 

nedocházelo k úniku provozních kapalin. Při případném úniku je nutno zabránit 

pronikání provozních kapalin do okolního prostředí pomocí odkapávacích nádob.                  

V případě, že se úniku nedovede zabránit zasažené místo se zasype sypkým sorbetem               

a nechá se nasáknout. Poté se naloží do nepropustných pytlů či nádob s označením 

nebezpečného odpadu a odveze se na skládku nebezpečného odpadu. 

 

PS: Při dodržení těchto opatření je možné, že na kratší přechodná období v průběhu 

výstavby dojde na dotčeném území k částečnému zhoršení kvality ovzduší, toto 

zhoršení pro obyvatele lze však považovat za únosné. 

 

6.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

V průběhu realizace musí zhotovitel dbát všech platných předpisů BOZP a jejich plnění 

musí být řádně kontrolováno.   

Při výstavbě bude zhotovitel bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení      

a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stavba a staveniště bude řádně provozována     

a zajištěna dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem. Zejména dle NV                   

č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

NV č. 362/2005 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu,  
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NV č. 378/2001 Sb. bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

6.6.1 Opatření BOZP a PO 

V kancelářské buňce bude umístěna lékárnička s pokyny poskytnutí první pomoci, 

přenosný hasící přístroj a požární plán. Kancelářská buňka bude mít na dveřích 

vylepenou ceduli s tísňovými telefonními čísly (viz obr. č. 32) a čísly na vedení stavby, 

lékárničkou (viz obr. č. 33) a přenosným hasičským přístrojem (viz obr. č. 34). V okně 

kancelářské buňky bude vylepena cedule ,,stavba povolena,, se základními údaji                    

o stavbě (viz obr. č. 35). Přenosný hasicí přístroj a lékárnička bude k dispozici                         

i v šatnách pracovníků. Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí být proškoleni 

v rámci BOZP a PO a podpisem stvrdit, že školení absolvovali.  

 

Obr. 32 Cedule s tísňovými telefonními čísly [Zdroj: www.e-safetyshop.eu] 

 

Obr. 33 Cedule lékárničky [Zdroj: www.e-safetyshop.eu] 

 

Obr. 34 Cedule přenosný hasicí přístroj [Zdroj: www.e-safetyshop.eu] 
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Obr. 35 Cedule stavba povolena [Zdroj: www.jarosovi.cz] 

U vjezdové brány i brány pro pěší bude umístěna informační tabule, která nám svým 

značením udává, jak se správně chovat na stavbě a staveništi. (viz obr. č. 36).                       

U vjezdové brány bude ještě umístěna dopravní značka ,,stůj, dej přednost v jízdě,,             

(viz obr. č. 37). 

 

Obr. 36 Informační tabule pro bezpečný provoz na  staveništi 

 [Zdroj: www.safetyshop.cz] 

 

Obr. 37 Stůj, dej přednost v jízdě [Zdroj: www.autoweb.cz] 
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Dále na dveřích stávající trafostanice bude umístěna bezpečností cedule zakazující 

nepovolaným osobám vstup a výstrahu elektrického zařízení (viz obr. č. 38). 

 

Obr. 38 Bezpečností cedule – elektrické zařízení 1 [Zdroj: www.safetyshop.cz] 

Na každých dveřích skříňky staveništního rozvaděče bude umístěna bezpečností cedule 

upozorňující na elektrické zařízení. (viz obr. č. 39). 

 

Obr. 39 Bezpečností cedule – elektrické zařízení 2 [Zdroj: www.safetyshop.cz] 

 

PS: Problematika BOZP řešící rizika při provádění jednotlivých činností je podrobně 

řešena v kapitole č. 10 NÁVRH ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH 

RIZIK PRO HRUBOU STAVBU. 
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Součástí k návrhu hlavních strojů a mechanismů pro hrubou stavbu včetně zemních 

prací je harmonogram nasazení jednotlivých mechanismů (viz příloha č. B.7.1). 

  

7.1 Stroje pro zemní práce 

7.1.1 Rypadlo HITACHI ZAXIS 210 LC  

Rypadlo HITACHI bude použito hlavně k těžení hlavní stavební jámy (figura F1). 

Rypadlo bude na stavbu dopraveno tahačem s podvalníkem (viz obr. č. 42, 43). Pro 

ušetření ceny za dopravu dozeru, rypadlo provede i skrývku ornice. Pro skrývku ornice 

bude použita svahová lžíce (viz obr. č. 41). 

 

Obr. 40 Rypadlo HITACHI ZAXIS 210 LC [Zdroj: www.truck1.eu] 

 

Obr. 41 Svahová lžíce [Zdroj: www.nahradnidilystroje.cz] 
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Technické parametry  

rozměry (d×š×v): 4470×2990×3180 mm 

délka s ramenem (převoz): 9,75 m 

hmotnost: 21 200 kg 

maximální dosah kopání: 9,92 m 

maximální hloubka kopání: 6,67 m 

objem hloubkové lopaty: 1,2 m
3
  

objem svahové lopaty: 0,72 m
3
 (šířka 2 m) 

otáčení: 360° 

podvozek: pásový 

velikostní třída: střední 

 

Doprava rypadla  

– Tahač MAN TGA 18.440 4×2 LLS–U 

– Podvalník KASSBOHRER K.SLS:L3 

celková hmotnost: 48 000 kg 

provozní hmotnost: 9 360 kg 

nosnost: 38 640 kg 

rozměry podvalníku: 13,2×2,5 m 

 

Obr. 42 Podvalník KASSBOHRER K.SLS:L3 [Zdroj: www.tipcars.com] 
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Obr. 43 Pásový bagr na podvalníku [www.slaboch.eu] 

 

7.1.2 Rypadlo KOMATSU PC88MR-8  

Rypadlo KOMATSU bude použito k výkopu drenáže pro odvodnění hlavní stavební 

jámy (figura F1). Rypadlo bude na stavbu dopraveno na korbě sklápěče (viz obr. č. 46). 

 

Obr. 44 Rypadlo KOMATSU PC88MR-8 [Zdroj: TL KOMATSU PC88MR-8] 

Technické parametry 

rozměry (d×š×v): 2840×2320×2730 mm 

délka s ramenem (převoz): 6,175 m 

hmotnost: 8 300 kg 

lopata: šířka 500 mm 

velikostní třída: mini/malá 

podvozek: pásový 
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7.1.3 Sklápěč DAF CF 460 FAT 6×4 

Nákladní automobil DAF s třístranně sklopnou korbou bude sloužit pro přepravu 

zeminy a štěrku. Automobil bude využit pro převoz mini pásového rypadla KOMATSU 

PC88MR-8 a smykem řízeného nakladače CASE SV 185. 

 

Obr. 45 Sklápěč DAF CF 460 FAT 6×4 [Zdroj: www.automobilrevue.cz] 

Technické parametry 

max. rychlost: 85 km/hod 

objem korby: 11,5 m
3 

celková hmotnost: 28 000 kg 

užitná hmotnost: 16 000 kg 

 

Obr. 46 Doprava minirypadla pomocí sklápěče [Zdroj: www.bagry.cz] 
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7.1.4 Smykem řízený nakladač CASE SV 185 

Nakladač CASE bude k dispozici po celou dobu výstavby. Bude využíván pro pomoc 

při zásypech, při pomoci něco převézt. K dispozici na stavbě budou i paletizační vidle 

pro složení materiálu. Nakladač bude na stavbu dopraven na korbě sklápěče                           

(viz obr. č. 46). 

 

Obr. 47 Smykem řízený nakladač CASE SV 185 [Zdroj: www.machinerypete.com] 

Technické parametry 

rozměry (d×š×v): 3340×1630×1970 mm 

max. nosnost: 1 678 kg 

hmotnost stroje: 2 980 kg 

 

7.1.5 Příkopový vibrační válec BOMAQ BMP 8500 ECONOMIZER 

Příkopový vibrační válec BOMAQ bude použit pro hutnění zemní pláně, hutnění 

zásypů suterénu. 

 

Obr. 48 Příkopový vibrační válec BOMAQ BMP 8500 ECONOMIZER  

[Zdroj: www.dek.cz] 
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Technické parametry 

hmotnost: 1 595 kg 

palivo: nafta 

výkon: 14,5 kW 

šířka: 61/85 cm 

hutnící výkon: 52–82 m
3
/h 

 

7.1.6 Vibrační deska LUMAG RP700PRO 

Vibrační deska LUMAG bude použita ve špatně dostupných nebo nedostupných 

místech pro příkopový vibrační válec. V případě, že se najdou místa, kam se nevejde ani 

vibrační deska, použije se vibrační pěch. 

 

Obr. 49 Vibrační deska LUMAG RP700PRO [Zdroj: www.peva.cz] 

Technické parametry 

výkon motoru: 4,8 kW 

délka desky: 500 mm 

šířka desky: 350 mm 

účinná hloubka hutnění: 20 cm 

provozní hmotnost: cca 70 kg 
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7.2 Stroje pro hrubou stavbu – vertikální doprava 

7.2.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC–B6 

Věžový jeřáb LIEBHERR bude sloužit k manipulaci s materiálem na staveništi. 

Výhradně pro přepravu bednění, výztuže, cihel a objektů zařízení staveniště. Posouzení 

jeřábu na maximální dosah ramene a únosnost je obsahem přílohy č. B.7.2. Věžový 

jeřáb bude na stavbu dopraven tahačem s návěsem (viz níže). Pro sestavení věžového 

jeřábu bude použit autojeřáb (viz níže). Při sestavování jeřábu bude na stavbě technik, 

který posoudí únosnost zeminy pod jeřábem a bude dohlížet na montování jeřábu. 

Technik dále určí umístění a počet protizávaží. 

 

Obr. 50 Věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC–B6 [Zdroj: TL LIEBHERR 110 EC–B6] 
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Technické parametry 

rozměry zapatkování: 4,5×4,5 m 

maximální vyložení: 55,0 m → max. únosnost 1 500 kg 

typ věže: 100 LC 

minimální vzdálenost pro manipulaci od osy jeřábu: 2,5 m 

příkon: 22 kW 

 

7.2.2 Automobilní jeřáb TATRA 815 6×6 AD 28 

Automobilní jeřáb TATRA bude na stavbě pouze pro montáž a demontáž věžového 

jeřábu. 

 

Obr. 51 Automobilní jeřáb TATRA 815 6×6 AD 28  

[Zdroj: www.autojerabymalina.cz] 

Technické parametry 

rozměry (d×š×v): 10700×2500×3600 mm 

celková hmotnost: 28 740 kg 

max. nosnost: 28 000 kg 

šířka při zapatkování: 5,16 m 
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Posouzení únosnosti jeřábu (prvek A) 

nejtěžší prvek: 5,8 t (otočný podstavec věžového jeřábu) 

rozměry prvku (d×š×v): 2,71×2,9×2,58 m 

výška věžového jeřábu: cca 22 m 

vzdálenost mezi AJ a VJ: kolem 8 m 

 

Obr. 52 Diagram nosnosti autojeřábu Tatra 815 AD 28  

[Zdroj: www.autojerabymalina.cz] 
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7.2.3 Osobonákladní výtah GEDA 1200 Z/ZP 

Stavební výtah GEDA bude výhradně sloužit pro přepravu pracovníků a nářadí či 

materiálu do jednotlivých podlaží objektu. Stavět se bude po jednotlivých podlažích. 

 

Obr. 53 Osobonákladní výtah GEDA 1200 Z/ZP [Zdroj: www.leseni1r.cz] 

Technické parametry 

nosnost: 1 500 kg (7 osob + 800 kg) 

rozměry koše: 140×200×110 cm 

rychlost: 24 m/min. 

maximální výška: 150 m 

napětí: 400 V 

příkon: 6,1 kW 
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7.3 Stroje pro hrubou stavbu – horizontální doprava 

7.3.1 Autodomíchávač Stetter C3 LIGHT LINE AM 8 C  

Autodomíchávač bude využíván pro dopravu betonové směsi na stavbu. Nutné je, aby 

autočerpadlo po celou pracovní dobu bylo zásobováno betonem z autodomíchávače               

a tím tak zajistili efektivní využití autočerpadla a kvalitu betonáže. Betonárna bude 

seznámena dopředu s množstvím betonu, které bude potřeba zajistit pro daný proces. 

Obr. 54 Autodomíchávač Stetter C3 LIGHT LINE AM 8 C [Zdroj: www.schwing.cz] 

 

Obr. 55 Buben autodomíchávače Stetter C3 LIGHT LINE AM 8 C 

[Zdroj: www.schwing.cz] 

Technické parametry nástavby (bubnu) autodomíchávače 

A ... průměr bubnu: 2 300 mm 

B ... výška násypky: 2 499 mm 

C ... průjezdná výška (bez podvozku): 2 503 mm 

D ... výsypná výška: 1 101 mm 
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typ podvozku: MAN TGS 35.460 BB 8×4 

jmenovitý objem: 8 m
3
 

sklon bubnu: 12,45° 

hmotnost nástavby (bubnu): 3 370 kg 

 

 

Obr. 56 Podvozek autodomíchávače MAN TGS 35.460 BB 8×4  

[Zdroj: www.automarket.cz] 

Technické parametry podvozku autodomíchávače (tahače) 

náprava: 8×4 

celková hmotnost s bubnem: 32 000 kg 

provozní hmotnost: 10 230 kg 

užitná hmotnost: 21 770 kg 

 

7.3.2 Autočerpadlo SCHWING S 46 SX 

Autočerpadlo se bude využívat při betonáži všech základových a vodorovných 

monolitických ŽB konstrukcí včetně schodiště. Umístění a posouzení autočerpadla na 

maximální dosah je obsahem přílohy č. B.7.3. 
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Obr. 57 Autočerpadlo SCHWING S 46 SX [Zdroj: www.schwing.cz] 

Obr. 58 Rozměry autočerpadla SCHWING S 46 SX  

[Zdroj: TL Autočerpadlo SCHWING S 46 SX] 

Technické parametry 

vertikální dosah: 45,6 m 

horizontální dosah: 41,8 m 

hmotnost: ~ 45 t 

počet ramen: 3 

dopravní potrubí: DN 125 

délka koncové hadice: 4,0 m 

pracovní rádius otoče: 380° 

zapatkování předních podpěr: 8,3 m 

zapatkování zadních podpěr: 8,3 m 

maximální teoretický výkon autočerpadla: 130–163 m
3
/h (dle typu čerpací jednotky) 
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7.3.3 Nákladní automobil s hydraulickou rukou DAF LF 45.140 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude sloužit pro přepravu menšího množství 

materiálu ze stavebnin, stavebních kontejnerů (buněk) apod. Následně může automobil 

materiál uložit na skládku dovolí mu to však dosah a nosnost. V případě, že nedovolí, 

prvky uloží na skládku věžový jeřáb. 

 

Obr. 59 Nákladní automobil s hydraulickou rukou DAF LF 45.140  

[Zdroj: www.bagry.cz] 

Technické parametry 

dosah/nosnost hydraulické ruky:  

10,13 m / 885 kg 

2,67 m / 3 600 kg 

ložná plocha valníku: 6,5×2,5 m 

výška bočnic: 60 cm 

celková hmotnost: 11 990 kg 

užitná hmotnost: 4 480 kg 

 

7.3.4 Nákladní automobil MAN + návěs KRONE 

Nákladní automobil bude sloužit pro přepravu většího množství materiálu. Nákladní 

automobil bude také sloužit pro přepravu prvků montovaného věžového jeřábu. 
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Obr. 60 Nákladní automobil MAN + návěs KRONE [Zdroj: www.setauctions.com] 

Technické parametry  

– Tahač MAN TGA 18.440 4×2 LLS–U 

provozní hmotnost: 7 370 kg 

– Návěs KRONE SD, ELG3–CS 

provozní hmotnost: 6 760 kg 

povolená hmotnost: 36 000 kg 

rozměry (d×š×v): 14×2,55×4 m 

 

7.3.5 Nakladač kontejnerů IVECO Daily 72C17 

Hákový nakladač kontejnerů je určen pro zabezpečení přepravy odpadních kontejnerů 

ze stavby a na stavbu. 

 

Obr. 61 Nakladač kontejnerů IVECO Daily 72C17 [Zdroj: www.auto.cz] 

Technické parametry 

celková hmotnost: 7 200 kg 

užitná hmotnost: 4 940 kg 

výška háku: 1 m 

nosnost háku: 5 000 kg 
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7.4 Pracovní nářadí a pomůcky 

7.4.1 Kalové čerpadlo KOPRO WQ 450F 

Kalové čerpadlo bude využito pro čerpání podzemní vody ze stavebních jam.                     

Na čerpadlo bude připojena požární hadice, která bude vyvedena do jednotné 

kanalizace.  

 

Obr. 62 Kalové čerpadlo KOPRO WQ 450F [Zdroj: www.eshop.panfitinka.cz] 

Technické parametry 

rozměry: 450×220 mm 

hmotnost: 17 kg 

výtlačné hrdlo: DN 50 

napětí: 230 V 

výkon motoru: 450 W 

dopravní výška: max. 8,5 m 

dopravní množství: max. 200 l/min 

počet: 4 ks 

Příslušenství ke kalovému čerpadlu: 

– Požární hadice BASS 2" 

pracovní tlak: 6 bar 

průměr: 2" (50 mm) 

délka: 20 m 

hmotnost: 2,9 kg 

nastavení délky: spojka pro požární hadice 2" 
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Obr. 63 Požární hadice BASS 2" [Zdroj: www.hobynaradi.cz] 

 

7.4.2 Bádie na beton 106 L.8 

Bádie se zavěsí na věžový jeřáb a bude využívána pro betonáž všech svislých 

monolitických ŽB konstrukcí. 

 

Obr. 64 Bádie na beton 106 L.8 [Zdroj: www.badie-na-beton.cz] 

Technické parametry 

objem: 0,5 m
3
 

výška: 1 650 mm 

nosnost: 1 200 kg 

hmotnost bádie: 150 kg 

průměr rukávu: 200 mm 
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7.4.3 Přímočará pila MAKITA JV0600K 

Přímočará pila bude použita pro úpravu bednících desek.  

 

Obr.65 Přímočará pila MAKITA JV0600K [Zdroj: www.mall.cz] 

Technické parametry 

příkon: 650 W 

napětí: 230 V 

hmotnost: 2,4 kg  

počet: 2 ks 

 

7.4.4 Kotoučová pila MAKITA 5604R 

Kotoučová pila bude použita pro úpravu prvků dřevěného bednění.  

 

Obr. 66 Kotoučová pila MAKITA 5604R [Zdroj: www.naradiprofi.cz] 

Technické parametry 

příkon: 950 W 

napětí: 230 V 

průměr kotouče: 165 mm 

hlučnost: 85 dB 

hmotnost: 3,9 kg 

počet: 2 ks 
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7.4.5 Úhlová bruska MAKITA 9566CVR 

Úhlová bruska bude použita pro krácení a další úpravy oceli. Pro řezání oceli se budou 

používat řezné kotouče. 

 

Obr. 67 Úhlová bruska MAKITA 9566CVR [Zdroj: www.naradiprofi.cz]  

Technické parametry 

příkon: 1 400 W 

napětí: 230 V 

hmotnost: 2,3 kg 

maximální průměr kotouče: 150 mm 

počet: 2 ks 

 

7.4.6 Kombinovaná příklepová vrtačka MAKITA HR 2470T 

Kombinované vrtací a sekací kladivo s výměnným rychloupínacím sklíčidlem. Vrtačka 

bude použita k vyvrtání kotev pro zajištění lešení, bednění a stavebního výtahu. Pro 

vrtání do betonu budou použity vidiové vrtáky SDS. 

 

 

Obr. 68 Příklepová vrtačka MAKITA HR 2470T [Zdroj: www.naradiprofi.cz] 
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Technické parametry 

příkon: 780 W 

napětí: 230 V 

maximální průměr vrtání pro:  

beton: 24 mm 

ocel: 13mm 

dřevo: 32 mm 

upínací nástroje: SDS-Plus 

vrtací korunka: 65 mm 

hmotnost: 3 kg 

počet: 2 ks 

 

7.4.7 Elektrická míchačka HECHT 1137 

Elektrická míchačka (míchadlo) bude použito pro míchání menšího množství 

pytlovaných směsí v kbelíku či pro zlepšení konzistence směsi. 

 

Obr. 69 Elektrická míchačka HECHT 1137 [Zdroj: www.mall.cz] 

Technické parametry 

příkon: 1 400 W 

napětí: 230 V 

hmotnost: 3,5 kg 

počet: 2 ks 
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7.4.8 Stavební míchačka HECHT 2117 

Stavební míchačka bude použita pro míchaní většího množství pytlovaných směsí. 

 

Obr. 70 Stavební míchačka HECHT 2117 [Zdroj: www.nako.cz] 

Technické parametry 

objem bubnu: 120 l 

typ pohonu: elektrický motor 

příkon: 550 W 

napětí: 230 V 

hmotnost: 49,5 kg 

 

7.4.9 Svářecí invertor OMICRON GAMA 160 

Svářečka bude použita pro spojení výztuže. Pro svařování se použijí svařovací elektrody 

ESAB. 

 

Obr. 71 Svářecí invertor OMICRON GAMA 160 [Zdroj: www.naradiprofi.cz] 
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Technické parametry 

příkon: 5 kW 

napětí: 230 V 

délka kabelů: 3 m 

hmotnost: 5,4 kg 

rozměry: 125×200×225 mm 

počet: 2 ks 

 

7.4.10 Ponorný vibrátor WACKER NEUSON IRFU 57 

Ponorný vibrátor bude použit při hutnění betonové směsi ukládané do bednění pro 

železobetonové sloupy, stěny, průvlaky a výztužná žebra v základech. 

 

 

Obr. 72 Ponorný vibrátor WACKER NEUSON IRFU 57 [Zdroj: www.klc.sk] 

Technické parametry 

příkon: 2,3 kW 

napětí: 230 V 

hmotnost: 19,8 kg 

délka připojovacího kabelu: 15 m 

délka ohebné hřídele: 5 m 

délka vibrační hlavice: 400 mm 

průměr hlavice: 57 mm 

průměr účinnosti: cca 85 cm 

počet: 2 ks 
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7.4.11 Plovoucí vibrační lišta ENAR HURACAN H 

Vibrační lišta bude použita při hutnění betonové směsi železobetonové stropní 

konstrukce. 

 

Obr. 73 Plovoucí vibrační lišta ENAR HURACAN H [Zdroj: www.elvaprofi.cz] 

Technické parametry 

délka lišty: 2 m 

hmotnost: 23 kg 

objem nádrže: 0,7 l 

palivo: benzín 

motor: HONDA GX-35, 4-takt 

počet: 2 ks 

 

7.4.12 Průmyslový teplomet HH–503E2 

Průmyslový teplomet bude použit v zimním období pro ohřev místností nad kterými se 

betonuje. Teplomet zajistí ohřev místnosti a tím i bednění, což zajistí nepromrzání 

betonu. 

 

Obr. 74 Průmyslový teplomet HH–503E2 [Zdroj: www.naradiprofesional.cz] 
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Technické parametry 

příkon: 3 000 W 

napětí: 230 V 

hmotnost: 6 kg 

počet: 4 ks 

 

7.4.13 Ruční paletový vozík STILL HPS 25 

Paletový vozík bude umístěn vždy v daném podlaží pro přepravu palet s materiálem. 

 

Obr. 75 Ruční paletový vozík STILL HPS 25 [Zdroj: www.still.cz] 

Technické parametry 

maximální nosnost: 2 500 kg 

maximální výška zdvihu: 115 mm 

počet: 2 ks 

 

7.4.14 Optický nivelační přístroj BOSCH GOL 26 D 

Nivelační přístroj bude používán na veškeré vertikální zaměření. 

 

Obr. 76 Optický nivelační přístroj BOSCH GOL 26 D [Zdroj: www.grandic.cz] 
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Technické parametry 

hmotnost: 1,7 kg 

rozměry (d×š×v): 215×135×145 mm 

zvětšení: 26× 

pracovní dosah: 100 m 

přesnost nivelace: 1,6 mm na 30 m 

počet: 1 ks 

 

Další pracovní nářadí a pomůcky 

Lopaty, stavební kolečka, smetáky, košťata, kbelíky, vázací drát, kleště na drát, pákové 

nůžky, ocelová páčidla, hřebíky a další spojovací materiál, kladiva, zednické lžíce, 

ocelová hladítka, ruční pila, hliníkový skládací žebřík, ruční tlakový postřikovač, 

halogenová svítidla, ocelové pásmo, tesařské tužky, rtuťový teploměr, posuvné měřítko, 

úhelník, označovací sprej, svinovací metr, nivelační laser, vodováha 2 m, hladítka na 

beton a mnoho další. 
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8.1 Obecná charakteristika 

8.1.1 Obecná charakteristika stavby 

Obecná charakteristika stavby je podrobně popsána v kapitole č. 1 TECHNICKÁ 

ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU (bod 1.1 Identifikační 

údaje o stavbě a 1.4 Stavebně konstrukční řešení stavby). 

 

8.1.2 Obecná charakteristika monolitických ŽB konstrukcí 

Předmětem procesu je provedení monolitických ŽB konstrukcí za dodržení smluvních 

podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou řešeny jako ŽB základová vana s výztužnými žebry. Úroveň 

základové spáry je pod hladinou podzemní vody. Základová deska má navrženou         

tl. 300 mm. Celková výška základu s výztužnými žebry je 800 mm. 

 

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou tvořeny příčnými nosnými stěnami navrženými v modulové 

vzdálenosti 7,5 m. Vnitřní nosné stěny 1. PP a 1. NP jsou navrženy ŽB monolitické                

v tl. 200 a 250 mm. Nosná konstrukce v 1. PP je doplněna ŽB monolitickými sloupy 

300×1000 mm v modulové vzdálenosti 7,5 m. Objekt je po celé výšce vyztužen dvěma 

ztužujícími monolitickými ŽB schodišťovými (výtahovými)  jádry tl. 200 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny skrytými obvodovými průvlaky výšky 250 mm          

a křížem vyztuženou stropní deskou. Stropní deska má navrženou tl. 250 a 350 mm. 

 

Schodiště 

V objektu jsou navržena dvě dvouramenná desková schodiště s mezipodestou šířky                  

1 100 mm. Celý schodišťový prostor je oddilatován antivibrační rohoží tl. 23 mm. 
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8.2 Připravenost 

8.2.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením realizace ŽB monolitických konstrukcí budou kontrolovány realizované 

práce z předešlých etap. Hlavním předmětem kontroly bude dodržení geometrie                   

a pevnosti jednotlivých konstrukcí. Dále bude kontrolováno provedení všech prostupů 

ZTI, VZT a EL. Výsledek se zaznamená do příslušného protokolu KZP a také se zapíše 

do stavebního deníku. 

 

8.2.2 Připravenost staveniště 

Před zahájením realizace ŽB monolitických konstrukcí bude zkontrolováno za 

přítomnosti stavbyvedoucího a zhotovitele ŽB monolitických konstrukcí připravenost 

staveniště. Zkontroluje se umístění zázemí pro pracovníky, zpevněné plochy, 

vjezd/výjezd na  staveniště, rozvody a místa napojení inženýrských sítí, skladovací 

plochy, nakládání s odpady, oplocení, umístění zvedacích mechanismů. Podrobnější 

informace o staveništi jsou v kapitole č. 6 PROJKET ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO 

HRUBOU STAVBU. Provede se vyplnění záznamu o předání a převzetí staveniště, které 

obě zainteresované strany podepíší. Výsledek se zaznamená do protokolu KZP a také se 

zapíše do stavebního deníku. 

 

8.3 Materiál 

8.3.1 Použité materiály 

Výkaz výměr  jednotlivých materiálů je obsahem přílohy č. B.4.1. 

Beton 

– Beton musí vyhovovat ČSN EN 206+A1. 

– Provedení dle ČSN EN 13670. 

– Požadované charakteristiky betonu dle ČSN EN 1992–1–1 (Eurokód 2). 

 ŽB základová vana → C 25/30 XC4, XF2, XA1, Dmax 22 mm, S3; Cl 0,4 

 ŽB sloupy 1.PP → C 50/60 XC4, XF2, XA1, Dmax 22 mm, S3; Cl 0,4 

 ŽB stěny 1. PP → C 25/30 XC4, XF2, XA1, Dmax 22 mm, S3; Cl 0,4 

 ŽB schodiště 1. PP – C 25/30 → XC4, XF2, XA1, Dmax 22 mm, S3; Cl 0,4 

 ŽB stěny 1. NP – 4. NP → C 25/30 XC2, Dmax 22 mm, S3; Cl 0,4 
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 ŽB průvlaky, strop 1.NP – 4. NP → C 25/30 XC2, Dmax 22 mm, S3; Cl 0,4 

 ŽB schodiště 1. NP – 4. NP → C 25/30 XC2, Dmax 22 mm, S3; Cl 0,4 

 

Pohledový beton 

– Pohledový beton se ,,neopírá,, o žádnou normu. 

– Provedení dle ČSN EN 13670. 

– Požadavky na pohledový beton viz tab. č. 6, 7, 8. 

– Specifikace pohledového betonu → C 25/30 XC2, Dmax 16 mm, S3; Cl 0,4 

Tab. 6: Kritéria požadavků na povrch pohledového betonu [Zdroj: Pohledový beton. 

Technická pravidla ČBS 03, autor: Rudolf HELA, Vlastimil ŠRŮMA a kol.] 

 
1)

 Třídy struktury povrchu S0, S1 a S2 slouží také ke stanovení požadavků na jakost povrchu pláště 

bednění (viz požadavky tab. č. 4 z ČBS 03)  
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Tab. 7: Kritéria pórovitosti pohledového betonu [Zdroj: Pohledový beton. Technická 

pravidla ČBS 03, autor: Rudolf HELA, Vlastimil ŠRŮMA a kol.] 

 
1)

 Plocha pórů s průměrem d v mezích 1 až 15 mm na zkušební ploše 400×400 mm.  
2)

 Hodnota 480 mm
2
 (pórovitost P4) odpovídá 0,3 % zkušební plochy velikosti 400×400 mm.  

 

Tab. 8: Požadavky na pohledový beton [Zdroj: výstřižek z technické zprávy SKŘ] 

 

 

Ocel 

Výztuž pro sloupy a průvlaky bude dovezena ve formě hotových armokošů z armovny. 

Zbytek bude dovezen jako prutový materiál, který bude zpracován na stavbě. 

 betonářská výztuž: B 500B (10505 R) 

 

Bednění 

 bednění základových konstrukcí: rámové stěnové bednění DOKA – Framax Xlife 

 bednění svislých kcí (stěny) – rámové stěnové bednění DOKA – Framax Xlife 

                                                  – šachtová plošina DOKA 

 bednění svislých kcí (sloupy): rámové sloupové bednění DOKA – Framax Xlife 

 bednění vodorovných kcí: stropní bednění DOKA – Dokaflex 1–2–4 

 bednění schodiště: kombinace systémového a tradičního dřevěného bednění 

 doplňkové bednění: stavební řezivo 

 

8.3.2 Doprava materiálu 

Primární doprava 

Primární doprava je podrobně řešena v samostatné kapitol č. 2 KOORDINAČNÍ 

SITUACE SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS A V OKOLÍ STAVENIŠTĚ. 
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Sekundární doprava 

Sekundární doprava na staveništi je rozdělena na vertikální a horizontální dopravu. 

Sekundární dopravě je podrobně řešena v samostatné kapitole č. 7 NÁVRH HLAVNÍCH 

STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ PRO HRUBOU STAVBU 

 

8.3.3 Skladování materiálu 

 Skladovací plochy jsou ohraničené uzamykatelným oplocením ZS, dostatečně 

osvětleny halogenovými reflektory a hlídány kamerovým systémem. 

Výztuž 

Výztuž skladujeme na dřevěných podkladních hranolech min. 100×100 mm                           

a dřevěných paletách. Podkladní prvky jsou uloženy na zpevněný a odvodněný povrch, 

aby se zabránilo znečištění výztuže. Tyčové pruty skladujeme ve svazcích dle profilu. 

Vázací dráty se skladují jako svisle uložené kotouče s navinutým drátem. Označení 

prvků výztuže na skládce musí být čitelné. Dále kontrolujeme volnou manipulační 

plochu kolem palet bednění pro pohodlné osazení úvazků a následnou přepravu 

věžovým jeřábem na místo určení v konstrukci. 

 

Obr. 77 Příklad skladování výztuže [Zdroj: www.abs-portal.cz] 

 

Bednění 

Panely systémového bednění se skladují překližkou nahoru spáskované na dřevěných 

paletách nebo dřevěných podkladních hranolech min. 100×100 mm. Max. výška 

skladování pravidelných prvků bednění je 4 m. Stojky a stabilizátory se skladují                    

v přepravních boxech, spojovací materiál a příslušenství pro bednění se skladuje                     
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v ocelových boxech. Dále kontrolujeme volnou manipulační plochu kolem palet 

bednění pro pohodlné osazení úvazků a následnou přepravu věžovým jeřábem na místo 

určení v konstrukci. 

 

Obr. 78 Příklad skladování prvků systémového bednění [Zdroj: www.abs-portal.cz] 

 

8.4 Obecné pracovní a klimatické podmínky 

8.4.1 Pracovní podmínky 

Pracovní dobou je 8 hodinová pracovní směna, která začíná v 7:00 a končí v 16:00.                

V rozmezí pracovní směny 7:00–16:00 je uvažováno s hodinovou přestávkou na oběd, 

která bude začínat v 11:30  a končit ve 12:30. Neuvažuje se s pracovními víkendy ani              

s více směnným provozem. 

 

8.4.2 Klimatické podmínky 

Při provádění monolitických konstrukcí musíme brát zřetel na klimatické podmínky. 

Ideální teplota by měla být v rozmezí 5–25 °C. Venkovní teplotu měříme 3× denně. 

Rozhodující teplotou je průměrná hodnota změřených teplot. Betonování při teplotách 

pod 5 °C je možné, ale musí se počítat s opatřeními (např. ohřev složek betonu, ohřev 

bednění, ...). V případě teploty prostředí vyšší než 25 °C se hydratace cementu zrychluje 

a musíme také počítat s opatřeními (např. zpomalovače tuhnutí a tvrdnutí betonu). 

Záznamy o klimatických podmínkách zapisujeme do SD. 
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Přerušení práce ve výškách 

– bouře, déšť, sněžení a námraza, 

– vítr o rychlosti nad 8 m/s (při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných  

lešeních, ...) v ostatních případech nad 11 m/s, 

– viditelnost menší než 30 m, 

– venkovní teplota nižší než -10 °C. 

 

8.5 Personální obsazení 

Stavební práce budou prováděny pouze odborně kvalifikovanými pracovníky. 

Navrhovaný předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé činnosti je graficky 

znázorněn v příloze č. B.5.1. 

Pracovníci stavby a jejich požadovaná kvalifikace 

Stavbyvedoucí 

Autorizovaná osoba s praxí v oboru a vysokoškolským vzděláním stavebního směru. 

Mistr 

Zástupce stavbyvedoucího. Osoba s praxí a minimálně středoškolským vzděláním 

stavebního směru ukončené maturitou. 

Vedoucí čety pro provádění bednění 

Nejzkušenější a nejzodpovědnější osoba čety pro bednění. Osoba s dlouhodobou praxí   

v oboru. Minimální vzdělání ukončené výučním listem – TESAŘ/TRUHLÁŘ (ideálně). 

Stavební dělník pro provádění bednění 

Řadoví pracovníci čety pro provádění bednění. Minimální vzdělání ideálně v oboru 

ukončené výučním listem. 

Vedoucí čety pro provádění výztuže 

Nejzkušenější a nejzodpovědnější osoba čety pro práci s armaturou. Osoba                             

s dlouhodobou praxí v oboru, platnými svářečskými zkouškami. Minimální vzdělání 

ukončené výučním listem – ŽELEZÁŘ (ideálně). 
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Stavební dělník pro provádění výztuže 

Řadoví pracovníci čety pro provádění výztuže. Výhoda platný svářečský průkaz. 

Minimální vzdělání ideálně v oboru ukončené výučním listem. 

Vedoucí čety pro provádění betonáže 

Nejzkušenější a nejzodpovědnější osoba čety pro betonáž. Osoba s dlouhodobou praxí   

v oboru. Minimální vzdělání ukončené výučním listem – BETONÁŘ/ZEDNÍK 

(ideálně). 

Stavební dělník pro provádění betonáže 

Řadoví pracovníci čety pro betonáž. Minimální vzdělání ideálně v oboru ukončené 

výučním listem. 

Pomocný stavební dělník 

Osoby pro pomocné práce. Doplňují čety dle časového plánu a potřeby stavby. Před 

vykonáním práce jsou pracovníci vždy zaučeni a obeznámeni s technologickým 

postupem včetně bezpečnostních rizik. Osoby bez vzdělání nebo bez zkušeností. 

Obsluha věžového jeřábu 

Osoba s platnými jeřábnickými a vazačskými průkazy. 

Řidiči nákladních automobilů a stavebních strojů 

Osoba s platným profesním a řidičským průkazem skupiny C (B). 

 

8.6 Stroje, nářadí a pomůcky  

Podrobnějšími informacemi o strojích, nářadích a pomůckách nalezneme v  kapitole             

č. 7 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ PRO HRUBOU 

STAVBU NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. 

 

8.6.1 Velké stroje 

Sekundární doprava – vertikální  

Pro vertikální dopravu bude využíván věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC–B6, 

automobilní jeřáb TATRA 815 6×6 AD 28, osobonákladní stavební výtah GEDA 1200 

Z/ZP. 
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Sekundární doprava – horizontální 

Pro horizontální dopravu budeme využívat autodomíchávač Stetter C3 LIGHT LINE 

AM 8 C, autočerpadlo SCHWING S46 SX, nákladní automobil s hydraulickou rukou 

DAF LF 45.140, nákladní automobil MAN s přívěsem KRONE, nakladač kontejnerů 

IVECO Daily 72C17. 

 

8.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

Přímočará pila MAKITA JV0600K, kotoučová pila MAKITA 5604R, úhlová bruska 

MAKITA 9566CVR, kombinovaná příklepová vrtačka MAKITA HR 2470T, elektrická 

míchačka HECHT 1137, stavební míchačka HECHT 2117, svářecí invertor OMICRON 

GAMA 160, ponorný vibrátor WACKER NEUSON IRFU 57, průmyslový teplomet 

HH–503E2. 

 

8.6.3 Ruční nářadí a pomůcky 

Plovoucí vibrační lišta ENAR HURACAN H, optický nivelační přístroj BOSCH GOL 

26 D, ruční paletový vozík STILL HPS 25, bádie, lopaty, stavební kolečka, smetáky, 

košťata, kbelíky, vázací drát, kleště na drát, pákové nůžky, ocelová páčidla, hřebíky              

a další spojovací materiál, kladiva, zednické lžíce, ocelová hladítka, ruční pila, 

hliníkový skládací žebřík, ruční tlakový postřikovač, halogenová svítidla, ocelové 

pásmo, tesařské tužky, rtuťový teploměr, posuvné měřítko, úhelník, označovací sprej, 

svinovací metr, nivelační laser, vodováha 2 m, hladítka na beton a mnoho další. 

 

8.6.4 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovní helma, pracovní oděv s dlouhým rukávem, pracovní obuv s ocelovou špičkou, 

reflexní vesta, závěsný systém ochrany proti pádu z výšky vč. bezpečnostního postroje, 

pracovní rukavice, ochranné brýle, špunty do uší (sluchátka), ochranný svářečský štít 

(kukla), ochranný respirátor, holínky. 
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8.7 Pracovní postup  

8.7.1 Bednění základové vany (čelo) 

Pro bednění základové desky je zapotřebí řídit se výkresem určeným k montáži bednění. 

Bednění bude sestavováno na stavbě a na místo určení bude dopravováno pomocí 

věžového jeřábu popřípadě ručně. Jde o tzv. jednostranné rámové bednění, které bude 

zajištěno proti převrácení ocel. stojkou s roznášecím prknem a dřevěnými hranoly                

o přiléhající rostlý terén (viz obr. č. 79). Postup sestavování vč. spojování jednotlivých 

dílců rámového bednění je uveden v odstavci montáž stěnového bednění. 

 

Obr. 79 Zabedněná čela základové desky [Zdroj: www.lite-smesi.cz] 

Nanášení odbedňovacího prostředku 

Odbedňovací prostředek slouží pro kvalitní povrch, snadné odbednění a ochranu 

bednění. Budeme používat ekologické odbedňovací přípravky. Odbedňovací přípravek 

budeme nanášet tlakovým postřikovačem. Přípravek musí pokrýt všechny plochy 

bednění, které mohou přijít do styku s betonovou směsí. 

 

8.7.2 Výztuž základové vany 

Výztuž základové vany se bude zhotovovat z jednotlivých prutů přímo v bednění. Pruty 

budou již z armovny naohýbané pro usnadnění práce na stavbě. Věžový jeřáb dopraví 

na plochu bednění svazky výztuží (viz obr. č. 127), palety třmínků a další. Pracovníci si 

výztuž postupně ručně rozebírají, upravují a ukládají ji na distanční prvky pro výztuž 
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Provázaná a posvařovaná výztuž bude napojena na zemnící soustavu. Výztuž musí být 

provedena tak, aby bylo možné přečnívající část výztuže z betonu napojit na svislé 

konstrukce 1. PP. Pro přepravu palet či menších prutů bude k dispozici paletový vozík         

o nosnosti 2 500 kg.  

 

8.7.3 Betonáž základové vany 

Základová vana je rozdělena na dva dilatační celky. Každý dilatační celek základové 

vany bude vybetonován za jeden den. Pro betonáž základové vany je zvoleno 

autočerpadlo a autodomíchávače. Betonáž bude prováděna do vybedněné konstrukce, 

která je označena ryskou pro výšku betonové směsi. Před zahájením betonáže musí být 

bednění opatřeno odbedňovacím prostředkem. Beton nesmí padat do bednění z větší 

výšky než 1,5 m. Ihned po betonáži se beton začne hutnit. Pro zhutňování ztužujících 

žeber použijeme ponorný vibrátor. Budeme hutnit ve dvou vrstvách po hl. 400 mm. Při 

hutnění nadcházející vrstvy se hlavice vibrátoru zasune na krátkou dobu do vrstvy 

předcházející pro lepší spojení obou vrstev.  Hloubka zasunutí  postačí 50–100 mm. 

Zhutnění základové desky bude prováděno plovoucí vibrační lištou šířky 2 m. Po 

zhutnění se beton uhladí hladítkem a začíná proces ošetřování betonu. Jak ošetřovat je 

obsahem kapitoly č. 9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ 

MONOLITICKÝCH ŽB KONSTRUKCÍ (bod 9.2.5 Kontrola ošetřování betonu). 

 

Obr. 80 Hutnění základové konstrukce ponornými vibrátory 

[Zdroj: www.wackerneuson.cz] 
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8.7.4 Odbednění čel základové vany 

Odbednění provádíme až po uplynutí technologické pauzy. Přesnou dobu odbednění 

určí statik. Odbednění je převážně opačný postup montáže. Při odbedňování stěn 

postupujeme od vyrovnávacích prvků směrem k rohům objektu. Po demontáži je nutné 

bednící dílce očistit tlakovou vodou, v případě potřeby očistit dílce škrabkou na beton           

a uložit je zpět na skládku pro další použití.  

 

8.7.5 Výztuž sloupů 

Pro výztuž sloupů jsou určeny předem vyrobené armokoše přivezené z armovny, které 

jsou již na skládce ve tvaru, ve kterém budou zabudovány v konstrukci. Ze skládky 

věžový jeřáb dopraví armokoš na místo určené v konstrukci. Úvazky z háku jeřábu se 

uvolní až po přivaření výztuže sloupů s vyčnívajícími pruty výztuže základové desky            

a následně se provede sloupové bednění.  

 

8.7.6 Výztuž stěn 

Výztuž stěn bude zhotovena přímo na stavbě z přesně zohýbané výztuže přivezené                  

z armovny. Pro usnadnění vyztužování budou na stavbě k dispozici dřevěné montážní 

kozy. Pro přepravu výztuže bude k dispozici věžový jeřáb 

 

Obr. 81 Vyztužování stěn [Zdroj: www.rezidence-juliana.cz] 

PS: Ten žebřík tam správně nemá co dělat. 
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8.7.7 Bednění sloupů 

Bednění bude sestavováno na stavbě a na místo určení bude dopravováno pomocí 

věžového jeřábu jako celek, který se ,,navlékne,, na přivařený armokoš sloupu a zajistí 

se stabilizátory. Pro uchycení úvazků slouží oka v rámu bednění.  Pro sestavování 

bednění sloupů a nanášení odbedňovacích přípravků platí stejná pravidla jako pro 

bednění stěn. Pro velké průřezy sloupů (1000×300 mm) bylo zvoleno sloupové rámové 

bednění Framax Xlife (viz obr. č. 82), které umožní vytvoření bednění do průřezů až                  

105×105 cm v rastru po 5 cm. Výškový rastr po 45 cm. Dovolený tlak čerstvého betonu 

90 kN/m
2
. Při montáži bednění je zapotřebí řídit se výkresy sloupového bednění. 

 

Obr. 82 Sloupové rámové bednění Framax Xlife  

[Zdroj: TL sloupové bednění Framax Xlife] 

Montáž sloupového bednění 

Bednění zhotovíme na předmontážní ploše staveniště na ležato. Bednění rozdělíme na 

dvě poloviny. První polovinu bednění přepravíme věžovým jeřábem na místo určení               

a zajistíme stabilizátory (opěry) proti pádu. Po zajištění stabilizátory můžeme uvolnit 

úvazky z háku jeřábu. Poté věžovým jeřábem přepravíme druhou polovinu bednění, 

kterou spojíme s první polovinou pomocí svorky a kotevní matky s podložkou a druhou 

polovinu po spojení uvolníme od jeřábu.  
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A ... Univerzální prvek Framax Xlife 1,20 m 

B ... Rychloupínač RU 

C,D ... Univerzální svorka s kotevní matkou a podložkou 

Obr. 83 Sestavené sloupové bednění – půdorys 

 [Zdroj: TL sloupové bednění Framax Xlife] 

Posledním krokem je montáž sloupové plošiny DOKA 150/90 cm (viz obr. č. 84). 

Betonářská plošina se předmontuje na předmontážní ploše staveniště, poté se věžovým 

jeřábem přepraví k bednění, kde se pomocí bezpečnostních háků zavěsí na již zhotovené 

stěnové bednění. Dovolené provozní zatížení plošiny je 150 kg/m
2
. Vzhledem                        

k možnosti rychlé změny zavěšení může plošina při betonování putovat od bednění                

k bednění. Proto stačí jedna plošina pro více sloupových bednění.  

 

Obr. 84 Betonářská plošina DOKA 150/90 cm 

[Zdroj: TL sloupové bednění Framax Xlife] 
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8.7.8 Bednění stěn  

Stěnové bednění bude sestavováno přímo na stavbě a na místo určení bude dopravováno 

pomocí věžového jeřábu jako celek nebo jako větší celky, které se následně sepnou              

a zajistí se stabilizátory. Pro provádění bylo zvoleno stěnové rámové bednění Framax 

Xlife, rastr po 15 cm (viz obr. č. 85). Při montáži bednění je zapotřebí řídit se výkresy 

stěnového bednění. 

 

Obr. 85 Stěnové rámové bednění Framax Xlife  

[Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

Montáž stěnového bednění 

Panely stěnového bednění (viz obr. č. 86) montujeme zpravidla na výšku. Pokud je to 

vzhledem k výšce stavby vhodné, lze montovat panely i naležato. Ukládají se na rovný, 

čistý a pevný podklad. Při montáži začínáme rohovými prvky stěny z důvodu délkového 

vyrovnání, které se provádí nakonec a to zhruba ve středu rozpětí stěny. Panely mezi 

sebou spojujeme pomocí rychloupínače RU Framax (viz obr. č. 87), který osadíme na 

spoj panelů a tesařským kladivem zarazíme klín. Při sestavování bednění je třeba dbát 

na pokyny výrobce, který uvádí, kolik a kam rychloupínačů i dalších prvků umístit! 
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Obr. 86 Panel stěnového bednění Framax Xlife  

[Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

 

Obr. 87 Rychloupínač RU Framax [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

Další možností spojování prvků je pomocí uni upínače Framax (viz obr. č. 88). Tento 

upínač se používá pro spojování prvků s možností vyrovnání do cca 15 cm. 

 

Obr. 88 Uni upínač Framax [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

Samotné upínače, ale nestačí a proto se využívají dále upínací kolejnice Framax, které 

zajistí přesné lícování sestav spojených prvků a k přenosu kotevních sil na rámové 

prvky. 
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Obr. 89 Upínací kolejnice Framax [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

Délkové vyrovnání do 20 cm se provádí pomocí vyrovnávacího hranolu                                 

a vyrovnávacího prvku Framax Alu (viz obr. č. 90). 

  

Obr. 90 Provedení vyrovnání bednění do 20 cm 

 [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 
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Pro vyrovnání 17–80 cm se použije bednící deska a více dřevěných hranolů                        

(viz obr. č. 91). 

 

Obr. 91 Provedení vyrovnání bednění 17–80 cm 

 [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

Pro sepnutí panelů proti sobě slouží kotevní tyč s maticí a podložkou (viz obr. č. 92). 

Tato spínací soustava zachycuje většinu sil, které způsobuje tlak betonové směsi. Na 

kotevní tyč se navléká chránička z PVC. Nepoužité otvory v bednící desce je potřeba 

před betonáží opatřit zátkou. 

 

Obr. 92 Sepnutí bednících panelů [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 
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Vytvoření pravoúhlých rohů se provádí pomocí univerzálních prvků Xlife                        

(viz obr. č. 93). Základem řešení je robustní vnitřní roh Framax Xlife s dostatečnou 

pevností proti zkroucení. 

 

Obr. 93 Provedení pravoúhlého bednění [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

Pro vytvoření stěn do úhlu 90–180° využijeme vnitřní kloubový roh I, který je pomocí 

univerzální svorky a kotevní matky s podložkou nastavitelný na 90° (viz obr. č. 94). 

 

Obr. 94 Provedení bednění úhlů 90–180° [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 
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Bednění čel provádíme pomocí univerzálního prvku Xlife. (viz obr. č. 95). Montáž se 

provádí pomocí univerzálních svorek a kotevních matek s podložkou. 

 

Obr. 95 Bednění čel stěnového bednění [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

Bednění okenních a dveřních otvorů provádíme pomocí svorek pro bednění prostupů, 

dřevěných fošen a prken v kombinaci se stropními podpěrami (viz obr. č. 96). 

 

Obr. 96 Bednění okenních a dveřních otvorů [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 
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Pro zajištění stability stěnového bednění využijeme opěry a vzpěry bednění                        

(viz obr. č. 97). Každá sestava bednění musí být podepřena minimálně dvěma 

směrovými vzpěrami. Délce vyrovnávací opěry odpovídá výška bednění, které je 

zapotřebí podepřít.  Délka opěry je nastavitelná pomocí závitu. Každá opěra nebo 

vzpěra musí být zakotvena do nosné konstrukce (viz obr. č. 98). 

 

Obr. 97 Opěry a vzpěry stěnového bednění [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

 

Obr. 98 Kotvení opěr a vzpěr do nosné konstrukce 

[Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

 

 

 

směrová vzpěra 
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Jedním z posledních kroků je montáž betonářské plošiny Framax O 1,25/2,7 m                      

(viz obr. č. 99). Dovolené provozní zatížení plošiny je 150 kg/m
2
. Betonářská plošina se 

předmontuje na předmontážní ploše staveniště, poté se věžovým jeřábem přepraví                       

k bednění, kde se pomocí bezpečnostních háku zavěsí na již zhotovené stěnové bednění. 

Pro ochranu otevřených boků se použije boční ochranné zábradlí T (viz obr. č. 100). 

  

Obr. 99 Betonářská plošina Framax O 1,25/2,7 m 

[Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife]            

 

Obr. 100 Ochranné oční zábradlí T [Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 
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Posledním krokem sestavování stěnového bednění je montáž protilehlého zábradlí. 

Jelikož bude betonářská plošina pouze na jedné straně bednění, musí být na protilehlém 

bednění namontována ochrana proti pádu. Řešením bude systém ochrany okraje XP              

(viz obr. č. 101). 

 

Obr. 101 Protilehlé zábradlí bednění – ochrana okraje XP 

[Zdroj: TL stěnové bednění Framax Xlife] 

 

Montáž stěnového bednění – schodišťové (výtahové) jádro 

Pro provádění schodišťového jádra byla zvolena šachtová plošina (viz obr. č. 102). 

Šachtová plošina umožňuje přizpůsobení se každému rozměru stavební konstrukce 

prostřednictvím teleskopických šachtových nosníků. Umožňuje jednoduchou a rychlou 

montáž. Snižuje dobu trvání provádění bednění díky rychlému přemístění celé jednotky 

věžovým jeřábem.  

 

Obr. 102 Šachtová plošina DOKA [Zdroj: TL šachtová plošina DOKA] 
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Šachtová plošina bude kotvena do stavební konstrukce pomocí univerzálních šplhacích 

kónusů (viz obr. č. 103). Stěnové bednění u schodišťového jádra sestavujeme úplně 

stejně jako v případě vnitřních nebo obvodových stěn. Pro bednění rohů                                 

u schodišťového jádra používáme výhradně prvek Framax – odbedňovací roh I.  

Rozdílností je pouze kontrola umístění šplhacích kónusů do bednění podle navrženého 

rozmístění. 

 

Obr. 103 Šplhací kónus – systémové rozměry [Zdroj: TL šachtová plošina DOKA] 

Po kontrole umístění šplhacích kónusů zahájíme betonáž. Při betonáži nesmí docházet 

ke kontaktu ponorného vibrátoru a kónusů (kotev). Následuje zrání betonu a odbednění. 

Po odbednění stěnového bednění našroubujeme na kónusy kuželové šrouby a pevně je 

utáhneme momentovým klíčem (viz obr. č. 104). 

 

skrutka ... šroub 

Obr. 104 Správně našroubovaný kuželový šroub [Zdroj: TL šachtová plošina DOKA] 

Po překontrolování odstupu kuželového šroubu od betonové konstrukce zavěsíme na 

kuželové šrouby šachtovou plošinu, která byla předmontována na předmontážní ploše 

staveniště. Šachtovou plošinu zajistíme proti neúmyslnému vytáhnutí pomocí 

zástrčných čepů (viz obr. č. 105). 
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Obr. 105 Zavěšení šachtové plošiny [Zdroj: TL šachtová plošina DOKA] 

Přemísťování šachtové plošiny probíhá pomocí věžového jeřábu (viz obr. č. 106). 

Přepravuje se celá jednotka bednění najednou. Nejprve se bednící jednotka zajistí 

pomocí závěsu věžového jeřábu, následně se uvolní bednění od stěny a bednící jednotka 

se přemístí na další betonářský záběr (o podlaží výše). Předchozí betonářský záběr 

(podlaží) bude podepřen vřetenovými vzpěrami. 

 

Obr. 106 Přemístění bednící jednotky věžovým jeřábem o záběr výše  

[Zdroj: TL šachtová plošina DOKA] 

Montáž šachtové plošiny probíhá mimo konstrukci. Nejprve se provede montáž 

hlavních nosníků, které mají nastavitelnou délku a přizpůsobí se tak téměř jakémukoliv 

půdorysnému tvaru. Po hlavních nosnících se smontují příčné nosníky, na které se 

položí fošny podlahy a přibijí se hřebíky. V místě podlahy bude umístěn otvor pro 

průlez do dalších podlaží pomocí žebříku (viz obr. č. 107). 
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Obr. 107 Sestavená šachtová plošina [Zdroj: TL šachtová plošina DOKA] 

 

8.7.9 Betonáž stěn a sloupů 

Pro provádění betonáže stěn a sloupů je vybrán věžový jeřáb s bádií. Betonáž bude 

prováděna do vybedněné konstrukce, která je označena ryskou pro výšku betonové 

směsi. Před zahájením betonáže musí být bednění opatřeno odbedňovacím prostředkem. 

Beton nesmí padat do bednění z větší výšky než 1,5 m. Ihned po betonáži se beton 

začne hutnit. Pro zhutňování svislých konstrukcí použijeme ponorný vibrátor. Beton 

budeme hutnit po vrstvách. Maximální výška jedné vrstvy je 500 mm. Při hutnění 

nadcházející vrstvy se hlavice vibrátoru zasune na krátkou dobu do vrstvy předcházející 

pro lepší spojení obou vrstev.  Hloubka zasunutí  postačí 50–100 mm. Po zhutnění se 

beton uhladí hladítkem a začíná proces ošetřování betonu. Jak probíhá ošetřování je 

obsahem kapitoly č. 9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ 

MONOLITICKÝCH ŽB KONSTRUKCÍ (bod 9.2.5 Kontrola ošetřování betonu). 

Před zahájením betonáže stěn bude provedena pokládka antivibračních rohoží dle PD, 

které slouží jako akustické tlumení schodišťového (výtahového) jádra a nalepení 

expandovaného polystyrenu (EPS) sloužící jako dilatace oddělující jednotlivé sekce 

bytového domu (viz obr. č. 108). Pro snadnější provádění budou antivibrační rohože 

přilepeny k hotové betonové konstrukci (viz obr. č. 109), popřípadě připevněny                    

k bednění pomocí hřebíků. Tento postup provádění dilatací aplikujeme i u stropních 

konstrukcí. 

 

příčný nosník 

hlavní nosník 

podlaha z fošen 
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Obr. 108 Výstřižek z PD (řez A-A) – dilatace oddělující sekce (BI a BII) byt. domu 

[Zdroj: PD – řez A-A] 

 

Obr. 109 Antivibrační rohož přilepena k betonové konstrukci [Zdroj: www.regutec.cz] 

 

8.7.10 Odbednění stěn a sloupů 

Odbednění provádíme až po uplynutí technologické pauzy. Přesnou dobu odbednění 

určí statik. Odbednění je převážně opačný postup montáže. Při odbedňování stěn 

postupujeme od vyrovnávacích prvků směrem k rohům objektu. Po demontáži je nutné 

bednící dílce očistit tlakovou vodou, v případě potřeby očistit dílce škrabkou na beton            

a uložit je zpět na skládku pro další použití.  

 

 

dilatace z EPS tl. 70 mm 
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8.7.11 Bednění stropní konstrukce a průvlaků 

Stropní bednění bude sestavováno přímo v konstrukci. Pro provádění bylo zvoleno 

stropní bednění Dokaflex 1–2–4 (viz obr. č. 110). Bednění Dokaflex se přizpůsobí 

libovolným půdorysům díky jednoduchému přesazování nosníků doka H20 top. Při 

montáži bednění je zapotřebí řídit se výkresy stropního bednění. Jako součást jiného 

zadání diplomové práce byl zpracován výkres části stropního bednění 1. NP (viz příloha 

č. B.8.1). 

 

Obr. 110 Stropní bednění Dokaflex 1–2–4 [Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 

 

Montáž stropního bednění vč. průvlaků 

Prvním krokem je sestavení podpěr s trojnožkou. Nastavovacím třmenem provedeme 

hrubé výškové nastavení stropní podpěry. Zasadíme spouštěcí hlavici H20 do stropní 

podpory. Spouštěcí hlavici natočíme tak, aby bylo možné vytlouci odbedňovací klín. 

Postavíme opěrnou trojnožku, do které zasadíme stropní podpěru a upevníme ji upínací 

pákou (viz obr. č. 111). Kde nelze opěrné trojnožky plně rozevřít, upevní se trojnožka 

na nejbližší stropní podpoře, kde je plné rozevření možné. 

 

Obr. 111 Sestavování podpěr s trojnožkou [Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 
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Dalším krokem je uložení podélných (sekundárních) nosníků. Pomocí montážních vidlic 

uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic (viz obr. č. 112). Do spouštěcí hlavice 

mohou být uloženy maximálně dva nosníky. Podélné nosníky znivelujeme podle výšky 

stropu.  

      

Obr. 112 Uložení sekundárních nosníků [Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 

Po uložení sekundárních nosníků provedeme uložení příčných (primárních) nosníků. 

Pomocí montážních vidlic uložíme příčné nosníky kolmo na nosníky podélné s daným 

přesahem (viz obr. č. 113). Poloha příčných nosníků je navržena tak, že pod každým 

předpokládaným stykem bednících desek musí ležet příčný nosník. 

      

Obr. 113 Uložení primárních nosníků [Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 

Dalším krokem je stavění mezipodpěr. Přidržovací hlavici H20 DF nasadíme na vnitřní 

trubku stropní podpěry a zajistíme třmenem (viz obr. č. 114). 

       

Obr. 114 Sestavení mezipodpěr [Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 
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Při sestavování bednění průvlaků postupujeme jako v předchozích bodech. Následně 

průvlaky bedníme třemi způsoby: 

a) příčný nosník stropního bednění s rovnoběžným průvlakem 

 

Obr. 115 Bednění je-li příčný nosník stropního bednění s rovnoběžným 

průvlakem [Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 

b) příčný nosník stropního bednění kolmo k průvlaku 

 

Obr. 116 Bednění je-li příčný nosník stropního bednění kolmo k průvlaku 

[Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 
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c) obednění okraje průvlaku (čelo stropní desky) 

 

Obr. 117 Bednění okraje průvlaků (čela stropní desky) 

 [Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 

Následuje kladení bednících desek. Bednící desky klademe kolmo k příčným nosníkům. 

Bednící desky znivelujeme, zajistíme polohu hřebíky a desky opatříme odbedňovacím 

postřikem. U bednění části s pohledovým betonem dbáme na přesné provedení bednění 

dle výkresové dokumentace. Používáme výhradně nové bednící desky, kontrolujeme 

rozmístění bednících desek dle výkresů. Výkresová dokumentace a provedení bednění 

pohledových konstrukcí bude schváleno za přítomnosti technického dozoru stavebníka. 

 

Obr. 118 Kladení bednících desek [Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 
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Výšková úroveň bednících desek by měla být odskočená od hrany svislé konstrukce cca 

o 10 mm směrem dolů (viz obr. č. 119). 

 

Obr. 119 Odskočená úroveň bednící desky [Zdroj: přednáška z předmětu CW015] 

Současně při provádění kladení desek provedeme montáž ochranných prvků proti pádu 

včetně čela stropní desky. Při kladení bednících desek a montáži ochrany proti pádu je 

nutné využívat osobní ochranné pracovní prostředky. Pro ochranu proti pádu bude 

použito více druhů bezpečnostních prvků DOKA.  

a) Ochrana proti pádu v místech průvlakových nosníků a v místech volného vyložení 

balkónové desky, kde je zaručeno, že prkna zábradlí budou rovnoběžně s delším 

rozměrem bednící desky (označení ve výkresu bednění ,,Z1,,). Pro ochranu použijeme 

sloupek ochranného zábradlí S (viz obr. č. 120), který je výškově nastavitelný (123– 

171 cm). Sloupky budou opatřeny prkny 25/150, které budou sloužit jako ochranné 

zábradlí. Výška horního zábradlí bude min. 1,1 m nad budovanou konstrukcí, výška 

spodního 0,55 m a v nejnižším místě bude osazena podlahová zarážka výšky 150 mm. 

 

Obr. 120 Sloupek ochranného zábradlí S  

[Zdroj: TL DOKA – Sloupek ochranného zábradlí S] 



8. Technologický předpis pro provádění monolitických ŽB konstrukcí 

 

- 136 - 

 

b) Ochrana proti pádu v místech volného vyložení balkónové desky, kde není zaručeno, 

že prkna zábradlí budou rovnoběžně s delším rozměrem bednící desky (označení ve 

výkresu bednění ,,Z2,,). Pro ochranu použijeme botku se svorkou, kterou připevníme na 

příčný nosník a na botku následně připevníme sloupek zábradlí XP 1,8 m (viz obr.               

č. 121). Sloupky budou opatřeny prkny 25/150, které budou sloužit jako ochranné 

zábradlí. Výška horního zábradlí bude min. 1,1 m nad budovanou konstrukcí, výška 

spodního 0,55 m a v nejnižším místě bude osazena podlahová zarážka výšky 150 mm. 

 

Obr. 121 Sloupek zábradlí XP [Zdroj: TL DOKA – Systém ochrany okraje XP] 

c) Ochrana proti pádu v místech zděné obvodové stěny včetně obednění čela stropní 

desky (označení ve výkresu bednění ,,Z3,,). Zabednění čela stropní desky bude zajištěno 

pomocí svorky pro obednění čela stropní desky Doka (viz obr. č. 122). 

 

Obr. 122 Bednění čela stropní desky  

[Zdroj: TL svorka pro obednění čela stropní desky Doka] 
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Pro zajištění ochrany proti pádu bude do svorky upevněn sloupek ochranného zábradlí 

1,1 m. Jako  podlahová zarážka u vybedněné konstrukce bude sloužit fošna pro 

obednění čela stropní desky (viz obr. č. 123).  

 

Obr. 123 Sloupek ochranného zábradlí 1,1 m 

[Zdroj: TL svorka pro obednění čela stropní desky Doka] 

d) Ochrana proti pádu v místě schodišťového (výtahového) jádra bude zajištěna pomocí 

šachtového bednění (viz obr. č. 102). 

Při osazování všech ochranných prvků je třeba dbát na dovolené vzdálenosti podpor 

stanovených výrobcem! 

Čela stropních desek bez připojení na průvlak bedníme pomocí univerzálních bednících 

úhelníků (viz obr. č. 124). Pro tloušťku stropu větší než 300 mm využijeme pro bednění 

čela svorku pro obednění čela stropní desky Doka (viz obr. č. 122). 

 

Obr. 124 Bednění čela stropní desky pomocí bednícího úhelníku  

[Zdroj: TL Stropní bednění Dokaflex 1–2–4] 

sloupek ochranného  

zábradlí 1,1 m 
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Dalším prvkem, který nám umožní zabednění čela stropní desky je prvek pro přerušení 

tepelného mostu – isokorb (viz obr. č. 125). Isokorb bude umístěn do bednění dle PD             

a provázán s nosnou výztuží stropní konstrukce. Nezdála by se nám stabilita isokorbu, 

zajistíme ho vzpěrami ze stavebního řeziva. Pro zajištění řeziva můžeme využít 

univerzální bednící úhelník. 

 

Obr. 125 Prvek pro přerušení tepelného mostu – isokorb  

[Zdroj: www.schoeck-wittek.cz] 

 Posledním krokem montáže stropního bednění je bednění prostupů. Na stropní 

konstrukci se z řeziva sestaví ,,ohrádka,, o rozměrech prostupu dle PD (viz obr. č. 126). 

Zhotovená ohrádka se rozepře dřevěnými trámky a polohu zajistíme přibitím dřevěných 

prken či bednícího uhelníku DOKA. 

 

Obr. 126 Bednění otvorů ve stropní konstrukci [Zdroj: www.abs-portal.cz] 
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8.7.12 Výztuž stropní konstrukce a průvlaků 

Průvlaky 

Pro výztuž průvlaků jsou určeny předem vyrobené armokoše přivezené z armovny, 

které jsou již na skládce ve tvaru, ve kterém budou zabudovány v konstrukci.                      

Ze skládky věžový jeřáb dopraví armokoš na místo určené v konstrukci. Úvazky z háku 

jeřábu se uvolní až po uložení výztuže na distanční prvky uložené v bednění. 

 

Strop 

Výztuž stropu se bude zhotovovat z jednotlivých prutů přímo na bednění. Věžový jeřáb 

dopraví na plochu bednění svazky výztuží (viz obr. č. 127), palety třmínků a další. 

Pracovníci si výztuž postupně ručně rozebírají, upravují a ukládají ji na distanční prvky 

pro výztuž (viz obr. č. 128). V místech, kde jsou osazeny prvky pro přerušení tepelného 

mostu (isokorb) bude výztuž isokorbu provázána s nosnou výztuží stropní konstrukce. 

Pro přepravu palet či menších prutů bude na jednotlivých podlaží k dispozici paletový 

vozík o nosnosti 2 500 kg.  

 

Obr. 127 Přeprava svazku prutů výztuže jeřábem [Zdroj: www.abs-portal.cz] 

 

Obr. 128 Uložení výztuže na distanční prvky [Zdroj: www.sinc.cz] 
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8.7.13 Betonáž stropní konstrukce a průvlaků vč. hutnění 

Betonáž stropní konstrukce a průvlaků bude probíhat naráz. Jelikož se jedná o křížem 

vyztuženou stropní desku, kde je velice pracné vyřešit pracovní spáru, bude každý 

dilatační celek stropní desky vybetonován za jeden den. Pro betonáž stropní konstrukce 

a průvlaků je zvoleno autočerpadlo a autodomíchávače. Betonáž bude prováděna do 

vybedněné konstrukce, která je označena ryskou pro výšku betonové směsi. Před 

zahájením betonáže musí být bednění opatřeno odbedňovacím prostředkem.Beton 

nesmí padat do bednění z větší výšky než 1,5 m. Ihned po betonáži se beton začne 

hutnit. Pro zhutňování průvlaků se použije ponorný vibrátor. U průvlaků budeme hutnit 

pouze jednu vrstvu hl. 500 mm. Hutnění stropní desky bude prováděno plovoucí 

vibrační lištou šířky 2 m. Po zhutnění se beton uhladí hladítkem a začíná proces 

ošetřování betonu. Jak ošetřovat je obsahem kapitoly č. 9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 

PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH ŽB KONSTRUKCÍ (bod 9.2.5 

Kontrola ošetřování betonu). 

Při betonáži konstrukcí z pohledového betonu upozorníme betonárnu, aby nám 

garantovala použití stejné výrobní šarže cementu a kameniva a zajistila při plnění mixu 

dokonale vyčištěný buben autodomíchávače. 

 

Obr. 129 Hutnění vodorovné konstrukce vibrační lištou [Zdroj: www.emkol.cz] 

 

8.7.14 Odbednění stropní konstrukce a průvlaků 

Odbednění provádíme až po uplynutí technologické pauzy. Čela stropní desky 

odbedňujeme po cca 3–5 dnech. Zbylé prvky bednění stropu odbedníme až po 28 dnech. 

Odbednění je převážně opačný postup montáže. Nejprve se odstraní mezilehlé stojky              
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a uloží se na palety. Poté se pomocí klepnutí kladiva do klínu křížové hlavy spustí 

bednění o cca 4 cm. Primární nosníky, které nejsou na styku překližek se sklopí pomocí 

pracovních vidlic a uloží se na paletu. Dále se odebírají bednící desky pomocí 

pracovních vidlic tak, že se na jedné straně nadzvednou a na druhé straně se svěsí dolu. 

Dole se bednící desky očistí tlakovou vodou a uloží se na palety. Poté se odebere zbytek 

primárních nosníků a nakonec se odeberou sekundární nosníky se stojkami, které se 

uloží do připravených palet. 

 

8.7.15 Bednění schodiště 

Monolitické schodiště provádíme jako poslední činnost hrubé stavby. Pro začátek 

bednění schodiště musí být odstraněné stropní bednění v příslušném podlaží. Bednění 

schodiště je navrženo jako kombinace systémového a tradičního dřevěného bednění. 

 

Obr. 130 Vybedněné a vyarmované schodiště [Zdroj: www.strechy-krovy-praha.cz] 

 

Montáž bednění schodiště 

Na hlavní podesty a mezipodesty umístíme stojky s trojnožkou, které jsou opatřeny 

křížovou hlavou. Na ni nasadíme podélné nosníky. V místě budoucích stupňů se 

rozmístí stojky, které mají na konci umístěny dřevěný klínek, který je zkosený podle 

sklonu schodiště. Na podélné nosníky a stojky s klínky začneme pokládat fošny. Polohu 

fošen zajistíme hřebíky. Čela schodiště zajistíme prkny, ke kterým následně po 

provedení vyztužení schodiště připevníme fošny, určující tvar stupňů. 
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8.7.16 Výztuž schodiště 

Výztuž schodiště se bude zhotovovat přímo na stavbě z přesně zohýbané výztuže 

přivezené z armovny. Provádění armatury se bude řídit schématy vyztužování schodiště. 

Výztuž schodiště se bude přivařovat k vystupující výztuži ze základové desky, výztuži 

stropních desek a  v místě mezipodest k vylamovací výztuži. 

 

Obr. 131 Vyztuž schodiště [Zdroj: www.tehykon.cz] 

 

8.7.17 Betonáž schodiště 

Betonáž schodiště probíhá pomocí autodomíchávače a autočerpadla do vybedněné 

konstrukce. Beton nesmí padat do bednění z větší výšky než 1,5 m. Ihned po betonáži se 

beton začne hutnit.  Schodiště budeme hutnit mechanicky. Po zhutnění se beton uhladí 

hladítkem a začíná proces ošetřování betonu. 

 

8.7.18 Odbednění schodiště 

Odbednění schodiště provádíme až po uplynutí technologické pauzy. Přesnou dobu 

odbednění určí statik. Odbednění je převážně opačný postup montáže. Po odbednění 

musíme dbát na roztřídění prvků bednění do jednotlivých kontejnerů. Prvky, které 

nebudou určeny k likvidaci se uloží na skládce a následně se odvezou příslušným 

automobilem. 
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8.8 Kontrola kvality 

Kontrola kvality provedení monolitických ŽB konstrukcí podrobně zpracována                      

v kapitole č. 9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ 

MONOLITICKÝCH ŽB KONSTRUKCÍ. 

   

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně zpracována v kapitole č. 6 PROJEKT 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HRUBOU STAVBU (bod 6.6 Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci na staveništi) a dále v kapitole č. 10 NÁVRH ŘEŠENÍ 

EKOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO HRUBOU STAVBU. 

 

8.10 Ochrana životního prostředí  

Ochrana životního prostředí je podrobně zpracována v kapitole č. 6 PROJEKT 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HRUBOU STAVBU (bod 6.5 Ochrana životního 

prostředí). 

 

8.11 Zdroje 

Normy 

[1] ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

[2] ČSN EN 206+A1 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[3] ČSN EN 1992–1–1 (Eurokód 2) – Navrhování betonových konstrukcí 

[4] ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu. Svařitelná betonářská ocel  

                                   – Všeobecně                            

[5] ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické  

                                vlastnosti                

[6] ČSN 73 0210 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.   

                                Část 1: Přesnost osazení                     

[7] DIN 18202 – Toleranzen im Hochbau – Bauwerke („Tolerance ve stavebnictví                 

– konstrukce,,)  
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[8] ČSN 73 1373 – Nedestruktivní zkoušení betonu. Tvrdoměrné metody zkoušení   

                                betonu 

[9] ČSN EN 12350 – 1: Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 

                                – 2: Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 

[10] ČSN EN 12390 – 1: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné 

                                         požadavky na zkušební tělesa a formy 

                                  – 3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku 

                                         zkušebních těles 

 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

[1] Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce  

[2] Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu                         

                                              (stavební zákon) 

[3] Zákon č. 309/2006. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

                                         zdraví při práci 

[4] Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

                                              (novela 225/2017 Sb.) 

[5] Vyhláška č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb (novela 405/2017 Sb.) 

[6] Vyhláška č. 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

[7] Vyhláška č. 383/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí  

                                                   o podrobnostech nakládání s odpady                            

                                                   (novela 387/2016 Sb., 437/2016 Sb.) 

[8] Vyhláška č. 93/2016 Sb. – Vyhláška o Katalogu odpadů  

[9] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší   

                                                            požadavky na bezpečný provoz a používání        

                                                            strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

[10] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních  

                                                              požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

                                                              práci na staveništích 

[11] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na   

                                                              bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

                                                              pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

                                                              hloubky 
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Pro realizaci stavby je zapotřebí vypracovat spoustu kontrolních a zkušebních plánů 

(déle jen KZP) kvality. Zejména se bude jednat o KZP provádění zděných konstrukcí, 

hydroizolace, povrchových úprav, podlah a mnoho další. V této kapitole jsou podrobně 

popsány kontroly z KZP pro provádění monolitických ŽB konstrukcí. Plán jednotlivých 

kontrol je obsahem přílohy č. B.9.1, do kterého budou zapisovány provedené jednotlivé 

kontroly s vyhodnocením. 

 

9.1 Vstupní kontrola 

9.1.1 Kontrola dokumentace stavby 

Kontrolujeme úplnost, správnost, platnost, proveditelnost PD, kterou kontrolujeme po  

celou dobu výstavby včetně dodržování SoD. Dále kontrolujeme založení a řádné 

vedení stavebního deníku a knihy BOZP. Všechny tyto dokumenty budou po celou 

dobu realizace v buňce stavbyvedoucího. 

 

9.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Před zahájením realizace monolitických ŽB konstrukcí bude za přítomnosti 

stavbyvedoucího a zhotovitele monolitických ŽB kcí zkontrolována připravenost 

staveniště. Dle ZS zkontrolujeme umístění zázemí pro pracovníky, zpevněné plochy, 

vjezd/výjezd na  staveniště, rozvody a přípojná místa inženýrských sítí, skladovací 

plochy, nakládání s odpady, oplocení, umístění zvedacích mechanismů atd. Také se 

provede předání výškových a směrových geodetických bodů. Provede se vyplnění 

předání a převzetí staveniště, které obě zainteresované strany podepíší. Informaci                   

o předání a převzetí staveniště stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku. 

 

9.1.3 Kontrola geometrie, pevnosti a připravenosti kce z minulé etapy 

Před zahájením realizace monolitických ŽB konstrukcí budou zkontrolovány stavební 

práce z předešlých etap či procesů. Výsledky jednotlivých kontrol se zaznamenají do 

stavebního deníku a příslušného řádku KZP. 

Základové konstrukce 

Hlavním předmětem kontroly před zahájením provádění monolitických základových ŽB 

konstrukcí bude provedení podkladního betonu, který slouží jako ochranná vrstva 
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hydroizolace. Nivelačním přístrojem a vodováhou zkontrolujeme geometrii a dovolené 

odchylky podkladního betonu (viz obr. tab. č. 9). Podkladní beton musí být vyzrálý               

a měl by dosahovat okolo 60–70 % hodnoty pevnosti v tlaku. Pevnost betonu v tlaku se 

zkouší pomocí Schmidtova kladívka (viz obr. č. 132). Dále budou zkontrolovány 

všechny prostupy ZTI, VZT a EL procházející základovou konstrukcí. 

Tab. 9: Mezní hodnoty odchylek rovinnosti dle DIN 18202   

[Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz] 

 

 

Obr. 132 Schmidtovo kladívko (tvrdoměr) [Zdroj: www.klartec.cz] 

 

Svislé konstrukce 

Hlavním předmětem kontroly před zahájením provádění monolitických svislých ŽB 

konstrukcí bude provedení základových ŽB kcí (desky) a vodorovných ŽB kcí (strop 

vč. průvlaků). Nivelačním přístrojem a vodováhou zkontrolujeme geometrii a dovolené 

odchylky základové desky a ve vyšších patrech stropní kce (viz obr. č. 133, 134, 135). 

Konstrukce základové desky a stropní kce musí být vyzrálá a měla by dosahovat okolo 

60–70 % hodnoty pevnosti v tlaku. Pevnost betonu v tlaku se zkouší pomocí 

Schmidtova kladívka (viz obr. č. 132). Dále kontrolujeme vystupující výztuž ze 

základové desky a stropní kce zda není zohýbaná, znečištěná, porušená nebo vytržená      

a je možné napojení svislých ŽB kcí (sloupy, stěny) dle PD a TP. Kontrolujeme druh 

výztuže, množství, rozměry. 
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Obr. 133 Dovolené odchylky pro polohu základů [Zdroj: ČSN EN 13670] 

 

Obr. 134 Dovolené odchylky pro nosníky a desky [Zdroj: ČSN EN 13670] 
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Obr. 135 Dovolené odchylky pro nosníky a desky [Zdroj: ČSN EN 13670] 

 

Vodorovné konstrukce 

Hlavním předmětem kontroly před zahájením provádění monolitických vodorovných 

ŽB konstrukcí bude provedení svislých ŽB kcí (sloupy, stěny). Nivelačním přístrojem            

a vodováhou zkontrolujeme geometrii a dovolené odchylky sloupů a stěn (viz obr.                

č. 136, 137). Konstrukce sloupů a stěn musí být vyzrálá a měla by dosahovat okolo                  

60–70 % hodnoty pevnosti v tlaku. Pevnost betonu v tlaku se zkouší pomocí 

Schmidtova kladívka (viz obr. č. 132).  
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Obr. 136 Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny [Zdroj: ČSN EN 13670] 
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Obr. 137 Dovolené odchylky pro polohu sloupů a stěn, vodorovné řezy 

[Zdroj: ČSN EN 13670] 

 

9.1.4 Kontrola strojů, nářadí a pomůcek 

Kontrola všech strojů, nářadí a pomůcek potřebných pro práci na provádění 

monolitických ŽB konstrukcí. U strojů se bude kontrolovat typ stroje dle TP, jeho 

současný technický stav a opotřebení. Bude kontrolováno řidičské oprávnění strojníka. 

Strojník stroje bude seznámen s manipulací stroje včetně dodržování ochrany životního 

prostředí a BOZP a PO. U nářadí a pomůcek bude kontrolován druh nářadí jeho 

technický stav a opotřebení a kalibrace přístrojů. Dále zda má nářadí revizní zkoušky             

o způsobilosti k používání. Kontrolu provede mistr společně se strojníkem/dělníkem. 
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9.1.5 Kontrola materiálů (dodávka) 

Dodávka materiálu 

Každý materiál pro provádění monolitických ŽB konstrukcí dopravený na stavbu bude 

důkladně překontrolován stavbyvedoucím nebo mistrem. Kontrolujeme množství, 

rozměry, druh, kvalitu, typ dle PD, SoD, OL a DL. Při zjištění závad se materiál 

nepřevezme a musí se zajistit jeho náhrada. Kontrolovaným materiálem bude především 

beton, výztuž, izolant a systémového bednění. 

Kontrola čerstvé betonové směsi 

Při příjezdu autodomíchávače na stavbu stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje množství, 

složení, druh, čas dodání betonu, čas uložení betonu a konzistenci betonové směsi dle 

DL, OL, TP a PD. Dále může být kontrolována teplota betonové směsi, obsah vzduchu 

v betonu apod. 

Tab. 10: Tolerance dávkování složek betonu [Zdroj: ČSN EN 206+A1] 

 

Provede se odběr vzorků betonové směsi (dle tab. č. 11). Musí ho být 1,5 násobek 

potřebného množství pro formu. Používáme zkušební formy tvaru (krychle, válce nebo 

hranolu) o velikostech (100–300 mm). Forma musí být nenasákavá, vodotěsná                       

a vymazána odbedňovacím přípravkem (olejem). Vzorky se uchovávají po dobu 28 dnů 

na stavbě za stejných klimatických podmínek a poté jsou odvezeny do laboratoře, kde 

se určuje např. pevnost v tlaku pomocí zkušebních lisů a následně se vyhotoví protokol 

o provedené laboratorní zkoušce. Nezdá-li se nám konzistence přivezeného betonu 

provedeme zkoušku konzistence betonové směsi na stavbě (př. zkouška sednutím, Vebe, 

zhutnitelnosti, rozlitím). 
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Tab. 11: Minimální četnost odběru vzorků pro posouzení shody  

[Zdroj: ČSN EN 206+A1] 

 

 

př. Zkouška sednutím, podstata zkoušky:  

Čerstvý beton se zhutní ve formě komolého kužele. Po zvednutí komolého kužele nahoru 

se změří vzdálenost o kterou beton poklesl a tento rozdíl udává třídu konzistence 

betonu. [Zdroj: ČSN EN 12 350–2] 

 

Obr. 138 Tvary sednutí [Zdroj: ČSN EN 12 350 - 2] 

 

Obr. 139 Klasifikace konzistence podle sednutí [Zdroj: ČSN EN 206+A1] 
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9.1.6 Skladování materiálu 

Výztuž 

Výztuž skladujeme na dřevěných podkladních hranolech min. cca 100×100 mm                    

a dřevěných paletách. Podkladní prvky jsou uloženy na zpevněný s odvodněný povrch, 

aby se zabránilo znečištění výztuže. Tyčové pruty skladujeme ve svazcích dle profilu. 

Vázací dráty se skladují jako svisle uložené kotouče s navinutým drátem. Označení 

prvků výztuže na skládce musí být čitelné. Dále kontrolujeme volnou manipulační 

plochu kolem palet bednění pro pohodlné osazení úvazků a následnou přepravu 

věžovým jeřábem na místo určení v konstrukci. 

 

Bednění 

Panely systémového bednění se skladují překližkou nahoru spáskované na dřevěných 

paletách nebo dřevěných podkladních hranolech min. 100×100 mm. Max. výška 

skladování pravidelných prvků bednění je 4 m. Stojky a stabilizátory se skladují                    

v přepravních boxech, spojovací materiál a příslušenství pro bednění se skladuje                  

v ocelových boxech. Dále kontrolujeme volnou manipulační plochu kolem palet 

bednění pro pohodlné osazení úvazků a následnou přepravu věžovým jeřábem na místo 

určení v konstrukci. 

 

9.1.7 Kontrola pracovníků 

Kontrolujeme pracovní smlouvy, profesní průkazy, proškolení pracovníků o BOZP                 

a PO. Dále kontrolujeme zda pracovníci nejsou pod vlivem návykových látek a zda jsou 

řádně oblečeni a dodržují tak nošení ochranných pomůcek a dodržují ochranu životního 

prostředí. Kontrolu provádíme namátkově. Jsou-li však na stavbě problémoví 

pracovníci, kontrolu můžeme provádět i každý den. 

 

9.2 Mezioperační kontrola 

9.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provádíme i ve vstupní kontrole. Kontrolujeme venkovní teplotu, srážky, 

námrazu, vítr a viditelnost. Venkovní teplota pro betonáži by měla být ideálně                       

v rozmezí 5–25 °C. Venkovní teplotu měříme 3× denně. Rozhodující teplotou je 

průměrná hodnota změřených teplot. V případě nižších teplot se zpomaluje hydratace 
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cementu a při teplotách pod bod mrazu se hydratace cementu zastavuje. Betonování za 

teplot pod 5 °C je možné, ale musí se počítat s opatřeními (př. ohřev složek betonu, 

ohřev bednění apod.) a také vyšší cenou. V případě teploty prostředí vyšší než 25 °C se 

hydratace cementu zrychluje a musíme také počítat s opatřeními (př. zpomalovače 

tuhnutí a tvrdnutí betonu) a také s vyšší cenou. Výsledky o klimatických podmínkách 

zapisujeme do SD. 

Přerušení práce ve výškách: 

– bouře, déšť, sněžení a námraza, 

– vítr o rychlosti nad 8 m/s (při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných  

lešeních, ...) v ostatních případech nad 11 m/s, 

– viditelnost menší než 30 m, 

– venkovní teplota nižší než -10 °C. 

 

9.2.2 Kontrola bednění 

Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Kontrolujeme 

tedy dodržení geometrie, správné umístění prvků bednění (nosníky, stojky, panely, 

stabilizátory, lávky, spojovací prvky a další), těsnost spár, stabilita bednění, čistota 

bednění, prostorová tuhost, provedení prostupů, nanesení odbedňovacího prostředku dle 

TP. Kontrolu provádíme průběžně při montáži bednění. Únosnost podpěrných kcí musí 

být doložena statickým výpočtem. Před zahájením betonáže musí být kce bednění řádně 

prohlédnuta pověřenou osobou, která na základě prohlídky provede písemný záznam. 

Pro bednění části s pohledovým betonem dbáme na přesné provedení bednění dle 

výkresové dokumentace. Používáme výhradně nové bednící desky, kontrolujeme 

rozmístění bednících desek dle výkresů. Výkresová dokumentace a provedení bednění 

pohledových konstrukcí bude schváleno za přítomnosti technického dozoru stavebníka. 
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Tab. 12: Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazení 

bednění [Zdroj: ČSN 73 0210] 

 

 

9.2.3 Kontrola výztuže 

Povrch výztuže musí být při ukládání a následném zabetonování dokonale čistý. Výztuž 

ukládáme na distanční prvky, které nám zaručí správné osazení výztuže od bednícího 

prvku a tím zajistí dodržení minimálního krytí výztuže. Minimální krytí výztuže je 

stanoveno v PD (statická část), ale řídíme se také obr. č. 143, kde je uvedena úprava 

krytí výztuže pro základy. Dále kontrolujeme množství výztuže, jednotlivé přesahy 
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prutů, průměry prutů, provedení ukotvení výztuží mezi sebou vázacím drátem nebo 

svařením. U pokládky výztuže je vhodná přítomnost technického dozoru stavebníka 

společně se stavbyvedoucím a statikem, z důvodu přebrání vyarmované konstrukce před 

zaklopením (betonáží). Výsledek kontroly uložení výztuže se zaznamená ve SD. 

 

9.2.4 Kontrola betonáže vč. hutnění 

Betonáž 

Po uložení a zkontrolování výztuže se zahájí betonáž. Betonáž by měla probíhat 

plynule, rychle a dle navrženého postupu. Rozprostírání betonu by mělo být 

rovnoměrné. Betonáž vodorovných a základových konstrukcí probíhá pomocí 

autodomíchávače a autočerpadla do vybedněné konstrukce. betonáž svislých konstrukcí 

pomocí věžového jeřábu a bádie na beton. Beton nesmí padat do bednění z větší výšky 

než 1,5 m. Betonujeme do výšky vyznačené v bednění. Výsledek o časech a průběhu 

betonáže se zapíše do SD. Při betonáži konstrukcí z pohledového betonu upozorníme 

betonárnu, aby nám garantovala použití stejné výrobní šarže cementu a kameniva                  

a zajistila při plnění mixu dokonale vyčištěný buben autodomíchávače. Požadavky na 

pohledový beton jsou obsahem kapitoly č. 8 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 

PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH ŽB KONSTRUKCÍ. 

 

Hutnění 

Po betonáži kontrolujeme provádění hutnění betonu. Zhutňujeme od nejhlubších míst. 

Vpichy vibrátoru nesmí probíhat ve stejných místech. Vpichy vibrátoru se budou 

provádět rovnoměrně pod úhlem 90° (viz obr. č. 138). Hlavice vibrátorů se nesmí dostat 

do styku s výztuži nebo bedněním. Pro zhutňování základových výztužných žeber, stěn, 

sloupů a průvlaků použijeme ponorný vibrátor. Beton budeme hutnit po vrstvách. 

Maximální hloubka jedné vrstvy je 1,25 násobek výšky hlavice vibrátoru. V našem 

případě je při výšce hlavice vibrátoru 400 mm maximální hloubka jedné vrstvy                   

500 mm. Při hutnění nadcházející vrstvy se hlavice vibrátoru zasune na krátkou dobu do 

vrstvy předcházející pro lepší spojení obou vrstev. Hloubka zasunutí vibrátoru postačí 

50–100 mm. Schodiště budeme hutnit mechanicky. Vodorovné konstrukce (základová 

deska, stropní kce) budeme hutnit pomocí plovoucí vibrační lišty šířky 2 m. Zhutňování 

probíhá do té doby dokud neustane vytlačování vzduchu z čerstvého betonu.                          

Po zhutnění provádíme konečnou úpravu povrchu betonu. Menší plochy upravujeme 
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dřevěným nebo ocelovým hladítkem, větší plochy teleskopickým hladítkem. Při hutnění 

pohledových konstrukcí z pohledového betonu postupujeme jako u klasického betonu.  

 

Obr. 140 Správné provádění hutnění ponorným vibrátorem  

[Zdroj: přednáška z předmětu CW015] 

 

9.2.5 Kontrola ošetřování betonu 

Po konečné úpravě betonu probíhá ošetřování betonu. V letním období beton kropíme             

v prvních dvou dnech minimálně 3× denně. Při kropení nesmí dojít k vymývaní 

cementu. Beton následně přikryjeme fólií či navlhčenou geotextílií.  Minimální doba 

ošetřování je 12 hodin. Volba třídy ošetřování závisí na složení betonu, krytí výztuže              

a prováděcí třídě. Třídy ošetřování 2, 3, 4 mají vlastní tabulku s nejkratší dobou 

ošetřování (tab. F.1, F.2, F.3 z ČSN EN 13670). 

Tab. 13: Třídy ošetřování [Zdroj: ČSN EN 13670] 
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Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C dokud pevnost v tlaku povrchu betonu 

nedosáhne minimálně 5 MPa.  

Beton se musí ošetřovat a chránit:  

a) aby se minimalizovalo plastické smršťování 

b) aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu 

c) aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy 

d) před škodlivými vlivy počasí 

e) před zmrznutím  

f) před škodlivými otřesy, nárazy, nebo poškozením 

Pro ošetřování jsou vhodné následující způsoby: 

a) ponechání konstrukce v bednění  

b) pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách          

a spojích proti odkrytí 

c) namočit povrch a chránit tento vlhký povrch proti vysychání 

d) udržovat povrch betonu viditelně vlhký vhodnou vodou 

e) nástřik vhodných ošetřovacích hmot 

[Zdroj: ČSN EN 13670] 

 

Ošetřování betonu v zimním období 

V zimním období je nutné uvažovat značné kolísání teplot den/noc. Rozhodující jsou 

průměrné denní teploty (ne ranní šok). Při zmrznutí betonu se zvýší jeho objemová 

hmotnost a změní pevnost. Následně dojde k oddělení zmrzlé části od nezmrzlého 

objemu betonu. Přestože dojde k hydrataci, homogenita konstrukce je již výrazně 

porušena trhlinkami a může dojít k poruchám. Proto je potřeba navrhnout opatření 

zapříčiňující promrznutí betonové směsi. [Zdroj: přednáška z předmětu CW015] 

Navržená zimní opatření: 

Betonárna 

– použití výhradně portlandských cementů, 

– použití cementu s rychlým náběhem počátečních pevností (označují se ,,R,,), 

– zvýšení dávky cementu za současného snížení vodního součinitele, 

– ohřev složek betonu max. 60 °C(záměsová voda, frakce kameniva) – prodloužit 

míchací cyklus voda kamenivo před přidáním cementu na 90 s, 
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– použití chemických prostředků proti zmrznutí vody v betonu a urychlení tuhnutí                

a tvrdnutí betonu. 

Stavba 

– zajištění ohřevu místností pod kterou se betonuje teplomety (pro zamezení úniku tepla 

budou výplně otvorů zakryty geotextílií či plachtou), 

– přikrytí betonové konstrukce PVC fólií pro zabránění odpařování vody. 

 

9.2.6 Kontrola zrání betonu – technologická pauza 

Kontroluje se dosažení dostatečné pevnosti betonu v tlaku, aby mohlo dojít                          

k odbednění. Těsně před odbedněním se provede nedestruktivní zkouška pevnosti                 

v tlaku pomocí Schmidtova kladívka a vyhotoví se protokol o zkoušce. 

Tab. 14: Průběh nárůstu pevnosti betonu při 20 °C [Zdroj: ČSN EN 206+A1] 

 

fcm,2 ... průměrná pevnost betonu v tlaku po 2 dnech 

fcm,28 ... průměrná pevnost betonu v tlaku po 28 dnech 

 

9.2.7 Kontrola odbednění 

Odbednění se musí provádět tak, aby v konstrukci nedošlo k nárazům a poškození. 

Proces odbednění může začít až po dosažení určité hodnoty pevnosti betonu v tlaku. 

Prvky stropního bednění budeme odbedňovat po 28 dnech, kdy konstrukce bude mít 

100% pevnost. Čela stropních desek odbedníme po cca 4 dnech. Svislé konstrukce 

odbedníme po nabytí 60–70 % pevnosti betonu v tlaku. Při stanovování času pro 

odbednění bude mít hlavní slovo statik popřípadě stavbyvedoucí, který se statikem 

provedl nedestruktivní zkoušku pevnosti betonu v tlaku. Při odbedňování pohledových  

betonových konstrukcí nezbývá než doufat, že technický dozor investora bude po 

odkrytí bednění spokojen s provedením kcí z pohledového betonu. 
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9.3 Výstupní kontrola 

9.3.1 Kontrola výsledné geometrie 

Po odbednění se kontroluje celková geometrie, rovinnost, celistvost a stabilita 

konstrukcí. Kontrolu provádíme kalibrovaným nivelačním přístrojem, svinovacím 

metrem, ocelovým pásmem a kalibrovanou vodováhou s měřícím klínem. Kontroly se 

účastní technický dozor stavebníka se stavbyvedoucím a mistrem a výsledky kontrol se 

zapisují do SD. 

Pro geometrické tolerance jsou stanoveny dvě třídy konstrukčních tolerancí. Pokud není 

v prováděcí specifikaci stanoveno jinak, platí tolerance třídy 1.   

[Zdroj: ČSN EN 13 670] 

Vodorovné a základové konstrukce 

Dovolené odchylky viz obr. č. 133, 134 a 135. 

 

Svislé konstrukce 

Dovolené odchylky viz obr. č 136 a 137. 

 

Další kontroly 

– Tolerance pro rovinnost povrchů a přímost hran 

 

Obr. 141 Dovolené odchylky pro povrchy a hrany [Zdroj: ČSN EN 13670] 
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Obr. 142 Měření rovinnosti povrchů pomocí vodováhy s měřickým klínem 

[Zdroj:www.bplus.cz] 

– Průřezy konstrukcí 

 

Obr. 143 Mezní odchylky pro průřezy (pokračování) [Zdroj: ČSN EN 13670] 
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Obr. 143 Mezní odchylky pro průřezy (dokončení) [Zdroj: ČSN EN 13670] 

– Tolerance pro otvory (kruhové a pravoúhlé) a vložené prvky 

 

Obr. 144 Dovolené odchylky pro otvory a vložené prvky [Zdroj: ČSN EN 13670] 
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– Mezní odchylky délkových rozměrů 

Tab. 15: Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků [Zdroj: ČSN 73 0205] 

 

Tab. 16: Mezní odchylky rozměrů protilehlých konstrukcí [Zdroj: ČSN 73 0205] 

 

 

9.3.2 Kontrola pevnosti betonu 

Provádí se v laboratořích pomocí destruktivních zkoušek. Kontrola pevnosti betonu se 

zkouší na zkušebních tělesech (nejčastěji krychle o délce hrany 150 mm nebo válec 

šířky 150 mm a výšky 300 mm), které zrály  po dobu 28 dnů na stavbě a následně byly 

převezeny do laboratoře. Beton zkoušíme dle ČSN EN 12 390 na pevnost v tlaku, tahu 

za ohybu, příčném tahu a další. 

př. Zkouška pevnosti v tlaku, podstata zkoušky:  

Zkušební tělesa jsou zatěžována až do porušení ve zkušebním lisu, který vyhovuje               

ČSN EN 12390–4. Maximální zatížení při rozdrcení se zaznamená a vypočte se pevnost 

betonu v tlaku. 

Výsledek zkoušky: 

pevnost v tlaku je dána následujícím vztahem 

fc = F/Ac, 

kde fc je pevnost v tlaku, v MPa (N/mm
2
); 

F maximální zatížení při porušení, v N; 
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Ac průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku, vypočtená               

z jmenovité velikosti tělesa (viz ČSN EN 12390–1) nebo ze změřených rozměrů tělesa 

podle přílohy B, v mm
2
. 

Pevnost v tlaku se zaokrouhlí na nejbližších 0,1 MPa (N/mm
2
). 

[Zdroj: ČSN EN 12 390–3] 

 

Obr. 145 Vyhovující způsoby porušení zkušebních krychlí [Zdroj: ČSN EN 12 390–3] 

 

Obr. 146 Vyhovující způsoby porušení zkušebních válců [Zdroj: ČSN EN 12 390–3] 

 

Obr. 147 Některé nevyhovující  způsoby porušení zkušebních krychlí                           

[Zdroj: ČSN EN 12 390–3] 
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Obr. 148 Některé nevyhovující  způsoby porušení zkušebních válců                          

[Zdroj: ČSN EN 12 390–3] 

Každý výsledek zkoušky musí vyhovět kritériu: 

a) pro jednotlivé výsledky fci ≥ (fck - 4) MPa (N/mm
2
)
 

b) pro průměrné výsledky fcm ≥ (fck + 4) MPa (N/mm
2
) 

fci ... jednotlivý výsledek zkoušky pevnosti betonu v tlaku 

fcm ... střední hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fck ... charakteristická pevnost betonu v tlaku 

Po provedení laboratorní zkoušky se vyhotoví záznam o vyhodnocení zkoušky                       

a výsledek se zaznamená do SD a příslušného řádku KZP.  

 

9.3.3 Kontrola čistoty pracoviště a staveniště 

Po dokončení prací se kontroluje uklizení odpadů vzniklých při stavebních činnostech             

a odvezení odpadů na příslušnou skládku. O zlikvidování odpadu se vyhotoví protokol 

provozovatelem skládky. Protokol bude obsahovat množství, druh a způsob likvidace 

odpadu. 
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Návrhy a jednotlivé opatření ekologických a bezpečnostních rizik týkající se staveniště 

a blízkého okolí stavby jsou obsahem kapitoly č. 6 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

PRO HRUBOU STAVBU (bod 6.5 Ochrana životního prostředí a bod 6.6 Bezpečnost            

a ochrana zdraví při práci na staveništi). Tato kapitola diplomové práce bude řešit 

konkrétní bezpečnostní rizika, která vznikají při daných procesech výstavby hrubé 

stavby a při zemních pracích. Podkladem pro zpracování bezpečnostních rizik                       

a opatření bude zejména NV č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, NV č. 362/2005 Sb. o požadavcích na bezpečnost                 

a ochranu zdraví při nebezpečí pádu,  NV č. 378/2001 Sb. bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, vyhláška č. 268/2009 

Sb. o technických požadavcích na stavby a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

10.1 Nařízení vlády 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích             

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

10.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko: Pád volným prostorem v konstrukci. 

Opatření: Zajištění volného prostoru zábradlím. Zábradlí musí být vysoké minimálně 

1,1 m a pevně ukotveno k nosné konstrukci. K zábradlí se dále přidá zarážka u podlahy 

o výšce minimálně 0,15 m a osadí se střední tyč zábradlí bránící propadnutí osob 

volným prostorem. 

 

Obr. 149 Dočasné ochranné zábradlí pracoviště [Zdroj: www.doka.com] 
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10.1.2 Používání žebříků 

Riziko: Pád ze žebříku při výstupu/sestupu na bednící lávku. 

Opatření: Umístění žebříku na pevnou a stabilní plochu. Žebřík musí koncem 

přesahovat lávku (výstupní plošinu)  o nejméně 1,1 m. Sklon žebříku nesmí být menší 

než 2,5:1 a ze strany přístupu na žebřík musí být volný manipulační prostor 0,6 m.             

Po žebříku mohou být vynášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

 

Obr. 150 Správné používání žebříků [Zdroj: přednáška Ecological Consulting] 

 

10.1.3 Zajištění proti pádu předmětu a konstrukce 

Riziko: Pád nářadí, pomůcek. 

Opatření: Pro zabránění pádu nářadí a pomůcek budou pracovníci vybaveni 

montážními opasky s kapsami (viz obr. č. 151). 

 

Obr. 151 Montážní opasek [Zdroj: www.alfavaria.cz] 



10. Návrh řešení ekologických a bezpečnostních rizik pro hrubou stavbu 

 

- 171 - 

 

10.1.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Riziko: Nebezpečí úrazu osoby pohybující se v objektu pod realizovaným podlažím. 

Opatření: Vymezit ohrožený prostor zábradlím (viz bod 10.1.1 Zajištění proti pádu 

technickou konstrukcí). 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 

a) 1,5 m při práci ve výšce 3 – 10 m 

b) 2,0 m při práci ve výšce 10 – 20 m 

 

10.1.5 Dočasné stavební konstrukce 

Riziko: Pád lešeňové konstrukce. 

Opatření: Založení lešení na dostatečně únosném podkladu. Není-li lešení připraveno    

k používání musí být ohraničeno páskou zákaz vstupu nebo jinými značeními. Lešení 

musí být podrobováno odborným prohlídkám. Dojde-li k nepříznivé povětrnostní 

situaci, odborná prohlídka se provede ihned po skončení silného větru. Montovat, 

upravovat a demontovat lešení smí jen odborně způsobilá osoba tomu určená.  

 

10.1.6 Přerušení práce ve výškách 

Riziko: Zvýšené nebezpečí úrazu. 

Opatření: Při nepříznivých klimatických podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit 

přerušení práce. 

Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje: 

– bouře, déšť, sněžení a námraza, 

– vítr o rychlosti nad 8 m/s (při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných  

lešeních, ...) v ostatních případech nad 11 m/s, 

– viditelnost menší než 30 m, 

– venkovní teplota nižší než -10 °C. 

 

10.1.7 Školení zaměstnanců 

Riziko: Nedodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Opatření: Všichni zaměstnanci budou před zahájením realizace stavby proškoleni               

v rámci BOZP a PO včetně používání osobních ochranných pomůcek při práci.                  
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Po proškolení stvrdí každý pracovník podpisem, že školení absolvoval.                               

Při nedodržování nošení osobních ochranných pomůcek hrozí finanční sankce. 

 

Obr. 152 Některé osobní ochranné pomůcky [Zdroj: www.artweld.cz] 

 

10.2 Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

10.2.1 Příloha č. 1 k NV 591/2006 Sb.  

Další požadavky na staveniště – Obecné požadavky 

10.2.1.1 Požadavky na zajištění staveniště  

Riziko: Nebezpečí úrazu při vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

Opatření: Staveniště bude v celém rozsahu oplocené mobilním oplocením výšky 2 m. 

Na staveniště bude možný vstup dvěma bránami, které budou uzamykatelné. U obou 

hlavních vstupů (vjezdů) bude umístěna informační tabule pro bezpečný provoz na 

staveništi (viz obr. č. 36). Osvětlení staveniště je řešeno halogenovými reflektory. 

Staveniště bude pod 24 hodinovým kamerovým systémem z kancelářské buňky. 

 

10.2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: Zásah elektrickým proudem, vznik požáru. 

Opatření: Všechno elektrické zařízení musí být chráněno před kontaktem s vodou.                   

Po dokončení prací s elektrickými přístroji je nutné přístroj vypnout a odpojit ze zdroje 

elektrické energie a zabezpečit proti neoprávněné manipulaci. Všechny osoby zdržující 

se na staveništi budou seznámeny s umístěním hlavního vypínače elektrického zařízení. 

Každý elektrický rozvaděč bude označen bezpečností cedulí (viz obr. č. 39).  
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10.2.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště 

Klimatické podmínky (viz bod č. 10.1.6 Přerušení práce ve výškách). 

 

10.2.2 Příloha č. 2 k NV 591/2006 Sb.  

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu                       

a používání stojů a nářadí na staveništi – Obecné požadavky na obsluhu strojů 

10.2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: Neznalost, nezkušenost obsluhy stroje. 

Opatření: Je-li stroj vybaven stabilizátory obsluha musí zajistit před uvedením stroje 

do chodu stabilitu stroje. Dále obsluha stroj uvádí do chodu až tehdy, když všechny 

osoby opustí ohrožený prostor kolem stroje. Ohrožený prostor je vymezen max. 

dosahem strojem zvětšeným o 2  m (viz obr. č. 153). Stroje, při jejichž činnosti vznikají 

vibrace, lze používat pouze tam, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působící 

škody na blízkých stavbách, podzemním vedení, apod. Stroje se smí pohybovat od 

hrany výkopu ve vzdálenosti min. 2 m (viz obr. č. 154). 

 

Obr. 153 Ohrožený prostor činností rypadel [Zdroj: přednáška Ecological Consulting] 

 

Obr. 154 Vzdálenost stavebních strojů od hrany výkopu  

[Zdroj: cvičení z předmětu BW56] 
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10.2.2.2 Míchačky 

Riziko: Špatné používání míchačky. 

Opatření: Před uvedením do provozu musí být míchačka ustanovena na pevný 

podklad. Míchačku lze plnit pouze za rotujícího bubnu. Při ručním plnění je zakázáno 

zasahovat lopatou do rotujícího bubnu. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu 

míchačky. 

 

10.2.2.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  

Riziko: Nezajištění výsypného zařízení do přepravní polohy. 

Opatření: Před jízdou se provede vizuální kontrola zajištění výsypného zařízení, zda je 

v přepravní poloze. Dále kontrolujeme umístění vozidla na dostatečně únosném a 

přehledném místě pro potřebnou kontrolu betonové směsi. 

 

Obr. 155 Výsypné zařízení autodomíchávače v přepravní poloze  

[Zdroj: www.mascus.cz] 

 

10.2.2.4 Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Riziko: Nesprávná manipulace s výložníkem autočerpadla. 

Opatření: Při provozu autočerpadla je zakázáno přehýbat hadice. Dále je zakázáno 

používat výložník autočerpadla ke zdvihání břemen. Autočerpadlo musí být umístěno 

tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru s výložníkem se nenacházely 

překážky ztěžující manipulaci. Přemístění autočerpadla je možné pouze se složeným 

výložníkem do přepravní polohy. 
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10.2.2.5 Vibrátory 

Riziko: Nedostatečná délka přiváděcího kabelu k ponornému vibrátoru. 

Opatření: Minimální délka přívodního kabelu musí být nejméně 10 m. V návrhu strojní 

sestavy je navržen ponorný vibrátor s délkou přívodního kabelu 15 m. 

 

10.2.2.6 Stavební výtahy 

Riziko: Nedostatečné ukotvení stavebního výtahu, přetěžování stavebního výtahu. 

Opatření: Stavební výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 

kontrolovány odborně způsobilou osobou s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

 

10.2.2.7 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení                   

a ukončení práce 

Riziko: Samovolný pohyb stroje. 

Opatření: Obsluha stroje po dokončení práce zajistí stroj např. zakládacími klíny, 

zařazením nejnižšího rychlostního stupně, ruční brzdou a další. Stroj bude odstaven na 

vhodném místě staveniště, kde nebude zasahovat do staveništní komunikace. 

 

10.2.2.8 Přeprava strojů 

Riziko: Nezajištění stroje proti posuvu, převržení při přepravě. 

Opatření: Přepravovaný stroj musí být postaven na pevném podkladu, bezpečně 

zabrzděn a mechanicky zajištěn proti posuvu či převrácení. Při přepravě stroje se                  

v kabině ani na ložné ploše přepravovaného stroje nesmí zdržovat osoby. 

 

10.2.3 Příloha č. 3 k NV 591/2006 Sb.  

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

10.2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: Překročení maximální výšky skladování dílců a prvků pravidelných tvarů           

– zřícení. 

Opatření: Kontrola ukládání materiálu na skladovací plochy bude prováděna vždy za 

účasti stavbyvedoucího nebo mistra. Skladovací plochy musí být rovné, zpevněné, 

odvodněné. Skladování materiálů se bude v drtivé většině provádět mechanizovaně. 
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Cihly budeme skladovat max. tři palety na sebe, prvky bednění pravidelných tvarů                 

a izolant do max. výšky 4 m. Pytlované směsi do max. výšky 3 m. Při ukládání ornice 

na mezideponii bude dodržena max. výška 1,5 m, pro vytěženou zeminu z figury F1              

a dovezenou zeminu max. výška 2 m. 

 

10.2.3.2 Příprava před zahájením zemních prací 

Riziko: Nevytyčení tras technické infrastruktury. 

Opatření: Všechny trasy technické infrastruktury nacházející se na staveništi budou 

vytyčeny před zahájením zemních prací včetně vyznačení polohy ochranných pásem 

jednotlivých tras technické infrastruktury. 

 

10.2.3.3 Zajištění výkopových prací 

Riziko: Pád do výkopu. 

Opatření: Ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od hrany výkopu bude zřízena zábrana 

zamezující přístup osob do prostoru výkopiště výšky nejméně 0,6 m. Okraje výkopu 

nesmí být zatěžovány skladovaným materiálem min. 0,5 m od hrany výkopu. 

 

Obr. 156 Zábrana ve vzdálenosti min. 1,5 m od hrany výkopu 

[Zdroj: přednáška Ecological Consulting] 

 

10.2.3.4 Provádění výkopových prací 

Riziko: Nedodržení výskytu osob v ohroženém prostoru stroje. 

Opatření: Prováděním nesmí být ohrožena stabilita jiných konstrukcí a staveb. 

Výkopové práce v ochranných pásmech technické infrastruktury lze pouze při dodržení 
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podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. Ohrožený prostor stroje    

(viz obr. č. 153). Min. vzdálenost stroje od hrany výkopu (viz obr. č. 154). Při ručním 

provádění výkopových prací musí být osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně 

neohrožovaly. 

 

10.2.3.5 Svahování výkopů 

Riziko: Sesuv zeminy – zavalení. 

Opatření: Dodržení svahování výkopů dle PD, kde jsou sklony svahů stanoveny 

normovými požadavky. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena 

stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem.  

 

Betonářské práce a práce související 

10.2.3.6 Bednění 

Riziko: Netěsnost bednění, malá únosnost – zavalení. 

Opatření: Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Únosnost podpěrných kcí 

musí být doložena statickým výpočtem. Před zahájením betonáže musí být kce bednění 

řádně prohlédnuta pověřenou osobou, která na základě prohlídky provede písemný 

záznam o stavu bednění.  

 

10.2.3.7 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Riziko: Špatné dorozumívací prostředky s obsluhou autočerpadla, špatná únosnost 

betonovací lávky. 

Opatření: Způsob dorozumívání si betonář s obsluhou autočerpadla domluví před 

zahájením betonáže. Kontrola betonovacích lávek bude součástí řádné prohlídky 

bednění pověřenou osobou. 

 

10.2.3.8 Odbedňování 

Riziko: Nedodržení technologické pauzy – zřícení konstrukce. 

Opatření: Odbednění můžeme provádět pouze na pokyn odborně způsobilé osoby tomu 

určené a při odbedňování se řídit pokyny výrobce a TP. 
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10.2.3.9 Práce železářské 

Riziko: Nezajištění armatury při úpravách. 

Opatření: Při úpravě armatury zabezpečíme, aby pruty byly upevněny nebo zajištěny 

tak, aby nedošlo k ohrožení osob. Samozřejmostí by mělo být používání osobních 

ochranných pomůcek a neřezat v blízkosti hořlavých předmětů a materiálů.  

 

10.2.3.10 Zednické práce 

Riziko: Zatížení právě vyzděné stěny. 

Opatření: Na právě vyzděnou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 

v případě provádění kontroly svislosti zdiva či jiných kontrol. Materiál uložený pro 

zdění musí být uložen tak, aby zůstal volný pracovní prostor široký min. 0,6 m. 

 

10.2.3.11 Montážní práce 

Riziko: Nedodržení zakázané manipulační plochy se zavěšeným břemenem, nedodržení 

únosnosti jeřábu, špatná domluva jeřábníka a vazače. 

Opatření: Při manipulaci s břemenem v blízkosti osob je nutná mimořádná pozornost. 

V prostoru se zavěšeným jeřábem musí být dodržován zákaz vstupu nepovolaným 

osobám a vjezdu dopravních prostředků, jejichž činnost nesouvisí s prováděním 

manipulace. Vazač musí dbát, aby břemeno nebylo přepravováno nad osobami, přičemž 

se sám nesmí zdržovat pod břemenem. Přecházející osoby musí vazač včas upozornit na 

pohyb. [Zdroj: www.skanska.cz]  

Při manipulaci s břemenem nesmí být překročena nosnost použitého stroje (zařízení). 

Nutná domluva dorozumívání mezi jeřábníkem a vazačem na gestech při manipulaci s 

břemenem (př. zvednout, dolu, apod.). 

 

10.2.3.12 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Riziko: Nezajištění ochranného pásma v okolí svařování – nebezpečí požáru od jisker 

svářecího agregátu. 

Opatření: Svářet armaturu pouze tam, kde nejsou v blízkém dosahu hořlavé materiály              

a předměty. Dodržování zásad PO. Svářečské pracoviště bude zabezpečeno proti vstupu 

nepovolaných osob a označeno bezpečnostními značkami (zákaz vstupu nepovolaným 

osobám). Samozřejmostí by mělo být používání osobních ochranných pomůcek. 
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10.3 Zákon 309/2006 Sb. 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zadavatel je povinen určit koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. jestliže:  

a) budou na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, 

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) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne                       

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

PS: Koordinátor musí být určen, i když je splněna pouze jedna podmínka! 

 

Případy, kdy se musí zpracovat plán BOZP:  

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, 

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

500   pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

c) práce a činnosti uvedené v příloze č. 5 NV 591/2006. Jedná se o tzv. rizikové práce 

(př. práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, práce 

spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb, atd.). 

PS: Plán BOZP musí být zpracován, i když je splněna pouze jedna podmínka!  

 

Pro výstavbu obytného souboru Nový Žižkov bude zapotřebí, aby zadavatel určil 

koordinátora bezpečnosti práce a byl zpracován plán BOZP. 

 

Zadavatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 

(OIP) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotovitele. Náležitosti oznámení 

jsou uvedeny v příloze č. 4 NV 591/2006 Sb.  
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Dále je stavebník povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, 

které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 

opatření přijatých k jejich odstranění a zajistit zpracování plánu BOZP koordinátorem 

BOZP. Dále koordinátor BOZP plán BOZP aktualizuje podle nových poznatků                     

a skutečností, které se v průběhu výstavby objeví. 

[Zdroj: výtah z přednášky předmětu CW016] 

 

Dojde-li náhodou k jakémukoliv úrazu, stavbyvedoucí je povinen všechny úrazy 

evidovat v knize úrazů. Při úrazech s pracovní neschopností delší než 3 dny, úrazech              

s hospitalizací nad 5 dní a úrazech smrtelných se musí vyhotovit záznam o úrazu                    

a následně se zaslat na oblastní inspektorát práce, popřípadě dalším orgánům                        

a institucím. 
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11.1 Úvod 

Tento bod diplomové práce řeší porovnání dvou alternativ návrhu strojních sestav pro 

hloubení stavební jámy SO-01 (figura F1) pomocí rypadla a sklápěče (varianta A) nebo 

dozeru, nakladače a sklápěče (varianta B). Strojní sestavy jsem se snažil volit jako 

kapacitně podobné a dostupné z regionálních možností. Hlavním cílem je porovnání 

těchto dvou alternativ z hlediska časového a finančního. Na základě takového porovnání 

si může zhotovitel (já) vybrat jednu z variant, která je pro něho vhodnější pro realizaci. 

 

11.2 Základní údaje 

– množství zeminy: 3 570 m
3
 (figura F1), odvoz cca 3 170 m

3
 (89%) 

* pro výpočet uvažuju odvoz 100% 

– druh zeminy (nejčastější): světle hnědý písek s občasnými štěrky do 0,5 cm 

– třída horniny: 2 

– objemová hmotnost zeminy: 1 650 kg/m
3
 

* (stavební jáma obsahuje i horniny tř. 3 a 4, hornina tř. 2 se vyskytuje min. v 80 %                

z celkového množství zeminy) 

* pro výpočet uvažuju 100% výkopku v hornině tř. 2 

– skládka zeminy: 10 km od staveniště, ŠUMBOR s.r.o. (viz příloha č. B.2.1) 

– půjčovna strojů: Autodoprava HONZ s.r.o. (viz příloha č. B.2.1) 

* teoretická doba jednoho pracovního cyklu jednotlivých strojů byla stanovena jako 

odhad (pro přesnější odhad byly využity videa, na kterých jednotlivé stroje pracují) 

– rypadlo: [zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=CTLKj_jXVvs] 

– dozer: [zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=7Sz-iYqSLLo] 

– nakladač: [zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=oooi2vgdMhY] 

Pracovním cyklem stroje se rozumí souhrn pracovních úkonů, které stroj vykoná při 

práci od zahájení pohybu až do návratu do původní polohy.  

[Zdroj: www.silnice-zeleznice.cz] 

* více technických údajů o jednotlivých strojích nalezneme v kapitole č. 7 NÁVRH 

HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ PRO HRUBOU STAVBU. 
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Obr. 157 Rozměry stavební jámy SO-01 

 

11.3 Vstupní parametry 

11.3.1 Varianta ,,A,, – rypadlo + sklápěč  

11.3.1.1 Strojní sestava ,,A,, 

1) Rypadlo HITACHI ZAXIS 210 LC ... (R)  

rozměry (d×š×v): 4470×2990×3180 mm 

délka s ramenem (převoz): 9,75 m 

hmotnost: 21 200 kg 

maximální dosah kopání: 9,92 m 

maximální hloubka kopání: 6,67 m 

objem hloubkové lopaty: 1,2 m
3
  

otáčení: 360° 

podvozek: pásový 

velikostní třída: střední 

teoretická doba jednoho pracovního cyklu: 26 s 

cena za pronájem: 1 400 Kč/hod. 
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Obr. 158 Rypadlo HITACHI ZAXIS 210 LC [Zdroj: www.truck1.eu] 

 

2) Sklápěč DAF CF 460 FAT 6×4 ... (S1) 

max. rychlost: 85 km/hod 

objem korby: 11,5 m
3 

celková hmotnost: 28 000 kg 

užitná hmotnost: 16 000 kg 

cena za pronájem: 900 Kč/hod. 

 

Obr. 159 Sklápěč DAF CF 460 FAT 6×4 [Zdroj: www.automobilrevue.cz] 
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11.3.2 Varianta ,,B,, – dozer + nakladač + sklápěč 

11.3.2.1 Strojní sestava ,,B,, 

1) Dozer KOMATSU D51PX ... (D) 

rozměry (d×š×v): 4800×2590×3177 mm 

hmotnost: 13 100 kg 

radlice (š×v): 3350×1100 mm 

objem: 2,9 m
3
 

úhel natočení radlice: 28,5° 

podvozek: pásový 

teoretická doba jednoho pracovního cyklu: 167 s 

cena za pronájem: 1 500 Kč/hod. 

 

Obr. 160 Dozer KOMATSU D51PX [Zdroj: www.komatsumanual.net] 

2) čelní nakladač JCB 456 HT ... (NA) 

rozměry (d×š×v): 7163×2600×3315 mm 

hmotnost: 15 576 kg 

radlice (šířka): 2 600 mm 

objem: 2,7 m
3
 

podvozek: kolový 

teoretická doba jednoho pracovního cyklu: 65 s 

cena za pronájem: 1 900 Kč/hod. 
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Obr. 161 Čelní nakladač JCB 456 HT [Zdroj: www.vobosystem.cz] 

3) Sklápěč DAF CF 460 FAT 6×4 ... (S2) 

* technické parametry stroje totožné jako u varianty ,,A,, 

 

11.4 Výpočet 

11.4.1 Varianta ,,A,, – rypadlo + sklápěč  

11.4.1.1 Výkonnost rypadla (R) 

1) Teoretická výkonnost rypadla (R) ... Qt 

Qt = 3 600×(V/T) 

Qt = 3 600×(1,2/26) 

Qt = 166,15 m
3
/hod. 

kde: 

3 600 ... konstanta pro převod na [m
3
/hod.] 

V [m
3
] ... objem vytěžené a zpracované zeminy během jednoho teoretického prac. cyklu 

T [s] ... doba teoretického pracovního cyklu 

 

2) Provozní výkonnost rypadla (R) ... Qp(R) 

Qp(R) = Qt×k1×k2×k3× ... kn 

Qp(R)  = 166,15×0,99×1×0,9×1×0,9×0,96 

Qp(R) = 127,91 m
3
/hod. 
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kde: 

k1 = 0,99 

k2 = 1 

k3 = 0,9 

k4 = 0,1 

k5 = 0,9 

k6 = Vkorby/Vlopaty; k6 = 11,5/1,2; k6 = 9,6; 9,6 > 6 => k6 = 0,96 

kn ... opravné koeficienty dle tabulky č. 17 

Tab. 17: Opravné koeficienty pro výpočet provozní výkonnosti rypadel a nakladačů 

[Zdroj: www.silnice-zeleznice.cz] 

 

 

11.4.1.2 Výkonnost sklápěče (S1) 

1) Objem zeminy pro sklápěč (S1) ... X 

– max. objem zeminy, které sklápěč převeze na skládku 

X = (16 000/1 650) 

X = 9,7 m
3
 

kde: 

16 000 ... užitné zatížení sklápěče [kg] 

1 650 ... objemová hmotnost vytěžené zeminy [kg/m
3
] 

 

k2 

k1 

k3 
k6 

k5 

k4 



11. Porovnání technologických alternativ hloubení stavební jámy 

- 188 - 

 

2) Doba nutná pro naložení sklápěče (S1) ... A 

A= X/Qp(R) 

A= 9,7/127,91 

A= 0,076 hod. 

 

3) Délka pracovního cyklu sklápěče (S1) ... A* 

– skládka cca 10 km od staveniště ... s 

– průměrná rychlost (na skládku): 35 km/hod. ... v1 

– průměrná rychlost (ze skládky): 50 km/hod. ... v2 

t(S) = (s/ v1)+(s/v2) 

t(S) = (10/35)+(10/50) 

t(S) = 0,49 hod. 

kde:  

t(S) ... doba sklápěče na cestě mezi skládkou a stavbou 

– čas pro vyložení, vážení, ...: cca 10 min = 0,167 hod.  

A* = A+ t(S) +0,167 

A* = 0,076+0,49+0,167 

A* = 0,733 hod. 

 

4) Provozní výkonnost sklápěče (S1) ... Q(S1) 

Q(S1) = X/A* 

Q(S1) = 9,7/0,733 

Q(S1) = 13,23 m
3
/hod. 

 

5) Počet sklápěčů (S1) ... P(S1) 

P(S1) = Qp(R)/Q(S1) 

P(S1) = 127,91/13,23 

P(S1) = 9,67 => 10 sklápěčů 
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11.4.1.3 Doba trvání a provozní náklady varianty ,,A,,  

1) Doba trvání těžení stavební jámy vč. odvozu ... T(R) 

PS: Určujeme pouze u rypadel a nakladačů. U sklápěčů nikoliv, jelikož jejich počet je 

volen v závislosti na výkonu stroje určeného k těžení stavební jámy (hodnota sklápěčů 

bude rovna hodnotě stroje, který sklápěč plní). 

– rypadlo (R) 

T(R) = Vz/ Qp(R) 

T(R) = 3 570/127,91 

T(R) = 27,91 hod. => 27,91/8 = 4 dny 

 

2) Odpracovaný čas strojů a posádek ... TA 

TA = T(R)×1+T(S1)× P(S1) 

TA = 27,91×1+ 27,91×10 

TA = 307,01 hod. 

 

3) Provozní náklady na stroje ... NA 

– rypadlo (R) 

NA1 = T(R)×1 400 

NA1 = 27,91×1 400 

NA1 = 39 074 Kč 

– sklápěč (S1) 

NA2 = T(R)×P(S1)×900 

NA2 = 27,91×10×900 

NA2 = 251 190 Kč 

– CELKEM 

NA = NA1+ NA2 

NA = 39 074+251 190 

NA = 290 264 Kč 
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11.4.2 Varianta ,,B,, – dozer + nakladač + sklápěč  

11.4.2.1 Výkonnost dozeru (D) 

1) Teoretická výkonnost dozeru (D) ... Qt 

Qt = 3 600×(V/T) 

Qt = 3 600×(2,9/167) 

Qt = 62,51 m
3
/hod. 

 

2) Provozní výkonnost dozeru (D) ... Qp(D) 

Qp(D) = Qt×k1×k2×k3× ... kn 

Qp(D) = 62,51×1×1,2×1×1×1×0,83 

Qp(D) = 62,26 m
3
/hod. 

kde: 

k1 = 1 

k2 = 1,2 

k3 = 1 

k4 = 1 

k5 = 1 

k6 = 1 370/ρ, k6 = 1 370/1 650, k6 = 0,83 

kn ... opravné koeficienty dle tabulky č. 18 

Tab. 18: Opravné koeficienty pro výpočet provozní výkonnosti dozerů 

 [Zdroj: cvičení z předmětu BW56] 

 

 

 

k1 

k2 

k3 

k4 

k5 
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11.4.2.2 Výkonnost nakladače (NA) 

1) Teoretická výkonnost nakladače (NA)... Qt 

Qt = 3 600×(V/T) 

Qt = 3 600×(2,7/65) 

Qt = 149,54 m
3
/hod 

 

2) Provozní výkonnost nakladače (NA) ... Qp(NA) 

Qp(NA) = Qt×k1×k2×k3× ... kn 

Qp(NA) = 149,54×0,99×0,85×0,9×1×0,91 

Qp(NA) = 103,06 m
3
/hod. 

kde: 

k1 = 0,99 

k2 = 0,85 

k3 = 0,9 

k4 = 1 

k5 = / 

k6 = Vkorby/Vlopaty; k6 = 11,5/2,7; k6 = 4,26; 4,26 < 5 => k6 = 0,91 

kn ... opravné koeficienty dle tabulky č. 17 

 

11.4.2.3 Výkonnost sklápěče (S2) 

1) Objem zeminy pro sklápěč (S2) ... X 

– max. objem zeminy, které sklápěč převeze na skládku 

X = (16 000/1 650) 

X = 9,7 m
3
 

kde: 

16 000 ... užitné zatížení sklápěče [kg] 

1 650 ... obj. hmotnost vytěžené zeminy [kg/m
3
] 

 

2) Doba nutná pro naložení sklápěče (S2) ... B 

B = X/ Qp(NA) 

B = 9,7/103,06 

B = 0,094 hod. 
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3) Délka pracovního cyklu sklápěče (S2) ... B* 

– skládka cca 10 km od staveniště ... s 

– průměrná rychlost (na skládku): 35 km/hod. ... v1 

– průměrná rychlost (ze skládky): 50 km/hod. ... v2 

t(S) = (s/ v1)+(s/v2) 

t(S) = (10/35)+(10/50) 

t(S) = 0,49 hod. 

kde:  

t(S) ... doba sklápěče na cestě mezi skládkou a stavbou 

– čas pro vyložení, vážení, ...: cca 10 min = 0,167 hod.  

B* = B+ t(S) +0,167 

B* = 0,094+0,49+0,167 

B* = 0,751 hod. 

 

4) Provozní výkonnost sklápěče (S2) ... Q(S2) 

Q(S2) = X/B* 

Q(S2) = 9,7/0,751 

Q(S2) = 12,92 m
3
/hod. 

 

5) Počet sklápěčů S2 ... P(S2) 

P(S2) = Qp(NA)/Q(S2) 

P(S2) = 103,06/12,92 

P(S2) = 7,98 => 8 sklápěčů 

 

11.4.2.4 Doba trvání a provozní náklady varianty ,,B,,  

1) Doba trvání těžení stavební jámy vč. odvozu ... T(D), T(NA),  

PS: Určujeme pouze u rypadel a nakladačů. U sklápěčů nikoliv, jelikož jejich počet je 

volen v závislosti na výkonu stroje určeného k těžení stavební jámy (hodnota sklápěčů 

bude rovna hodnotě stroje, který sklápěč plní). 
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– dozer (D) 

T(D) = Vz/ Qp(D) 

T(D) = 3 570/62,26 

T(D) = 57,34 hod. => 57,34/8 = 8 dnů 

– nakladač (NA) 

T(NA) = Vz/ Qp(NA) 

T(NA) = 3 570/103,06 

T(NA) = 34,64 hod. => 34,64/8 = 5 dnů 

 

2) Odpracovaný čas strojů a posádek ... TB 

TB = T(D)×1+T(NA)×1+T(S2)× P(S2) 

TB = 57,34×1+34,64×1+34,64×8 

TB = 369,1 hod. 

 

3) Provozní náklady na stroje ... NB 

– dozer (D) 

NB1 = T(D)×1 500 

NB1 = 57,34×1 500 

NB1 = 86 010 Kč 

– nakladač (NA) 

NB2 = T(NA)×1 900 

NB2 = 34,64×1 900 

NB2 = 65 816 Kč 

– sklápěč (S2) 

NB3 = T(NA)×P(S2)×900 

NB3 = 34,64×8×900 

NB3 = 249 408 Kč 

– CELKEM 

NB = NB1+ NB2+ NB3 

NB = 86 010+65 816+249 408 

NB = 401 234 Kč 
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11.5 Vyhodnocení 

11.5.1 Tabulkové vyhodnocení 

Slouží k přehlednému vyhodnocení jednotlivých variant. Jsou zde uvedeny všechny 

potřebné údaje z výpočtu pro stanovení vyhodnocení. Tabulka obsahuje provozní 

výkony strojů, počet navržených strojů, doba trvání těžení jámy a celkové náklady. 

 Tab. 19: Vyhodnocení porovnání variant ,,A,, a ,,B,, 

Varianta ,,A,, (R+S1) ,,B,, (D+NA+S2) 

objem zeminy [m3] 3570 3570 

navržená strojní sestava rypadlo sklápěč dozer nakladač sklápěč 

provozní výkony strojů [m3/hod.] 127,91 13,23 62,26 103,06 12,92 

počet navržených strojů [ks] 1 10 1 1 8 

doba trvání těžení vč. odvozu [dnů] 4 9 

náklady na stroje [Kč] 39 074 251 190 86 010 65 816 249 408 

náklady celkem [Kč] 290 264 401 234 

 

11.5.2 Harmonogram nasazení mechanismů 

Varianta ,,A,, rypadlo + sklápěč

  týden

  den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  celková doba 4 dny

  rypadlo 4 dny

  sklápěč (S1) 4 dny

Varianta ,,B,, dozer + nakladač + sklápěč

  týden

  den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  celková doba 9 dnů

  dozer 8 dnů

  nakladač 5 dnů

  sklápěč (S2) 5 dnů

1. 2.

1. 2.

 

Obr. 162 Harmonogram nasazení mechanismů  
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11.5.3 Grafické vyhodnocení 

 

Obr. 163 Graf časového porovnání strojních sestav 

 

 

Obr. 164 Graf cenového porovnání strojních sestav 
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11.6 Závěr  

Z vyhodnocovací části je zřejmé, že těžení stavební jámy pomocí rypadla a sklápěčů je 

levnější i méně časově náročné. Před provedením porovnání jsem si myslel, že dozerová 

technologie bude pro tento typ jámy rychlejší, ale porovnání mě utvrdilo, že varianta             

s rypadlem a sklápěčem bude vhodnější. Pro provedení stavební jámy tedy volím 

variantu A, včetně sjednocení doby trvání tohoto porovnání s časovým plánem                   

(viz příloha č. B.5.1).  
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval výstavbou obytného souboru Nový Žižkov            

v Poděbradech. Konkrétně technologickou etapou hrubé stavby pro hlavní stavební 

objekt SO-01 – bytový dům sekce BI+BII (56 BJ).  

Díky diplomové práci jsem si ještě více uvědomil celkovou náročnost přípravy                      

a realizace stavby. Zároveň jsem se obohatil o nové informace týkající se provádění 

staveb, které doufám postupem času využiju. Zdokonalil jsem se v používání programů 

BUILDpowerS, CONTEC a ArchiCAD 18. Zpracování diplomové práce hodnotím jako 

přínos pro můj osobní rozvoj a zajímavou životní zkušenost.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DP – diplomová práce 

DPS – dokumentace pro provedení stavby 

Bpv - Balt po vyrovnání 

S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

PP – podzemní podlaží 

NP – nadzemní podlaží 

JKSO – jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy 

ASŘ – architektonicky stavební řešení 

SKŘ – stavebně konstrukční řešení 

SO – stavební objekt 

IO – inženýrský objekt 

PS – provozní soubor 

k.ú. – katastrální území 

ZPF – zemědělský půdní fond 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ZDPH – zákon o DPH 

THU – technicko-hospodářský ukazatel 

BJ – bytová jednotka 

KJ – komerční jednotka 

HTÚ – hrubé terénní úpravy 

KTÚ – konečné terénní úpravy 

ZB – zájmový bod 

ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

VN – vysoké napětí 

NN – nízké napětí 

VO – veřejné/venkovní osvětlení 

STL – středotlaký plynovod 

EL – elektro 

ZTI – zdravotně technické instalace 

VZT – vzduchotechnika 

ŽB – železobeton 

EPS – expandovaný polystyren  
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DN – jmenovitý průměr potrubí v milimetrech 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí České republiky 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO – požární ochrana 

EMS – systém environmentálního managementu 

KZP – kontrolní a zkušební plán 

NV – nařízení vlády 

EN – evropská normy 

ČSN – česká technická norma 

DIN – německá národní norma 

TDS – technický dozor stavebníka 

SV – stavbyvedoucí 

M – mistr 

P – projektant 

S – statik 

L – laborant 

ZS – zařízení staveniště 

SoD – smlouva o dílo 

PD – projektová dokumentace 

PPS – předání a převzetí staveniště 

TP – technologický předpis 

DL – dodací list 

TL – technický list 

OL – objednací list  

SD – stavební deník 

K. – kontrola 

SDZ – stavební deník zhotovitele 

č. – číslo 

obr. – obrázek 

tab. – tabulka 

kap. – kapitola 

ul. – ulice 

sil. – silnice 

tl. – tloušťka 
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max. – maximálně 

min. – minimálně 

tzv. – takzvaně 

kce – konstrukce 

cca – přibližně (cirka) 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Normy 

[1] ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

[2] ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 

[3] ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

[4] ČSN EN 206+A1 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[5] ČSN EN 1992–1–1 (Eurokód 2) – Navrhování betonových konstrukcí 

[6] ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu. Svařitelná betonářská ocel  

                                  – Všeobecně                            

[7] ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické  

                                vlastnosti                

[8] ČSN 73 0210 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.   

                                Část 1: Přesnost osazení                     

[9] DIN 18202 – Toleranzen im Hochbau – Bauwerke („Tolerance ve stavebnictví                   

– konstrukce,,)  

[10] ČSN 73 1373 – Nedestruktivní zkoušení betonu. Tvrdoměrné metody zkoušení   

                                  betonu 

[11] ČSN EN 12350 – 1: Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 

                                  – 2: Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 

[12] ČSN EN 12390 – 1: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné 

                                         požadavky na zkušební tělesa a formy 

                                  – 3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku 

                                         zkušebních těles 
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Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

[1] Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce  

[2] Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu                         

                                              (stavební zákon) 

[3] Zákon č. 309/2006. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

                                         zdraví při práci 

[4] Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

                                              (novela 225/2017 Sb.) 

[5] Zákon č. 89/2012 Sb. – Zákon občanský zákoník 

[6] Zákon č. 435/2004 Sb. – Zákon o zaměstnanosti 

[7] Zákon č. 367/2011 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,  

                                              o  zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další  

                                              související zákony 

[8] Zákon č. 235/2004 Sb. – Zákon o dani z přidané hodnoty 

[9] Vyhláška č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb (novela 405/2017 Sb.) 

[10] Vyhláška č. 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

[11] Vyhláška č. 383/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí o  

                                                      podrobnostech nakládání s odpady  

                                                      (novela 387/2016 Sb., 437/2016 Sb.) 

[12] Vyhláška č. 93/2016 Sb. – Vyhláška o Katalogu odpadů  

[13] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší   

                                                              požadavky na bezpečný provoz a používání        

                                                              strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

[14] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních  

                                                              požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

                                                              práci na staveništích 

[15] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na   

                                                              bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

                                                              pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

                                                              hloubky 

[16] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

 



 

 

- 202 - 

 

Literatura 

[1] doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. Technologie staveb I – modul 4. Technologie  

       provádění betonových a železobetonových konstrukcí 

[2] Pohledový beton. Technická pravidla ČBS 03, autor: Rudolf HELA, Vlastimil  

      ŠRŮMA a kol. 

[3] Přednášky z předmětu CW022 Stavebně technologické projektování 

[4] Přednášky z předmětu CW015 Realizace a rekonstrukce ŽB konstrukcí 

[5] Přednášky z předmětu CW016 Ekologie a bezpečnost práce 

[6] Podklady do cvičení z předmětu BW56 Stavební stroje 

[7] Přednáška Ecological Consulting 

 

Technické listy 

[1] TL HITACHI ZAXIS 210 LC  

[2] TL KOMATSU PC88MR-8 

[3] TL LIEBHERR 110 EC–B6 

[4] TL DOKA – Sloupové bednění Framax Xlife 

[5] TL DOKA – Stěnové bednění Framax Xlife 

[6] TL DOKA – Šachtová plošina 
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Obr. 145 Vyhovující způsoby porušení zkušebních krychlí  

Obr. 146 Vyhovující způsoby porušení zkušebních válců  
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11. Porovnání technologických alternativ hloubení stavební jámy 

Obr. 157 Rozměry stavební jámy SO-01 
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Obr. 164 Graf cenového porovnání strojních sestav 

 

SEZNAM POUŽITÝCH PROGRAMŮ 

[1] ArchiCAD 18 

[2] BUILDpower S 

[3] CONTEC 

[4] Microsoft Office Word 2007 

[5] Microsoft Office Excel 2007 

[6] Adobe Reader 
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