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Abstrakt  

Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu v Praze 

– Ďáblicích. Dům se skládá ze železobetonového skeletu v přízemí, dalšími 

třemi patry, která jsou zděná z keramických tvárnic Porotherm, stropy nad 

druhým a třetím patrem jsou sestaveny z prefabrikovaných stropních panelů 

Spiroll a střešní konstrukce je tvořena sbíjenými vazníky, díky této skladbě 

domu bylo nutné řešit jak skladování materiálů na staveništi, tak také příjezd, 

odjezd a parkování vozidel. Technologický předpis je zaměřen na betonáž 

železobetonového monolitického skeletu.  
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Abstract 

The work adresses the technological stage of the gross superstructure of the 

apartment house in Prague – Dablice. The house consist of reinforced concrete 

structure on the ground floor, three other floors in a brick form of pramic blocks 

Porotherm, ceilings above the second and third floor are composed of Spiroll 

prefabricated ceiling panel and roof structure is made up of gang nail trusses, 

thanks to this composition of house, it was necessary to address how to storage 

materials on the site, and also the arrival, departure and parking of vehicles. 

Technological regulativ is focused on concreting of the reinforced concrete 

monolithic framework.  
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Úvod 

Bakalářská práce pojednává o stavbě bytového domu v Praze – Ďáblicích, 

který je umístěn v centru této městské části. Má čtyři podlaží, v přízemí je 

zřízeno parkování, v ostatních třech patrech jsou byty, ty jsou ve vlastnictví 

nájemníků. V okolí domu budou zbudována další parkovací místa. V blízkosti 

domu je i již dnes nefunkční budova samoobsluhy, která chátrá. Ve své práci 

jsem se zaměřil na hrubou vrchní stavbu, konkrétně v technologickém předpisu 

na betonáž železobetonového monolitického skeletu v přízemí, pro tuto část 

výstavby jsem vytvořil i zkušební a kontrolní plán. Pro celou etapu jsem 

vypracoval položkový rozpočet s výkazem výměr a časový plán, také návrh 

strojní sestavy a dokument týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

formou, kdy jsem si stanovil riziko a následně opatření, kterým se mu dá předejít 

či jej minimalizovat. Dále jsem vypracoval technickou zprávu více zaměřenou 

právě na hrubou vrchní stavbu a zásady organizace výstavby i s přílohou potřeby 

energií na staveništi. V přílohách je k nalezení výkres zařízení staveniště a širší 

dopravní vztahy a také schémata pohybu vozidel. Tato schémata jsem 

vypracoval z důvodu, že bytový dům obsahuje jak betonáž skeletu, tak i zdění, 

montáž stropních panelů a sbíjených vazníků, díky čemuž se na staveništi budou 

pohybovat rozličná vozidla a chtěl jsem tak dokázat, že mnou navržený postup 

výstavby je proveditelný. 
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a) účel objektu 

Objekt je určen pro bydlení. Budou vytvořena další parkovací místa. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí 

objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jde o stavbu bytového domu v Praze – Ďáblicích na ulici Ďáblická. Dům je 

umístěn v centru obce. Pozemek je zčásti mírně svažitý. Vstup do objektu je ze 

západní strany. Bytový dům je čtyřpodlažní, nepodsklepený. V těsné blízkosti 

stavby je navrženo 10 parkovacích míst a 2 parkovací místa pro zdravotně 

tělesně postižené. Přízemí je řešeno jako monolitický skelet, výplňové zdivo je 

z keramických tvárnic, je zde navrženo 9 parkovacích míst a místnosti pro 

uskladnění kočárků, kol a popelnic, ostatní podlaží jsou zděná z keramických 

tvarovek, v nichž jsou umístěny byty, v každém podlaží vždy 3. Stropní 

konstrukce nad přízemím je tvořena betonovou monolitickou deskou, ostatní 

stropní konstrukce jsou sestaveny z prefabrikovaných stropních dílců. Strop nad 

posledním nadzemním podlažím je nahrazen zavěšeným sádrokartonovým 

podhledem. Schodiště je umístěno v centrální části objektu a je monolitické 

železobetonové. Komíny jsou s dvojitým pláštěm, jsou tři, na plynná paliva. 

Střecha je sedlová s falešnou mansardou, krytina je betonová v odstínu červené.  

Jedinou vegetační úpravou bude znovuzatravnění holých ploch způsobených 

stavební činností.  

Nepředpokládá se přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 

zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

Bytový dům má 9 samostatných bytů o velikosti 3x 98 m2, 3x 99,5 m2 a 3x 

63,76 m2. Světlá výška bytů je 2 600 mm. Zastavěná plocha je 387,2 m2. Vstup 

do objektu je orientován na západ. Osvětlení a oslunění vyhovuje požadavkům 

normy ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. 
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d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění 

ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Základy jsou silně vyztužené železobetonové z betonu C12/15. 1NP je 

konstruováno jako monolitický skelet z betonu C30/37, výplňové zdivo je 

z Porotherm 40 P+D,  ostatní podlaží jsou zděná z keramických tvarovek 

Porotherm 44 P+D, které jsou přesazeny o 50 mm ven oproti přízemí. Stropní 

konstrukce nad 1NP je tvořena betonovou monolitickou deskou o tloušťce 240 

mm a 300 mm, ostatní stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných stropních 

dílců Spiroll tl. 265 mm. Strop nad posledním NP je zavěšený sádrokartonový 

podhled z desek GKB 12,5. Schodiště ve 2NP a 3NP je monolitické, 

železobetonové s vetknutou mezipodestou z betonu C16/20. Je tvořeno rámem a 

schodnicemi z ocelových nosníků I č. 18 a nosníkem I č. 24. Ramena jsou 

vytvořena z prefabrikovaných PZD stropních desek jako ztracené bednění, 

stupně jsou armovány sítí 100/100/8, výztuž je přivařena k výztuži ramen. 

V 1NP je schodiště monolitické, železobetonové z betonu C30/37, s klasicky 

vyztuženými rameny a stupni, vetknutí do schodišťové zdi je zajištěno 

vylamovacími lištami HALFEN. Komíny jsou typu EKO s dvojitým pláštěm. 

Střecha je sedlová, tvořena sbíjenými příhradovými vazníky, krytina betonová 

KM Beta, sklon střechy je 18° a 21,9°. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 

výplní otvorů 

Stavba je navržena tak, aby vyhovovala energetické třídě náročnosti C, 

veškeré konstrukce vyhovují požadované hodnotě součinitele prostupu tepla. 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického  a hydrogeologického průzkumu 

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum prokázal, že se objekt 

nachází na únosném podloží, a že se hladina podzemní vody nachází pod úrovní 

základové spáry, proto lze založit objekt pomocí základových pasů. 
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g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků 

Objekt a ani užívání objektu nemá vliv na životní prostředí. 

h) dopravní řešení 

Vchod a vjezd do objektu je napojen zámkovou dlažbou v délce 2,7 m 

k přiléhajícímu chodníku, který má šířku 3 m. Veřejná komunikace, podél které 

chodník vede je široká 6 m a je z asfaltu. Parkování je zajištěno uvnitř objektu 

v počtu 9 stání a okolo objektu pro 10 stání a pro 2 stání zdravotně tělesně 

postižených. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí, protiradonová opatření 

Nepředpokládají se žádné škodlivé vlivy na objekt. Byl však zjištěn střední 

radonový index, proto bude položena na podkladní beton a horní povrch základů 

proti pronikání radonu lepenka s hliníkovou vložkou Foalbit AL S 40. 

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č.269/2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích 

na využití území a vyhláškou č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách 

požární ochrany staveb. 

Technické požadavky na stavby popsané ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. byly 

v projektu uvažovány a splněny. 
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1. Obecná charakteristika 

Jde o stavbu bytového domu v Praze – Ďáblicích na ulici Ďáblická. Dům je 

umístěn v centru obce. Okolní zástavba je složena z činžovních a rodinných 

domů. Pozemek je zčásti mírně svažitý. Bytový dům je čtyřpodlažní, 

nepodsklepený. Základy jsou silně vyztužené železobetonové z betonu C12/15. 

Přízemí je řešeno jako monolitický skelet, výplňové zdivo je z Porotherm 40 

P+D,  je zde navrženo 9 parkovacích míst a místnosti pro uskladnění kočárků, 

kol a popelnic, ostatní podlaží jsou zděná z keramických tvarovek Porotherm 44 

P+D, které jsou přesazeny o 50 mm ven oproti přízemí, v nichž jsou umístěny 

byty, v každém podlaží vždy 3. Stropní konstrukce nad přízemím je tvořena 

železobetonovou monolitickou deskou o tloušťce 240 mm a 300 mm, ostatní 

stropní konstrukce jsou sestaveny z prefabrikovaných stropních dílců Spiroll tl. 

265 mm. Strop nad posledním nadzemním podlažím je nahrazen zavěšeným 

sádrokartonovým podhledem z desek GKB 12,5. Schodiště ve 2. a 3. nadzemním 

podlaží je monolitické, železobetonové s vetknutou mezipodestou z betonu 

C16/20. Je tvořeno rámem a schodnicemi z ocelových nosníků I č. 18 a 

nosníkem I č. 24. Ramena jsou vytvořena z prefabrikovaných PZD stropních 

desek jako ztracené bednění, stupně jsou armovány sítí 100/100/8, výztuž je 

přivařena k výztuži ramen. V přízemí je schodiště monolitické, železobetonové, 

s vyztuženými rameny a stupni, vetknutí do schodišťové zdi je zajištěno 

vylamovacími lištami HALFEN. Komíny jsou typu EKO s dvojitým pláštěm, 

jsou tři, na plynná paliva. Střecha je sedlová s falešnou mansardou, tvořena 

sbíjenými příhradovými vazníky, krytina betonová KM Beta v odstínu červené, 

sklon střechy je 18° a 21,9°. 

 

2. Připravenost 

Připravenost staveniště 

Staveniště musí být oploceno plotem o minimální výšce 1,8 m. Lavičky 

musí být neporušené. Během zemních prací musí být zpevněny a zhutněny 

všechny plochy potřebné pro další fáze výstavby, tj. plocha pro stacionární jeřáb, 

stavební buňky, skládky materiálu, silo, míchací centrum dle výkresu zařízení 

staveniště. 
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Připravenost stavby 

Musí být dokončeny základové konstrukce. Beton základů musí být 

dostatečně únosný, tj. musí nabýt minimálně 70% pevnosti před zahájením 

betonáže svislých konstrukcí. V místě sloupů a schodišťové zdi musí být 

vytažena výztuž do výšky, o správném počtu, průměru a uspořádání podle 

statického výpočtu. Rovinnost horní plochy základu může dosahovat ±20 mm na 

2 m délky. 

 

3. Materiál 

Materiál hlavní     Materiál doplňkový 

Beton C 30/37 XC2, S4, dg,max 32 mm   Distanční kroužky 

Beton C 16/20 XC2, S4, dg,max 32 mm   Vázací drát ∅1,4 mm 

Výztuž B500B       

Ocelový I profil č.24     

Vylamovací lišty HALFEN HBT 150-10/20 

 

Skladování 

Bádie budou během betonáže uloženy na zpevněné ploše, kde budou plněny 

z autodomíchávače. Výztuž a ocelové I profily budou skladovány na určené 

skládce, budou uloženy na dřevěných podkladcích, tak aby byly minimálně 100 

mm od povrchu zpevněné plochy. Mezi jednotlivými vrstvami materiálu musí 

být prokladky o tloušťce 20 mm a ve vzájemné vzdálenosti maximálně 1200 

mm. Vzdálenost mezi řadami jednoho materiálu musí být minimálně 100 mm, 

výška skládky maximálně 1800 mm z důvodu bezpečnosti vázání břemene 

vazačem. Bednící dílce, stropní desky a stojky budou skladovány na skládce, 

která je umístěna na JV straně stavby. Budou skladovány obdobně jako výztuž. 

Distančníky a vázací drát a vylamovací lišty budou uloženy v buňce-skladu. 
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Doprava 

Primární 

Dovoz betonu C30/37 a C 16/20 je zajištěn autodomíchávačem Scania(9m3) 

z betonárky Zapa Beton a.s. v Praze, vzdálené 16 km, dovoz výztuže na valníku 

MAN 14.225 (korba 10m) z armovny v Praze, vzdálené 3,3 km, bednění PERI 

přiveze valník MAN 14.225 (korba 10m) ze skladu v Jesenicích u Prahy 

vzdáleného 29 km. 

 

Sekundární  

Přesun bádií, vykládání materiálu z valníků, ukládání materiálu na skládky a 

na stavbu provede stacionární věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC-B 6, drobné a 

lehké kusy materiálu či části bednění dělníci přemístí ručně. 

 

4. Obecné pracovní podmínky 

Zařízení staveniště 

Na staveništi budou umístěny stavební buňky – šatny, hygienické zázemí a 

sklad. Buňky musí být připojeny k elektrické energii, hygienické zázemí i 

k vodě a musí mít vyvedený odpad do revizní šachty kanalizační přípojky 

stavby. Dělníci musí mít i přístup k vodě a elektřině mimo buňky. Elektrickou 

energii zajistí staveništní rozvaděč napojený v místě budoucího elektroměrného 

sloupku. Voda bude zajištěna z místa napojení ve vodoměrné šachtě. 

Klimatické požadavky 

Práce musí být přerušeny, pokud klesne viditelnost pod 30 m. Betonáž 

nezahájíme, pokud klesne teplota pod +5 °C a předpověď počasí nehlásí 

v nejbližších třech dnech zlepšení. Také nezahájíme betonáž, pokud předpověď 

počasí říká, že bude mrznout přes noc. Práce nezahájíme, případně přerušíme, 

když rychlost větru přesáhne 11 m/s. Betonáž neprovádíme do bednění, na 

kterém je námraza. Práce také přerušíme v případě silného a vytrvalého deště.
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5. Pracovní postup 

Pokládka hydroizolace 

Dělníci nařežou kusy hydroizolace Foalbit AL S 40 na pracovní spáry mezi 

horní plochou základů a sloupy a stěnou. Před položením hydroizolace dělníci 

očistí povrch betonu základu kartáčem a natřou jej penetračním nátěrem DenBit 

BR-ALP, na který následně po vyschnutí hydroizolaci nataví. V místech 

vystupující výztuže zaplní vyřezané otvory v hydroizolaci horkým asfaltem. 

Montáž výztuže sloupů a schodišťové stěny 

Výztuž vystupující ze základů v místě sloupů a stěny musí být dělníky 

očištěna od případné rzi a nečistot okartáčováním, hydroizolace musí být 

očištěna také. Železáři sestaví výztuž sloupu a stěny na předmontážní ploše dle 

výkresu výztuže a pomocí stacionárního jeřábu ji přemístí na místo montáže, kde 

ji navážou. 

Montáž bednění sloupů 

Bude využíván bednící systém PERI QUATTRO. Dělníci sestaví bednění 

sloupu ze 4 panelů, betonářské lávky, žebříku a pojezdových koleček na určené 

předmontážní ploše, jednotlivé dílce natřou odbedňovacím nátěrem PERI BIO 

Clean. Poté může být jeřábem přemístěn sestavený kus bednění na místo 

betonáže budoucího sloupu. Dělníci bednící kus přesně osadí okolo výztuže i za 

pomoci pojezdových koleček a táhla. Uzavřou rámy sloupu a sloupovými 

sponami bednění zajistí. Pomocí klínů bednění zafixují v potřebné poloze a 

kolečka demontují. Během betonáže musí dávat pozor, aby klíny nevyrazili. 

Montáž bednění schodišťové stěny 

Na bednění stěn schodiště se použije bednící systém PERI MAXIMO. 

Dělníci opatří bednící dílce odbedňovacím nátěrem PERI BIO Clean a bednění 

sestaví přímo na místě betonáže, kde už bude připravena výztuž stěny. Větší 

celky bednění přemístí jeřáb z předmontážní plochy. Před samotným 

přemístěním musí dělníci překontrolovat, že jednotlivé dílce jsou k sobě pevně 
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připojeny a během přemísťování se nikdo nesmí zdržovat pod zavěšeným 

břemenem. Po umístění celku jej dělníci zajistí ve svislé poloze minimálně 

dvěma stabilizátory RSS, které ukotví k podlaze pomocí patky a kotevních 

šroubů PERI MMS 20x130. Bednit začnou vnitřní stranu schodišťového 

prostoru od rohu směrem ke středu stěny. Každý díl bednění osazují přesně 

pomocí páčidla. Dle projektové dokumentace připevní pomocí hřebíků 

k bednění také vylamovací lišty HALFEN HBT 150-10/20 po stranách budoucí 

mezipodesty a také připevní hřebíky k bednění čela budoucí mezipodesty 

hranolky z XPS, tak aby vzniknul potřebný ozub 3050x150x180 mm ve stěně 

pro vetknutí schodiště. Vylamovací lišty HALFEN také zajistí rádlovacím 

drátem k výztuži stěny. Následně sestaví i vnější část bednění a pomocí 

vnitřního spínání systému zajistí stěnové bednění. Na vnější straně bednění bude 

připevněna i lávka z důvodu obsluhy rukávu bádie a hutnění. 

Stěnové bednění PERI 
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Stabilizátory RSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylamovací lišty HALFEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonáž a hutnění sloupů a schodišťové stěny 

Čerstvý beton se do bednění uloží pomocí bádie, která bude opatřena 

rukávem. Rukáv dělníci spustí do bednění, tak aby nedopadal z výšky větší než 

1,5 m. Každou uloženou vrstvu ve sloupu, tj. každých 300 mm musí dělníci 

pomocí ponorného vibrátoru HEBR 1500 hutnit z betonářské lávky, vždy tak, 

aby vibrátor zasahoval částečně i do vrstvy předchozí, alespoň 100 mm. Vibrátor 

se nesmí dostat do styku s bedněním a výztuží. Vpichy se nesmí provádět 

vícekrát do jednoho místa. Ponor jehly musí být rychlý, její vytažení pomalé, 



22 

aby došlo k co největšímu vytlačení vzduchu. Hutnění čerstvého betonu 

schodišťové stěny bude provedeno pomocí příložných vibrátorů EVU 500. Na 

každou stěnu bednění bude připevněn jeden. Vibrátory musí hutnit tak dlouho, 

dokud nezačne vystupovat cementové mléko na povrchu. Po dokončení betonáže 

se nechá čerstvý beton zatvrdnout. Zhutněný beton nesmí být vystaven nárazům 

nebo otřesům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbedňování sloupů a stěny 

Odbednit můžeme až po době, kdy beton dosáhne 70% pevnosti, tu můžeme 

změřit přímo na stavbě tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka. 

Tato doba i hodnota pevnosti je přesně stanovena statickým výpočtem. 

V případě, že beton již dosáhnul požadovaných pevností, tak mohou dělníci 

konstrukce odbednit. 

Při odbedňování sloupu osadí pojezdová kolečka, odjistí sloupové spony a 

první dva rámy bednění sloupu odklopí, ty se musí zajistit čepy. Takto rozevřené 

bednění se zavěsí na jeřábové závěsy. Jeřáb pak bednění přemístí na určenou 

plochu, kde jej dělníci demontují na jednotlivé dílce a připraví je k odvozu ze 

staveniště. 

Při odbedňování stěny dělníci povolí vnitřní spínání a tím uvolní bednící 

dílce. Tyto dílce rozebírají postupně, v opačném pořadí než při sestavování, 

dílce nesmí od betonu odtrhávat pomocí jeřábu. 
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Bednění schodiště 

Tesaři zhotoví tradiční bednění schodiště v 1NP dle projektové 

dokumentace.  

Montáž výztuže schodiště 

Po zhotovení bednění se dle statických výpočtů a výkresů sestaví výztuž 

schodiště, dělníci výztuž nanosí ručně, železář musí výztuž provázat i s výztuží, 

která byla uschována ve vylamovací liště HALFEN, musí dodržet předepsané 

krytí výztuže pomocí distančníků. 
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Betonáž schodiště 

Betonář vybetonuje schodiště pomocí bádie s rukávem. Čerstvý beton musí 

ukládat do bednění tak, aby nepoškodil nebo nezměnil polohu výztuže. Pomocný 

dělník mu pomáhá beton opatrně rozhrnovat. Horní povrch stupňů a 

mezipodesty pak vyrovná vodováhou nebo latí. 

Odbednění schodiště 

Bednění se na schodišti ponechá 28 dní. Schodiště bude moci být využíváno 

již po uplynutí 24 hodin po betonáži pro přesun dělníků do 2NP. 

Montáž bednění stropu 

Po odbednění sloupů a stěny se provede montáž nosníkového bednění 

monolitického stropu PERI MULTIFLEX a pro bednění průvlaků se využije 

PERI UZ, toto bednění umožní i provedení zabednění obvodového průvlaku, 

který zahrnuje i okraj stropní desky, na který bude také namontováno zábradlí, 

zabraňující pádu dělníků. Dělníci nejprve nasadí křížovou hlavu na stojku 

s trojnožkou, hlava má západkový rychlouzávěr. Na tyto stojky pak dělníci 

pomocí montážní vidlice osadí nosníky GT24. Vždy tak, aby začátek a konec 

nosníku byl podepřen právě stojkou s křížovou hlavou. Konstrukce křížové 

hlavy zabraňuje překlopení spodních nosníků. Na spodní nosníky dělníci položí 

pomocí montážní vidlice horní nosníky GT24. Vzájemné přesahy horních 

nosníků jsou minimálně 300 mm. Horní nosníky dělníci zaklopí překližkou 

Spruce, kterou zajistí hřebíky, čímž zároveň jistí horní nosníky proti překlopení, 

následně překližku postříkají odbedňovacím nátěrem PERI BIO Clean. 

Mezilehlé stojky se zavěsí na spodní nosníky a vytočí se na požadovanou výšku, 

pak se zajistí ve své poloze. Během montáže je nutné, aby mistr průběžně 

niveloval a dělníci mohli vyrovnávat výšku vytáčením stojek. 
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Montáž výztuže stropu 

Výztuž věnce, tj. obvodového průvlaku a vnitřních průvlaků se připraví na 

předmontážní ploše, tyto celky potom vazač upevní na hák jeřábu a ten je 

přemístí na místo určení a železáři přesně uloží do bednění a jednotlivé celky 

k sobě přidrátuje, aby tak zajistil jejich vzájemnou polohu a polohu v bednění. 

Krytí výztuže zajistí pomocí distančníků. Výztuž desek železáři uloží dle 

výkresu výztuže, krytí zajistí plastovými distančními lištami. Před zahájením 

betonáže statik zkontroluje, zda souhlasí uložení výztuže s projektem. 

Betonáž a hutnění stropu 

Čerstvý beton bude do bednění ukládán pomocí bádie s rukávem, nesmí být 

ukládán z výšky větší než 1,5 m. Betonáři musí při ukládání betonu dávat pozor 

na poškození výztuže či její případný posun z projektem předepsané polohy. 
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Čerstvý beton, který uloží tak ihned zpracují, tj. rozprostřou, zhutní a zarovnají 

latí. Mezitím jeřáb přemístí prázdnou bádii na plochu, kde se pomocí 

autodomíchávače plní a vazač uváže novou bádii připravenou k betonáži. 

Hutnění stropní desky provádějí vibrační lištou BULLDOG KLW-KG35, 

hutnění průvlaků ponorným vibrátorem HEBR1500, vibrátor se nesmí dostat do 

styku s bedněním a s výztuží, vzdálenost vpichů je maximálně 1,4násobek 

poloměru účinnosti, v našem případě je to zhruba max. 750 mm. Vpichy se 

nesmí provádět vícekrát do jednoho místa. Ponor jehly musí být rychlý, její 

vytažení pomalé, aby došlo k co největšímu vytlačení vzduchu. 

Odbednění stropu 

Dělníci mohou odbednit částečně konstrukci až po době, kdy beton dosáhne 

70% pevnosti, tu můžeme změřit přímo na stavbě tvrdoměrnou metodou pomocí 

Schmidtova kladívka. Tato doba i hodnota pevnosti je přesně stanovena 

statickým výpočtem. Dělníci odbednění provedou tak, že nejprve odeberou 

stojky s přímou hlavou. Pak popustí křížové hlavy zbylých stojek asi o 2-4 cm a 

pomocí montážní vidlice sklopí horní nosníky a odeberou překližku, kterou musí 

ve stohu postříkat odbedňovacím olejem PERI BIO Clean, kvůli její ochraně. 

Vidlicí zcela odeberou horní nosníky, obdobně i spodní nosníky a nakonec 

mohou demontovat i stojky s křížovou hlavou a trojnožkou. 
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6. Pracovní četa 

Vedoucí čety (betonář)  1 

Strojník (jeřábník)  1  platný strojní průkaz 

Řidič    2  platný řidičský průkaz typu C 

Tesař, lešenář   4  osvědčení o znalosti systémového 

       bednění PERI  

Pomocný dělník  5   

Betonář    2   

Železář    3   

Vazač břemen   1  platný průkaz vazače
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7. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 

Podrobný popis strojů a nářadí je v samostatné příloze. 

Stroje 

Stacionární jeřáb LIEBHERR 110 EC-B 6 

Autodomíchávač SCANIA (9 m3) 

Ruční nářadí 

 Ponorný vibrátor HEBR1500 

 Příložný vibrátor EVU 500 

 Vibrační lišta BULLDOG KLW-KG35 s lištou 1,22 m 

 Úhlová bruska Hitachi G12SS 

 Kotoučová pila Hitachi C6SS 

 Kladiva 

Páčidla 

Kleště 

 Štětky na penetraci 

 Propan-butanový hořák FESTA 

 Kartáče na výztuž 

Lopaty 

Vodováha 2 m 

Nivelační přístroj NL-32 PROFI 

Ostatní stroje a nářadí 

Bádie na beton (500 l) 

Pomůcky BOZP 

 Ochranné rukavice 

 Přilba 

 Ochranné brýle 

 Pracovní oděv 

 Pevná obuv
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8. Kontrola jakosti 

Kontrola vstupní 

Stavbyvedoucí a technický dozor musí zkontrolovat rovinnost a povrch 

základové konstrukce, dovolená tolerance je ± 20 mm na 2 m délky. Měření 

provádějí dvoumetrovou vodováhou, případně nivelačním přístrojem. Specialista 

zkontroluje tvrdoměrnou zkouškou pevnost betonu základů pomocí Schmidtova 

kladívka, minimální naměřená hodnota musí být 10,5 MPa. Stavbyvedoucí a 

technický dozor musí kontrolovat vystupující výztuž, zda vystupuje správný 

počet prutů o správném průměru, zda jsou vytaženy do výšky předepsané 

statickým výpočtem. Kontrolují také, jestli jsou zpevněny plochy o rozměrech 

dle výkresu zařízení staveniště. 

Kontrola mezioperační 

Mistr kontroluje správnost navázání výztuže, tj. vzdálenosti třmínků pomocí 

svinovacího metru, průměry hlavní výztuže posuvným měřítkem, zda jsou 

drátem uvázány všechny spoje, v případě rohu věnce rozmístění výztuží, také 

kontroluje, zda není výztuž poškozena, ohnuta a je dodán požadovaný druh 

výztuže. Dohlíží na skladování materiálů, rozmístění prokladků. Montáž bednění 

okolo výztuže sloupu a schodišťové zdi, dohlíží na to, aby bednění bylo přesně 

osazeno, využívá k tomu vodováhu a svinovací metr. Bednění stropu, průvlaků 

musí být prováděno dle postupů výrobce, mistr kontroluje dodržování tohoto 

postupu, jestli jsou stojky vytočeny do požadované výšky, jsou dodrženy jejich 

rozestupy. Kontroluje nivelaci záklopu a následné dorovnávání pomocí stojek. U 

schodiště dohlíží na provedení tradičního bednění, tj. jestli jsou dodrženy 

rozměry jako šířka a výška stupně, tloušťka mezipodesty, kontroluje provedení 

výztuže schodiště dle výkresu výztuže. Kontroluje betonáž, tj. dodržení 

maximální výšky, ze které lze beton ukládat do bednění, teplotu při které je 

beton ukládán, zda betonárna dodává objednaný druh betonu, porovnáním 

dodacího listu a projektové dokumentace. Kontroluje způsob hutnění, zda dělníci 

dodržují rozestupy vpichů, rychlost provedení vpichu. Kontroluje odbedňování, 

zda již uplynula předepsaná doba pro dostatečné zatvrdnutí betonu, která je 

uvedena ve statickém výpočtu, jestli dělníci dodržují postup předepsaný 
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výrobcem bednění, tj. postupné odebírání jednotlivých dílců, jejich očištění, 

ukládání a ošetřování bednícím nástřikem, dohlíží na to, aby dělníci dbali 

pozornosti na poškození betonu odbedňováním. Mistr, stavbyvedoucí i 

technický dozor stavebníka dohlížejí na dodržování časového plánu. 

Kontrola výstupní 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor kontrolují, zda rozmístění 

jednotlivých prvků skeletu odpovídá projektové dokumentaci, také měří pomocí 

svinovacího metru a vodováhy rozměry a rovinatosti sloupů, schodišťové stěny, 

průvlaků a stropu. Dovolená odchylka rovinnosti povrchu u sloupů je ± 15 mm 

na výšku sloupu, u povrchu stropní konstrukce je to taktéž ± 15 mm na celou její 

délku, ale maximálně 6 mm pod 2m latí. U schodišťové stěny je odchylka 

rovinnosti ± 15 mm na její délku, ale maximálně 10 mm pod 2m latí. Odchylka 

přímosti průvlaků je 20 mm na 6 m, ale maximálně 5 mm pod 2m latí. Měří 

dodržení rozměrů schodiště pomocí svinovacího metru. Svislost sloupů a stěny 

měří 100 mm od stropu a 100 mm od hrubé podlahy, dovolená odchylka od takto 

vymezené svislice je ± 15 mm. Kontrolují vizuálně porušení a vzhled betonu po 

odbednění, tj. odtržení rohů, viditelné spáry, štěrková hnízda nebo deformace 

způsobené posunem bednění při betonáži, kontrolují, zda není nikde odhalená 

nebo vystupující výztuž.  

9. BOZP 

Podrobně řešeno v samostatné příloze. 

n. v. 591/2006 Sb. 

Příloha č.1 

  - I. Požadavky na zajištění staveniště 

  - II. Zařízení pro rozvod energie 

  - III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č.2 

  - I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

  - V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

  - IX. Vibrátory
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  - XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a  

   ukončení práce 

Příloha č.3 

  - I. Skladování a manipulace s materiálem 

  - IX. Betonářské práce a práce související 

  - XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

n.v. 362/2005 Sb. 

  - I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

  - III. Používání žebříků 

  - IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

  - IX. Přerušení práce ve výškách 

10. Ochrana životního prostředí 

Dodavatel stavby zajistí kontejnery na komunální a stavební odpad. 

Kontejnery budou vyváženy na skládku, vzdálenou 1,1 km od místa stavby, kde 

bude odpad provozovateli skládky zpracován a zlikvidován. Původce odpadu, tj. 

zhotovitel stavby je dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, §12 odst. 4 povinen zjistit, zda osoba, které odpad předává je 

oprávněna jej převzít, pokud se neprokáže oprávněním, tak jí odpad nesmí být 

předán. 

Katalog odpadů: 

  17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy  

  z kontaminovaných míst) 

   170101 – Beton 

   170201 – Dřevo 

   170302 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

   170405 – Železo a ocel 
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a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Pro stavbu čtyřpodlažního bytového domu v Praze Ďáblicích bude zřízeno 

staveniště, stavba bude stát na parcele v osobním vlastnictví stavebníka, okolní 

parcely patří městské části Praha-Ďáblice. Staveniště bude oploceno 

pozinkovaným pletivem výšky minimálně 1,8 m. Pletivo bude podpíráno 

ocelovými sloupky zabetonovanými v betonových patkách. Bude omezen pohyb 

na chodníku, který přiléhá ke stavbě. Část plochy staveniště již bude zpevněna 

makadamem v tloušťce 100 mm z předchozí etapy výstavby. Na staveništi bude 

trvalá deponie ornice o objemu 58,63 m3 pro pozdější terénní úpravy. Příjezd i 

přístup na staveniště bude z ulice Ďáblická skrze bránu se dvěma křídly o celkové 

šířce 6 m.  

b) významné sítě technické infrastruktury 

Sítě vedoucí přes staveniště a přilehlé veřejné sítě budou vytyčeny svými 

majiteli, popř. správci těchto sítí a viditelně vyznačeny sprejem.  

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště atd. 

Přípojka vody pro účely staveniště bude zřízena z vodoměrné šachty, voda 

bude přivedena do sanitárního kontejneru dočasnou přípojkou o světlosti DN20, 

bude také zřízeno připojení hadice pro stavební práce nebo čištění strojů a nářadí 

o světlosti DN25. Odvod splaškové vody ze sanitárního kontejneru bude zajištěn 

dočasnou kanalizační přípojkou DN110 do revizní šachty. Přívod elektřiny bude 

z místa budoucího elektroměrového sloupku, který bude přistavěn ke stavbě 

bytového domu, elektřina se dále po staveništi rozvede pomocí staveništního 

rozvaděče o rozměrech skříně 755x625x275 mm a krytím IP 44/21. Staveniště je 

mírně svažité, voda stéká na ulici do veřejné kanalizace. Znečištěná voda vzniklá 

čištěním nářadí a míchacích strojů bude odváděna do odpadní jímky, která se bude 

dle potřeby odčerpávat. 



35 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Přiléhající komunikace je od staveniště oddělena pozinkovaným pletivem 

výšky 1,8 m, čímž je zabráněno vstupu nepovolaným osobám a osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Vjezd a výjezd ze staveniště je 

zajištěn uzamykatelnou bránou. Oplocení je opatřeno bezpečnostními značkami. 

Během provádění stavby bude přilehlá komunikace opatřena dopravním značením 

upozorňujícím na pohyb stavebních vozidel a na omezení rychlosti na 30 km/h. Je 

proveden zábor přilehlého chodníku z důvodu ochrany přípojných míst a ochrany 

třetích osob proti pádu předmětů ze stavby. Ve večerních hodinách bude 

staveniště osvětleno pouličním výbojkovým osvětlením 2x250 W umístěným na 

věži jeřábu. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 

Veřejné zájmy budou dotčeny ve smyslu snížení rychlosti jízdy vozidel na 30 

km/h po dobu výstavby na části ulice Ďáblická. Ulice bude taktéž krátkodobě 

uzavřena při dovozu materiálu, jako jsou stropní dílce či střešní vazníky, tak aby 

nákladní automobil mohl využívat celou šířku komunikace. Taktéž bude 

znemožněn pohyb po přiléhajícím chodníku. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů 

Zařízení staveniště bude tvořeno stavebními kontejnery firmy KOMA 

RENT, rozvod elektřiny bude zajištěn staveništním rozvaděčem SVED SR63Ma. 

Zpevněné plochy a rozmístění stavebních strojů a zařízení bude provedeno dle 

výkresu zařízení staveniště. Staveniště bude oploceno pozinkovaným pletivem 

výšky minimálně 1,8 m. Osvětlení bude umístěno na konstrukci věže 

stacionárního jeřábu, který je umístěn u SV rohu stavby. Nové objekty nebudou 

využity pro zařízení staveniště. Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné 

stávající objekty                                         . 
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g) popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Ohlášení stavebnímu úřadu provádíme dle stavebního zákona č.183/2006 

Sb., §104, kam spadá oplocení staveniště, stacionární jeřáb a stavební buňky. 

Oplocení 

Pozinkované pletivo na ocelových sloupcích opatřených betonovou patkou, 

která je chráněna pneumatikou. Minimální výška je stanovena n.v. č. 591/2006 

Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, na 1,8 m, oplocení je projektováno v délce 71,8 m s bránou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stacionární jeřáb 

Jedná se o stacionární věžový jeřáb fimy LIEBHERR EC-B 6 s horní otočí, 

jehož dosah ramene je 34 m a je sestaven do výšky 21,88 m. Základna jeřábu je  

3,8x3,8 m tvořena čtyřmi betonovými patkami, které zůstanou na staveništi po 

demontáži jeřábu. 
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Stavební buňky 

Buňky budou pronajaty od firmy KOMA RENT. Na staveništi budou 

umístěny dvě buňky pro dělníky, kde se mohou převlékat, případně svačit, jedna 

buňka jako hygienické zázemí, jedna buňka pro stavbyvedoucího a mistra, kde 

budou mít kancelář a jednu buňku jako sklad nářadí a drobného materiálu. Buňky 

budou mít zajištěn přívod vody a elektrické energie. 

 

Buňka pro stavbyvedoucího – kancelář 

Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Rám kontejneru je 

žárově zinkovaný, s podlahou z dřevotřísky pokrytou PVC. Buňka má plastové 

okno 1765x1335 mm se sklem Ditherm. Dveře vnější jsou oboustranně lakované 

o rozměru 875x2000 mm, vnitřní dveře jsou 800x1970 mm. Elektřina je 2x380V 

– vstup a výstup, 2x osvětlení 1x36W a 1x9W. Buňka je umístěna u vjezdu na 

staveniště. 
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Buňka pro dělníky – šatna 

Rozměry jednoho kontejneru jsou 6058x2438x2800 mm. Rozměry celé 

sestavy jsou 6058x4876x2800 mm. Rám kontejneru je žárově zinkovaný, 

s podlahou z dřevotřísky pokrytou PVC. Složená buňka má dvě plastová okna 

1765x1335 mm se sklem Ditherm. Dveře vnější jsou oboustranně lakované o 

rozměru 875x2000 mm. Elektřina je 2x380V – vstup a výstup, 4x osvětlení 

1x36W. Buňky jsou dvě, navazují na sebe a tvoří velký prostor, kde je místo až 

pro 17 dělníků, budou dodatečně opatřeny elektrickým topením.  
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Buňka pro hygienické zázemí – sprchy a WC 

Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Rám kontejneru je 

žárově zinkovaný, s podlahou GFK s podlahovou vpustí. Buňka má dvě sklopná 

plastová okna 600x540 mm se sklem Ditherm. Dveře vnější jsou oboustranně 

lakované o rozměru 875x2000 mm, vnitřní dveře jsou 800x1970 mm a dveře na 

WC jsou 2x 600x1970 mm. Elektřina je 2x380V – vstup a výstup, 2x osvětlení 

2x36W a 4x220V. Kontejner má vlastní ohřev vody (200l), má dva sprchové 

kouty, dvě WC, dva pisoáry, 4 velká umyvadla a jedno malé umyvadlo. Buňka je 

umístěna u vjezdu na staveniště, z důvodu zřízení přípojek.  
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Buňka pro skladování nářadí 

Rám kontejneru je lakovaný, ze svařované oceli. Rozměry jsou 6058 x 2438 

x 2600 mm. Podlaha je ocelová s nosností 350 kg/m2. Vnější dveře jsou 

dvoukřídlé ocelové.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Všechny práce na staveništi musí být prováděny v souladu s n.v. č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích; s n.v. č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky; s n.v. č. 378/2001 Sb. Stanovení bližších požadavků na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; na 

dodržování těchto nařízení musí dohlížet stavbyvedoucí, mistr a také koordinátor 

BOZP. 
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i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba musí být prováděna šetrným způsobem s ohledem na životní 

prostředí. Odpady vznikající při výstavbě budou uloženy do kontejnerů, 

kontejnery budou vyváženy na skládku vzdálenou 1,1 km, kde budou uloženy a 

zlikvidovány provozovatelem skládky. Původce odpadu, tj. zhotovitel stavby je 

dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, §12 

odst. 4 povinen zjistit, zda osoba, které odpad předává je oprávněna jej převzít, 

pokud se neprokáže oprávněním, tak jí odpad nesmí být předán. Nákladní 

automobily budou vypínat motory, když budou stát a čekat na vyložení či 

naložení. Na staveništi se nebudou pálit žádné obaly, odřezky či jiné odpady. 

V případě parkování vozidel budou umístěny záchytné nádoby kvůli možnému 

úniku oleje a jiných provozních kapalin. Občasně mistr nebo stavbyvedoucí nařídí 

vyčištění přilehlé veřejné komunikace. Po skončení prací se provedou terénní 

úpravy a zatravnění okolní staveništním provozem poškozené plochy. Na 

staveništi se nenacházejí žádné stromy a keře, které by bylo třeba chránit. 

j)  orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 

Doba trvání hrubé stavby – 5.3.2012 – 11.7.2012 

Dílčí termíny: 

  betonáž železobetonového skeletu 1NP 
5.3.2012 - 11.4.2012 

zdění všech podlaží i s věnci a montáží stropních panelů 
11.4.2012 - 13.6.2012 

montáž vazníků i se zastřešením 
 13.6.2012 – 10.7.2012 
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Výpočet potřeby energií 

Stanovení potřeby vody 

Na provozní účely 

Qa = (Sv·kn)/(t·3600) [l/s] 

  Sv – spotřeba vody za den [l] 
  kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru [-] 
  t – čas, po který je voda odebírána [h] 

50 l – oplach vibrátorů 
150 l – oplach bádie 
150 l – zpracování a ošetřování m3 čerstvého betonu 
250 l – zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) 
20 l – zdění příček (bez vody pro maltu) 
180 l – výroba malty a ošetřování mísících zařízení 

Betonáž stropu nad 1NP 
 vibrátor, bádie, zpracování betonu 
 50+2*150+((88,05*150)/3) = 4723 l/den 

Zdění v 1NP a 2NP 
 tvárnice, příčky, výroba malty – doba trvání: 9 dnů 
 (((169,83*0,44+155,35*0,4+22,035*0,3)*250)/9) + ((38,673*0,115*20)/9) + 
 (((143,48+4,45)*180)/9) = 6953,9 l/den 

Zdění 3NP 
 tvárnice, příčky, výroba malty – doba trvání: 5 dnů 
 (((54,875*0,3+169,83*0,44)*250)/5) + ((236,15*0,115*20)/5) + 
 (((27,157+16,46+74,73)*180)/5) = 8928,5 l/den 

 

Největší potřeba vody je během zdění 3NP (+20 % ztratné) 
Qa = (8928,5·1,5)/(8·3600)*1,2 = 0,558 l/s → DN25 

 
 

Pro sociálně hygienické účely 

Qa = (Pp·Ns·kn)/(t·3600) [l/s] 

  Pp – počet pracovníků 
  Ns – norma spotřeby vody na osobu a den [l] 

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru [-] 
  t – čas, po který je voda odebírána [h] 

45 l – 1 návštěva sprchy 
20 l – využití WC na osobu a den 
10 l – využití umyvadla na osobu a den 
maximální počet pracovníků: 14



43 

spotřeba na jednoho pracovníka za den: 45+20+10 = 75 l/den 

Qb = (14*75*2,7)/(8·3600)*1,2 = 0,118 l/s → DN15 
 
Maximální potřeba vody 
Q = (Qa + Qb) = (0,558 + 0,118) = 0,676 l/s → DN 32 

 
 

Stanovení potřeby elektrické energie 

S = 1,1*((β1·P1+β2·P2+β3·P3)
2 + (β1·P1·tgζ1+β2·P2·tgζ2+β3·P3·tgζ3)

2)1/2 

  S – zdánlivý příkon [kW] 
  1,1 – koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
  β1; β2; β3 – koeficienty náročnosti 
  P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
  P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
  P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
  tgζ1; tgζ2; tgζ3 – fázové posuny 

22 kW – stacionární jeřáb 
2 kW – ponorný vibrátor 
0,5 kW – příložný vibrátor 
1,05 kW – kotoučová pila 
0,58 kW – úhlová bruska 
0,7 kW – řezačka na tvárnice 
2,2 kW – kontinuální míchačka 
7 kW – dopravník maltové směsi 
5,5 kW – silomat 
0,25 kW – výbojkové osvětlení 
0,4 kW – osvětlení buněk 

Betonáž 1NP 
 jeřáb, ponorný vibrátor, příložný vibrátor, kotoučová pila, úhlová bruska 
 22+2+0,5*2+1,05+0,58 = 26,63 kW 

Zdění 3NP 
 jeřáb, řezačka na tvárnice, kontinuální míchačka, dopravník, silomat 
 22+0,7+2,2+7+5,5 = 37,4 kW 

Největší potřeba energie pro elektromotory je během zdění 3NP. 

Střední hodnoty koeficientů: β1 = 0,5; β2 = 0,8; β3 = 1,0 
Střední hodnoty fázových posunů: tgζ1 = 1,32; tgζ2 = 0; tgζ3 = 0 

S = 1,1*((0,5·37,4+0,8·0,4+1,0·(2*0,25))2 + 
(0,5·37,4·1,32+0,8·0,4·0+1,0·(2*0,25)·0)2)1/2 = 34,62 kW → CYGY 4Jx16 mm2 
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1. Obecná charakteristika 

Jde o stavbu bytového domu v Praze – Ďáblicích na ulici Ďáblická. Dům je 

umístěn v centru obce. Okolní zástavba je složena z činžovních a rodinných 

domů. Pozemek je zčásti mírně svažitý. Bytový dům je čtyřpodlažní, 

nepodsklepený. Základy jsou silně vyztužené železobetonové z betonu C12/15. 

Přízemí je řešeno jako monolitický skelet, výplňové zdivo je z Porotherm 40 

P+D,  jsou zde navržena parkovací místa a místnosti pro uskladnění kočárků, kol 

a popelnic, ostatní podlaží jsou zděná z keramických tvarovek Porotherm 44 

P+D, v nichž jsou umístěny byty, v každém podlaží vždy 3. Stropní konstrukce 

nad přízemím je tvořena betonovou monolitickou deskou o tloušťce 240 mm a 

300 mm, ostatní stropní konstrukce jsou sestaveny z prefabrikovaných stropních 

dílců Spiroll tl. 265 mm. Strop nad posledním nadzemním podlažím je nahrazen 

zavěšeným sádrokartonovým podhledem z desek GKB 12,5. Schodiště je 

monolitické, železobetonové s vetknutou mezipodestou z betonu C16/20. Je 

tvořeno rámem a schodnicemi z ocelových nosníků I č. 18 a nosníkem I č. 24. 

Ramena jsou vytvořena z prefabrikovaných PZD stropních desek jako ztracené 

bednění, stupně jsou armovány sítí 100/100/8, výztuž je připojena k výztuži 

ramen. Střecha je sedlová s falešnou mansardou, tvořena sbíjenými 

příhradovými vazníky, krytina betonová KM Beta, sklon střechy je 18°a 21,9°. 
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2. Popis stavebních strojů, zařízení, nářadí a pomůcek 

BOZP 

Stacionární věžový jeřáb 110 EC – B 6 

Dosah ramena: 32 500 mm 

Nosnost: 6 000-3 650 kg 

Výška: 21 880 mm 

Rychlost pojezdu kočky: max. 80 m/min 

Rychlost spuštění břemena: 3,1-58,0 m/min 

Příkon: 22 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeřáb je navržen z důvodu vykládky materiálu z nákladních automobilů, 

betonáže pomocí bádií, montáže střešních sbíjených vazníků, osazení bednících 

dílců a těžkých stropních panelů Spiroll o maximální hmotnosti 4 240 kg.  

Autodomíchávač Scania P114 CB 

Objem bubnu: 9 m3 

Délka: 9 200 mm 

Šířka: 2 500 mm 

Výška: 3 780 mm 

Hmotnost: 32 000 kg 

 

 

Autodomíchávač bude dovážet beton z betonárky vzdálené 16 km a bude 

plnit bádie na staveništi. 
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Autojeřáb LTM 1030-2.1 

Délka:  10 310 mm 

Šířka: 2 550 mm 

Šířka při zapatkování: 6 000 mm 

Výška: 3 550 mm 

Max. rychlost: 80 km/h 

Výškový dosah ramena: 45 000 mm 

Délkový dosah ramena: 40 000 mm 

Nosnost: 35 000-500 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autojeřáb je navržen z důvodu montáže a demontáže stacionárního jeřábu 

110 EC B-6 na staveništi. 

Tahač MAN TG 460 

Délka celkem: 18 100 mm 

Šířka: 2 550 mm 

Výška: 2 900 mm 

Objem korby: 95 m3 

 

 

Tahač s návěsem přiveze na staveniště stropní panely Spiroll a střešní 

sbíjené vazníky a silniční panely určené pro ochranu chodníku. 
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Valník MAN 14.225 

Délka: 11 750 mm 

Šířka: 2 550 mm 

Výška: 2 800 mm 

Nosnost korby: 7 500 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Automobil na staveniště přiveze stavební kontejnery-buňky, kontejnery na 

odpad, výztuž, bednící dílce, bádie, palety s tvárnicemi a s maltovou směsí a 

ostatní stroje (kontinuální míchačka, čerpadlo). 

Ford Transit 2.4 TDE 

Délka: 6 576 mm 

Výška: 2 629 mm 

Šířka: 1 980 mm 

Šířka nákl. prostoru: 1 762 mm 

Délka nákl. prostoru: 4 107 mm 

Výška nákl. prostoru: 1 885 mm 

Nosnost: 1265 kg 

 

Automobil bude využíván k dovozu drobného materiálu, případně nářadí. 
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Volkswagen Transporter T5 

Délka: 5 290 mm 

Výška: 1 990 mm 

Šířka: 1 904 mm 

Počet míst: 9 

 

 

 

Automobil bude využíván k dopravě dělníků na stavbu a z ní. 

Ponorný vibrátor HEBR1500 

Hmotnost: 35 kg 

Průměr jehly: 45 mm 

Délka hadice: 6 000 mm 

Výkon motoru: 1,5 kW 

Otáčky motoru: 2 800 ot./min 

Rozměry motoru: 425x250x280 mm 

Vibrátor je navržen pro hutnění betonu sloupů a průvlaků. 

Příložný vibrátor EVU 500 

Hmotnost: 27 kg 

Výkon elektromotoru: 370 W 

Jmenovitá odstředivá síla: 500 kg 

Frekvence vibrace: 50 Hz 

Délka: 330 mm 

Šířka: 160 mm 

Výška: 235 mm 

 

Příložný vibrátor bude využit na hutnění schodišťové stěny, protože hutnění 

pomocí ponorného vibrátoru by bylo obtížné a složité. 
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Vibrační lišta BULLDOG KLW-KG35 

Délka vibrační lišty: 1 220 mm 

Hmotnost: 5 kg 

Palivo: benzín 

Startování: ruční – tahem 

 

 

 

Lištou se bude hutnit stropní konstrukce nad 1NP. 

Úhlová bruska Hitachi G12SS 

Příkon: 580 W 

Průměr kotouče: 115 mm 

Počet otáček: 11 000 ot./min. 

Hmotnost: 1,4 kg 

 

Bruska bude využívána na odřezávání výztuže, obrus materiálů. 

Kotoučová pila Hitachi C6SS 

Napětí: 230 V 

Průměr kotouče: 165 mm 

Počet otáček: 5 500 ot./min. 

Hmotnost: 3,2 kg 

Příkon: 1,05 kW 

 

Pila je určena k řezaní překližek na záklop stropního bednění, také pro 

řezání drobných dřevěných prvků, jako jsou prokladky, latě na provizorní 

zábradlí, bednění schodiště. 
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Dopravník maltových směsí PFT N2V 

Dopravní výkon: plynule od 3-20 litrů/min 

Příkon; 7 kW 

Napětí: 380 V 

Dopravní vzdálenost: do 25 m 

Délka: 980 mm 

Šířka: 690 mm 

Výška: 624 mm 

 

 

 

Dopravník je navržen z důvodu použití kontinuální míchačky maltové 

směsi. Směs se bude dopravníkem čerpat až do 4 NP, které je ve výšce 9 m, 

čerpadlo bude od stavby vzdáleno 6,7 m, čímž vyhoví jeho maximální dopravní 

vzdálenosti. 

Kontinuální míchačka D20 

Výkon: 25 l/min 

Náhon elektromotoru: 2,2 kW; 220 V; 50 Hz 

Vodní přípojka: 3/4´´ hadice s rychlospojkou 

Potřebný tlak přípojky: min. 2,5 bar 

Hmotnost: 90 kg 

Délka: 1 000 mm 

Šířka: 700 mm 

Výška: 1 000 mm 

 

Kontinuální míchačka bude zajišťovat trvalý přísun maltové směsi na 

stavbu. Umístěna bude spolu s dopravníkem směsi na stejné zpevněné ploše a 

směs bude vytékat z míchačky přímo do násypky dopravníku směsi. Míchačka 

bude plněna přímo ze sila maltové směsi. 
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Propan-butanový hořák FESTA 

Výkon: 35 kW 

Průtok plynu: 4 bar 

 

Hořák dělníci použijí na přitavení hydroizolace k napenetrovanému 

betonovému podkladu.  

Nivelační přístroj NL-32 PROFI 

Zvětšení: 32x 

Přesnost: 1 mm/km 

Délka zaostření: 0,5 m 

Průměr objektivu: 34 mm 

 

 

Nivelační přístroj bude využíván ke srovnání hlavic stropního bednění a ke 

kontrolám rozměrů. 

Silomat PFT E 100 

Výkon kompresoru: 100 m3/h 

Max. dopravní tlak: 2,5 bar 

Délka: 2 320 mm 

Šířka: 1 530 mm 

Výška: 1 450 mm 

Hmotnost: 200 kg 

Příkon elektromotoru: 5,5 kW; 380 V; 50 Hz 

Silomat bude dopravovat suchou maltovou směs do kontinuální míchačky, 

která bude umístěna v těsné blízkosti. 
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Univerzální pila DeWALT DW393 

Délka řezného nástroje: 425 mm 

Délka zdvihu: 38 mm 

Hmotnost: 4,3 kg 

Výkon: 700 W 

Pilu využijí dělníci k řezání tvárnic Porotherm. 

Doprava sila a dofoukání maltové směsi 

Scania R 500 
Výkon: 368 kW 
Krouticí moment: 2 500 Nm 
Palivo: nafta 
Převodovka: 16 st., manuální 
Nosnost: 48 000 kg 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dovoz a odvoz zařízení zajišťuje firma 

Cemix. Je nutné zajistit manipulační 

prostor 3x6x8 m. Pro postavení sila je 

nutné zřídit plochu o půdorysném 

rozměru 3x3 m. Objem sila je 18 m3 a 

při naplnění může dosáhnout hmotnosti 

až 27 000 kg. Doba naplnění sila je 

zhruba 30 minut                                         .
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Staveništní rozvaděč SR63Ma 

Jmenovitý proud hl. jističe: 63 A 

Proudový chránič: 63/0,03 

Rozměry skříně (ŠxVxH): 755x625x275 mm  

Rozměry podstavce (ŠxVxH): 855x580x600 mm 

Provozní napětí: 3x 400/230 V; 50 Hz; soustava TN-C-S 

Krytí rozvaděčů: IP 44/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvaděč bude zajišťovat připojení k elektrické energii skrze zásuvky 

umístěné ve spodní části skříně. Má jeden hlavní vypínač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

Nářadí a pomůcky BOZP 

Kladivo  

Zednické kladivo 

Tesařské kladivo 

 

Kleště štípací 

Kleště pákové 

Kleště kombinované 

 

Vodováha 60 cm 

Vodováha 200 cm 

 

 

Páčidlo 

 

 

Štětka na penetraci 

Kartáč na výztuž 

 

 

 

Smeták 

 

 

 

 

Lžíce 

Naběračka  
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Stavební kolečko 

 

 

 

Lopata 

Svinovací metr 

Olovnice 

 

 

 

Rukavice 

Přilba 

Brýle 

 

 

 

Pevná pracovní obuv 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
Pracovní oděv 
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Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

Příloha č. 1 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko:  nebezpečí vstupu, vjezdu či zranění nepovolaných osob na staveništi. 

Opatření: zřízení souvislého oplocení na hranici staveniště ve výšce 1,8 m, 

opatření bezpečnostní značkou na vstupní bráně zakazující vstup a vjezd, 

stanovení lhůty kontrol tohoto zabezpečení, osvětlení staveniště ve večerních 

hodinách, uzamčení brány po skončení směny 

Riziko:  pád osob do odpadní jímky v místě míchacího centra 

Opatření: jímka musí být trvale uzavřena roštem 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Riziko:  nebezpečí zásahu elektrickým proudem; vznik požáru či výbuch. 

Opatření: ve staveništním rozvaděči musí být zakryty všechny prvky pod 

napětím, osoby, které mohou toto zařízení opravovat, musí být odborně 

způsobilé. Stroje a zařízení musejí být v případě opravy odpojeny od přívodu 

elektrické energie. Hlavní vypínač musí být snadno přístupný, označený, 

zabezpečený proti neoprávněné manipulaci, všechny osoby na staveništi musí 

být seznámeny s jeho umístěním. Nepoužívané stroje a zařízení, anebo po 

skončení prací na staveništi, musí být odpojena a zajištěna proti neoprávněné 

manipulaci. Zařízení, která musí být z provozních důvodů zapnuta, musí mít 

zkontrolovány a viditelně označeny přívody energie. 

Elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 

být pravidelně kontrolována, tato zařízení musí procházet revizemi ve 

stanovených intervalech. 

Elektrické přívodní kabely pro zařízení staveniště musí být umístěny 

v chráničkách a vedeny pod zemí, z důvodu ochrany proti mechanickému 

poškození. 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko:  ohrožení zdraví a životů vlivem povětrnostních vlivů. 

Opatření: osoba pověřená zhotovitelem ukončí práce na staveništi po dobu 

nutnou. 

Příloha č. 2 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: úraz způsobený neopatrnou či nezpůsobilou obsluhou nebo úraz 

způsobený nevhodným a nebezpečným užíváním stroje. 

Opatření: stroje a zařízení mohou být obsluhována pouze pracovníky, kteří jsou 

náležitě poučeni o způsobu užívání stroje či zařízení anebo pracovníkem 

odborně způsobilým k obsluze konkrétního stroje, zařízení. 

Riziko:  pád stacionárního jeřábu. 

Opatření: obsluha stroje zajišťuje jeho stabilitu po celou dobu provádění práce, 

je kontrolováno posunutí nebo uvolnění stabilizačních prvků. 

Riziko:  nebezpečí úrazu při couvání vozidel. 

Opatření: při couvání vozidla řidič použije zvukový výstražný signál, jiný 

dělník je v neustálém vizuálním nebo radiovém kontaktu s řidičem. 

III. Míchačky 

Riziko:  nebezpečí úrazu při čištění kontinuální míchačky. 

Opatření: pracovník nesmí míchačku čistit ručním nářadím, pokud je v chodu, 

nesmí vkládat toto nářadí do rotujícího bubnu, čistit smí pouze po odpojení 

míchačky od elektrické energie. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Riziko: úraz způsobený nevhodným používáním bádie. 

Opatření: bádie nesmí být využívána k přepravě osob. 
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Riziko:  úraz způsobený špatným technickým stavem bádie. 

Opatření: bádie musí mít platnou revizi výsypného mechanismu a musí mít 

nepoškozené úchopy pro zavěšení. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Riziko:  úraz způsobený pohybem potrubí vlivem dynamických účinků. 

Opatření: vyústění potrubí musí být zajištěno dostatečným počtem pracovníků, 

obsluha čerpadla a pracovník na ústí potrubí musí být schopni se dorozumívat. 

IX. Vibrátory 

Riziko: nebezpečí zasažení elektrickým proudem. 

Opatření: před použitím musí být zkontrolován přívodní kabel, jestli není 

poškozen. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 

ukončení práce 

Riziko:  nebezpečí úrazu způsobené zjištěnou závadou nebo provozní odchylkou 

stroje. 

Opatření: obsluha ukončí činnost, dokud není závada odstraněna, se zjištěnými 

závadami musí být řádně seznámena i střídající obsluha. 

Riziko:  nebezpečí úrazu způsobené přejetím, nárazem anebo pádem stroje. 

Opatření: po ukončení práce musí být stroje zajištěny proti samovolnému 

pohybu, proti ztrátě stability, proti neoprávněnému užití stroje a to tak, že 

obsluha zařadí rychlostní stupeň a zabrzdí parkovací brzdu, stroje jsou 

zaparkovány na vhodných stanovištích, kočka jeřábu i se zvedacím hákem musí 

být zajištěna proti pohybu, co nejblíže věži jeřábu, rameno jeřábu musí být 

uvolněno, aby nebylo bez dohledu obsluhy nekontrolovatelně namáháno 

povětrnostními vlivy. Pokud se obsluha stroje vzdálí tak, že nemůže okamžitě 

zasáhnout, tak vyjme klíče ze spínací skříňky a uzamkne kabinu anebo uzamkne 

ovládání stroje. 
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Příloha č. 3 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko:  pád materiálu při vykládání, přesunu a ukládání na skládku pomocí 

stacionárního jeřábu způsobený neodbornou obsluhou nebo neodborným 

vázáním 

Opatření: dělníci musí nosit přilby, jeřábník musí dodržovat zákaz manipulace 

v zakázaném manipulačním prostoru stanovený výkresem zařízení staveniště, 

jeřábník je v neustálém radiovém kontaktu s dělníkem, který váže, stabilizuje a 

ukládá materiál. Přesunovat materiál pomocí stacionárního jeřábu a vázat 

břemena může pouze osoba odborně způsobilá. 

Riziko: úraz způsobený pádem či sesunutím materiálu na skládce. 

Opatření: materiál musí být zajištěn např. podložkami, opěrami, provázáním. 

Prvky, jako jsou stropní panely, nesmí být prokládány kulatinou ani vrstvenými 

podklady volně položenými na sebe. 

IX. Betonářské práce a práce související 

Riziko: úraz způsobený pádem prvků a částí bednění. 

Opatření: montáž i demontáž bednění mohou provádět pouze osoby vlastnící 

osvědčení o znalosti použitého systémového bednění, demontáž bednění 

nosných konstrukcí, u kterých hrozí při předčasném odbednění zřícení, může být 

zahájena pouze na pokyn pověřené osoby. 

Riziko: nebezpečí pádu a zavalení nebo zalití betonovou směsí. 

Opatření: pracovníci mohou ukládat a hutnit směs sloupu pouze z pracovní 

podlahy, která je součástí systémového bednění, v případě betonáže stropu se 

nikdo nesmí zdržovat pod bádií. 

Riziko:  zasažení očí čerstvým betonem. 

Opatření: pracovníci musí používat ochranné brýle při manipulaci s čerstvým 

betonem, tj. při plnění bádií, při výsypu bádií, při urovnávání latí. 
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Riziko:  nebezpečí pádu stropní konstrukce nebo sloupu po zabetonování. 

Opatření: pravidelná kontrola bednících dílců a podpěrných konstrukcí, 

případné zjištěné závady musejí být bezodkladně odstraněny. 

Riziko:  úraz způsobený neopatrným stříháním, ohýbáním výztuže 

Opatření: při stříhání a ohýbání musí být pruty zajištěny v pevné poloze, 

pracovníci musí používat ochranné pomůcky, jako jsou brýle, pevná obuv a 

rukavice. 

Riziko:  úraz způsobený pořezáním o konec výztuže, trčící z konstrukce, při 

přenosu, zabudovávání a jiné manipulaci. 

Opatření: dělníci musí dbát zvýšené opatrnosti při práci s výztuží, konce 

výztuží, je-li to možné, se musí zahnout, tak aby ostrý konec netrčel do prostoru, 

nebo musí být ostrý konec opatřen plastovým kloboučkem. 

X. Zednické práce 

Riziko:  nebezpečí pádu do schodišťového prostoru. 

Opatření: pracovníci musejí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na provizorním 

lešení. 

Riziko:  zasažení očí maltovou směsí. 

Opatření: dělníci musí používat ochranné brýle při manipulaci či výrobě malty. 

Riziko:  úraz způsobený pádem zdícího prvku. 

Opatření: dělníci se nesmí zdržovat v nebezpečném prostoru, nad kterým 

probíhá zdění, dělníci musí nosit přilby. 

XI. Montážní práce 

Riziko:  úraz způsobený nárazem zavěšeného střešního vazníku nebo stropního 

panelu. 

Opatření: pracovníci, kteří prvek osazují a zajišťují, musí být v dostatečné 

vzdálenosti, dokud se dílec neustálí. Závěs mohou odejmout až po zajištění dílce 

na svém místě. 



63 

Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., další požadavky na 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko:  úraz způsobený pádem z lešení nebo z lávky. 

Opatření: lešení musí být stabilní, zajištěno proti pádu. Lávka musí být pevně 

připevněna k bednění. Tyto konstrukce musí být opatřeny zábradlím o výšce 1,1 

m, zarážkou u podlahy o výšce 0,15 m a alespoň jednou střední tyčí mezi horním 

madlem a zarážkou. Dělníci musí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po lešení. 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prostředky 

Riziko:  nebezpečí pádu pracovníků při montáži střešních vazníků a stropních 

panelů. 

Opatření: pracovníci musí být uvázání na laně, které musí být bezpečně jištěno 

uvnitř objektu. 

Riziko:  nebezpečí přetržení pracovního nebo zajišťovacího lana při pádu 

pracovníka. 

Opatření: pracovník před použitím zachycovacího postroje a lana zkontroluje 

jeho provozuschopnost, nezávadnost a kompletnost. 

III. Používání žebříků 

Riziko:  pád ze žebříku, případně pád se žebříkem 

Opatření: na žebříku může být vždy jenom jeden pracovník, žebřík musí být 

umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu použití, musí být zajištěno 

podklouznutí na horním nebo dolním konci bočnic, horní konec žebříku musí 

přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m a sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1. 

Musejí být používány pouze certifikované žebříky. 
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko: úraz způsobený pádem předmětů a drobného materiálu. 

Opatření: pracovníci musejí mít nasazeny přilby, pokud je materiál, nářadí a 

jiné pracovní pomůcky uložen ve výšce, tak musí být zajištěn proti pádu, 

sklouznutí nebo shození během práce i po skončení práce. Pracovníci ve 

výškách musejí používat vhodnou výstroj nebo pracovní oděv upravený právě 

pro upevnění nářadí nebo drobného materiálu. 

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

Riziko:  nebezpečí úrazu pádem předmětů a osob. 

Opatření: musí být dodržován ohrožený prostor 2 m od okraje stavby, v tomto 

prostoru se musí ostatní pracovníci zdržovat, co nejméně, nejlépe vůbec. Dozor 

nad tímto prostorem bude mít určený pracovník po celou dobu ohrožení. 

VI. Práce na střeše 

Riziko: úraz způsobený pádem, sklouznutím nebo propadnutím se střešní 

konstrukcí. 

Opatření: pracovníci musejí používat osobní ochranné pracovní prostředky 

proti pádu, tj. postroj a lano, které si upevní a zajistí vždy na protilehlé straně 

střechy, než kde vykonávají práci. 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Riziko: zvýšené nebezpečí sklouznutí nebo pádu 

Opatření: odpovědná osoba přeruší práce, pokud se  tvoří námraza, fouká silný 

vítr o rychlosti nad 11 m/s, sníží se dohlednost v místě práce pod 30 m nebo 

teplota prostředí klesne pod -10 °C.  

XI. Školení zaměstnanců 

Riziko:  úraz způsobený nedodržováním zásad bezpečnosti při práci nebo 

nepoužíváním ochranných pracovních prostředků nebo neznalostí umístění 

důležitých prvků zařízení staveniště, jako jsou například hlavní uzávěry nebo 

vypínače.
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Opatření: osoba způsobilá, kterou je například stavbyvedoucí nebo mistr, musí 

provést školení všech zaměstnanců, vždy před zahájením prací na nové zakázce, 

také všech nově příchozích pracovníků. V případě nedodržování pravidel a zásad 

i po školení pracovníky znovu proškolit a zavést disciplinární tresty. 
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Závěr 

Se zpracováním této bakalářské práce byl spojen i poslední semestr 

bakalářského studia. Ten již obsahoval i předměty, které byly náplní mé 

specializace. Poznatky a vědomosti z těchto předmětů jsem se snažil, co nejvíce, 

aplikovat do své závěrečné práce. V posledních pár měsících jsem se tak 

seznámil s programy jako je BuildPower nebo CONTEC. Práce s těmito 

programy mě oslovila, protože časové či finanční plánování je důležitou částí 

stavebního procesu. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů mě zase donutila 

více a důkladněji přemýšlet nad jednotlivými fázemi či etapami výstavby. Měl 

jsem tak možnost se seznámit s prací s normami, zákony a vyhláškami. Při 

vypracovávání své bakalářské práce jsem se pokoušel stavět do role 

stavbyvedoucího nebo mistra a teoreticky si postavit svou „první“ stavbu bez 

zkušeností, které lze získat pouze praxí. 
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