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time schedule. The diploma thesis also deals with construction site equipment 
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the machinery, solution of the transport routes, technological prescription for 

selection operation, the protection of health and safety at work and environmental 
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Pro zpracování mé diplomové práce jsem si zvolila projekt bytových domů 

v Bučovicích, nacházející se nedaleko Brna. Podkladem pro zpracování bude 

projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby.  

Cílem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu pro 

výstavbu bytového domu X o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. 

Zároveň se koncepčně dotknu i dalších souvisejících objektů. Budu řešit finanční a 

časovou stránku řešeného objektu, ale také výstavby jako celku se všemi 

přidruženými objekty. Specifikuji nutné vstupní zdroje – pracovníky, materiály a 

stroje pro řešenou část. Dále se budu zabývat kvalitou vybraných činností, 

bezpečností a ochranou zdraví při práci a environmentálními požadavky.  

Od vypracování diplomové práce čekám prohloubení mých dosavadních znalostí a 

načerpání nových. V rámci zpracování se seznámím s programem Microsoft Project 

a věřím, že se zdokonalím v práci v rozpočtovém programu BUILDpowerS. 

  



 

  

 

  



 

  

 

 



 

 

 

V této kapitole se zabývám definováním a popisem jednotlivých stavebních objektů 

a jejich objemových bilancí, technickým řešením řešeného objektu a popisem 

jednotlivých stavebně technologických částí diplomové práce. 

 

Tato kapitola se zabývá jednoduchým zpracováním konceptu zařízení staveniště, a 

především studií realizace hlavních vybraných technologických etap – zemní práce, 

hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnitřní a dokončovací práce.  

 

Doprava materiálů a strojů na staveniště je řešena v kapitole 3 ŠIRŠÍ VZTAHY 

DOPRAVNÍCH TRAS. Nejprve je v kapitole popsáno místo stavby, následuje výčet 

řešených zdrojů, které jsou zásadní pro výstavbu předmětného objektu s návrhem 

a hodnocením dopravní trasy zdroje. V textové části jsou rovněž graficky znázorněny 

posuzované body zájmu. K této kapitole jsem také zpracovala přílohu B.4 SITUACE 

DOPRAVNÍCH VZTAHŮ V BLÍZKOSTI STAVENIŠTĚ. Dopravní mechanismy pro 

dopravu zdrojů jsou popsány v kapitole 5 NÁVRH HLAVNÍCH STROJNÍCH SESTAV.  

 

Kapitola 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ se zabývá návrhem a popisem 

řešení zařízení staveniště. Součástí je stanovení spotřeb médií pro účely zařízení 

staveniště a určení počtu staveništních buněk pro pracovníky. Nedílnou součástí 

návrhu je grafická část formou příloh č. B.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ SPODNÍ 

STAVBA. B.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA, B.3 ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – DOKONČOVACÍ PRÁCE. 

 

Zásadní stroje a technická zařízení pro výstavbu řešeného objektu jsou řešeny 

v kapitole 5 NÁVRH HLAVNÍCH STROJNÍCH SESTAV, kde jsou uvedeny jejich technické 

parametry, rozměry a jsou posouzeny jejich dosahy. Součástí této kapitoly je také 

příloha B.5 POROVNÁNÍ ZVEDACÍCH MECHANISMŮ.  

 

V kapitole 6 ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU OBJEKTU SO 01.X je 

řešen vliv výstavby řešeného objektu na životní prostředí. V rámci této kapitoly jsou 

současně zpracovány 3 kredity k celosvětově uznávané certifikaci LEED.  
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Zajištění bezpečnosti řeší kapitola 7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 

kde je stanovena nutnost koordinátora BOZP na staveništi a nutnost zpracování 

plánu BOZP pro danou výstavbu. 

 

Kapitola 8 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE řeší 

zejména technologický postup prací spolu s výkazem výměr a podrobným popisem 

zabudovaných materiálů a dalších zdrojů potřebných k realizaci vybrané monolitické 

stropní konstrukce, zajištění bezpečnosti a likvidaci odpadu. Součástí této kapitoly 

je příloha č. B.12 BEDNÍCÍ PLÁN STROPNÍ KONSTRUKCE.  

 

Pro zajištění kvality vybrané části řešeného objektu – monolitické stropní konstrukce 

jsem vypracovala v rámci kapitoly 9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN, kde jsou 

podrobně popsány jednotlivé kontroly. V této kapitole jsou popsány předměty 

kontrol a kvalitativní požadavky na jednotlivé práce. Kontroly jsou rozděleny do tří 

skupin – vstupní, mezioperační a výstupní. 

Důležitou součástí je tabulková část nacházející se v příloze č. B.13 KONTROLNÍ A 

ZKUŠEBNÍ PLÁN, která bude sloužit jako záznamový arch prováděných kontrol, kde 

zodpovědná osoba zapíše výsledek příslušné kontroly a stvrdí podpisem s datem 

provedení kontroly.  

 

V kapitole 10 ČASOVÝ PLÁN HRUBÉ STAVBY OBJEKTU X je popsán sled činností 

týkající se výstavby hrubé spodní a vrchní stavby objektu X. Samotný harmonogram 

jsem vypracovala v programu Microsoft Project a jako podklad pro tvorbu sloužil 

výkaz výměr, který součástí položkového rozpočtu. Zpracovaný harmonogram se 

nachází v příloze B.8 ČASOVÝ PLÁN HRUBÉ STAVBY OBJEKTU X. 

 

Pro zajištění zdrojů jako jsou pracovníci, materiál, stroje a finance jsem zpracovala 

kapitolu č. 11 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ PRO HRUBOU STAVBU OBJEKTU X. Důležitou 

součástí jsou následující přílohy: B.6 POLOŽKOVÝ ROZPOČET HRUBÉ STAVBY 

OBJEKTU X, B.7 LIMITKY ZDROJŮ a B.9 HISTOGRAM PRACOVNÍKŮ HRUBÉ STAVBY 

OBJEKTU X. 
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V rámci stavebně technologického projektu jsem také zpracovala 

kapitolu č. 12 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN – OBJEKTOVÝ, který popisuje časovou a 

finanční náročnost výstavby dvou bytových domů vč. inženýrských sítí, terénních a 

sadových úprav. Nejprve jsem stanovila finanční stránku stavby, která je 

v příloze B.10 PROPOČET DLE THU a následně jsem vytvořila přílohu B.11 ČASOVÝ A 

FINANČNÍ PLÁN – OBJEKTOVÝ.  

 

Návrh smlouvy o dílo je zpracován v příloze B.14 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. 
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NÁZEV       Bytové domy u škol, Bučovice 

MÍSTO STAVBY      Obec Bučovice 

ulice U Škol 

k.ú. Bučovice 

PARCELNÍ ČÍSLO     1282/75, 1282/81, 1282/76 

CHARAKTER STAVBY     novostavba 

ÚČEL STAVBY      bydlení  

INFORMACE O STAVEBNÍKOVI   WINNING ESTATE ETA s.r.o. 

       Křižíkova 72, 

       612 00 Brno 

       Sebastian Peter Wagner, jednatel  

INFORMACE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE MAURA s.r.o. 

       Skřivanova 334/4 

       602 00 Brno – Ponava 

HLAVNÍ PROJEKTANT:    Ing. arch. Markéta Veselá 

STATIKA:      Ing. Jiří Musil, Ph.D. 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:   Ing. Jitka Nerudová 

SPECIALIZACE ÚT:     Ing. Jan Henzl 

SPECIALIZACE ZTI:     Ing. Miriam Panicová 

SPECIALIZACE ELEKRTO, SLP:   Martin Jahoda 

SPECIALIZACE VZT:     Ing. Petr Machynka 

SPECIALIZACE DOPRAVA:    Lukáš Kasal 

INFORMACE O ZHOTOVITELI    

Metrostav a.s. 

 Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8 

Zastoupený: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem 

divize 1 
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PŘEDKPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ   02/2022 

PŘEDKPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ STAVBY  03/2024 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA     DŮM X  = 888 m2  

       DŮM Y  = 888 m2  

       CELKEM  = 1776 m2 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR    DŮM X  = 7900 m3  

       DŮM Y  = 12100 m3  

       CELKEM  = 20000 m3 

 

Předmětem stavebního záměru je novostavba dvou bytových domů včetně 

parkovacích míst a napojení na technickou infrastrukturu.  Půdorysný tvar 

navržených bytových domů X a Y připomíná tvar otevřeného písmene „L“.  Kratší 

strany domů jsou rovnoběžné se stávající zástavbou nacházející východně od 

předmětného pozemku. Novostavby jsou pomyslně odděleny od již postaveného 

domu D pěší páteřní zónou, která by měla v budoucnu pokračovat do lesoparku 

Kalvárie.  

Chodbová část domů je situována na severní stranu a byty jsou převážně směrovány 

na jih až jihozápad.  

Hlavní komunikační jádra se nacházejí v kratších ramenech objektů, kde jsou 

dvouramenná schodiště a výtah. Na opačném konci objektů jsou navržena venkovní 

schodiště.  

V rámci diplomové práce se zabývám bytovým domem X. 

 

- Místní průzkumy staveniště včetně pořízení fotodokumentace 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

• dne 6.8.2019 

• vypracoval: Ing. Dan Balun, f.BALUN geo s.r.o., Gromešova 3, 621 00 

Brno 

• závěr:  

Dané základové poměry jsou v zájmové lokalitě složité – nejsou 

homogenní, s výskytem skalního podloží. V průběhu zemních prací 

bude nutné být v kontaktu geotechnikem. Posuzovaná plocha jako 

celek je stabilní a nehrozí zde nebezpečí svahových 

pohybů, které by mohly mít vliv na statickou stabilitu nosné 

konstrukce projektovaných objektů.  
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- Hydro-geologický průzkum 

• dne 6.8.2019 

• vypracoval: Ing. Dan Balun, f.BALUN geo s.r.o., Gromešova 3, 621 00 

Brno 

• závěr:  

Ze vsakovací nálevové zkoušky byla zjištěna poměrně příznivá 

hodnota koeficientu vsaku 8,9.10-6 m/s. Tato hodnota platí pro jemně 

písčité až prachové kvartérní sedimenty. Hladina podzemní vody při 

průzkumných pracech nebyla zastižena. Lokalita je použitelná pro 

mělko uložená plošná či liniová vsakovací zařízení Podloží budoucího 

objektu je proměnlivé, proto bude třeba při provádění zemních prací 

být neustále v kontaktu s geotechnikem. 

- Radonový průzkum 

• vypracoval: Dr. Jiří Valášek 

• závěr: Na základě měření byla stanovena koncentrace radonu 

v podloží a zařazena do středního radonového indexu.  

 

SO 01 HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

- SO 01.X – DŮM X 

- SO 01.Y – DŮM Y 

SO 02 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VČETNĚ PŘÍPOJEK 

- SO 02.1 – VODOVOD 

- SO 02.2 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

- SO 02.3 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VSAK 

- SO 02.4 – PLYNOVOD 

- SO 02.5 – VN, NN A TRAFOSTANICE 

- SO 02.6 – SLABOPROUD  

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY 
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SO 01 HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Hlavními stavebními objekty jsou dva bytové domy liniového charakteru. Účel těchto 

domů je především pro bydlení. Konstrukční systém je tvořen kombinací 

keramických tvárnic a monolitických betonových konstrukcí. Mezi objekty je 

navrženo parkoviště pro rezidenty, kde bude 105 parkovacích stání. 

- SO 01.X – DŮM X 

Zastavěná plocha:    888 m2 

Obestavěný prostor:    7900 m3 

Počet podlaží celkem:   4 

Počet nadzemních podlaží:   3 

Počet podzemních podlaží:   1 

Max. výška stavby po atiku:   10,3 m 

 

Počet bytových jednotek:   24 

Předpokládaný počet obývajících osob: cca 70 

- SO 01.Y – DŮM Y 

Zastavěná plocha:    888 m2 

Obestavěný prostor:    12100 m3 

Počet podlaží celkem:   5 

Počet nadzemních podlaží:   5 

Počet podzemních podlaží:   0 

Max. výška stavby po atiku:   16,5 m 

 

Počet bytových jednotek:   33 

Předpokládaný počet obývajících osob: cca 90 
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SO 02 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VČETNĚ PŘÍPOJEK 

- SO 02.1 – VODOVOD 

Pro napojení bytových domů bude třeba prodloužit vodovodní řad. Toto 

napojení je navrženo v místě stávajícího koncového podzemního hydrantu. 

Nově budovaný řad HDPE DN100 bude veden v budoucím přístupovém 

chodníku. Délka tohoto prodloužení bude 50,3 m. Prodloužený vodovodní 

řad bude ukončen podzemním hydrantem, který bude sloužit jako kalník.  

Napojení jednotlivých bytových domů bude řešeno dvěma samostatnými 

přípojkami ukončenými ve vodoměrné šachtě.  

prodloužení vodovodního řadu:  HDPE DN100, délka 50,3 m 

přípojka k DOMU X:    PE100 RC SDR 11, délka 5,00 m 

přípojka k DOMU Y:    PE100 RC SDR 11, délka 3,75 m 

- SO 02.2 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Současné potrubí místní splaškové kanalizace nevyhoví z hlediska výškového 

napojení DOMU Y, a proto bude nutné nejprve provést přeložku tohoto 

potrubí. Následně se provede prodloužení splaškové kanalizace. 

přeložka:     PP SN12 DN250, délka 23,8 m 

prodloužení:     PP SN12 DN250, délka 18,0 m 

kanalizační šachty:    2 kusy 

- SO 02.3 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VSAK 

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vsakována na místě. Dešťová voda 

ze střech bude odvedena nově vybudovanou dešťovou kanalizací do vsaku 

nacházejícím se v jižní části areálu. 

dešťová kanalizace:    PP SN12 DN300, délka 54,3 m 

kanalizační šachty:    4 kusy 

vsakovací objekt:    6,0 m x 25,2 m x 0,6 m (šxdxv) 

      systém +Q-Bic 
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- SO 02.4 – PLYNOVOD 

Napojení plynovodu bude provedeno v místě ukončení veřejného plynovodu 

STL PE D63. Projektovaný plynovod STL PE D63 bude veden souběžně 

s ostatními inženýrskými sítěmi pod budoucím chodníkem. Na prodloužený 

plynovod budou napojeny 2 přípojky domů X a Y, které budou ukončeny 

v hlavním uzávěru plynu (HUP) nacházejícím se na fasádách zmíněných 

bytových domů.  

prodloužení plynovodu:   STL PE DN63, délka 49,0 m 

přípojka k DOMU X:    PE D32, délka 5,5 m 

přípojka k DOMU Y:    PE D32, délka 8,5 m 

- SO 02.5 – NN, VN a TRAFOSTANICE 

Přípojku NN, VN je v režii správce sítě. Trafostanice bude taktéž vybudována 

správcem sítě. 

- SO 02.6 – SLABOPROUD 

Přípojku slaboproudu zajistí správce sítě.  

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Zpevněné plochy zahrnují řešení příjezdové komunikace, parkovacích stání, 

odstavných stání a chodníků. Vjezd k objektům je navržen přes stávající parkoviště.  

plocha zpevněných ploch celkem:   2132,1 m2 

celkový počet stání:      105 ks 

z toho imobilní:     6 ks 

SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY 

Nezbytnou součástí tohoto projektu jsou sadové úpravy, které budou spočívat ve 

zatravnění příslušných ploch a výsadby stromů, keřů a dalších rostlin dle výkresu 

SO-04 Situace sadových úprav.  

Plocha ozelenění     2842,8 m2 

cca 40 % z řešeného pozemku 
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V rámci své diplomové práce se zabývám hrubou stavbou stavebního 

objektu SO 01.X  

Objekt X je rozdělen na dva dilatační celky. První z nich je nepodsklepený a druhý je 

podsklepený. Rozdělení objektu je graficky znázorněno na obrázku níže. 

Podsklepená část je založena plošně na prostřednictvím železobetonové desky. 

Nepodsklepená část je založena na pilotách.  

Svislé nosné konstrukce jsou převážně řešeny z keramických tvárnic doplněné 

monolitickými železobetonovými stěnami a sloupy. Jedná se především o 

meziokenní pilíře. Vodorovné konstrukce budou monolitické ze železobetonu. 

Zastřešení objektu je navrženo jako plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, 

zatížena vrstvou kačírku.  

Obrázek 1.1 – Rozdělení řešeného objektu na dilatační celky, autor 

 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést skrývku ornice (tl.200 mm) a 

vytyčení tras podzemních inženýrských sítí. Humózní vrstva bude uložena na 

staveništi a následně využita. Během provádění výkopů je třeba vnímat 

proměnlivost základových poměrů. Stavební výkopy budou v daných podmínkách 

hloubeny převážně v zeminách třídy 3, v případě skalního podloží se bude jednat o 

třídu 4 s předpokladem občasného výskytu třídy 5 nebo 6. Svahování výkopu bude 

ve sklonu 1:1 v zahliněných píscích a v písčitých hlínách bude sklon výkopu 2:1. 

Výkopy ve spraších jsou poměrně stabilní a udrží krátkodobě i kolmé stěny, hlubší 

výkopy v těchto zeminách je doporučeno svahovat ve sklonu 3:1. Výkopy ve skalních 

horninách bude nutno řešit individuálně podle stupně zvětrání, směru a charakteru 
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puklinového systému. Z důvodu velmi proměnlivého podloží v dané lokalitě bude 

nutné při výkopových pracech pozvat ke kontrole geotechnika a statika. [1] 

 

Dům X je rozdělen na dva dilatační celky. Jeden z nich má tři nadzemní podlaží a 

druhý má taktéž tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Podsklepená část 

bude založena plošně železobetonovou deskou tl. 300 mm do skalního 

pískovcového podloží. Nepodsklepená bude založena na vrtaných pilotách o 

Ø630 mm do úrovně hornin minimálně R3. Vzhledem k výskytu nesoudržných 

zemin jsou piloty navrženy jako pažené. Délka pilot se pohybuje od 3 do 5 m.  

Armokoše pilot jsou navrženy s přesahem do navazujících železobetonových 

převázek (ŽB pasů). Převázky budou šířky 600 mm a výšky 600 mm.  

V místě dilatační spáry objektu jsou piloty nahrazeny plošným založením – 

železobetonovým základovým pasem a železobetonovou stěnou. Železobetonová 

stěna podporuje pilotový rošt v místě dilatační spáry. [1] 

 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy převážně z keramických tvárnic Porotherm 

AKU SYM P20 v tloušťkách 250 mm a 300 mm, které budou vyzděny na předpisovou 

maltu M10. Tyto tvárnice jsou navrženy v místech, kde jsou vyšší nároky na zvukovou 

neprůzvučnost. Jedná se tedy o stěny dělící jednotlivé byty, kde bude převážně 

použita keramická tvárnice tl. 300 mm a dále stěny dělící byt se společnými 

komunikačními prostory, kde bude většinově použita keramická tvárnice tl. 250 mm.  

Stěny mezi dilatačními úseky budou z keramických tvárnic Porotherm AKU SYM 

P20 tl. 190 mm. [1] 

Zbylé nosné svislé konstrukce budou buď z keramických tvárnic Porotherm 24, nebo 

z monolitického železobetonu. Konstrukce z železobetonu budou ty, které mají větší 

požadavky na únosnost, jedná se zejména o meziokenní pilíře a stěnové nosníky 

v 3NP. [1] 

 

Vnitřní příčky budou z keramických tvárnic Porotherm 11,5 a instalační předstěny 

budou z pórobetonových tvárnic, např. Ytong. [1] 

 

Přednostně jsou v interiérech navrženy překlady Porotherm KP7. U větších zatížení 

a v obvodových stěnách jsou překlady monolitické. V příčkách z keramických jsou 

navrženy překlady systémově – Porotherm 11,5. [1] 

 

Veškeré vodorovné nosné konstrukce (stropní konstrukce, nosné konstrukce střech 

a balkony) jsou navrženy ze železobetonu. V místech styku dvou dilatačních celků 



35 

 

 

bude v deskách provedena svislá dilatační spára, která zajistí statickou nezávislost 

celků. Dilatační spára bude tvořena EPS tl. 20 mm. 

• K.V.:    3150 mm 

• K.V. suterénu:  2800 mm 

• S.V. obytných prostor: 2800 mm 

• S.V. hyg. zařízení: 2600 mm (podhled)  

Stropní deska nad 1PP, 1NP a 3NP bude tloušťky 180 mm. Deska nad 2NP bude 

tl. 200 mm. Desky tvořící balkony (2NP) jsou navrženy z prefabrikátu tl. 150 mm. 

Tepelné mosty u vyložených konstrukcí budou řešeny pomocí systémových prvků 

Schöck Isokorb. [1] 

 

V objektu X budou zřízena dvě schodiště na dvou koncích stavby. Obě schodiště jsou 

navržena jako přímá dvouramenná 

Vnější schodiště, nacházející se v I. části objektu, bude celé z prefabrikovaných 

železobetonových dílů včetně podest a mezipodest. Mezipodesty budou uloženy do 

předem připravených kapes. Bližší specifikace se bude odvíjet od výrobní 

dokumentace dodavatele prefabrikovaných prvků. Povrch stupňů bude dle 

požadavků investora z mrazuvzdorné keramické dlažby. 

Vnitřní schodiště bude zhotoveno z prefabrikovaných schodišťových ramen a 

monolitických mezipodest tl. 180 mm. Schodiště bude uloženo na nosné konstrukce 

pomocí zvukově izolačního systému Schöck Tronsole (typ B pro uložení na základy, 

typ F pro uložení na ozub desky, typ Z pro uložení mezipodest na schodišťovou 

stěnu). Bližší specifikace se bude odvíjet od výrobní dokumentace dodavatele 

prefabrikovaných prvků. Povrch stupňů bude z keramické dlažby. [1] 

 

Zateplení objektu bude kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty Isover 

Profi TF tl. 150 mm ve standardu ETICS. Pro izolaci podzemních částí bude použit 

nenasákavý tepelný izolant např. Isover Perimetr, příp. Dekperimetr tl. 100 mm, 

který bude vytažen 300 mm nad upravený terén a bude chráněn středně zrnným 

marmolitem.   

Plochá střecha objektu bude zateplena spádovými klíny z EPS 150 S ve 2 % spádu. 

Zateplení balkónů bude zhotoveno PIR deskami a zateplení teras kombinací 

PIR+EPS. [1] 

 

Podsklepená část objektu je navržena v systému bílé vany, tzn. železobetonová 

základová deska a obvodové stěny budou z vodonepropustného betonu 

s ošetřením pracovních, dilatačních spar a prostupů. Nepodsklepená část izolována 

proti vodě 2 vrstvami asfaltových pásů.  
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Dle průzkumu se místo stavby vyskytuje ve středním radonovém indexu. 

Požadavkem investora je použití celoplošného natavení dvou vrstev asfaltových 

pásů (např. Elastek 40 Special Mineral + Glastek 40 Special Mineral), jako opatření 

proti radonu v obou částech objektu.  

Na střechu a terasy jsou navrženy hydroizolační fólie z mPVC. Na střeše bude sloužit 

jako stabilizační a zároveň jako ochranná vrstva proti UV záření vrstva 

kačírku o tl. 100 mm. [1] 

Stěny koupelen budou opatřeny stěrkovou hydroizolací aplikovanou pod keramické 

obklady. Na provedené betonové konstrukce podlah u místností se sociálním 

zařízením, v případě nerovnosti bude použita nivelační stěrka na dorovnání. Při 

provádění je nutno dbát na řádné utěsnění prostupů a na řádnou ochranu proti 

poškození. [1] 

 

Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Nosná 

konstrukce ploché střechy bude železobetonová deska tl. 180 mm z betonu C25/30, 

XC1. Parotěsnou a zároveň provizorní hydroizolační vrstvu bude tvořit jedna vrstva 

z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny v tl. 4 mm.  

Spádová vrstva bude z EPS 150 S klínů ve 2% sklonu (tl. 40-200 mm) spolu 

v kombinaci s tepelněizolačními deskami EPS 150 S tl. 200 mm. Hlavní hydroizolační 

vrstva bude zhotovena z měkčeného PVC. Stabilizační vrstvou bude kačírek o 

tl. 100 mm, kolem atika v pásu 0,5 m tl. 200 mm. Odvodnění střech bude zajištěno 

střešními vpustěmi. [1] 

 

Okenní výplně jsou navrženy z plastových rámů s izolačním trojsklem. Součinitel 

prostupu tepla okna Uw = 0,9 W.m-2.K-1. Kromě severních chodbových oken budou 

okna opatřena přípravou pro venkovní žaluzie se schránkou pro zaomítání.  

Prvky vstupu budou hliníkové (popř. ocelové) s prosklením. Součinitel prostupu 

tepla vstupních prvků činí Uw = 0,9-1,1 W.m-2.K-1. Vnitřní dveře bytů budou 

laminátové (CPL) s obložkovou zárubní, ve společných prostorách budou 

CPL, popř. hliníkové a budou v souladu s požadavky PBŘ. [1] 

U komerčních jednotek budou výplně otvorů tvořené často sestavami skládajícími 

se z fixních prosklených ploch, otvíravých prosklených částí a tepelně izolačních 

prvků – panelů – umístěných pod a nad prosklené části, popř. budou krýt rohy. Ral 

je navržena 7022, prvky budou bez profilace, hladké zalícované do roviny. Bude 

předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení. [1] 

 

Pro útlum kročejového hluku je navržena kročejová izolace do podlah v tl. 30 mm, 

např. kročejový polystyren T4. Izolační desky musí být kladeny včetně pružného 

obvodového pásu. Kročejovou izolaci je třeba oddělit od monolitických vrstev 

separační izolací, např. fólií. [1] 
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Mezibytové stěny a akusticky dělící stěny jsou navrženy ze systému Porotherm AKU. 

Zároveň pro správnou funkci zvukově izolačních stěn je důležité se při provádění 

řídit pokyny výrobce. U stěn, na které je kladen důraz na zvukověizolační 

neprůzvučnost bude pod zakládací maltou první řady tvárnic těžký asfaltový pás o 

min. tl 4 mm a šířka pásu bude vždy o 40 mm větší, než je navržená tloušťka stěny. 

Rovněž bude vložen tento těžký asfaltový pás na poslední řadě tvárnic pod stropní 

konstrukcí, toto se týká nosných zdí. V případě nenosných zdí bude prostor mezi 

stropem a poslední řadou tvárnic opatřen minerální vatou tl. 20 mm. Dále je nutné 

dbát na řádné promaltování spar a u nosných zvukově izolačních stěn se provádí 

napojení na obvodové stěny prostřednictvím plochých nerezových kotev, svislá 

spára řádně promaltována. Omítka zvyšuje plošnou hmotnost stěny a tím i přispívá 

ke zvýšení vzduchové neprůzvučnosti. Je vhodné používat vápenocementové omítky 

o tl. 15 mm. Sádrové omítky vzduchovou neprůzvučnost snižují asi o 1 dB, proto 

není vhodné je použít na zvukově izolační stěny. [1] 

 

Podlahy v na chodbách, chodbách bytů, hygienických zařízeních, technické místnosti 

a společné prostory bytového domu budou mít nášlapnou vrstvu z keramické 

dlažby. Prostory v bytech jako jsou obytné místnosti a kuchyně budou mít 

laminátovou podlahu. Podlahy budou ukončeny dřevěných nebo keramickým 

soklem, v závislosti na druhu použitého materiálu podlahy.  

Nášlapná vrstva balkónů a teras bude z keramické dlažby 600x400 mm o tl. 40 mm 

pokládané na plastové terče. [1] 

 

Na společných chodbách budou podhledy z důvodu krytí technických rozvodů 

domu. V bytech budou podhledy z SDK pouze v místnostech chodeb a hygienických 

zařízení, světlá výška těchto místností bude 2,60 m. [1] 

 

Vnitřní úprava stěn bude převážně ze štukových hladkých omítek tl. 15 mm 

opatřených bílou malbou.  

V koupelnách bude keramický obklad do výšky 2,10 m a na WC bude do výšky 

1,20 m. Rozměr používané keramické dlaždice pro obklady je navržen 600x600 mm.  

Pokládka bude realizovaná dle vypracovaných spárořezů. [1] 

 

Klempířské prvky jako je oplechování parapetů, oplechování střech, atik teras a 

lemování potrubí při průchodu střešní rovinou včetně všech upevňovacích, 

spojovacích a kotevních materiálů jsou navrženy z poplastovaného plechu. 

Materiál musí být přirozeně trvanlivý a povrchová úprava musí být předložena na 

konkrétním vzorku. [1] 
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Zámečnické výrobky z oceli budou upraveny žárovým zinkováním. Ve vstupní části 

komunikačního jádra bude osazena čistící zóna – rohož. Vstupní dveře do objektu a 

na schodištích budou provedeny jako bezpečnostní a budou provedeny v hliníku v 

tmavém odstínu. Vstupní dveře jsou navrženy z hliníkových profilů systém Schuco 

doplněny o bezpečnostní sklo Connex, trojsklo má součinitelprostupu tepla 

Ug = 0,5 W.m-2.k-1, a dveře Uw = 1,17 W.m-2.k-1, zároveň musí splňovat požární 

odolnost. Kování vstupních dveří bude bezpečnostní např. Rostex RX1 podle typu 

dveří a požadavků PBŘ v povrchové úpravě nerez mat. Zábradlí balkonů a schodišť 

bude ocelové s antikorozní úpravou (opatřené) komaxitem. Další výrobky se týkají 

dodávky výtahu, oplocení zahrádek, dvířek do instalační šachty, revizní dvířka apod. 

[1] 

 

Prostor výtahové šachty je navržen ze železobetonu. Ve stropě výtahové šachty 

budou osazena tři montážní oka pro montáž výtahu. Oka budou osazena do 

připravených drážek. Větrací otvor bude umístěn pod stropní deskou do fasády. 

Návrh byl zpracován na základě podkladů výrobce výtahů Kone. V místech stropních 

konstrukcí bude výtahová šachta dilatačně oddělena, EPS tl. 20 mm. [1] 
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Zastoupený: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem 

divize 1 

 

PŘEDKPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ   02/2022 

PŘEDKPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ STAVBY  03/2024 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA     DŮM X  = 888 m2  

       DŮM Y  = 888 m2  

       CELKEM  = 1776 m2 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR    DŮM X  = 7900 m3  

       DŮM Y  = 12100 m3  

       CELKEM  = 20000 m3 

 

Předmětem stavebního záměru je novostavba dvou bytových domů včetně 

parkovacích míst a napojení na technickou infrastrukturu.  Půdorysný tvar 

navržených bytových domů X a Y připomíná tvar otevřeného písmene „L“.  Kratší 

strany domů jsou rovnoběžné se stávající zástavbou nacházející východně od 

předmětného pozemku. Novostavby jsou pomyslně odděleny od již postaveného 

domu D pěší páteřní zónou, která by měla v budoucnu pokračovat do lesoparku 

Kalvárie.  

Chodbová část domů je situována na severní stranu a byty jsou převážně směrovány 

na jih až jihozápad.  

Hlavní komunikační jádra se nacházejí v kratších ramenech objektů, kde jsou 

dvouramenná schodiště a výtah. Na opačném konci objektů jsou navržena venkovní 

schodiště.  

V rámci diplomové práce se zabývám bytovým domem X. 

 

Zařízení staveniště bude odpovídat prostorovým možnostem okolí budovaných 

objektů. Staveniště bude průjezdné tzn., že bude samostatný vjezd a samostatný 

výjezd. Pro zamezení vstupu nepovolaným osobám bude zařízení staveniště 

oploceno dočasným oplocením výšky 2 m. Oplocení bude doplněno v místech 

vjezdů a výjezdu o uzamykatelné brány šířky stejné jako je staveništní 

komunikace, která činí 4 m.  Staveništní komunikace bude vytvořena z recyklované 

stavební drtě. [2] 

V blízkosti vjezdu se budou nacházet mobilní kontejnery, kde jeden z nich bude 

sloužit jako vrátnice a další budou tvořit zázemí pro zaměstnance. Zázemím pro 

zaměstnance se rozumí: šatny, hygienická zařízení, denní prostory pro konzumaci 

jídla a kanceláře. Poblíž zázemí bude vytvořeno cca 20 parkovacích míst.   
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Materiál a potřebné nářadí k provádění budou skladovány na předem určených 

odvodněných plochách a v uzamykatelných skladech. Skladovací plochy se budou 

nacházet v těsné blízkosti staveništní komunikace a v dosahu ramene jeřábu nebo 

v místě provádění. 

Napojení staveniště bude řešeno většinově na nově vybudované prodloužení 

místních sítí. Jedná se zejména o vodovod a kanalizaci, které bude nutno prodloužit, 

aby se následně mohly realizovat přípojky objektů. Toto prodloužení bude 

realizováno během přípravných prací a bude provedeno pouze do místa revizních 

nebo vodoměrných šachet. Napojení staveniště na elektrickou energii bude ze 

sloupu el. vedení, který stojí v blízkosti staveniště.  Vše detailněji řešeno v kapitole 

4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Pro etapu hrubé spodní stavby, hrubé 

vrchní stavby a vnitřní a dokončovací práce jsou zpracovány výkresy zařízení 

staveniště v přílohách B.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ SPODNÍ STAVBA, 

B.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA, B.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – 

DOKONČOVACÍ PRÁCE 

 

V rámci své diplomové práce se zabývám především realizací hrubé stavby řešeného 

objektu, a to zemními pracemi, spodní stavbou, hrubou vrchní stavbou.  Zároveň 

zde popíšu etapu vnitřních a dokončovacích prací. 

 

POPIS 

Přípravné práce budou spočívat v: 

- sejmutí ornice tl. 200 mm 

- odstranění betonových panelů vyskytujících se na předmětném pozemku, 

tyto panely budou následně využity u zřizování zpevněných ploch pro účely 

staveniště 

- předpřipravení inženýrských sítí ve smyslu prodloužení místních sítí, 

případně jejich přeložek, aby bylo umožněno napojení staveniště na 

technickou infrastrukturu 

- současně dojde k prodloužení místního plynovodu (není potřeba k napojení 

zařízení staveniště), toto bude provedeno za účelem realizace sítí v jednom 

záběru z důvodu souběžnosti těchto sítí 

- vytvoření zařízení staveniště 

Výkop hlavní stavební jámy (podsklepená část) bude proveden strojně a dočištění 

základové spáry bude provedeno ručně. Vytěžená zemina bude využita ke srovnání 

terénu pro následné práce na pilotách (nepodsklepená část). Zemina pro následný 

obsyp podsklepené části objektu bude uložena na dočasnou, předem určenou 

skládku v místě staveniště.  Přebytečná zemina bude odvezena na předem určenou 

skládku.  
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HRUBÝ VÝKAZ VÝMĚR 

Tabulka 2.1 – Hrubý výkaz výměr přípravných prací 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

NÁZEV 

POČET MJ 

MJ 

Č. POLOŽKA POČET MJ MJ 

1 Prodloužení vodovodu, HDPE DN100 50,3 m 

2 Prodloužení a přeložka splaš. kanalizace PP SN12 DN250 31,8 m 

3 Prodloužení plynovodu STL PE DN63 49,0 m 

 

 

Tabulka 2.2 – Hrubý výkaz výměr zemních prací 

ZEMNÍ PRÁCE 

NÁZEV 

POČET MJ 

MJ 

Č. POLOŽKA POČET MJ MJ 

1 Sejmutí ornice tl. 200 mm 1161,4  m3 

2 Hloubení stavební jámy, ZS = - 3,200 mm 2022,3 m3 

3 Úprava terénu pro piloty 366,2 m2 

 

PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Připraveností staveniště se rozumí stav, kdy jsou vytyčeny veškeré inženýrské sítě a 

hranice pozemků investora, na kterých se bude stavba provádět. Staveniště předává 

investor generálnímu zhotoviteli za přítomností obou stran a jen pokud má stavební 

povolení v právní moci.  

STROJE, MECHANISMY, NÁSTROJE 

- tahač s podvalníkem 

- buldozer 

- pásové rypadlo  

- rypadlo-nakladač  

- vibrační válec 

- nákladní automobil  

- kotoučová pila  

- lopata, rýč, krumpáč 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY  

- vedoucí čety 

- strojníci jednotlivých strojů 

- řidiči 

- geodet, geotechnik 

- pomocní dělníci 

PRACOVNÍ POSTUP 

- vytvoření zařízení staveniště  

- prodloužení inženýrských sítí a následná realizace staveništních přípojek 

- sejmutí ornice, ornice bude sejmuta v celé ploše pozemku v tloušťce 200 mm 

a uložena na deponii na předem určeném místě staveniště  
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- vytyčení stavebních objektů a vyvápnění obrysů objektů 

- provádění výkopu hlavní stavební jámy   

- nakládání a postupné ukládání na místo úpravy terénu pro piloty, dále 

ukládání na deponii zeminy, která bude využita pro obsyp podsklepené části  

- odvoz přebytečné zeminy na předem určenou skládku 

- vytvoření vodorovné a zpevněné plochy pro pojezd vrtné soupravy, povrch 

bude tvořen vrstvou zaválcovaného drceného betonového recyklátu 

- vytyčení poloh pilot 

- začištění základové spáry stavební jámy 

KONTROLA KVALITY 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s vedoucím čety, technickým dozorem stavebníka. 

Kontroluje se:  

- provedení zemních prací (tvar, hloubka, půdorysné rozměry) 

- začištění základové spáry  

- zda se nevyskytují ve výkopu kořeny stromů, kameny a nežádoucí předměty 

- bude provedena kontrola rovinnosti základové spáry 

- kontrola rozměrů výkopu  

- kontrola vytyčení poloh pilot 

 

POPIS 

Spodní stavba bude spočívat provedení hlubinného založení – vrtaných pilot, 

provedení následných převázek, základových pasů, desek a částečného podsklepení 

II. části objektu. 

HRUBÝ VÝKAZ VÝMĚR 

Tabulka 2.3 – Hrubý výkaz výměr spodní stavby 

SPODNÍ STAVBA 

NÁZEV 

POČET MJ 

MJ 

Č. POLOŽKA POČET MJ MJ 

 I. část objektu – nepodsklepená část   

1 Vrtané piloty C25/30, XC2, Ø630 mm, délky 3-5 m, 53 ks 

2 ŽB pasy C25/30, XC2, S3, š= 0,6 m, h=0,6 m 74,7 m3 

3 Podkladní betonová mazanina tl. 100 mm 62,2 m3 

 II. část objektu – podsklepená část   

5 ŽB deska C30/37, S3, vodostavební, tl. 300 mm  97,9 m3 

6 

7 

ŽB stěny 1PP C30/37, vodostavební  93,5 

 
m3 

8 Zděné nosné stěny PTH 24, 25 AKU SYM, 30 AKU SYM 27,45 

 
m3 

9 Stropní ŽB deska C25/30, XC1, tl. 180 mm 52,9 m3 
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PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Před započetím hrubé spodní stavby musí být dokončena předchozí etapa, tedy 

zemní práce. Při předání pracoviště se kontroluje:  

- provedení zemních prací (tvar, hloubka, půdorysné rozměry) 

- začištění základové spáry 

- vytyčení poloh pilot 

- zda se nevyskytují ve výkopu kořeny stromů, kameny a nežádoucí předměty 

- bude provedena kontrola rovinnosti základové spáry 

- kontrola rozměrů výkopu  

Do stavebního deníku se provede zápis o tomto předání.  

 

STROJE, MECHANISMY, NÁSTROJE 

- věžový jeřáb 

- autodomíchávač 

- autočerpadlo 

- vrtná souprava 

- kotoučová pila 

- bourací kladivo 

- vrtačka 

- uhlová bruska 

- svařovací invertor 

- vibrační lišta 

- ponorný vibrátor 

- vazačka 

- zednická lžíce 

- stavební míchačka 

- totální stanice 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY  

- vedoucí čety  

- strojníci  

- vazači  

- betonáři  

- zedníci  

- pomocní dělníci  

- geodet  

PRACOVNÍ POSTUP 

- nejprve bude zhotovena podsklepená část objektu (v PD značená II. část) 

- osazení zemnícího pásku 

- vytvoření podkladní betonové mazaniny tl. 80 mm  

- po technologické pauze (3 dny) bude probíhat natavování SBS asfaltových 

pásů ve dvou vrstvách tl. 4 mm sloužící jako radonová izolace (požadavek 

investora)  

- vytvoření ochranné vrstvy z betonové mazaniny tl. 70 mm 
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- provádění ŽB desky (bednění, armování, betonáž a ošetřování betonu) a 

základového pasu, který nahrazuje v místě dilatační spáry pilotové založení 

nepodsklepené části objektu  

- po TP 3 dny následuje provádění obvodových železobetonových stěn spolu 

se zajištěním vodotěsnosti pracovních spar vložením bobtnavého 

bentonitového pásku, řízených spar, které budou před betonáží opatřeny 

vnitřním těsnícím prvkem např. Sika SR 6 „sluníčkem“ a z vnější strany 

těsnícím pásem např. Sika Tricosal AA 240 Tricometr 

- provádění svislých nosných vnitřních konstrukcí  

- obvodové železobetonové konstrukce budou odbedněny nejpozději před 

bedněním stropní desky a nejdříve po technologické přestávce, která činí 

minimálně 3 dny (nebo dle statika) 

- realizace stropní železobetonové desky suterénu (bednění, armování, 

betonáž a ošetřování)  

- až po zastropení suterénu a provedení hydroizolací a tepelných izolací může 

dojít k obsypání objektu, případně je nutné provést rozepření stěn 

- během prací na suterénu budou probíhat srovnávací zemní práce 

nepodsklepené části, jedná se o výškové vyrovnání, hutnění a zřízení 

zpevněné plochy z betonového recyklátu tl. 300 mm pro pojezd vrtné 

soupravy  

- po dokončení terénních úprav pro vrtnou soupravu začínají práce na 

vrtaných pilotách  

- vrtání pilot bude s pažením pomocí výpažnic, následuje osazení armokošů, 

kde je nutné dodržet navržené kotevní délky propojovacích prutů do 

navazujících konstrukcí 

- betonáž pilot bude pomocí betonovací roury a násypky 

- na začištěné hlavy pilot se vybuduje bednění pro převázky (ŽB pasy),  

- osazení zemnícího pásku a betonáž podkladní vrstvy základových pasů  

- ukládání výztuže a betonáž základových pasů 

- po technologické pauze (3 dny) se základové pasy odbední a následují obsypy 

včetně hutnění a realizace hutněného štěrkopískového polštáře fr. 0–16 mm 

o mocnosti 200 mm,  

- poté podkladní betonová mazanina vyztužená KARI sítí Ø8/100/100 a 

celoplošná hydroizolace ze dvou vrstev asfaltových pásů 

 

POZNÁMKA: Z důvodu požadavku investora provádění bílé vany jako ochrany stavby 

proti zemní vlhkosti a zároveň volba radonového opatření v podobě asfaltových 

pásů, byla z technologického hlediska navržena betonová mazanina tl. 80 mm jako 

podklad pro realizaci asfaltových pásů a následná vrstva betonové mazaniny sloužící 

jako ochrana této radonové izolace. 
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KONTROLA KVALITY 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s vedoucím čety, technickým dozorem stavebníka. 

Kontroluje se:  

- geometrie konstrukcí 

- svislost, rovinatost 

- povrch konstrukcí – výstupky, kaverny 

- přítomnost otvorů pro potřebné prostupy 

- zajištění vodotěsnosti konstrukce – v průběhu provádění 

 

POPIS 

Realizace hrubé vrchní stavby bude spočívat v provedení svislých nosných 

konstrukcí, které jsou tvořeny zdmi z keramických tvárnic v kombinaci 

s monolitickým železobetonem. Stropní konstrukce budou z monolitických desek ze 

železobetonu.   

HRUBÝ VÝKAZ VÝMĚR 

Tabulka 2.4 – Hrubý výkaz výměr vrchní stavby 

VRCHNÍ STAVBA 

NÁZEV 

POČET MJ 

MJ 

Č. POLOŽKA POČET MJ MJ 

 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE   

1 Zdivo POROTHERM 24 Profi  1053,4 

488,2 

 

m2 

2 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM  488,2 

 
m2 

3 Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM 447,4 m2 

4 Zdivo POROTHERM 19 AKU SYM 140,3 m2 

5 ŽB stěny C25/30, XC1, S3 61,1 m3 

6 ŽB meziokenní pilíře C25/30, XC1, S3 13,3 m3 

 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE   

7 ŽB stropní desky a podesty C25/30, XC1, S3 426,5 m3 

 PREFABRIKOVANÉ PRVKY   

8 Prefabrikované podesty a mezipodesty 6 ks 

9 Prefabrikované schodišťová ramena 10 ks 

10 Prefabrikované balkonové desky 11 ks 

 

PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Před započetím hrubé vrchní stavby musí být dokončena předchozí etapa, tedy 

hrubá spodní stavba. Při předání pracoviště se kontroluje:  

- geometrie konstrukcí 

- svislost, rovinatost 

- povrch konstrukcí – výstupky, kaverny 

- přítomnost otvorů pro potřebné prostupy 

- dokončené hydroizolace a jejich kvalita 
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Do stavebního deníku se provede zápis o tomto předání.  

STROJE, MECHANISMY, NÁSTROJE 

- věžový jeřáb 

- autodomíchávač 

- autočerpadlo 

- kotoučová pila 

- bourací kladivo 

- vrtačka 

- uhlová bruska 

- svařovací invertor 

- vibrační lišta 

- ponorný vibrátor 

- totální stanice 

- vazačka 

- zednická lžíce 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY  

- vedoucí čety  

- strojníci  

- vazači  

- betonáři  

- zedníci  

- pomocní dělníci  

 

PRACOVNÍ POSTUP 

- zdění nosných keramických stěn (1. řada na zakládací maltu) 

- v místě otvorů osazení překladů do maltového lože 

- bednění, armování a betonáž železobetonových stěn, pilířů a výtahové šachty 

- k odbedňování stěn a pilířů může dojít nejdříve za tři dny 

- železobetonová výtahová šachta bude v místě stropních konstrukcí dilatačně 

oddělena vložením EPS tl. 20 mm 

- bednění, armování a betonáž překladů a věnců bude prováděno současně se 

stropní konstrukcí 

- nutno nezapomenout na dodržení dilatačních celků – v místě dilatace vložení 

EPS tl. 20 mm 

- bednění, armování a betonáž stropních desek a mezipodest (pro vnitřní 

prefabrikované schodiště) 

- před betonáží stropní desky nad 1NP je nutné osadit prefabrikované 

balkonové ŽB desky, včetně prvků omezující tepelné mosty Isokorb, na 

předem připravené bednění 

- před bedněním stropní desky nad 3NP je nutné mít osazené veškeré 

prefabrikované mezipodesty, podesty a schodišťová ramena 

- po technologické pauze (3 dny) probíhá realizace železobetonových atik 

výšky 800 mm, zhotoví se vnější část bednění, dále se vyváže výztuž a zaklopí 

se druhou stranou bednění, poté následuje betonáž  



49 

 

- poslední betonovanou částí vrchní hrubé stavby objektu bude 

železobetonová deska nad výtahovou šachtou 

 

Při zdění stěn s akustickými požadavky je nutno dodržovat následující zásady:  

- před prováděním 1. řady tvárnic se na vodorovný a očištěný podklad v šířce 

vždy o 40 mm větší, než je navržená šířka akustické stěny položí těžký 

asfaltový pás 

- pro zdění zvukově izolačních stěn je vhodné použít malty s velkou objemovou 

hmotností (např. těžkou cementovou maltu) 

- je nutné klást důraz na řádné promaltování ložných spar, po celé tloušťce 

zdiva, aby ve sparách nevznikly otvory, kterými by se mohl šířit hluk 

- u nosných zvukově izolačních stěn se provádí napojení na obvodové stěny 

prostřednictvím plochých nerezových kotev, vzniklá svislá spára musí být 

plně promaltována  

- nosná zvukově izolační stěna, na kterou se ukládá strop, bude opatřena 

těžkým asfaltovým pásem 

- dodržování dalších pokynů výrobce 

 

KONTROLA KVALITY 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s vedoucím čety, technickým dozorem stavebníka. 

Kontroluje se:  

- geometrie konstrukcí 

- svislost, rovinatost 

- povrch konstrukcí – výstupky, kaverny 

- přítomnost otvorů pro potřebné prostupy 

- způsob osazení překladů 

- vazba zdiva, řádné promaltování, dodržení zásad zdění zvukově izolačních 

stěn 

 

POPIS 

Vnitřní práce budou spočívat ve zdění příček a přizdívek, vedení rozvodů TZB včetně 

osazování a zazdívání modulů pro závěsné WC. Dále se budou osazovat výplně 

otvorů, provádět vnitřní omítky a potěry.  V rámci dokončovacích prací se budou 

realizovat finální vrstvy podlah, kompletovat veškeré povrchy (obklady, malby, 

nátěry) a osazovat zařizovací předměty, zámečnické a klempířské prvky, technologie 

a koncové prvky elektro apod.  

Součástí této etapy bude také vnější obálky budovy, která je tvořena kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS a skladbou ploché střechy včetně veškerých 

klempířských a doplňkových prvků. 
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Obecně: 

- Pro zamezení vstupu nepovolaným osobám bude zařízení staveniště 

oploceno dočasným oplocením výšky 2 m. Oplocení bude doplněno 

v místech vjezdů a výjezdu o uzamykatelné brány, které budou opatřeny 

infomačními tabulkami sdělujícími pokyny, zákazy a upozornění při pohybu 

po staveništi. 

- Při vjezdu na staveniště bude umístěna dočasná dopravní značka upravující 

rychlost pohybu vozidel a strojů po staveništi na 5 km/h.  

- Všichni účastníci výstavby budou dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování 

předpisů BOZP a PO (požární ochrana), kde každý člen stvrdí své proškolení 

podpisem do příslušného tiskopisu. 

- Stavbyvedoucí bude denně dohlížet na dodržování zásad BOZP. 

- Zařízení pro rozvod elektrické energie musí být navrženo pro potřebný odběr 

elektrické energie.  

- Elektrická zařízení budou využívána pouze pro účely, ke kterým jsou určena 

a budou udržována v bezvadném technickém stavu.  

- Všechna elektrická zařízení používána při výstavbě se budou pravidelně 

kontrolovat a revidovat.  

Pro zajištění bezpečnosti a ochranu je podrobněji zpracována kapitola 

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Zde uvádím výčet právních předpisů, 

kterými je potřeba se řídit: 

– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění  

– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění 

– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky  

– Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, v aktuálním znění  

– Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

– Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, v aktuálním znění  
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– Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

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

v aktuálním znění  

– Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení  

– Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  

– Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, aktuálním 

znění  

– Zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, v aktuálním znění   
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Na stavbě budou použity takové materiály, které svým skladováním a použitou 

technologií provádění nebudou škodlivě ovlivňovat životní prostředí. Vzniklé odpady 

na staveništi budou řádně tříděny a odváženy sjednanou společností k recyklaci 

případně na skládku. Výstavbou nesmí dojít ke znečištění spodních vod. Během 

výstavby bude kladen důraz na, co nejmenší vytváření prašnosti a hluku. Nesmí dojít 

ke znečištění zeminy při používání strojů a zařízení, proto budou stroje a zařízení 

pravidelně kontrolovány. Pokud by se i tak stalo, bude zasažená část zeminy 

odebrána a vhodně likvidována.  

Po dokončení staveb budou nezastavěné plochy na předmětných pozemcích 

osázeny zelení, dle již navrženého plánu nesoucí název SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY.  

Tabulka 2.5 – Výčet odpadů vzniklých při výstavbě 

Kód 

odpadu 
Název odpadu Kategorie 

Způsob 

likvidace 

15 01 01 Papírové lepenky a obaly O Recyklace  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N Skládka 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Keramické výrobky O Recyklace 

17 02 01 Dřevo  O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 01 Asfaltové směsi O Skládka 

17 06 04 Izolační materiály neobsahující nebezpečné 

látky 

O Skládka 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 05 06 Vytěžená zemina  O Skládka 

 

Při výstavbě je nutné brát ohled dodržovat následující legislativu: 

- Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v akt. znění 

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v akt. znění 183/2017 Sb.  

- Zákon č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny, v akt. 

znění 403/2020 

 

 

Dále je toto téma detailněji řešeno v kapitole 6 ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY 

NA VÝSTAVBU OBJEKTU X.
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V rámci širších vztahů se zabývám dopravou vybraných zdrojů, které jsou jakýmkoli 

způsobem významné ať už potřebným množstvím pro předmětný objekt, nebo svou 

velikostí či hmotností.  

 

Předmětný pozemek se nachází na ulici U Škol, je to klidné odlehlé místo obce 

Bučovice, která leží cca 35 km od Brna a 20-25 km od Vyškova v závislosti na zvolené 

trase. Samotný příjezd na místo staveniště je možný buď po silnici E50 – ulice 

Slavkovská vedoucí ze Slavkova u Brna, nebo po silnici 431 směrem z Vyškova.  

 

Obrázek 3.1 – Místo stavby 1:10000 m [3] upraveno 

 

Obrázek 3.2 – Místo stavby 1:500 m [3] upraveno 
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Tabulka 3.1 – Výčet řešených zdrojů  

 

Č. Zdroj Místo odběru zdroje 
Vzdálenost od 

místa stavby 

1 Skládka zeminy PEDOP s.r.o. 

Velešovická 1327/36, 683 01 Rousínov 
17,4 km 

2 
Pilotovací 

souprava 
Pilot Servise s.r.o. 

Jundrovská 1303/43, 624 00 Brno 
39 km 

3 Výztuž  Ferostal a.s. 

Zaoralova 2911/15, 628 00 Brno 
29,3 km 

4 Beton TRANSBETON s.r.o. 

Hodějice 397, 684 01 Hodějice 
8 km 

5 Bednící prvky STAVOS Brno a.s. 

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno – Černovice 
31 km 

6 
Prefabrikované 

prvky 
Prefa Brno a.s., závod Kuřim 

Blanenská 1190, 664 34 Kuřim 
46,5 km 

7 
Keramické 

výrobky 
Stavebniny DEK Vyškov 

Brněnská 366/25, 682 01 Vyškov 
19,9 km 

8 Jeřáb  CRANESERVICE BRNO, s.r.o. 

Staré náměstí 33, 619 00 Brno – Přízřenice 
35,5 km 

Obrázek 3.3 – Poloha řešených zdrojů [3] upraveno 
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V rámci širších dopravních vztahů byla prozkoumána průjezdnost tras jednotlivých 

vozidel dopravující daný zdroj.  

Při posuzování závisí zejména na délce, výšce a hmotnosti vozidla. K posouzení 

poloměrů dopravních tras vozidel byla využita tabulka z normy ČSN 73 610, která 

uvádí nejmenší možný a doporučené poloměry kružnicových oblouků dle druhu 

vozidla viz níže.  

Tabulka 3.2 – Nejmenší poloměry kružnicových oblouků podle druhu vozidel v metrech [4] 

BODY ZÁJMU 

Body zájmu budou vždy znázorněny v mapách navržených tras a vyhodnoceny 

v tabulkách jednotlivých tras. Protože zájmové body dopravních tras jsou často 

shodné s jinými dopravními trasami jsou tyto body graficky znázorněny v kapitole 

2.4 Grafické znázornění bodů zájmů.  

Poloměry otáčení jednotlivých zájmových bodů byly změřeny, zatížitelnost mostů a 

výšky podjezdů byly zjištěny z mapové aplikace Silniční a dálniční síť v ČR. 
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Přebytečná vytěžená zemina bude odvážena na skládku firmy PEDOP s.r.o. na 

adresu Velešovická 1327/36, Rousínov. Toto místo je vzdáleno od staveniště 

cca 17 km, v závislosti na zvolené trase. Doprava zeminy bude nákladním 

automobilem o délce 8 m a výšce 3,5 m. Nejkratší trasa do Rousínova vede přes 

Křižanovice – Slavkov u Brna – Slavíkovice.   

 

Obrázek 3.4 – Dopravní trasa zeminy s body zájmu [3] upraveno 

VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÝCH BODŮ 

Jednotlivé body zájmu jsou vypsány v následující tabulce. 

Tabulka 3.3 – Hodnocení zájmových bodů pro trasu odvozu zeminy 

Zájmový 

bod 

Popis bodu Poloměr 

otáčení 

[m] 

Podjezdná 

výška  

/zatížitelnost 

 

Vyhoví / 

nevyhoví 

A Nájezd na ul. Slavkovská z ul. 

Příhon  

8 m  vyhoví 

B Most č. 50-015  - 70 t* 

- 116 t 

226 t 

vyhoví 

C Odbočení z ul. Bučovická na 

Tyršovu 

12 m  vyhoví 

D Ostrá zatáčka na silnici č. 0476 15 m  vyhoví 

E Ostrá zatáčka na silnici č. 0476 18 m  vyhoví 

* 70 t – normální, 116 t – výhradní, 226 t – výjimečná zatížitelnost 

 

Na této trase bylo spatřeno několik zájmových bodů, které byly posouzeny. Žádný 

z bodů není považován za nevyhovující, proto navržená trasa vyhoví.  
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Vrtná souprava bude dovezena z firmy PILOT SERVISE s.r.o., která je dodavatelem 

vrtaných pilot. Adresa zmíněné společnosti je Jundrovská 1303/43, 624 00 Brno. Pro 

přemístění stroje bude použit tahač SCANIA P 360 6x2 s valníkovým návěsem 

Goldhofer STZ.  

- Hmotnost tahače 25,5 t 

- Hmotnost podvalníku 17,5 t  

- Přepravní hmotnost vrtné soupravy 47 t 

 CELKEM jízdní souprava = 25,5 t + 17,5 t + 47 t = 90,0t 

Dle vyhlášky č. 209/2018 Sb. O hmotnostech a spojitelnosti vozidel jsou povoleny 

jízdní soupravy motorového vozidla s návěsem do hmotnosti 48 t, do délky 16,50 m, 

pokud tyto hodnoty jsou překročeny jedná se o nadrozměrnou přepravu a je 

potřeba podat žádost k nadrozměrné přepravě. Vzorový formulář pro podání 

žádosti je přiložen na konci této kapitoly. K formuláři je třeba přiložit navrženou 

dopravní trasu.  

 

Obrázek 3.5 – Dopravní trasa pilotovací soupravy s body zájmu [3] upraveno 
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VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÝCH BODŮ 

Jednotlivé body zájmu jsou vypsány v následující tabulce. 

Tabulka 3.4 – Hodnocení zájmových bodů pro trasu přepravy pilotovací soupravy 

Zájmový 

bod 

Popis bodu Poloměr 

otáčení 

[m] 

Podjezdná 

výška  

/zatížitelnost 

 

Vyhoví / 

nevyhoví 

F Nájezd z E41 na D1 55 m  vyhoví 

G Most č. 52 009 2  - 40 t* 

- 78 t 

- 201 t 

vyhoví 

H Most č. 50 006  - 50 t** 

- 130 t 

- 420 t 

vyhoví 

I Odbočení na ul. Vyškovská 15 m  vyhoví 

J Ostrá zatáčka na ul. Vyškovská 18 m   vyhoví 

* 40 t – normální, 78 t – výhradní, 201 t – výjimečná zatížitelnost 
**50 t – normální, 130 t – výhradní, 420 t – výjimečná zatížitelnost 

 

Mosty zmíněné v tabulce nevyhoví na normální zatížitelnost, avšak vyhoví na 

výhradní či výjimečnou zatížitelnost, k tomuto bude třeba vyjádření Ředitelství silnic 

a dálnic ČR. Jedná se o nadrozměrnou přepravu, proto bude podána žádost a 

následně by se trasa upravila dle jejich požadavků.  
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Veškerá výztuž potřebná k realizaci stavby bude dovážena z firmy Ferostal a.s. se 

sídlem v Brně na ulici Zaoralova 15. Společnost je vzdálena od místa stavby cca 

29 km. Doprava bude zajištěna nákladním automobilem s návěsem délky 14,0 m. 

Navržená trasa dopravy výztuže je znázorněna na obrázku níže spolu s body zájmu.  

 

Obrázek 3.6 – Dopravní trasa výztuže s body zájmu [3] upraveno 

VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÝCH BODŮ 

Jednotlivé body zájmu jsou vypsány v následující tabulce. 

Tabulka 3.5 – Hodnocení zájmových bodů pro trasu dopravy výztuže na místo stavby  

Zájmový 

bod 

Popis bodu Poloměr 

otáčení 

[m] 

Podjezdná 

výška  

/zatížitelnost 

 

Vyhoví / 

nevyhoví 

K Nájezd na E50 20 m  vyhoví 

H Most č. 50 006  - 50 t** 

- 130 t 

- 420 t 

vyhoví 

J Ostrá zatáčka na ul. Vyškovská 18 m   vyhoví 

L Odbočení z ul. Vyškovská na ul. 

U Škol 

20 m   vyhoví 

**50 t – normální, 130 t – výhradní, 420 t – výjimečná zatížitelnost 

 

Na trase bylo shledáno několik bodů zájmů, které se ukázaly jako vyhovující, proto 

navržená je vhodná k přepravě výztuže.   
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Dodávky čerstvé betonové směsi budou zajišťovány z betonárny TRANSBETON s.r.o. 

vzdálenou 8 km od místa stavby. Čerstvá betonová směs bude dovážena 

autodomíchávačem MAN TGS 8x4 o délce 9,1 m a o celkové hmotnosti 32 t. 

 

Obrázek 3.7 – Dopravní trasa čerstvé betonové směsi s body zájmu [3] upraveno 

VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÝCH BODŮ 

Jednotlivé body zájmu jsou vypsány v následující tabulce. 

Tabulka 3.6 – Hodnocení zájmových bodů pro trasu dopravy betonu na místo stavby 

Zájmový 

bod 

Popis bodu Poloměr 

otáčení 

[m] 

Podjezdná 

výška  

/zatížitelnost 

 

Vyhoví / 

nevyhoví 

M Most č. 50-016  - 32 t* 

- 80 t 

- 196 t 

vyhoví 

I Odbočení na ul. Vyškovská 15 m  vyhoví 

J Ostrá zatáčka na ul. Vyškovská 18 m   vyhoví 

L Odbočení z ul. Vyškovská na ul. 

U Škol 

20 m   vyhoví 

*32 t – normální, 80 t – výhradní, 196 t – výjimečná zatížitelnost 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že navržená trasa pro dopravu čerstvé betonové 

směsi vyhoví.   
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Bednící prvky pro bednění stěn, pilířů a stropů budou zapůjčeny firmou 

STAVOS Brno a.s. se sídlem v Brně – Černovicích na ulici U Svitavy.  

 

Obrázek 3.8 – Dopravní trasa bednění s body zájmu [3] upraveno 

VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÝCH BODŮ 

Jednotlivé body zájmu jsou vypsány v následující tabulce. 

Tabulka 3.7 – Hodnocení zájmových bodů pro trasu dopravy bednících prvků 

Zájmový 

bod 

Popis bodu Poloměr 

otáčení 

[m] 

Podjezdná 

výška  

/zatížitelnost 

 

Vyhoví / 

nevyhoví 

I Odbočení na ul. Vyškovská 15 m  vyhoví 

J Ostrá zatáčka na ul. Vyškovská 18 m   vyhoví 

L Odbočení z ul. Vyškovská na ul. 

U Škol 

20 m   vyhoví 

N Nájezd na E50    vyhoví 

O Podjezd č. 50-005.1  5,69 m  vyhoví 

P Podjezd č. D1-251.1 - Rohlenka  5,39 m vyhoví 

 

Bylo shledáno několik bodů zájmu, které jsem označila za vyhovující, proto navržená 

trasa dopravy bednění na stavbu vyhoví.  
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Prefabrikované schodišťová ramena, podesty a balkónové desky budou dovezeny 

ze společností Prefa Brno a.s., ze závodu v Kuřimi. Prefabrikáty budou dovezeny na 

nákladním automobilu s návěsem. 

 

Obrázek 3.9 – Dopravní trasa prefabrikovaných prvků s body zájmu [3] upraveno 

VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÝCH BODŮ 

Jednotlivé body zájmu jsou vypsány v následující tabulce. 

Tabulka 3.8 – Hodnocení zájmových bodů pro trasu dopravy prefabrikovaných prvků 

Zájmový 

bod 

Popis bodu Poloměr 

otáčení 

[m] 

Podjezdná 

výška  

/zatížitelnost 

 

Vyhoví / 

nevyhoví 

J Ostrá zatáčka na ul. Vyškovská 18 m   vyhoví 

L Odbočení z ul. Vyškovská na ul. 

U Škol 

20 m   vyhoví 

O Podjezd č. 50-005.1  5,69 m  vyhoví 

P Podjezd č. D1-251.1 - Rohlenka  5,39 m vyhoví 

R Podjezd č. 43-001.1 - Sportovní  5,20 m vyhoví 

 

Na této trase bylo spatřeno několik zájmových bodů, které byly posouzeny. Žádný 

z bodů není považován za nevyhovující, proto navržená trasa vyhoví.  
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Veškeré keramické tvárnice potřebné k výstavbě budou dováženy na návěsové 

soupravě ze Stavebnin DEK ve Vyškově.  Návěsová souprava viz kapitola 5 NÁVRH 

HLAVNÍCH STROJNÍCH SESTAV. 

 

Obrázek 3.10 – Dopravní trasa dodávky keramických tvárnic s body zájmu [3] upraveno 

VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÝCH BODŮ 

Jednotlivé body zájmu jsou vypsány v následující tabulce. 

Tabulka 3.9 – Hodnocení zájmových bodů pro trasu dopravy keramických tvárnic 

Zájmový 

bod 

Popis bodu Poloměr 

otáčení 

[m] 

Podjezdná 

výška  

/zatížitelnost 

 

Vyhoví / 

nevyhoví 

L Odbočení z ul. Vyškovská na ul. 

U Škol 

15 m   vyhoví 

S Odbočení ze silnice 430 na 4314 15 m  vyhoví 

T Most č. 4314-1.A  - 49 t* 

- 130 t 

- 230 t 

vyhoví 

U Podjezd č. 43-001.1 - Sportovní  5,20 m vyhoví 

*49 t – normální, 130 t – výhradní, 230 t – výjimečná zatížitelnost 

Bylo shledáno několik bodů zájmu, které jsem označila za vyhovující, proto navržená 

trasa dopravy keramických výrobků na stavbu vyhoví. 
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Navržený věžový jeřáb bude zapůjčen u firmy CRANESERVICE BRNO, s.r.o. 

 VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÝCH BODŮ 

Jednotlivé body zájmu jsou vypsány v následující tabulce. 

Tabulka 3.10 – Hodnocení zájmových bodů pro trasu dopravy věžového jeřábu 

Zájmový 

bod 

Popis bodu Poloměr 

otáčení 

[m] 

Podjezdná 

výška  

/zatížitelnost 

 

Vyhoví / 

nevyhoví 

I Odbočení na ul. Vyškovská 15 m  vyhoví 

J Ostrá zatáčka na ul. Vyškovská 18 m   vyhoví 

V Odbočení z Moravanské ulice na 

Vídeňskou 

30 m  vyhoví 

W Most č. D1-242.1  - 31 t* 

- 75 t 

- 143 t 

vyhoví 

H Most č. 50 006  - 50 t** 

- 130 t 

- 420 t 

vyhoví 

* 31 t – normální, 75 t – výhradní, 143 t – výjimečná zatížitelnost 
**50 t – normální, 130 t – výhradní, 420 t – výjimečná zatížitelnost 

 

 

Bylo shledáno několik bodů zájmu, které jsem označila za vyhovující, proto navržená 

trasa dopravy věžového jeřábu na stavbu vyhoví. 

 

Obrázek 3.11 – Dopravní trasa věžového jeřábu s body zájmu [3] upraveno 



66 

 

 

 

Obrázek 3.12 – Zájmový bod A – Nájezd na ulici Slavkovská z ul. Příhon – Bučovice [3] upraveno 

 

Obrázek 3.13 – Zájmový bod B – most č. 50-015 po silnici E50 [5] upraveno 
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Obrázek 3.14 – Zájmový bod C – Odbočení z ul. Bučovická na ul. Tyršova (Slavkov u Brna) [3] 

upraveno 

 

Obrázek 3.15 – Zájmový bod D – Ostrá zatáčka na silnici č. 0476 [3] upraveno 
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Obrázek 3.16 – Zájmový bod E – Ostrá zatáčka na silnici č. 0476 [3] upraveno 

Obrázek 3.17 – Zájmový bod F – nájezd z E41 na D1 [3] upraveno 
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Obrázek 3.18 – Zájmový bod G – Most přes ulici Vídeňská [5] upraveno 

Obrázek 3.19 – Zájmový bod H – Most v obci Holubice [5] upraveno 

Obrázek 3.20 – Zájmový bod I – Odbočení z ulice Slavkovská na ulici Vyškovská [3] upraveno 
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Obrázek 3.21 – Zájmový bod J – Ostrá zatáčka v Bučovicích na ulici Vyškovská [3] upraveno 

Obrázek 3.22 – Zájmový bod K – nájezd na E50 [3] upraveno 
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Obrázek 3.23 – Zájmový bod L – Odbočení na ul. U Škol [3] upraveno 

 
Obrázek 3.24 – Zájmový bod M – most č. 50-016 v obci Marefy [5] upraveno
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Obrázek 3.25 – Zájmový bod O – podjezd č. 50-005.1 [5] upraveno 

 
Obrázek 3.26 – Zájmový bod P – podjezd č. D1-251.1 [5] upraveno 
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Obrázek 3.28 – Zájmový bod S – odbočení ze silnice 430 na silnici III. třídy 4314 [3] upraveno

Obrázek 3.27 – Zájmový bod T – most č. 4314-1.A [5] upraveno
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Obrázek 3.29 – Zájmový bod V –Odbočení z Moravanské ulice na Vídeňskou [3] upraveno

Obrázek 3.30 – Zájmový bod W – most č. D1-242.1 [5] upraveno 

 



75 

 

 

 

Obrázek 3.31 – Žádost k přepravě nadrozměrného nákladu [41]
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Řešené území se nachází v lokalitě navržené k zastavění na okraji obce 

Bučovice, vzdálené cca 35 km od Brna a cca 20 km z Vyškova. Příjezd na předmětný 

pozemek je možný po silnici E50 – ulice Slavkovská následně po ulici Příhon, nebo 

po silnici 431 směrem z Vyškova a poté na ulici U Škol.  Řešený objekt SO 01.X se 

nachází na jižní straně pozemku. 

 

Obrázek 4.1 – Místo stavby 1:500 m [3] upraveno 

 

Obrázek 4.2 – Umístění řešeného objektu SO 01.X [3] upraveno 
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Řešený stavební objekt je jeden ze dvou bytových domů liniového charakteru 

nacházející se jižní straně předmětných pozemků. Jedná se o třípodlažní dům 

s částečným podsklepením. Objekt SO 01.X je rozdělen na dva dilatační celky. První 

z nich je nepodsklepený a druhý je podsklepený. Podsklepená část je založena 

plošně na prostřednictvím železobetonové desky. Nepodsklepená část je založena 

na pilotách.  

Příčný konstrukční systém je navržen převážně z keramických nosných zdí 

v kombinaci s železobetonovými konstrukcemi v místech s vyšší koncentrací napětí. 

Vodorovné konstrukce budou monolitické ze železobetonu. Zastřešení objektu je 

navrženo jako plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, zatížena vrstvou kačírku. 

 

 

Staveniště se nachází na parcelách č. 1282/75, 1282/81, 1282/76 v katastrálním 

území Bučovice. V rámci výstavby budou využity mimo zmíněné též parcely 

č. 1282/103, 1282/104, 1282/77. Tyto pozemky jsou podmiňující investicí jako směna 

pozemků vlastnictví města Bučovice, z důvodu připojení nového parkoviště ke 

stávajícímu. Náhradou bude část pozemku č. 1282/76, kde budou parkovací stání ve 

prospěch města. Nebude tedy potřeba řešit zábor pozemků.  

Příjezd na staveniště je možný ze směru od Vyškova po ulici U Škol nebo ze směru 

z Brna po ulici Příhon. Staveniště bude průjezdné tzn., že bude samostatný vjezd a 

samostatný výjezd. Pro zamezení vstupu nepovolaným osobám bude zařízení 

staveniště oploceno dočasným oplocením výšky 2 m. Oplocení bude doplněno 

v místech vjezdů a výjezdu o uzamykatelné brány šířky stejné jako je staveništní 

komunikace, která činí 4 m.  Staveništní komunikace bude vytvořena z recyklované 

stavební drtě. 

Zázemí staveniště bude vybudováno mobilními kontejnery, které budou napojeny 

na dočasné staveništní sítě. K dispozici budou buňky šatnové, administrativní, 

skladové a sanitární.  

Během výstavby bude vznikat stavební odpad, se kterým bude nakládáno dle 

zákona č. 541/2020 Sb. K tomuto nakládání jsou navrženy kontejnery na tříděný 

staveništní odpad a popelnice pro komunální odpad. Třídění odpadů a nakládání 

s nimi je řešeno v kapitole 6 ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

OBJEKTU SO 01.X. 

Grafické zpracování návrhu staveniště se nachází v přílohách B.1 ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – HRUBÉ SPODNÍ STAVBY, B.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÉ VRCHNÍ 

STAVBY, B.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – DOKONČOVACÍ PRÁCE. 
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Doprava na staveniště bude probíhat po silnicích I., II., III. třídy, po dálnici D1 a po 

místních komunikacích v okolí staveniště. Mimostaveništní doprava je řešena 

v rámci kapitoly 3 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS, kde jsou navrženy dopravní 

trasy pro zásadní materiály a stroje potřebné na stavbě.  Vjezd na staveniště bude 

z přilehlé ulice U Škol, která je téměř celá v zóně omezující rychlost 

na 30 km/h, z důvodu nedaleké základní školy a stávající bytové zástavbě. Proto 

bude třeba dbát na zvýšenou opatrnost při cestě na staveniště ze směru z Vyškova. 

Cesta po ulici Příhon vedoucí kolem garáží není nijak omezena, avšak není vhodná 

pro větší vozidla. 

Mimostaveništní doprava se týká dopravy veškerých zdrojů potřebných k výstavbě. 

Jedná se o dopravu pracovníků, strojů a materiálu. Pro osobní automobily 

pracovníků je navrženo dočasné parkoviště ležící po levé straně po vjezdu na 

staveniště viz výkres zařízení staveniště. Stroje se na místo realizace dopraví buď po 

vlastní ose nebo v případě, kdy toto není možné např. stroje s pásovým podvozkem 

budou přepraveny vhodnou dopravní mechanizací. Dále drobnější stroje, pracovní 

zařízení, materiály apod. budou také přepraveny vhodným dopravním prostředkem.  

 

Horizontální doprava na staveništi bude probíhat po zřízených staveništních 

komunikacích z hutněného betonového recyklátu. Tato dočasná staveništní 

komunikace bude navazovat na stávající místní komunikaci.  

Vertikální doprava materiálu na staveništi bude zajištěna věžovým jeřábem 

SAEZ TL 505 5T. Doprava čerstvé betonové směsi na místo určení bude zajištěna 

autočerpadlem, v případě betonáže menších konstrukcí např. sloupů bude čerstvá 

betonová směs přepravována pomocí bádie a věžového jeřábu. Zbudování zázemí 

pro zaměstnance včetně potřebných skladů z mobilních kontejnerů bude zajištěno 

nákladním automobilem s hydraulickou rukou, kterým disponuje firma zapůjčující 

mobilní buňky.  

Při provádění dokončovacích prací bude vertikální dopravu zajišťovat stavební výtah.  

 

Součástí realizovaných staveb jsou přípojky k inženýrským sítím jejich prodloužení a 

přeložky. K částečnému vybudování těchto sítí dojde již před realizací objektu 

SO 01.X, aby je bylo možné využít pro účely zařízení staveniště.  

 

Staveništní rozvod vody bude zajištěn z nově prodlouženého vodovodního řadu 

HDPE DN100 ukončeného vodoměrnou šachtou u objektu SO 01.Y. Nově 

vybudovaná vodoměrná šachta bude sloužit jako nápojný bod a bude opatřena 

vodoměrem. 
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Staveništní vodovodní síť bude vedena k hygienickému zázemí pracovníků a 

k odběrným místům, která budou zřízena za účelem výroby, případně čištění 

pracovních prostředků. Plastové vodovodní potrubí bude vedeno v nezámrzné 

hloubce. Délka potrubí činí cca 57 m.  

 

Staveništní kanalizace bude také napojena na nově vybudovanou splaškovou 

kanalizaci investičních objektů. Současné potrubí splaškové kanalizace nevyhoví, 

proto bude nutné provést přeložku a následně prodloužení PP SN12 DN250 až do 

místa kanalizační šachty vyskytující se vedle budoucího bytového domu Y. 

Staveništní kanalizace se napojí na tuto nově vybudovanou kanalizační šachtu.  

Splaškové vody ze sanitární buňky budou vedeny v plastovém potrubí v zemi. Délka 

potrubí činí cca 10 m.  

 

V případě napojení staveniště na elektrickou energii nebude ze sloupku nedaleko 

staveniště. Místo napojení je patrné z výkresů zařízení staveniště. V pozdějších 

etapách bude staveniště zásobováno elektrickou energií z budoucí trafostanice, 

která je dodávkou zprostředkovatele sítě.  

Hlavní rozvaděč, který bude opatřen elektroměrem, bude umístěn těsně za hranicí 

oplocení staveniště. Z hlavního rozvaděče bude vedení napojeno na podružné 

rozvaděče, které budou rozmístěny dle potřeby. Elektrická energie bude vedena 

v zemi v plastových chráničkách.  

 

 

Pro návrh dimenze vodovodního potrubí je třeba nejprve stanovit potřebu vody na 

staveništi, která je spočítána v následujících tabulkách. Při návrhu je uvažováno 

s dobou maximálního možného odběru vody, do které jsem zahrnula ošetřování 

betonové konstrukce, přípravu malty pro zdění, čištění pracovních pomůcek a 

hygienu pracovníků.  

 

Tabulka 4.1 – Stanovení spotřeby vody pro provozní účely 

PROVOZNÍ ÚČELY Množství Norma odběru Spotřeba vody 

Ošetřování betonu 135 m3 20 l/m3 2700 l/den 

Výroba malty 2 m3 150 l/m3 300 l/den 

Čištění pracovních pomůcek - - 40 l/den 

Celkem    Sv  = 2890 l/den 

 

Voda nezbytná pro provizorní účely Qa 

  𝑄𝑎 =
𝑆𝑣∗𝑘𝑛

𝑡∗3600
   =  

2700∗1,5+340∗2,0

8∗3600
 =   0,17 l/s  
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Tabulka 4.2 – Stanovení spotřeby vody pro hygienické účely 

HYGIENICKÉ ÚČELY Množství  Počet pracovníků Spotřeba vody 

Sprchování  45 l/os 17 + 3 THP 945 l/den 

Ostatní 40 l/os 17 + 3 THP 840 l/den 

Celkem    Sp  = 1785 l/den 

 

Voda pro hygienické účely Qb 

  𝑄𝑏 =
𝑆𝑝∗𝑘𝑛

𝑡∗3600
    =  

1785∗2,7

8∗3600
 = 0,17 l/s 

 
 

Potřeba vody pro ZS: 

Q = Qa+ Qb = 0,15 + 0,17 = 0,34 l/s 

 

Legenda:  

Sv  spotřeba vody pro výrobní účely za den [l] 

Sp  spotřeba vody pro hygienické účely za den [l] 

kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru  

(technologický provoz 1,5; provozní provoz 2,0 hygienický provoz 2,7) 

t čas, po který je voda odebírána [h] [2] 

 

Tabulka 4.3 – Tabulka pro stanovení dimenzí staveništních rozvodů 

výpočtový průtok Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,5 

počet výtokových 

jednotek 
1 2 6 20 40 120 380 800 2110 

D 

palec 

["] 
1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 

mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

Dle počtu výtokových jednotek (12 výtokových jednotek pro hygienické účely, 2 pro 

provozní) a dle stanovené potřeby vody 0,32 l/s na staveništi jsem navrhla potrubí 

DN25 s průtokem 0,65 l/s. Tento návrh zhodnotí příslušný specialita.  

Nejbližší hydrant určený pro hasební účely se nachází nedaleko staveniště (cca 350 

m). Tento nadzemní hydrant se nachází na souřadnicích JTSK: X 1168136.45, 

Y 570247.70. Návrh požární vody je třeba provést ve spolupráci s příslušným 

odborníkem požární ochrany. Pro návrh potřeby požární vody se využívá norma 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. Stupeň 

požární bezpečnosti požárních úseků závisí, dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost 

staveb, na velikosti požárního zatížení a na výšce objektu. Objekty ZS jsou obvykle 

zařazeny mezi I. a III. stupněm. [2] 
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Tabulka 4.4 – Stanovení potřeby elektrické energie – stroje 

Stavební stroj Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Věžový jeřáb 18,5 2 37 

Svářecí invertor 4,5 2 9,0 

Stolní pila  4,0 1 4,0 

Ruční kotoučová pila 1,7 1 1,7 

Ponorný vibrátor 2,0 2 4,0 

Vibrační lišta 1,1 2 2,2 

Uhlová bruska 0,8 1 0,8 

Příklepová vrtačka 1,8 2 3,6 

Kontinuální míchačka 4,0 1 4,0 

celkem 66,3 

Tabulka 4.5 - Stanovení potřeby elektrické energie – spotřebiče 

Spotřebič Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Varná konvice 2,2 3 6,6 

Mikrovlnná trouba 1,1 2 2,2 

Lednice  0,3 2 0,6 

celkem 9,4 

Tabulka 4.6 - Stanovení potřeby elektrické energie – vytápění 

Vnitřní vytápění Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Kanceláře 2,0 6 12,0 

Šatny 2,0 3 6,0 

Hygienické zázemí 2,0 2 4,0 

celkem 22,0 

Tabulka 4.7 - Stanovení potřeby elektrické energie – vnitřní osvětlení 

Vnitřní osvětlení Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Kanceláře 0,036 11 0,396 

Šatny 0,036 6 0,216 

Hygienické zázemí 0,036 2 0,072 

celkem 0,68 

Tabulka 4.8 - Stanovení potřeby elektrické energie – vnější osvětlení 

Vnější osvětlení Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Staveništní osvětlení  0,050 6 0,30 

celkem 0,30 
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Zdánlivý příkon: 

𝑆 =  1,1√(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2  

𝑆 =  1,1√(0,5 ∗ 66,3 + 0,8 ∗ (22,0 + 0,68) + 1,0 ∗ 0,30)2 + (0,7 ∗ 66,3)2 = 𝟕𝟔, 𝟑𝟒 𝒌𝑾 

Legenda: 

1,1…koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 

0,5; 0,8; 0,7… koeficienty náročnosti [2] 

 

Minimální příkon elektrické energie pro staveniště je 76,34 kW.
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Objekty zařízení staveniště jsou dočasné objekty sloužící k provádění a řízení stavby. 

Zřizují se k provozním, výrobním a hygienickým účelům. Všechny navržené objekty, 

které budou popsány níže jsou k nalezení ve výkresech zařízení staveniště.  

 

Mobilní oplocení staveniště 

Celý obvod staveniště bude oplocen dočasným mobilním oplocením, aby bylo 

zamezeno vniknutí nepovolaným osobám. Výška navrženého oplocení činí 2 m.  

Oplocení bude z drátěných polí, která budou navzájem spojena systémovými 

spojkami a osazena do betonových nebo plastbetonových podstavců. Oplocení 

bude opatřeno stínící tkaninou, z důvodu ochrany proti prachu stávající zástavby. 

Část oplocení bude opatřena deskami z překližek, které omezí šíření hluku k trvalé 

zástavbě. Tato část je patrná ve výkresech zařízení stavenišť. V místě vjezdu a 

výjezdu bude oplocení opatřeno o uzamykatelné brány v min. šířce 4 m. Na branách 

budou viset tabulky s hlavními údaji o stavbě a o všech zákazech a upozorněních 

týkající se staveniště.  

Parametry drátěného oplocení:  

- Průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

- Rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

- Povrchová úprava: žárový zinek 

 

Délka drátěného oplocení = 506 m => cca 170 plotových dílů 

 

Staveništní komunikace 

Pro účely zásobování staveniště materiálem bude zřízena jednosměrná staveništní 

komunikace z hutněného betonového recyklátu šířky 4 m. Komunikace je navržena 

v převážné míře v místech, kde bude následně realizováno parkoviště pro rezidenty 

domu, proto betonový recyklát nebude muset být z těchto míst odstraněn.  

  

Obrázek 4.3 – Mobilní oplocení drátěné [16] 
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Zpevněné a skladovací plochy staveniště 

Na pozemku se nachází stávající betonové panely o odhadované ploše 78 m2. Panely 

budou ze stávajícího místa odebrány, očištěny a využity k při budování zpevněných 

ploch staveniště. Dále pro zpevněné plochy bude využit betonový recyklát.   

Zpevněné plochy pro dočasné skladování materiálu, zejména keramických tvárnic, 

výztuže, bednění a prefabrikovaných prvků (schodišťová ramena, mezipodesty, 

balkónové desky), budou z betonových silničních panelů. Skladovací plochy se 

nacházejí v blízkosti místa zabudování, vedle staveništní komunikace a v dosahu 

věžového jeřábu.  

Dále budou zpevněné plochy budou z betonového recyklátu a budou využívány pro 

přípravné a čistící práce např. čištění bednění a opatření odbedňovacím přípravkem, 

čištění a vlhčení bádie apod. 

Skladové kontejnery  

Skladové kontejnery budou sloužit k uložení drobného materiálu a nářadí. 

Kontejner bude uzamykatelný a bude napojen na rozvod elektrické energie. 

Skladový kontejner bude osazen na vyrovnaném podloží zpevněném vrstvou 

betonového recyklátu. Umístění kontejnerů je patrné z výkresů zařízení staveniště.  

Parametry: 

- Počet: 3 ks 

- Vnější rozměry:  

• Výška: 2 800 mm 

• Šířka: 2 438 mm 

• Délka: 6 050 mm 

- Celková hmotnost: 1 270 kg  

- Základní vlastnosti: 

• Dvoukřídlá vrata uzamykatelná 

• Bez oken 

• Ocelová podlaha 

• Elektroinstalace s osvětlením 

Kontejnery na stavební odpad a komunální odpad 

Kontejnery na staveništi budou sloužit k třídění vzniklého staveništního odpadu. Aby 

bylo třídění zajištěno budou na staveništi k dispozici kontejnery zvlášť na stavební 

odpad, keramický odpad, ocelový odpad, betonový odpad, dřevěný odpad a 

nebezpečný odpad. Dále budou na staveništi umístěny plastové kontejnery na 

komunální odpad. Bližší specifikace kontejnerů je v kapitole 6 ENVIROMENTÁLNÍ 

POŽADAVKY NA VÝSTAVBU OBJEKTU SO 01.X. 

  

Obrázek 4.4 – Skladový kontejner [17] 
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Skládka ornice 

V rámci staveniště jsou navrženy dvě skládky ornice. Jedna se nachází na 

jihovýchodním odlehlém místě pozemku a druhá menší skládka se nachází na 

západní straně staveniště. Skládky budou do max. výšky 2 m a budou chráněny 

zatíženou geotextílií, aby v případě nepřiznivých povětrnostních podmínek nedošlo 

k odplavení ornice. Skládka ornice bude na staveništi po celou dobu výstavby a bude 

využita při realizaci terénních a sadových úprav.  

Staveništní rozvaděč  

Hlavní staveništní rozvaděč bude umístěn v těsné blízkosti oplocení staveniště a 

bude vybaven elektroměrem.  

Parametry:  

- Jmenovitý proud: 63 A 

- Krytí: IP 44 

- Zásuvky:  1x 16 A 400 V 5-pólová 

1x 32 A 400 V 5-pólová 

4x 230  

- Uzamykatelný 

Obrázek 4.5 – Staveništní rozvaděč [6] 

 

Jedná se o objekty a zařízení pro výrobu polotovarů a výrobků nezbytných pro 

provedení stavby. Toto místo je vybaveno odběrným místem vody a elektrické 

energie, stavebním zařízením a potřebným materiálem.  

Jedná se zejména o výrobní zařízení přípravy malty pro zdění, která bude 

umístěna v místě provádění. K dispozici bude pytlovaná směs na příslušnou maltu, 

kontinuální míchačka, kolečka k přepravě maltové směsi, zdroj vody a elektrické 

energie. 
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Zázemí pro zaměstnance jako jsou šatny, hygienická zázemí, kanceláře a vrátnice 

budou sestaveny z mobilních kontejnerů. Staveništní buňky budou osazeny na 

vyrovnané podloží zpevněné vrstvou betonového recyklátu.  

Šatny zaměstnanců  

Šatny musí být větratelné, vytápěné a vybavené osvětlením.  Šatny se dimenzují 

následovně:  

- na 1 pracovníka má připadnout 1,25 m2 podlahové plochy 

- slouží-li šatna i ke konzumaci jídla, zvětší se plocha o 0,5 m2 na 1 pracovníka 

- světlá výška místnosti u montovaných objektů musí být min. 2,3 m 

Tabulka 4.9 – Dimenzování šaten pro zaměstnance 

DIMENZOVÁNÍ ŠATEN 

Plocha na 1 osobu  1,75 m2 

Maximální počet osob vyskytující se na staveništi v 1 dni 17 osob 

Potřebná plocha 38,5 m2 

Plocha 1 buňky 13 m2 

Počet buněk 3 ks 

Plocha buněk 39 m2 

Počet navržených kusů:   3 ks 

Vnější rozměry buňky:  6 058 x 2 438 x 2 800 mm (d x š x v) 

Vybavení šaten:  

- el. přípojka 400 V/32 A 

- 2 x zářivkové světlo 2 x 36 W 

- 3 x elektrická zásuvka 

- 1 x elektrické topení 2 kW 

- 1 x velké okno s roletami 

- 1 x zamykatelné dveře 

- dvoudílné uzamykatelné skříňky 

- lavice a stoly 

 

Obrázek 4.6 – Schématický půdorys šatny zaměstnanců [18] 
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Hygienické zázemí 

Zásady návrhu hygienického zázemí zaměstnanců se řídí dle nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci: 

- 1 WC mísa na 10 osob 

- 2 WC mísy na 11-50 osob 

- na každých dalších 50 sob 1 WC mísa 

Obrázek 4.7 – Schéma půdorysu sanitární buňky [7] 

Na staveništi bude 1 sanitární buňka obsahující 4 umyvadla, 2 sprchové kabiny, 

2 WC mísy a 2 pisoáry. Navržené hygienické zázemí je dostačující až 

pro 50 pracovníků. Toto vyhoví pro realizaci hrubé stavby objektu SO 01.X, kdy je 

počítáno s maximálně 17 pracovníky vyskytující se na staveništi v jednom dni.  

Počet navržených kusů:   1 ks 

Vnější rozměry buňky:  6 058 x 2 438 x 2 800 mm (d x š x v) 

Další vybavení sanitární buňky:  

- el. přípojka 400 V/32 A 

- 2 x zářivkové světlo 2 x 36 W 

- 3 x elektrická zásuvka 

- 1 x elektrické topení 2 kW 

- 1 x elektrický bojler 220 l 

- 2 x malé okno na kratší straně buňky 

- 1 x venkovní zamykatelné dveře 

- 3 x vnitřní dveře 
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Administrativní kontejnery 

Pro řízení stavby, provozní přípravu práce kontrolní činnost a nezbytnou 

administrativu bude staveniště vybaveno dočasnými objekty z mobilních 

kontejnerů. Buňka stavbyvedoucího je situována tak, aby měl, pokud možno, 

nejlepší výhled na staveniště. Pro konání kontrolních dnů, dodavatelských 

schůzí apod. bude na staveništi zřízena jednací místnost, která bude složena ze dvou 

mobilních kontejnerů navzájem propojených. Administrativní část bude mít také své 

hygienické zázemí obsahující 1 záchodovou mísu a umyvadlo. Toto zázemí bude 

součástí vrátnice umístěné u vjezdu. 

Kancelářské objekty budou napojeny na elektrickou energii, budou vybaveny 

umělým osvětlením a velkými okny zajišťující přirozené osvětlení a větratelnost 

prostoru.  

Tabulka 4.10 – Výčet objektů administrativní části 

VÝČET OBJEKTŮ ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI 

NÁZEV 

POČET MJ 

MJ 

Č. OBJEKT  PODL. PLOCHA [m2] POČET 

1 

 

KANCELÁŘ STAVBYVEDOUCÍHO 13 m2 1 

2 JEDNACÍ MÍSTNOST (2 propojené buňky) 2x13 m2 2x1 

3 KANCELÁŘ MISTRA 13 m2 1 

 

Počet navržených kusů:   3 ks 

Vnější rozměry buňky:  6 058 x 2 438 x 2 800 mm (d x š x v) 

Vnější rozměry jednací buňky: 6 058 x 4 876 x 2 800 mm (d x š x v) 

Vybavení buněk:  

- el. přípojka 400 V/32 A 

- 2 x zářivkové světlo 2 x 36 W 

- 3 x elektrická zásuvka 

- 1 x elektrické topení 2 kW 

- 1 x velké okno s roletami 

- 1 x zamykatelné dveře 

 

  

Obrázek 4.8 – Schéma půdorysu kanceláře stavbyvedoucího/mistra [18] 
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Vrátnice 

Pro evidenci pohybu osob, dodavatelů a strojů budou zřízeny na staveništi dvě 

vrátnice, a to u vjezdu a výjezdu. V místě vjezdu na staveniště bude vrátnice 

z kombinovaného kontejneru, který bude zároveň sloužit jako hygienické zázemí 

administrativní části.  

Počet navržených kusů:   2 ks 

Vnější rozměry buněk:  3 000 x 2 438 x 2 800 mm (d x š x v) - výjezdová 

     6 058 x 2 438 x 2 800 mm (d x š x v) - vjezdová 

Vybavení vrátnic:  

- el. přípojka 400 V/32 A 

- 2 x zářivkové světlo 2 x 36 W 

- 2 x elektrická zásuvka 

- 1 x elektrické topení 2 kW 

- 1 x velké okno s roletami 

- 1 x zamykatelné dveře 

 

- WC + umyvátko – vjezdová 

Obrázek 4.9 – Schéma půdorysu vrátnice u výjezdu [19] 

Obrázek 4.10 – Schéma půdorysu vrátnice u vjezdu [20] 
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Návrh strojní sestavy je vypracován pro stavebně technologické etapy zemní práce, 

hrubou spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu objektu SO 01.X. Volba strojů je 

s ohledem na maximální produktivitu práce, enviromentální požadavky a 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

 

U návrhu věžového jeřábu pro řešenou objekt X byla rozhodující délka ramene 

jeřábu a samozřejmě jeho únosnost. Poloha jeřábu byla zvolena v závislosti na 

potřebě dosahu ramene jeřábu a s tím související tvar objektu, který je mírně 

zalomený a poměrně dlouhý. V příloze B.5 POROVNÁNÍ ZVEDACÍCH MECHANISMŮ 

jsem srovnala dvě varianty zvedacích mechanismů pro řešený objekt: věžový jeřá a 

mobilní jeřáb.  

Navrhla jsem montovaný věžový jeřáb s horní otočí SAEZ TL 505 5T, který bude 

zapůjčen od společnosti Craneservice Brno, s.r.o. se sídlem v Brně – Přízřenicích. 

Vzdálenost půjčovny od místa stavby je 38 km.  

Tabulka 5.1 – Technické parametry věžového jeřábu, autor 

Technické parametry věžového jeřábu SAEZ TL 505 5T 

Maximální výška háku  40,7 m 

Zvolená výška pro objekt X 24,3 m 

Maximální dosah jeřábu 50 m 

Zvolený dosah jeřábu 35 m 

Maximální nosnost 35 m ramene jeřábu  2000 kg 

Výkon při zvedání 18,5 kW 

Výkon při pojezdu kočky 1,8 kW 

Výkon při otáčení 3,6 kW 

 

Pro posouzení vhodnosti navrženého stanovím v následující tabulce kritická 

břemena – nejtěžší, nejvzdálenější a nejbližší břemeno.  

Tabulka 5.2 – Kritická břemena, autor 

Typ břemene Hmotnost 

[t] 

Vzdálenost  Popis břemene 

Nejtěžší  2,1 t 31 m PREFA schodišťové rameno 

Nejvzdálenější  2,0 t 32 m Bádie s betonem 

Nejbližší 1,1 t 8 m Paleta keramických tvárnic 

Nejtěžším břemenem je prefabrikované železobetonové schodišťové rameno o 

hmotnosti 2,1 t, vzdálené 31 m od věže jeřábu. Nejvzdálenějším břemenem 

s hmotností 2,0 t je bádie s betonem. A nejbližší břemeno je paleta s keramickými 

tvárnicemi o hmotnosti 1,1 t, vzdálená 8 m od věže jeřábu. 
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Jeřáb je schopen přemístit břemeno váhy 2147 kg do vzdálenosti 33 m od věže 

jeřábu. Z toho je patrné, že navržený věžový jeřáb je vyhovující pro daná kritická 

břemena. 

Dále jsem posoudila výšku jeřábu, pro řešený objekt, která je rovněž vyhovující. Daný 

jeřáb SAEZ TL 505 5T bude využit pro potřeby výstavbu řešeného objektu. 

Předpokládaná doba nasazení je 03/2022-11/2022. 

Grafické posouzení viz níže.  

 

 

 

 

Tabulka 5.3 – Tabulka posouzení únosnosti, autor 

Typ břemene 
Hmotnost 

břemene  
Vzdálenost  

Únosnost 

jeřábu v daném 

místě  

Posouzení 

Nejtěžší  2,1 t 31 m 2,3 t vyhoví 

Nejvzdálenější  2,0 t 32 m 2,1 t vyhoví 

Nejbližší 1,1 t 8 m 2,5 t vyhoví 

Obrázek 5.1 – Únosnost jeřábu [22] upraveno 
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Zemní práce budou spočívat v sejmutí ornice, hloubení stavební jámy a pasů a v 

úpravě terénu pro piloty. Tyto zemní práce budou zajištěny subdodávkou firmy 

PEDOP s.r.o., která disponuje stroji pro zemní práce a skládkami zeminy, kde bude 

přebytečná zemina ze stavební jámy odvezena.  

Před realizací vrtaných pilot dojde k úpravě terénu. Pro účely hlubinného zakládání 

bude také třeba vyvrtat 53 pilot v délkách pohybujících se od 3,0 m do 5,0 m. Piloty 

budou o průměru 630 mm. Piloty budou zhotoveny brněnskou společností Pilot 

Servise s.r.o. 

Dále budou prováděny zásypy a obsypy objektu a štěrkopískový podklad betonové 

mazaniny nepodsklepené části objektu.   

 

Obrázek 5.2 – Posouzení výšky jeřábu [22], upraveno
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Skrývka ornice 

Při stanovení potřebného počtu strojů k sejmutí ornice budou použity vstupní 

hodnoty uvedené v tabulce. Následují výpočty teoretických pracovních cyklů rypadla 

a nákladního automobilu, který byl proveden v programu MS Excel.  

Výkonnost rypadla je vypočtena dle vzorce Q = (3600*Vr* kef* kna) /Tr. Normohodina 

rypadla je převrácená hodnota výkonnosti rypadlo-nakladače. 

Tabulka 5.4 - Vstupní hodnoty pro sejmutí ornice 

Vstupní hodnoty  

- objem lopaty rypadlo-nakladače Vr =  1,3 m3 

- výkonnost rypadlo-nakladače Q =  68 m3/h 

- Nh rypadlo-nakladače Nh = 0,01465   

  

- efektivita práce kef =  0,7  - 

- koeficient nakypření kna =  1,25  - 

  

- objem korby Vk =  10 m3 

- vzdálenost skládky   0,2 km 

- rychlost na staveništi v2 =  10 km/h 

Tabulka 5.5 – Výpočet teoretického pracovního cyklu rypadla 

Teoretický pracovní cyklus rypadlo-nakladače/rypadla     

1. nabírání/kopání 20 s 

2. zvednutí lopaty a otočení  10 s 

3. vyklopení  10 s 

4. otočení zpět 10 s 

5. posun 10 s 

  celkem Tr = 60 s 

Tabulka 5.6 – Výpočet teoretického pracovního cyklu nákladního automobilu 

Teoretický pracovní cyklus nákladního automobilu 

1. čas nakládání  tn =  0,16 h 

2. doprava na skládku  ts =  0,02 h 

3. doba vyložení tv =  0,10 h 

4. doprava zpět  ts =  0,02 h 

 celkem  Tt = 0,30 h 

Tabulka 5.7 – Stanovení počtu nákladních automobilů pro výkopové práce 

Počet nákladních automobilů 

n= Tt /tn         

n= 1,88  =2 nákladní automobily 
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Výkop hlavní stavební jámy 

Při stanovení potřebného počtu strojů k výkopu stavební jámy budou použity 

vstupní hodnoty uvedené v tabulce. Následují výpočty teoretických pracovních cyklů 

rypadla a nákladního automobilu, který byl proveden v programu MS Excel.  

Výkonnost rypadla je vypočtena dle vzorce Q = (3600*Vr* kef* kna) /Tr. Normohodina 

rypadla je převrácená hodnota výkonnosti rypadla. 

Tabulka 5.8 – Vstupní hodnoty pro výkop jámy 

Vstupní hodnoty  

- objem lopaty rypadla Vr =  0,8 m3 

- výkonnost rypadla Q =  42 m3/h 

- Nh rypadla Nh = 0,02381   

  

- efektivita práce kef =  0,7  - 

- koeficient nakypření kna =  1,25  - 

  

- objem korby Vk =  15 m3 

- vzdálenost skládky   17 km 

- rychlost na skládku v1 =  50 km/h 

- rychlost na staveniště v2 =  50 km/h 

Tabulka 5.9 – Výpočet teoretického pracovního cyklu rypadla 

Teoretický pracovní cyklus rypadla     

1. nabírání/kopání 20 s 

2. zvednutí lopaty a otočení  10 s 

3. vyklopení  10 s 

4. otočení zpět 10 s 

5. posun 10 s 

  celkem Tr = 60 s 

Tabulka 5.10 – Výpočet teoretického pracovního cyklu nákladního automobilu 

Teoretický pracovní cyklus nákladního automobilu 

1. čas nakládání  tn =  0,36 h 

2. doprava na skládku  ts =  0,34 h 

3. doba vyložení tv =  0,10 h 

4. doprava zpět  ts =  0,34 h 

 celkem  Tt = 1,14 h 

Tabulka 5.11 – Stanovení počtu nákladních automobilů pro výkopové práce 

Počet nákladních automobilů 

n= Tt /tn         

n= 3,17  =4 nákladní automobily 
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Pásový dozer bude sloužit k sejmutí ornice a 

k úpravě terénu pro pilotovací soupravu a 

další práce v místě nepodsklepené části. 

Doba nasazení 03/2022. 

Technické parametry: 

Šířka radlice:   3,246 m  

Objem radlice:  5,8 m3 

Hmotnost radlice:  2,6 t 

Provozní hmotnost:  22,1 t 

 

Rozchod pásů:  1,930 m 

Výška kabiny:   3,172 m 

Délka pásu:   2,964 m 

Šířka dozeru:   2,692 m 

 

Výkon motoru:  161 W 

Hladina hluku:  111 dB 

Hladina hluku v kabině: 76 dB 

 

 

Rypadlo-nakladač bude sloužit k nakládání zeminy na nákladní automobil a 

rozprostření zeminy v místech násypu. Doba nasazení 03/2022 a 05/2022. 

Technické parametry: 

Délka v přepravní poloze: 5,840 m 

Šířka v přepravní poloze:  2,434 m  

Výška v přepravní poloze:  3,780 m 

Provozní hmotnost:  9,257 t 

Maximální hmotnost: 11,5 t 

 

Hmotnost lopaty:  752 kg 

Objem lopaty:  1,2 m3 

 

Výkon motoru:  74 kW 

Obrázek 5.3 – Pásový dozer CAT D6 [24] 

Obrázek 5.4 – Rypadlo-nakladač CAT 434 [8] 
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Obrázek 5.5 – Rypadlo-nakladač CAT 434 [8] 

Rozměry: 

1 – délka stroje    5,840 m 

2 – výška stroje    3,780 m 

18 – šířka stroje    2,434 m 

7 – max. výška dosahu přední lopaty 3,518 m 

14 – max. hloubka dosahu   4,832 m 

16 – dosah od osy otoče    5,660 m 
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Pro výkop hlavní stavební jámy bude použito pásové rypadlo VOLVO 

EC220 s maximálním objemem podkopové lžíce 1,1 m3. Doba nasazení 03/2022. 

Technické parametry:  

Provozní hmotnost:   22 t 

Objem podkopové lžíce:  0,8-1,1 m3 

Šířka podkopové lžíce: 0,12 m 

Hladina hluku:  102 dB(A) 

Rozměry v přepravní poloze: 

Výška:    9,745 m 

Šířka:    3,270 m 

Délka:    3,075 m 

Obrázek 5.7 – Dosah rypadla [25] upraveno 

Obrázek 5.6 – Rypadlo VOLVO EC220 [25] 
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Smykem řízený nakladač bude využit při zásypech nepodsklepené části základových 

pasů zeminou a k vytvoření štěrkopískového polštáře jako podklad pod betonovou 

mazaninu. Doba nasazení 06/2022.  

Sypná hmotnost volně sypaného kameniva fr. 0–16 mm: 1,500 t/m3 

Hmotnost 0,4 m3 kameniva v naloženém stavu = 1,500 x 0,4 = 0,600 t 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost:  3,4 t 

Jmenovitá nosnost:  1,0 t  

Objem lopaty:   0,4 m3 

 

Délka:    3,708 m 

Výška:    2,110 m 

Šířka:    1,676 m 

 

 

 

 

Zemní válec bude využit ke zhutnění terénu pro pojezd pilotovací soupravy, kterým 

disponuje firma dodávající zemní práce PEDOP s.r.o. Doba nasazení 03/2022 a 

05/2022. 

Technické parametry: 

Výkon motoru:  55,4 kW  

Frekvence:   33 Hz 

Odstředivá síla:  135 kN 

Hmotnost:   7,0 t 

 

Délka:    4,425 m 

Šířka:    1,790 m 

Výška:    2,860 m 

  

Obrázek 5.8 – Smykem řízený nakladač [27] 

Obrázek 5.9 – Zemní válec ARS 70 [28] 
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Pro vrtání 53 ks pažených pilot o průměru 630 mm a délkách od 3 do 5 m bude 

sloužit vrtná souprava SOILMEC SR 40, kterou disponuje firma PILOT SERVISE s.r.o. 

se sídlem v Brně. Doba nasazení 04/2022-

05/2022. 

Technické parametry: 

Rychlost vrtání:  7 mm/min 

Maximální hloubka:  61,0 m 

Rychlost soupravy:  2,6 km/h 

Max. kroutící moment: 150 kNm  

Maximální průměr vrtu: 1500 mm 

Motor:    Diesel motor T3/T4 

Výkon:    180 kW 

Hmotnost:   47,0 t 

Rozměry v přepravní poloze:  

Délka:    12,750 m 

Šířka:    2,940 m 

Výška:    3,500 m 

 

 

 

 

Obrázek 5.10 – Vrtná souprava [32] 

Obrázek 5.11 – Přepravní rozměry vrtné soupravy Soilmec SR 30 [32] 
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Nákladní automobil Volvo Tridem bude pro odvoz přebytečné zeminy ze staveniště 

na skládku v Rousínově, a k dovozu štěrkopísku pro štěrkopískové polštáře. Doba 

nasazení se předpokládá nárazově v průběhu 03/2022-06/2022.  

Technické informace:  

Objem korby:  15 m3 

Max. hmotnost: 30 t 

Délka:   9,265 m 

Výška:    3,200 m 

Šířka:   2,490 m 

 

Doprava čerstvé betonové směsi z betonárny v Křižanovicích bude zajišťována 

autodomíchávačem MAN TGS 32. Doba nasazení bude nárazově - v dny betonáže. 

Technické parametry: 

Možný objem betonu:   9 m3 (2,35 t na 1 m3) 

Hmotnost vozidla:   12,0 t 

Nosnost:     20,0 t 

Celková hmotnost:   32,0 t 

Šířka:      2,550 m 

Výška:     4,000 m 

Délka:     8,850 m 

Nástavba:  Stetter AM 9/8 FHC – UltraEco Leichtbau, 

Schwing 

Obrázek 5.12 – Nákladní automobil VOLVO TRIDEM [26] 
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Autočerpadlo bude využito pro betonáž monolitických konstrukcí objektu SO 01.X 

(základová deska, základové pasy, stropní konstrukce). Mobilní čerpadlo jsem zvolila 

z čerpadel, kterými disponuje betonárna, ze které bude dovážena čerstvá betonová 

směs. Pro betonáž základové desky podsklepené části je možné využít menší 

autočerpadlo S31XT s výškovým dosahem 30,50 m a vodorovným dosahem 

26,50 m. Doba nasazení stroje bude nárazově – v dny betonáže. 

Technické parametry: 

Výškový dosah:   35,20 m 

Vodorovný dosah:   31,25 m 

Vodorovný dosah ve výšce 10 m: 29,00 m  

Koncová hadice:   až 4,0 m 

Čerpací výkon:   161 m3/h 

Čerpací tlak:    85 bar 

Potrubí:    DN125 

Počet sekcí:    4 

  

Obrázek 5.13 – Autodomíchavač MAN TGS 32 [30] 
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Rozměry v rozpatkovaném stavu: 

Šířka vpředu:   6,21 m 

Šířka vzadu:   5,70 m 

Délka:    7,12 m 

  

 

  

Obrázek 5.14 – Dosah autočerpadla [31] upraveno 
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Nákladní automobil SCANIA P 360 6x2 bude využit spolu s valníkovým návěsem 

Goldhofer STZ pro dopravu vrtné soupravy na staveniště. Dále poslouží přepravu 

rypadla na staveniště a prefabrikovaných prvků.  

Technické parametry: 

Provozní hmotnost:   25,5 t 

Celková hmotnost:   44,0 t 

Typ pohonu:    6x2 

 

Obrázek 5.15 – Tahač SCANIA P 360 6x2 [9] 

 

Nízkoložný návěs bude součástí jízdní soupravy spolu s nákladním automobilem 

SCANIA P 360 6x2. Tato jízdní souprava bude využita pro transport rypadla. 

Navržený návěs má pevné a teleskopické provedení ložných ploch.  

Technické parametry:  

Počet náprav:    3-5 

Zatížení 1 nápravy:   10-12 t 

Zatížení labutího krku:  18 t 

Podvozek:    s bagrovou prohlubní 
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Obrázek 5.16 – Nízkoložný návěs Goldhofer STZ [10] 

 

Hlubinný návěs bude připojen k tahači SCANIA P 360 6x2 a společně budou tvořit 

jízdní soupravu pro přepravu vrtné soupravy na staveniště.  

Technické parametry:  

Počet náprav:    1-5 

Zatížení 1 nápravy:   12-16 t 

Zatížení labutího krku:  18 t 

Max. úhel řízení:   60° 

Užitné zatížení:   70 t 

 

Obrázek 5.17 – Hlubinný návěs Goldhofer STZ-VP 285 [11] 
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Třínápravový návěs se stavební úpravou bude spolu SCANIA P 360 6x2 sloužit 

k přepravě výztuže, keramických tvárnic, bednících prvků a prefabrikátů.  

Technické parametry: 

Počet náprav:    3 

Zatížení nápravy:   27,0 t 

Zatížení točnice:   12,0 t 

Hmotnost:    5,6 t 

Šířka:     2,55 m 

Délka ložné plochy:   13,62 m   

Šířka ložné plochy:   2,48 m  

Výška bočnic:    1,20 m 

 

Obrázek 5.18 – Třínápravový návěs Schwarzmüller [12] 
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Řešené území má velmi proměnlivé základové poměry, kde se vyskytuje mimo 

jiné i pískovcové skalní podloží. Z již vypracovaného geologického průzkumu nejde 

určit, zda se skalní podloží bude vyskytovat i v místě stavební jámy, proto je pro 

tento případ navrženo hydraulické kladivo Globram RM115.  

Technické parametry: 

Pracovní hmotnost:    1 030 kg 

Průměr nástroje:    114 mm 

Výkon:     1 025 úderů/min 

Provozní tlak:    115-138 bar 

Průtok oleje:    86-126 l/min 

Hmotnost nosiče:   13-22 t 

Výška kladiva:   2 005 mm 

 

 

Vibrační deska GÜDE GRP260 bude využita ke hutnění zásypů a obsypů v místech, 

kde se nedostane vibrační válec. Dále bude sloužit ke zhutnění štěrkopískové vrstvy, 

která bude podkladem pro betonovou mazaninu v nepodsklepené části. Doba 

nasazení 05/2022-06/2022. 

Technické parametry: 

Ocelová hutnící deska:  820x480 mm 

Délka:     1,370 m 

Výška:     1,120 m 

Šířka:     0,645 m 

Hmotnost:    278 kg 

Hladina hluku:   108 dB 

Výkon motoru:   9,7 kW 

Palivo:     benzín 

Velikost palivové nádrže:  6,5 l  

 

  

Obrázek 5.19 – Hydraulické kladivo [23] 

Obrázek 5.20 – Vibrační deska [29] 
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Vibrační pěch Lumag VS-80 S bude využit k hutnění zeminy tam, kde se nedostane 

vibrační deska. Doba nasazení 05/2022-06/2022. 

Technické parametry: 

Výkon:     3,2 kW  

Počet úderů:    700/min 

Odstředivá síla:   10 kN 

Objem nádrže:   2,7 l 

Hladina hluku:   108 dB 

Hmotnost:    92 kg 

 

 

Ponorný vibrátor HERVISA PERLES AV 385 bude využit pro hutnění železobetonových 

konstrukcí – základová deska, stropní konstrukce, pilíře, atiky.  

Technické parametry:  

Příkon:   2,0 kW  

Napětí:   230 V 

Otáčky:   16 000 ot/min 

Délka hadice:   7 m 

Hmotnost:   12,0 kg 

 

 

Plovoucí vibrační lišta HERVISA PERLES RVH200 bude využita při betonáži 

vodorovných konstrukcí. 

Technické parametry: 

Délka lišty:   1,5 m  

Motor:    HONDA GX25 

Zdvihový objem:  25 cm3 

Palivo:    benzin 

Hmotnost:   17,0 kg  

Obrázek 5.21 – Vibrační pěch [36] 

Obrázek 5.22 – Ponorný vibrátor [37] 

Obrázek 5.23 – Vibrační lišta [38] 
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Stolní pila BATTIPAV PRIME 700 bude používána k řezání keramických tvárnic pro 

zdění.  

Technické parametry: 

Výkon:    4 kW 

IP krytí:   54 

Napájení:   400 V 

Rychlost otáček:  1400 ot/min 

Průměr pilového kotouče: 700 mm 

Max. délka řezu:  615 mm 

Max. hloubka řezu:  275 mm 

Hmotnost:   117 kg 

Objem nádrže na vodu: 23-35 l  

 

 

Okružní pila DeWALT DWE560K bude využita pro úpravy bednění apod.   

Technické parametry: 

Výkon:    1,7 kW  

Rychlost otáček:  5500 ot/min 

Průměr kotouče:  184 mm 

Max. hloubka řezu (45°): 42 mm 

Max. hloubka řezu (90°): 65 mm 

Hmotnost:   3,7 kg 

 

 

Úhlová bruska BLACK+DECKER BEG110 bude využita k úpravám výztuže 

keramických tvárnic apod.  

Výkon:    0,8 kW 

Průměr kotouče:  115 mm 

Max. rychlost otáček: 12 000 ot/min  

Typ rukojeti:   nastavitelná 

Hmotnost:   1,7 kg 

  

Obrázek 5.24 – Stolní pila [33] 

Obrázek 5.25 – Kotoučová pila [34] 

Obrázek 5.26 – Úhlová bruska [35] 
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Svařovací invertor SCHEPPACH, WSE900 bude použit pro svařování výztuže 

monolitických konstrukcí.  

Technické parametry: 

Průměr elektrody:  1,6-4,0 mm 

Rozsah svařovacího proudu: 20-160 A 

Napětí:   230 V 

Metoda svařování:  MMA 

Krytí:    IP21S 

 

Kontinuální míchačka M-tec D30 bude sloužit k přípravě malty pro zdění.  

Rozměry:   1,97 x 0,69 x 1,08 m (d x š x v)  

Hmotnost:   220 kg 

Míchací výkon:  30 l/min 

Hnací motor:   4,0 kW 

Napájení:   400 V 

Přípojka vody:  ¾“ 

 

 

 

 

Bádie na beton opatřena gumovým rukávem typu 1016L.10 bude využita pro 

betonáž svislých konstrukcí stěn a pilířů. Bádie je kuželovitého tvaru a je ovládaná 

pákovým mechanismem.  

Technické parametry:  

Typ:    1016L.10 

Objem:   750 l 

Nosnost:   1 800 kg 

Hmotnost:   200 kg 

Výška:    1,60 m 

Délka rukávu:   600 mm 

  

Obrázek 5.27 – Svařovací invertor [39] 

Obrázek 5.28 – Stavební míchačka [40] 

Obrázek 5.29 – Bádie na beton [42] 
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Sloupový tavební výtah GEDA 300 Z/ZP bude sloužit pro přepravu osob a materiálu 

při provádění dokončovacích prací řešeného stavebního objektu. Předpokládaná 

doba nasazení je 10/2022-6/2023. 

Technické parametry: 

Rozměr plošiny:  1,35 x 0,95 m 

Nosnost:   0,3 t/ 3 osoby 

Max. dopravní výška: 50,0 m 

Napájení:   1,7 kW, 220 W 
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Název       Bytové domy u škol, Bučovice 

Místo stavby      Obec Bučovice 

ulice U Škol 

k.ú. Bučovice 

Parcelní číslo     1282/75, 1282/81, 1282/76 

Charakter stavby     novostavba 

Hlavní zpracovatel PD   MAURA s.r.o. 

Skřivanova 334/4 

602 00 Brno – Ponava 

- více viz kapitola 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 

PROJEKTU 

 

Výstavba bytových domů bude prováděna v obci Bučovice na ulici U Škol. Místo 

stavby je v nezastavěném území obce, avšak směrem na východ od řešeného místa 

se nachází drobná bytová zástavba. Jedná se o výstavbu dvou bytových domů X a Y. 

Řešený objekt X má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní.  

Zatížení obou budov je přenášeno do základové půdy prostřednictvím základových 

pasů a vrtaných, pažených pilot. Podsklepená část budovy X je řešena systémem bílé 

vany.  

Svislé konstrukce domů jsou navrženy převážně jako vyzdívané z keramických 

tvárnic, pouze v místech větších koncentrací napětí jsou svislé konstrukce 

monolitické ze železobetonu. Dalšími monolitickými konstrukcemi jsou překlady, 

věnce a stropní desky. Zastřešení je navrženo jako plochá střecha.  

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA     DŮM X  = 888 m2  

       DŮM Y  = 888 m2  

       CELKEM  = 1776 m2 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR    DŮM X  = 7900 m3  

       DŮM Y  = 12100 m3  

       CELKEM  = 20000 m3 
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Certifikace z hlediska udržitelného rozvoje jsou vyjádřením a potvrzením 

mimořádných vlastností budovy. Hodnotí nejen to, jak budova působí na okolí 

během její výstavby a své existence, ale také to, jakou kvalitu nabízí svým uživatelům. 

[13]  

Mezi nejznámější a celosvětově uznávaná certifikační schémata patří BREEAM, 

SBToolCZ a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), na který se 

v této kapitole zaměřím.  

Sedm základních kategorií, které tvoří hodnocení LEED:  

- Hospodaření s vodou  

- Energie 

- Materiál a zdroje 

- Udržitelný rozvoj území 

- Kvalita vnitřního prostředí  

- Inovace 

- Regionální zohlednění [13] 

Proces certifikace skládá ze tří částí:  

1) Registrace, příprava dokumentů a podkladů 

2) Zkompletování dokumentů a podkladů a poté podání žádosti 

3) Certifikační organizace kontroluje a ověřuje splnění daných kritérií, po 

bodovém hodnocení následuje vydání certifikace [14] 

Dle dosažených bodů za různé kategorie se přiděluje daný certifikát takto:  

- ≥ 40 bodů – certifikováno 

- ≥ 50 bodů – stříbrný 

- ≥ 60 bodů – zlatý 

- ≥ 80 bodů – platinový [14]  

Obrázek 6.1 – Druhy certifikátů systému LEED [45] 
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Výčet kreditů, které jsou v následujících kapitolách zpracovány:  

- SS P1 umístění stavby a její vliv na okolí 

- MR C2 management stavebního odpadu 

- IEQ C3 kvalita vnitřního prostředí  

 

Řešené území se nachází v lokalitě navržené k zastavění na okraji obce 

Bučovice, vzdálené cca 35 km od Brna a cca 20 km z Vyškova. Řešený objekt SO 01.X 

se nachází na jižní straně pozemku. 

 

Obrázek 6.2 – Místo stavby [3] upraveno 

 

Skrývka ornice tloušťky 200 mm bude provedena po celém staveništi. Bude 

skladována na staveništi pro zpětné použití při terénních a sadových úpravách. Na 

staveništi jsou určeny dvě místa pro skládku ornice.  

Při skladování ornice je třeba dodržet výšku skladování, která činí 2,0 m, maximální 

45° sklon svahování. Dále je třeba skladovat ornici podélně se svahem pozemku, aby 

byl zajištěn odtok srážkové vody. Ornice bude chráněna proti erozi a dalším 

nepříznivým vlivům geotextilií, která bude zajištěna proti působení větru např. 

zatížena cihlami. Ornice by neměla být skládkována déle jak jeden rok, pokud však 

k tomu musí být přeskládána, aby se nakypřila.  
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Terén v místě staveniště je mírně svažitý. Tento sklon orientovaný zhruba od severu 

k jihu má cca 2 %. Stavební jáma hloubky 3,25 m bude svahovaná (sklon svahu 30°). 

K zabránění erozi půdy vlivem působení deště či větru bude svah chráněn geotextílií.  

 

Veškeré stavební stroje vyskytující se na staveništi budou podrobeny pravidelným 

technickým prohlídkám, kde mimo jiné bude kontrolováno také zda nedochází 

k úniku provozních kapalin. Tímto se bude předcházet znečištění půdy, kanalizace a 

vodních toků. Pokud i přesto dojde k havárii tohoto typu bude na staveništi 

k dispozici sypký sorbent.  

Všechny stroje budou před jejich odjezdem ze staveniště řádně kontrolovány, 

případně mechanicky očištěny, aby nedošlo k znečištění veřejné komunikace. K 

znečištění veřejné komunikace by nemělo dojít, pokud se však tak stane, bude ručně 

nebo mechanicky očištěna. 

Pro vymývání autodomíchávače nebo čerpadla bude na staveništi zřízena 

výplachová vana o půdorysných rozměrech 5 x 5 m. Vana bude vyrobena z překližek 

a hranolů. Bude vystlána nepropustnou plastovou fólií a geotextílií 300 g/m2. Pod 

výplachovou vanou bude plastová fólie přesahující 0,5 m od hrany vany, která zajistí 

ochranu půdy při nežádoucím úniku. Umístění výplachové vany je zřejmé z výkresu 

B.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA. Přebytečná voda se přečerpá a 

předá se výrobci betonové směsi. Zatvrdlý beton ve výplachové vaně se recykluje.  

V těsné blízkosti staveniště se nachází parkoviště bytového domu, kde jsou 2 uliční 

vpusti, které budou opatřeny geotextílií 300 g/m2. Geotextílie bude o rozměrech 

1,5 x 1,5 m a bude vložena pod mříž vpusti tak, aby její konce vyčnívaly ven. 

Následně se přečnívající konce přeloží přes mříž a kanalizace bude takto chráněna 

proti znečištění. Stejně tak budou chráněny vpusti na staveništi. Zároveň v místě, 

kde sousedí staveniště s parkovištěm bude podél oplocení zřízena zábrana 

plastbetonových plotových panelů opatřených geotextílií.  

Obrázek 6.3 – Výřez z výkresu ZS – poloha uličních vpustí, autor 
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V případě výskytu vody ve stavební jámě bude při provádění zemních prací bude ve 

stavební jámě zhotoven žlab, který bude sveden do jímky, kde bude následně 

přebytečná voda odčerpávána.  

Skladování nebezpečných látek typu materiál pro malby, nátěry, nádoby s olejem 

atd. bude v kontejnerech s dvojitým dnem.  

 

Za suchého počasí a při výskytu velkého množství polétavého prachu bude 

staveniště zkrápěno vodou. Sypký materiál bude vhodně skladován, aby 

nedocházelo k jeho šíření při působení větru a bude se na staveništi vyskytovat 

pouze po dobu nezbytně nutnou pro provádění. Bude se pravidelně sledovat stav 

komunikací vyskytující se v těsné blízkosti staveniště, zda není znečištěna. Pokud ke 

znečištění dojde, ihned se zajistí její čištění. Pro řezání různých materiálů budou 

k dispozici takové mechanismy, které zajistí buďto odsávání nebo chlazení vodou 

např.  pro řezání keramických tvárnic bude na staveništi kotoučová pila vybavená 

systémem chlazení kotouče, který eliminuje šíření prachu.  

 

Během výstavby je třeba eliminovat dopad na životní prostředí, proto je nutné dbát 

na minimalizaci a třízení odpadů vznikajících ze stavební činnosti. Veškeré vzniklé 

odpady budou na staveništi třízeny do předem určených kontejnerů.  

Nakládání s odpady se řídíme dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Odpady budou 

zatříděny dle katalogu odpadů vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Tabulka 6.1 - Tabulka odpadů 
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Legenda: 

N – nebezpečný odpad 

O – ostatní odpad 

 

Na staveništi poblíž staveništní komunikace bude pět kontejnerů pro staveništní 

odpad. Kontejnery budou o rozměrech 2,0 m x 3,4 m x 1,5 m (š x d x v), za 

předpokladu vyvážení 1x za měsíc.  Pro komunální odpad budou na staveništi čtyři 

plastové nádoby o objemu 1 100 l na směsný komunální, tříděný plastový, tříděný 

papírový a tříděný skelný odpad. Tyto nádoby budou umístěny poblíž zázemí 

zaměstnanců. Předpokládaná četnost vyvážení komunálního odpadu je 1x za měsíc.  

V níže uvedené tabulce jsou veškeré kontejnery popsány. Dále budou na staveništi 

v místě prováděných prací drátěné kontejnery o objemu 1 500 l, které budou sloužit 

k transportu drobného odpadu z místa provádění ke kontejnerům, kde bude odpad 

roztřízen.  

Tabulka 6.2 – Druhy kontejnerů na staveništi 

DRUHY KONTEJNERŮ 

NÁZEV 

POČET MJ 

MJ 

Č. KONTEJNER DRUH ODPADU OBJEM 

1 

 

Otevřený kovový, nosnost 3 t Keramický odpad 9 m3 

2 Otevřený kovový, nosnost 3 t Ocelový odpad 

48 

 

9 m3 

3 Otevřený kovový, nosnost 3 t Stavební odpad 

 

9 m3 

4 Otevřený kovový, nosnost 3 t Dřevěný odpad 4 m3 

5 Otevřený kovový, nosnost 3 t Betonový odpad 4 m3 

6 Uzavřený plastový černý Směsný komunální odpad 1 100 l 

7 Uzavřený plastový žlutý Tříděný plastový odpad 1 100 l 

8 Uzavřený plastový modrý Tříděný papírový odpad 1 100 l 

9 Uzavřený plastový zelený  Tříděný skelný odpad 1 100 l 

Obrázek 6.5 – Kontejner na staveništní odpad 9 m3 [21] 

Obrázek 6.4 – Kontejner na stavební odpad 4 m3 [21] 
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V areálu staveniště bude zakázáno kouření, mimo vyhrazený prostor. U všech 

vstupů do stavebního objektu budou umístěny značky „Zákaz kouření.“ 

Při delší prodlevě stavebních prací bude zajištěno zabezpečení skladovaného 

materiálu před klimatickými vlivy nebo před znečištění způsobené jinou stavební 

činností. Toto zabezpečení ochrání materiál před jeho degradací či jiným 

znehodnocením.  Všechen materiál potřebný k provádění bude patřičně skladován. 

Materiály budou skladovány na paletách a materiály citlivé na vlhkost (sádrokartóny, 

izolační materiály apod.) budou také řádně zabaleny, aby nedošlo k jejich 

znehodnocení navlhnutím. Dále je také třeba se řídit pokyny od výrobce.  

Při dělení, bourání materiálů, konstrukcí využíváme primárně takové nářadí a 

zařízení, které jsou doplněné o odsávání prachu. Pokud nelze odsávání prachu 

z jakéhokoli důvodu použít, bude zajištěno zamezení šíření prachu pomocí vody. Při 

řezání keramických tvárnic bude použito zařízení se zkrápěním.  

Vzhledem ke charakteru prováděných prací je pravděpodobné překročení 

hygienických limitů hluku v průběhu výstavby. Stavební práce budou prováděné 

v denní době od 7:00 do max. 18:00. Předpokládaná pracovní doba je od 7:00 do 

15:30. V odůvodněných případech např. betonáž může být pracovní doba 

prodloužena do již zmíněných 18:00. Zhotovitel musí požadovat od dodavatelů 

stavebních prací výše hladin akustických výkonů používaných strojů a zařízení. 

Respektive dodavatel musí vyžadovat tyto hodnoty od výrobce daných strojů a 

zařízení. Hygienické limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku. Nejvyšší přípustná hladina hluku 55 dB (A) 

pro denní dobu a 45 dB (A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi 

v návaznosti na druh okolní zástavby.  

Při pracích uvnitř objektu, u kterých vzniká polétavý prach, budou jednotlivé 

místnosti v místech dveřních otvorů, chráněny geotextílií. Takto bude zamezeno 

šíření prachu v rámci objektu. Také budou používány stroje, které šíření prachu 

eliminují. Ve skladu s minerální vatou bude pravidelně větrán. Pracovníci v těchto 

prostorech budou používat OOP – respirátor.  

Zařízení vzduchotechniky budou osazována až po hrubých pracích, aby nedošlo 

k jejich zbytečnému zaprášení. Pokud po instalaci vzduchotechniky budou probíhat 

vnitřní práce, u kterých vzniká prach, je nutné vzduchotechnická zařízení chránit 

např. přelepením stretch fólií.  

Při pracích, kde je využívaná technika se spalovacím nebo vznětovým motorem, je 

třeba tyto prostory pravidelně větrat. 
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Při rozhodování, zda je nutný na staveništi koordinátor BOZP se řídíme dle zákona 

č.  309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

Tabulka 7.1 – Tabulka potřeby koordinátora BOZP 

Koordinátor BOZP je nutný pokud ANO/NE 

1) se na výstavbě bude podílet více zhotovitelů ANO 

2) stavba je na stavební povolení či ohlášení ANO 

3) rozsah prací 

- je delší než 3 dní, přičemž alespoň 1 pracovní den 

bude staveništi pracovat více než 20 pracovníků 

- je větší než 500 osobodní 

ANO 

 

V případě realizace Bytových domů v Bučovicích jsou splněna všechna kritéria pro 

nutnost zajištění koordinátora BOZP. 

 

 

 

Název       Bytové domy u škol, Bučovice 

Místo stavby      Obec Bučovice 

ulice U Škol 

k.ú. Bučovice 

Parcelní číslo     1282/75, 1282/81, 1282/76 

Charakter stavby     novostavba 

Hlavní zpracovatel PD   MAURA s.r.o. 

Skřivanova 334/4 

602 00 Brno – Ponava 

 

Více viz kapitola 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 

PROJEKTU. 
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- Projektová dokumentace ve stupni DPS  

- Závazná stanoviska dotčených orgánů  

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky, v aktuálním znění 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, v aktuálním znění 

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

o úrazu, v aktuálním znění 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v aktuálním znění 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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Na základě NV č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5, Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká 

povinnost zpracovat plán BOZP. Z níže uvedené tabulky je patrné, že při realizaci 

předmětné stavby dojde k výskytu prací a činností, u kterých je zvýšené ohrožení 

života a zdraví, proto je třeba zpracovat plán BOZP. 

Tabulka 7.2 – Výčet prací a činností ohrožující zdraví fyzických osob dle NV č. 591/2006 Sb. 

POVINNOST ZPRACOVAT PLÁN BOZP 

Č. Popis práce Výskyt 

1. 
Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 

sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
NE 

2. 

Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a 

směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při 

výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

NE 

3. 
Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují 

zvláštní právní předpisy. 
NE 

4. 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s 

bezprostředním nebezpečí utonutí. 
NE 

5. 
Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 

než 10 m. 
ANO 

6. 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě zařízení technického vybavení. 
ANO 

7. 

Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 

mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, 

pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

NE 

8. Potápěčské práce. NE 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. NE 

11. 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro 

trvalé zabudování do staveb. 

NE 
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Obrázek 7.1 – Místo stavby [3] upraveno 

 

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ  

Po převzetí staveniště zhotovitel jej zabezpečí proti vstupu nepovolaným osobám, a 

to oplocením výšky 2,0 m. Celé oplocení musí být provedeno tak, aby bylo 

nerozebíratelné tzn. v případě mobilního systému je nutné opatřit místa mezi 

jednotlivými poli bezpečnostními spojkami. Dále vjezdová a výjezdová brána bude 

opatřena zámkem. V době neprovádění prací musí být staveniště uzamčeno. Toto 

bude kontrolováno vždy před zahájením a po ukončení prací. K zajištění 

kontrolovaného pohybu osob na staveništi budou u vjezdu i výjezdu vrátnice s 

personálem. Brány budou opatřeny informační tabulkou s nápisem „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám.“  

SKLADOVÁNÍ 

Potřebný materiál k provádění prací bude uskladňován na místě, které je k tomuto 

určeno. Výška skladování materiálu bude upřesněna stavbyvedoucím v závislosti na 

typu materiálu. Výška skladování se odvíjí od tvaru a vlastností materiálů a na 

způsobu manipulace. 

Nebezpečné látky typu nátěry, odbedňovací přípravky apod. budou řádně uzavřeny 

a skladovány ve skladech na podlážkách ve svislé poloze. 
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OSVĚTLENÍ 

Staveniště bude opatřeno staveništním osvětlením, aby při snížené viditelnosti bylo 

zajištěno bezpečné provádění prací a pohyb na stavbě. Osvětlení se bude vyskytovat 

zejména na jeřábech a stavebních buňkách. Dále se v těsné blízkosti staveniště 

vyskytuje lampa veřejného osvětlení, která také částečně poslouží jako zdroj světla, 

avšak je třeba tuto lampu chránit před mechanickým poškozením, proto bude 

mobilní oplocení staveniště vedeno tak, aby uliční lampa byla mimo staveniště. 

V případě potřeby osvětlení při prací uvnitř stavby budou k dispozici mobilní 

halogenové svítidla spolu se stativy.  

OCHRANNÁ PÁSMA 

Všichni pracovníci budou informování o ochranných pásmech nacházejících se na 

staveništi.  

Část staveniště se nachází v ochranném pásmu vysokého napětí, které se týká 

zejména provozu jeřábu. V příloze zařízení staveniště je ochranné pásmo zaznačeno 

spolu se zakázaným prostorem manipulace jeřábu. V severní části staveništi je 

ochranné pásmo veřejného vodovodu, které činí 1,5 m. 

Před započetím výstavby dojde k přípravě sítí, které bude nutno zajistit proti 

poškození hutněným násypem. Přípojné body budou označeny a zajištěny. Takto 

vzniknou ochranná pásma plynovodu (1,0 m), kanalizace (1,5 m) a vodovodu (1,5 m). 

OPATŘENÍ PŘI NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU 

Požární ochrana bude především spočívat v poučení o dodržování zásad požární 

ochrany. Poučeni musí být všechny osoby vyskytující se na staveništi. O tomto 

poučení se provede záznam a bude součástí stavebního deníku.  

Dále bude staveniště vybaveno přenosnými práškovými hasícími přístroji s hasící 

schopností min. 34 A. Tyto přístroje se budou nacházet ve skladech, šatnách a 

kancelářích na dostupném a dobře viditelném místě, označeném značkou „Hasící 

přístroj.“ V kanceláři stavbyvedoucího se mimo hasícího přístroje bude nacházet 

také požární plán, lékárnička a telefonní čísla na integrovaný záchranný systém. 

Komunikace v okolí staveniště i na staveništi musí být vždy průjezdná.  

Nejbližší hydrant určený pro hasební účely se nachází nedaleko staveniště (cca 350 

m). Tento nadzemní hydrant se nachází na souřadnicích JTSK: X 1168136.45, Y 

570247.70. 

Tlakové nádoby budou skladovány ve vodorovné poloze v příslušném skladu na 

podlaze tak, aby bylo zajištěno jakémukoliv samovolnému pohybu nádob. Optimální 

řešení skladování tlakových láhví je v přepravním vozíku, ve kterém jsou 

přikurtovány. Taktéž v místě provádění musí být zajištěny příslušným 

způsobem, aby nedošlo k samovolnému pohybu láhví.  Na staveništi budou 

maximálně 3 tlakové láhve. Dále se nepředpokládá větší skladování nebezpečných 

a hořlavých látek. 
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Před zimními měsíci je třeba zkontrolovat funkčnost a nezávadnost vytápěcích 

zařízení.  

STAVENIŠTNÍ ROZVODY 

Napojení staveniště bude řešeno většinově na nově vybudované prodloužení 

místních sítí. Jedná se zejména o vodovod a kanalizaci, které bude nutno prodloužit, 

aby se následně mohly realizovat přípojky objektů. Toto prodloužení bude 

realizováno během přípravných prací a bude provedeno pouze do místa revizních 

nebo vodoměrných šachet.  

Veškeré rozvody budou chráněny proti poškození a to chráničkou, únosnými 

přejezdy, hutněným násypem apod.  

Všechny osoby vyskytující se na stavbě budou informovány o umístění hlavního 

uzávěru vody a hlavního vypínače elektrického proudu. Současně budou tyto 

uzávěry řádně označeny.  

ČERPÁNÍ VODY 

Při provádění spodní stavby a veškerých výkopů bude na staveništi ponorné 

čerpadlo, pro případ nutnosti čerpání vody z výkopu.  

VNĚJŠÍ VLIVY NA STAVBU – OTŘESY DOPRAVY, NEBEZPEČÍ POVODNĚ ČI SESUVU 

ZEMINY 

Cesta vedoucí ke staveništi není nijak frekventovaná, proto se nepředpokládají 

otřesy od dopravy. Stavba se nenachází v povodňovém území, ani v území s 

nebezpečím sesuvu půdy.  

ŠIRŠÍ VZTAHY 

Řešené území se nachází klidné lokalitě na kraji obce Bučovice. Vjezd i výjezd na 

staveniště je z ulice U Škol, na kterou lze přijet dvěma způsoby, a to z 

frekventovanější silnice E50 Slavkovská nebo ze silnice II. třídy – 431.  

Na ulici U Škol budou v obou směrech dočasně umístěny dopravní značky „Pozor 

výjezd vozidel ze stavby.“ Zároveň značka zóny upravující rychlost na 30 km/h bude 

přemístěna tak, aby tato zóna byla po celé délce zařízení staveniště, viz příloha 

B.4 SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ V BLÍZKOSTI STAVENIŠTĚ.  

Na tuto úpravu stávajícího svislého dopravního značení IP25a a IP25b bude podána 

žádost k povolení změny stávající pozice. Důvodem požadované změny je nejen 

zajištění bezpečnosti provozu v okolí staveniště v průběhu výstavby, ale také 

následného zajištění bezpečnosti provozu a pohybu rezidentů v okolí nově vzniklých 

bytových domů. Pokud nebude toto stávající dopravní značení na požadované pozici 

v době budování zařízení staveniště, může být dočasně nahrazeno odpovídajícím 

mobilním značením.  

STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 

Pro zajištění bezpečného pohybu vozidel po staveništi je navržena staveništní 

komunikace z recyklované stavební drtě. Tato komunikace musí být opatřena 

příslušnými značkami. 
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U vjezdové brány budou osazeny následující značky: 

- „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“ 

- „Maximální povolená rychlost 5 km/h“ 

U výjezdové brány bude osazena značka:  

- „Stůj, dej přednost v jízdě“  

ŽEBŘÍKY 

Pokud tvoří přístupovou cestu pracovníka žebřík, musí být tento žebřík na obou 

koncích připevněn, sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1 a jeho horní konec musí 

přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m. Za příčlemi musí být volný prostor 

minimálně 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 

prostor alespoň 0,6 m. Po žebříku smí být vynášena/snášena břemena o maximální 

hmotnosti 15 kg. Dále třeba se řídit pokyny výrobce.  

Obrázek 7.2 – Zásady používání žebříků [15] 

ZEMNÍ PRÁCE 

Rizika: 

- Samovolné rozjetí stroje 

- Překlopení stroje 

- Zasažení a zranění pracovníka strojem 

- Zavalení pracovníka zeminou 

- Pád pracovníka do prohlubně nebo do jámy 

Po ukončení či přerušení práce se strojem musí být stroj vždy zajištěn proti 

samovolnému pohybu. Strojník neopouští stroj, dokud není stroj zastaven a zajištěn 

proti nežádoucímu pohybu a dokud není pracovní zařízení přepravní poloze.  

Rovněž musí být stroj zajištěn proti neoprávněnému použití jinou osobou. Stroj 

vykonávající práci se musí na pohybovat v dostatečné vzdálenosti od svahu, aby 

nedošlo k jeho zřícení. Vzdálenost závisí na typu stroje. Obecně platí, že okraje 

výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.  
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Pro jednotlivé stroje budou vymezeny ohrožené prostory, do kterých budou mít 

pracovníci přísný vstup zakázán. Ohrožený prostor je dosahová vzdálenost stroje 

zvětšená o 2 m. Pracovníci budou vybaveni reflexní vestou nebo jiným zvýrazňujícím 

prostředkem.  

Svahovaní výkopů bude provedeno v souladu s požadavky geologa nebo 

geotechnika. Stavební jáma hloubky větší jak 2 m, bude opatřena dvoutyčovým 

zábradlím výšky min. 1,1 m. 

BETONÁŘSKÉ A BEDNÍCÍ PRÁCE 

Rizika: 

- pád z výšky z volných nezajištěných okrajů  

- ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných 

konstrukcí 

- pád částí bednění odbedňovacích dílců na pracovníka 

- ztráta stability autočerpadla/autodomíchávače 

- pád osob z výšky nebo do hloubky při dopravě čerstvé betonové směsi  

- úraz el. proudem ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi 

- negativní působení vibrací vibrátoru při zhutňování 

- zborcení sestavy bednění 

Bednění bude sestavováno dle pokynů výrobce, technologického postupu a 

bednícího plánu. Všechny prvky bednění musí být v dobrém technickém stavu, aby 

nedošlo ke ztrátě stability. Před zahájením montážních prací na systémovém 

bednění budou styčné plochy bednících desek natřeny formovým olejem, který 

zabezpečí vzájemnou celistvost bedněné plochy a chrání bednící dílce před 

nadměrným opotřebením. Před betonáží musí být zkontrolována prostorová 

tuhost, svislost a těsnost bednění. Pro omezení prací ve výšce je vhodné využít 

předmontáž na staveništi v co největší možné míře. Volné okraje bednění, lávek 

apod. je třeba zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu (např. dvoutyčové 

zábradlí se zarážkou u podlahy).  

Všichni pracovníci budou seznámeni s projektovou dokumentací a technologickým 

postupem prací. Čerstvý beton bude dopravován z betonárny na staveniště 

autodomíchávačem, který bude řízen osobou s příslušným řidičským oprávněním. 

Po převzetí dodacího listu bude řidič naveden pověřeným pracovníkem na předem 

určené místo, které musí být rovné (max. přípustný sklon 3°), přehledné a 

dostatečně únosné, aby nedošlo ke ztrátě stability stroje. Před zahájením a v 

průběhu betonáže musí být autodomíchávač zapatkován. V případě transportu 

čerstvého betonu pomocí autočerpadla platí stejné zásady tzn., že musí být na 

přehledném, rovném a dostatečně únosném místě. Také před zahájením a v 

průběhu betonáže musí být autočerpadlo řádně zapatkováno. Vzdálenost 

zapatkování od hrany výkopu musí být minimálně 1,5 m při hmotnosti do 12 t, jinak 
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2 m – platí u svahovaných výkopů. U zajištěných výkopů by tato vzdálenost neměla 

být menší jak 1 m, záleží na typu a velikosti vozidla.  

Před započetím betonáže bude mezi betonářem provádějícím ukládání čerstvého 

betonu a obsluhou autočerpadla domluven způsob jejich dorozumívání.  

Při betonáži musí být u manipulace s betonovací hadicí vždy dva betonáři, aby 

nedošlo ke zranění vlivem nepředvídatelnosti prudkých nárazů, vznikající při čerpaní 

čerstvého betonu. Při provozu čerpadla není dovoleno přehýbat hadice, vstupovat 

na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru.  

Všichni pracovníci podílející se na ukládání čerstvého betonu budou vybaveni 

vhodným pracovním oděvem, gumáky, rukavicemi, helmou a ochrannými brýlemi. 

Pracovníci budou dodržovat klidové a bezpečnostní přestávky.  

Ponorné vibrátory a další elektrické zařízení budou připojovány pouze na zdroj o 

napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku. Hlavní jistič, kabelový vstup, 

hlavice vibrátoru apod. musí mít udržované vodotěsné krytí.  

ŽELEZÁŘSKÉ PRÁCE 

Rizika:  

- říznutí, píchnutí, bodnutí do ruky/nohy nebo jiné části těla pracovníka koncem 

prutu, vyčnívající částí apod. 

- pořezání části těla pracovníka o ostré části armatury 

- poranění prstů štípacími kleštěmi/řezačkou na armovací dráty apod. 

Při vázání výztuže i při její manipulaci je nutné, aby pracovníci používali ochranné 

pomůcky, nosili pracovní oděv a obuv. Dále je třeba, aby se pracovníci v místě 

provádění pohybovali obezřetně, aby nedošlo k jakémukoliv zranění v podobě 

bodnutí, pořezání apod.  

ZEDNICKÉ PRÁCE  

Rizika:  

- pád zdícího materiálu s možností zasažení pracovníka a jeho zranění 

- zborcení zděných konstrukcí 

- pád osazovaných překladů 

- přiražení prstů pracovníka při zdění/manipulaci s materiálem 

- zasažení očí pracovníka nevhodnou manipulací s maltou 

Materiál skladovaný v místě provádění musí být uspořádán tak, aby pro zdění zůstal 

volný pracovní prostor min. 0,6 m široký.  Osazované předměty musí být připevněny 

nebo ukotveny tak, aby nedošlo k jejich zřícení či pádu, např. při osazování překladů 

je nutné jednotlivé překladové prvky zajistit proti překlopení vázacím drátem 

minimálně ve dvou místech, cca 300 mm od ostění stavebního otvoru.  Osazované 

materiály a prvky ukládáme jen do stabilní polohy, nikoliv na volné okraje zdí, 

podlahy lešení apod. Zdění výšky nad 1,5 m bude probíhat ze zhotoveného lešení, 
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na kterém je třeba více dbát na pořádek, aby nedošlo ke zranění. Dále je při 

provádění dodržovat veškeré technologické postupy a zásady BOZP.  

ZAJIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY 

Při betonáži vodorovných konstrukcí bude tvořit kolektivní ochranu proti pádu z 

výšky zábradlí, kterým budou opatřeny všechny volné okraje. Zábradlí bude výšky 

1,1 m a se skládat z madla a zarážky u podlahy o výšce min. 150 mm. Při nebezpečí 

pádu z výšky větší jak 2 m je třeba mezi zarážku a horní tyč umístit střední tyč.  

Pro zajištění šachet, přesahujících rozměr 250 mm, se nabízí vytvoření tzv. betonové 

manžety výšky 900 mm, která by byla provedena současně s betonáží stropní 

konstrukce. Tuto verzi bude nutné konzultovat se statikem, protože toto řešení není 

součástí projektu. V případě nesouhlasu, budou tyto šachty zajištěny opatřeny 

poklopy a výstražným ohrazením vzdáleným 1,5 m od okraje šachty. 

Při bednění pilířů budou k dispozici pracovní plošiny opatřené dvoutyčovým 

zábradlím a zarážkou u podlahy.  

Jakmile zedníci nemohou zdít z úrovně podlahy (od 1,5 m výšky), musí se postavit 

lešení. Lešení se musí sestávat z příslušných prvků v dobrém technickém stavu. 

Stejně tak podlážky musí být neporušené a dostatečně únosné.  

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách budou práce ve výškách přerušeny. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci se považuje:  

- Vítr o rychlosti 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce 

- Vítr o rychlosti 11 m/s při ostatních pracích  

- Teplota prostředí během provádění nižší než -10 °C 

- Déšť, bouřky, sněžení a tvoření námrazy 

- Za snížené viditelnosti – dohlednost menší než 30 m 

MANIPULACE S BŘEMENY 

Svislá doprava materiálu bude zajištěna věžovými jeřáby, jak pro výstavbu objektu 

SO 01.X tak pro objekt SO 01.Y. Umístění jeřábů a jejich zakázané manipulační 

prostory jsou vyznačeny v příloze B.1 Zařízení staveniště.  

Rizika: 

- Zasažení pracovníka břemenem, přitlačení osoby ke konstrukci v důsledku 

nežádoucího pohybu břemene vlivem neodborného zacházení 

- Pád břemene na konstrukci, na pracovníka 

- Zasažení/přiskřípnutí končetiny břemenem  

- Zachycení břemene/vázacího lana o konstrukci následné zřícení 

břemene/konstrukce a možný pád na pracovníka 

- Přetržení vázacího prostředku – ocelového lana, řetězu, popruhu, háku 
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- Vysmeknutí přepravovaného břemene z úvazku, následný pád s případným 

zasažením osoby 

- Sražení břemen dvou jeřábů vlivem souběžné manipulace břemen 

Vázaní břemen bude provádět pouze pověřená osoba, která je k této činnosti řádně 

proškolena a způsobilá. Taktéž pracovník obsluhující věžový jeřáb bude odborně a 

zdravotně způsobilý, bude mít platný strojní průkaz. Všichni pracovníci vyskytující se 

na staveništi budou pravidelně školeni v oblasti BOZP a PO. 

Zdvihaní a přemisťování břemen se provádí v souladu s bližšími požadavky 

zvláštního právního předpisu, kterým je NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. Při používání jeřábové dopravy je potřeba se také řídit technickou normou 

ČSN ISO 12 480 – 1 - Jeřáby – Bezpečné používání.  

Při manipulaci s břemeny má na bezpečnost také vliv technický stav stroje a vázacích 

prostředků, proto je třeba je pravidelně kontrolovat a udržovat. Před zahájením 

provozu zdvihacího zařízení se provede kontrola a provede se zápis o této kontrole 

do deníku zdvihacího zařízení.  

Jeřábníci a vazači budou vybaveni dorozumívacími zařízeními, aby všichni mohli 

navzájem spolu komunikovat a nedošlo ke střetu dvou břemen a následného pádu 

břemene, které by mohlo vážně ohrozit osoby vyskytující se na staveništi. Dále 

pracovníci budou pro komunikaci se strojníkem věžového jeřábu předem dohodnuti 

na signalizačních gestech.  

Všechny osoby vyskytující se na staveništi budou vybaveny reflexní vestou a vazači 

budou navíc vybaveni viditelným označením, aby byli od ostatních rozeznatelní. 
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Jedná se o výstavbu dvou bytových domů na okraji obce Bučovice na ulici U Škol. 

Řešený objekt X má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní. Objekt je rozdělen na 

dva dilatační části – I. část (nepodsklepená), II. část (podsklepená).  

Zatížení budovy je přenášeno do základové půdy prostřednictvím základových pasů 

a vrtaných, pažených pilot. Podsklepená část budovy je řešena plošným založením – 

základovou deskou, která je součástí bílé vany.  

Svislé konstrukce domu jsou navrženy převážně jako vyzdívané z keramických 

tvárnic, pouze v místech větších koncentrací napětí jsou svislé konstrukce doplněny 

monolitickými ze železobetonu. Jedná se zejména pilíře mezi velkými a rohovými 

okny na jižní straně objektu. Dalšími monolitickými konstrukcemi jsou překlady 

v obvodových zdech, věnce a stropní desky. Zastřešení je navrženo jako plochá 

střecha s klasickým pořadím vrstev.  

 

Řešeným procesem je realizace stropní konstrukce nad 3. nadzemním podlažím, 

která tvoří nosnou konstrukci ploché střechy objektu X. Objekt je řešen na dva 

dilatační celky, proto i stropní deska je dle statického návrhu rozdělena na dvě části 

viz následující obrázek. Místo dilatace bude tvořit EPS tl. 20 mm. 

 

Stropní konstrukce bude z betonu C 25/30 tl. 180 mm (bližší specifikace ve výpisu 

materiálů). V interiérech jsou přednostně navrženy překlady systémově 

z keramických prvků, pro větší zatížení u obvodových stěn jsou navržené monolitické 

překlady, které budou betonované společně s deskou.  

Železobetonová deska nad schodištěm bude o 100 výše než zbylá část desky. Bude 

realizována až po osazení prefabrikovaného železobetonového schodiště.  

Bednění bude zhotoveno ze systému PERI – multiflex z nosníků GT24. Pro samotnou 

realizaci bednění bude třeba část prostoru nad schodištěm vyrovnat bedněním, tak 

aby vodorovná plocha byla ve stejné výšce jako mezipodesta viz obrázek.  

Obrázek 8.1 – Rozdělení objektu na části, autor 
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Obrázek 8.2 – Prostor nad schodištěm 

 

Nejprve se koná kontrola předchozích procesů, kterými jsou svislé nosné konstrukce 

– zděné zdivo a monolitické svislé konstrukce. Přebírá se zejména svislost 

konstrukcí, jejich správná výška, případně přebetonávka železobetonových 

konstrukcí. Dále se kontroluje přesah vyčnívající výztuže, aby byla zajištěna 

provázanost navazujících konstrukcí. Zkontroluje se, zda jsou na zděných nosných 

konstrukcích provedeny těžké asfaltové pásy sloužící jako akustické opatření. 

Realizace stropní desky nad schodištěm nesmí být provedena, dokud nebudou 

osazena prefabrikovaná schodiště, proto bude provedena také kontrola osazení 

schodišťových prvků jejich vodorovnost, správná poloha, výškové osazení, 

přítomnost a provedení akustických prvků.  

Po kontrole předchozích procesů předává stavbyvedoucí vedoucímu čety, který je 

určen pro montáž bednění. Před započetím betonáže musí opět dojít k převzetí 

pracoviště za přítomnosti vedoucího čety, stavbyvedoucího, technického dozoru 

stavebníka a statika. Veškerá převzetí pracoviště budou zapsána do stavebního 

deníku.  

 

 

Betonáž 

Betonáž by měla probíhat při teplotě vzduchu od +5 °C do +25 °C. Toto teplotní 

rozmezí by mělo být alespoň tři dny před betonáží, aby povrch podkladu, který přijde 

do přímého styku s čerstvým betonem neměl menší teplotu než +5 °C nebo větší 

než +25 °C. Pokud však budou jiné povětrnostní podmínky musíme beton a povrch 

podkladu náležitě chránit a ošetřovat.  

Pokud se očekává, že teplota vzduchu klesne pod +5 °C, je potřeba nezatvrdlý beton 

chránit např. fólií, tepelnou izolací, prohříváním podkladu, použitím přísad do 

čerstvého betonu, nebo použitím betonu vyšší třídy apod. Teplota by neměla 

klesnout pod +5 °C ještě 72 h po betonáži.  
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Předpokládaná doba betonáže je v letních měsících, kde se nepředpokládá pokles 

teploty pod +5 °C.  

Pokud bude teplota vzduchu bude větší než +25 °C, je třeba nezatvrdlý beton kropit 

vodou, aby nedošlo nadměrnému odpařování vody, tedy urychlení hydratace 

cementu a poté k popraskání betonové konstrukce. V letních měsících je i riziko 

vysoušení od silného větru, proto by měl být proti tomuto působení chráněn fólií 

nebo jiným podobným krytím.  

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách se práce přerušují. Nepřiznivými 

povětrnostními podmínkami se rozumí:  

- silný vítr o rychlosti nad 11 m/s  

- v případě manipulace se zavěšenými břemeny, se práce přerušují už při 

8 m/s 

- při prudkém dešti, krupobití 

- hustá mlha  

Všechny konstrukce, jednotlivé části staveniště, materiály apod. musí být zajištěny 

proti těmto nepříznivým vlivům, aby nedošlo k jakémukoli poškození.   

 

Staveniště bude průjezdné tzn., že bude samostatný vjezd a samostatný výjezd. Pro 

zamezení vstupu nepovolaným osobám bude zařízení staveniště oploceno 

dočasným oplocením výšky 2 m. Oplocení bude doplněno v místech vjezdů a 

výjezdu o uzamykatelné brány šířky stejné jako je staveništní komunikace, která činí 

4 m.  Staveništní komunikace bude vytvořena z recyklované stavební drtě. 

Skladovací plochy jsou patrné z výkresu zařízení staveniště.  

V blízkosti vjezdu se budou nacházet mobilní kontejnery, kde dva z nich budou 

sloužit jako vrátnice (při vjezdu a výjezdu) a další budou tvořit zázemí pro 

zaměstnance. Zázemím pro zaměstnance se rozumí: šatny, hygienická zařízení, 

denní prostory pro konzumaci jídla a kanceláře. 

 

Na provádění bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr. Prací se zúčastní pouze 

osoby pověřené pro danou činnost, vybavené předepsanými ochrannými 

pomůckami a bezpečnostními prvky. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o 

dodržování předpisů BOZP a PO (požární ochrana), kde každý člen stvrdí své 

proškolení podpisem do příslušného tiskopisu. Pracovníci musí být seznámeni s 

obsluhou strojů, s technickou infrastrukturou (trasy, ochranná pásma), s postupem 

prací a s provozními podmínkami pracoviště.  
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Zde je pouze výčet zásadních materiálů potřebných materiálů více viz výkaz výměr.  

Tabulka 8.1 – Hlavní zabudovaný materiál 

Hlavní zabudovaný materiál  

Materiál  Popis Specifikace Množství 

beton tl. 180 mm C 25/30-XC1 - Cl 0.4 - Dmax=16 mm - S3 117,46 m3 

výztuž viz příloha B 500B 14,95 t 

distanční 

prvky 

UTH 100 h = 100 mm, po 0.5 m 904 m 

UTH 90 h = 90 mm, po 0.5 m 143 m 

smyková 

výztuž 

HDB HDB-10/135-2/200 12 ks 

distanční 

lišty 

výška 25 mm  Plastová distanční lišta pro spodní 

výztuž (krytí 25 mm) 

430 m 

EPS   tl. 20 mm bude vložena v místě dilatace objektu 2,11 m2 

Tabulka 8.2 – Materiál potřebný k bednění stropní desky 

Materiál potřebný k bednění stropní desky 

Č. Popis Rozměry ks 

1 

Nosník GT 24 

L = 3,6 m 68 

2 L = 3,0 m 35 

3 L = 2,7 m 225 

4 

 

L = 2,4 m 109 

5 L = 2,1 m 85 

6 L = 1,8 m 8 

7 L = 1,5 m 160 

8 L = 1,2 m 9 

9 L = 0,9 m 6 

 10 Trojnožka  236 

11 
Stojka  

L= 2,08-3,50 m 346 

12 L= 3,26-5,00 m 20 

13 Křížová hlava  236 

14 Přímá hlava  330 

15 Flexklip  GT24/GT24 602 

16 Bednící deska 0,5 m x 2,5 m 544 

17 Odbedňovací olej  1 l / 50 m2 13 l 
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Tabulka 8.3 – Bednění překladů 

Bednění překladů 

Č. Položka Množství MJ 

1 Bednění pro překlady 53,5 m2 

2 Odbedňovací olej 1 l / 50 m2 1 l 

 

Primární doprava 

Bednění bude dopraveno na staveniště tahačem s bočnicovým návěsem na 

sloupkových a mřížových paletách a paletových příložkách TRIO opatřených 

transportními závěsy 2-TRIO. 

Výztuž bude dovezena na nákladním automobilu opatřeným návěsem s bočnicemi.  

Beton pro betonáž se doveze z betonárny z Křižanovic u Bučovic 

autodomíchávačem MAN TGS 32. Vzdálenost betonárny od stavby je cca 8 km. 

Sekundární doprava 

Pro přepravu bednění, výztuže a hotových armokošů na místo určení bude využit 

jeřáb SAEZ 505 TL5. Dovezený beton z betonárny bude čerpán do míst betonáže 

pomocí autočerpadla SCHWING S36X.  

 

Veškerá armatura (svitky, pruty a KARI sítě) bude uskladněna na zpevněné 

odvodněné ploše. Každý celek výztuže musí být označen identifikačním štítkem. 

Svitky se budou ukládat nastojato.  

Stojky budou dopraveny a uskladněny na sloupkové paletě RP 80 x 120 (25 ks stojek 

na jedné paletě), kde budou dostatečně upevněny a zajištěny pásem. Bednící desky 

budou dopraveny a uskladněny na paletách a do kříže zajištěny pásy. Doplňkové 

prvky bednění (křížové hlavy, přímé hlavy) budou uskladněny na zpevněné 

odvodněné ploše přímo k tomuto účelu určené v přepravním ocelovém boxu 

80 x 120.  

Dále budou na jiné zpevněné odvodněné ploše skladovány dřevěné desky, na které 

se budou upravovat bednící desky a doplňková bednění. 

Obrázek 8.3 – Stojky a nosníky uložené na sloupkové paletě [43] 
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Pro odborný dohled bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí nebo mistr. Pracovníci 

musí mít oprávnění k jejich činnosti. Každá četa bude mít svého vedoucího, který 

bude odpovídat za práci celé čety. Dále na prováděné práce může dohlížet pověřený 

technický dozor stavebníka (TDS) a na bezpečnost práce na pracovišti bude dohlížet 

koordinátor BOZP.  

Všichni pracovníci jsou povinni si nastudovat své pracovní povinnosti a s tím 

související dokumenty pro danou stavbu.   

Všichni strojníci vyskytující se na staveništi budou mít potřebné a platné oprávnění 

k obsluze příslušného stroje (strojní průkaz, řidičský průkaz skupiny C).  

Tabulka 8.4 – Výčet pracovníků podílejících se na ŽB konstrukci 

Pracovník Min. vzdělání, kvalifikace apod.  Počet 

Stavbyvedoucí  SOŠ/VOŠ/VŠ – s autorizací 1 

Vedoucí čety ÚSO/SOU, minimální praxe 5 let  1 

Tesař  ÚSO/SOU – v oboru tesař 5 

Železář  ÚSO/SOU – vazačský a svářečský průkaz 5 

Betonář  Profesní kvalifikace 5 

Pomocný dělník Praxe 2 

 

Tabulka 8.5 – Výčet pracovníků obsluhující stroje 

Pracovník Min. vzdělání, kvalifikace apod.  Počet 

Jeřábník Strojní průkaz k obsluze jeřábu, proškolení 1 

Obsluha autočerpadla Strojní průkaz, ŘP skupiny C, proškolení 1 

Obsluha autodomíchávače Strojní průkaz, ŘP skupiny C, proškolení 2 

Řidič valníku Strojní průkaz, ŘP skupiny C, proškolení  
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Výčet velkých strojů potřebných k provádění:  

- Autodomíchávač MAN TGS 32 

- Autočerpadlo SCHWING  

- Valník s hydraulickou rukou 

- Věžový jeřáb 

Podrobnosti o potřebných strojích jsou uvedeny v kapitole 5 NÁVRH STROJNÍ 

SESTAVY.  

 

Výčet malých strojů potřebných k provádění:  

- Ponorný vibrátor 

- Vibrační lišta  

- Svařovací invertor 

- Kotoučová pila 

- Aku vrtačka 

- Vysokotlaký čistič 

 

Výčet ručního nářadí a pomůcek potřebných k provádění:  

Pracovní vidlice, distanční šablona, kladivo, kleště, vázačka, pákové nůžky, rotační 

laser, nivelační přístroj, stahovací lať, hrábě, lopata, svinovací metr, stahovací lať, 

 

Pevná obuv, pracovní oděv, reflexní vesta, ochranná helma, ochranné brýle, 

rukavice, svářečské rukavice, kukla 
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Řešená stropní konstrukce je tloušťky 180 mm z betonu C25/30-XC1 a betonářské 

výztuži B 500B. Bednění bude sestaveno ze systémového bednění Peri – Multiflex 

s využitím nosníků GT24. Realizace bude probíhat dle následujících bodů: 

 

- Nejprve se provede vytyčení a zaměření výšky stropu dle projektové 

dokumentace 

- Osazení výsuvných stojek nacházející se pod konci primárních nosníků. 

Rozmístění bude dle bednícího plánu. Všechny tyto stojky budou 

opatřeny trojnožkou, která zajišťuje větší stabilitu, a křížovou hlavicí, která 

zabezpečuje nosníky proti překlopení.  

- Osazení primárních nosníků GT24 do křížových hlav za pomocí 

pracovních vidlic. Přesah nosníků přes křížovou hlavu bude minimálně 

160 mm (viz obrázek níže). Vyložení nosníků GT24 může být max. 

450 mm, ale je třeba dbát na to, aby se nezačalo s betonáží v místě 

vyložení.  

- Osazení sekundárních nosníků GT24 na primární nosníky za pomocí 

pracovních vidlic s distanční šablonou, která zajistí usazení v nastavené 

vzdálenosti. Není nutné další vyměřování. Osová vzdálenost 

sekundárních nosníků činí v 500 nebo 625 mm. 

- Vzájemné spojení nosníků Flexklipem GT24/GT24, který zaručí spojení 

nosníků bez použití hřebíků a zabezpečuje nosníky proti překlopení. 

Obrázek 8.4 – Minimální přesah nosníků GT24 [43] 

Obrázek 8.5 – Osazení sekundárního nosníku pomocí distanční šablony [43] 
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Osazení flexklipů se opět provede za pomocí pracovní vidlice s distanční 

šablonou. 

- Před prvním použitím a každým dalším je nutné plochy desek natřít 

odbedňovacím přípravkem např. PERI Clean. Usnadňuje to odbedňování 

a prodlužuje životnost bednící desky.   

- Zhotovení bednícího pláště se provede čistými a odbedňovacím 

přípravkem opatřenými bednícími deskami. Bedníci desky budou 

k sekundárním nosníkům připevněny pomocí hřebíků.  

- Provede se nivelace povrchu bednícího pláště a stojky se výškově doladí. 

Na mezilehlé stojky nasadíme přímé hlavy a umístíme dle bednícího 

plánu.  

- Bednění čel a ochrana proti pádu bude zhotovena pomocí bednících 

sloupků ozn. 105 připevněných do svislých nosných konstrukcí. Následně 

se osadí sloupky zábradlí HSGP-2 (viz obrázek).  

V místech, kde není možno připevnit bednící sloupek na svislou 

konstrukci, budou čela zhotovena ze základních rámů AW, které budou 

uchyceny na bednící desku kolmo na sekundární nosník (viz obrázek). 

Tento případ se týká v místě vnějšího schodiště.  

Obrázek 8.6 – Bednění čel a ochrana proti pádu [43], upraveno 
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- Z bednících desek se zhotoví bednění pro 6 prostupů v I. části a 6 

prostupů v II. části. Poloha prostupů je zakreslena ve výkresech tvarů.   

 

- Nejprve se položí distanční lišty U-FIX 25 v osových vzdálenostech 1,0 m 

(navržená spodní výztuž do R10). Všechny spodní pruty první vrstvy 

výztuže budou uloženy na těchto distančních lištách a připevněny 

vázacím drátem. Tímto bude zajištěno krytí výztuže 25 mm.  

- Uložení druhé vrstvy výztuže ve směru kolmém na vrstvu první dle PD.  

- Pro zajištění navržené vzdálenosti mezi horní a spodní výztuží budou 

použity distanční prvky UTH 100 a UTH 90 v osových vzdálenostech 0,5 m. 

Umístění distanční výztuže je patrné ze schématu nacházející se ve 

výkresech spodní výztuže.  

- Uložení horní výztuže dle PD.  

- Ve dvou detailech (vedle dvou okenních pilířů) bude třeba osadit 

smykovou výztuž HDB-10/135-2/200.  

- Pro vázání výztuže bude použita betonářská výztuž B 500B a kari sítě 

AQ60.   

- Spojování výztuže bude prováděno pomocí vázacího drátu.  

- V místě styku dvou dilatačních celků bude vložen EPS tl. 20 mm a zajištěn 

vázacím drátem k výztuži, aby nedošlo k jakémukoliv posunutí 

či překlopení během betonáže.  

- Před betonáží musí být výztuž řádně očištěna a odmaštěna.  

  

Obrázek 8.7 – Bednění čel a ochrana proti pádu 2 [43], upraveno 
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- Na stavbu bude předepsaný čerstvý beton dovážen autodomíchávačem 

a na místo zabudovaní bude dopravován autočerpadlem.  

- Před betonáží je třeba betonovanou plochu vyčistit od veškerých nečistot, 

zbytků výztuže, vázacího drátu apod.  

- Při ukládání je třeba dbát na výšku shozu, která nesmí překročit 1,5 m, 

aby se neporušila ho, také je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození 

bednění a výztuže.  

- Během betonáže se neustále kontroluje výška betonu rotačním laserem.  

- Během ukládání se musí beton chránit proti nepříznivým účinkům 

nadměrného slunečního záření, větru, mrazu, dešti a sněhu.  

- Pro hrubé rozprostření betonu bude probíhat s hráběmi dále se hutní 

ponorným vibrátorem a uhlazuje vibrační stahovací latí.  

- Hutnění se považuje za dokončené v době, kdy vystoupí na povrch 

cementové mléko.  

 

- Předpokládaná doba betonáže je v letních měsících, proto při vyšších 

teplotách je potřeba nezatvrdlý beton vlhčit – zakrytí mokrou 

tkaninou, kropit vodou, postřik ošetřovací hmotou, postřik a 

mlžení, zakrytí fólií. 

- S ošetřováním betonu se začíná ihned po ukončení zhutňování a konečné 

úpravě povrchu.  

- Míra ošetřování betonu závisí na povětrnostních podmínkách. Beton 

potřebuje vlhko, aby se předcházelo nadměrnému odpařování vody a tím 

pádem minimalizovalo plastické smršťování a zajistila dostatečná 

pevnost povrchu betonové konstrukce.  

 

- Částečné odbednění se provádí odebráním nosníků, bednících desek a 

většinou každé třetí stojky (určí statik). Stojky s křížovou hlavou opatříme 

přímou hlavou.  

- Při odbedňování se nejprve odebírají mezilehlé stojky. Udeřením kladiva 

do odbedňovacího klínu matice se popustí stojky – klesne asi o 5 cm a 

odebereme mezilehlou stojku.  

- Demontáž flexklipů pomocí aretace flexklipu MS-Plus. 

- Poté odtížíme i stojky základního rastu a odebereme sekundární nosníky 

prostřednictvím pracovních vidlic.  

- Odebrání primárních nosníků. Při odebírání necháváme jen ty, které jsou 

pod stykem bednících desek. 
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- Následuje odebrání bednících desek a zbývající nosníky.  

- Vše postupně skládáme do přepravních palet a košů a pomocí jeřábu 

přepravíme na místo skládky pro bednění. Bednící desky přepravíme na 

místo, kde se provede jejich očištění. Následně se opatří odbedňovacím 

přípravkem.  

- Odbedníme rámy AW a další čela, která jsou po obvodu, ponecháme pro 

další provádění – atiky. 

- Dá se předpokládat, že pro částečné odbednění stačí v době, kdy 

betonová konstrukce bude mít alespoň 50%-70 % své požadované 

pevnosti. 70 % pevnost betonu C25/30 bude nabyta cca po 7 dnech od 

betonáže.  Po třech dnech bude mít stropní deska cca 50 % své 

požadované pevnosti. Stanovení doby odbednění viz níže.  

Jedná se o výpočet vycházející z laboratorních podmínek, proto slouží 

pouze pro přibližné určení možné doby odbednění. Na stavbě dobu a 

míru odbednění určí statik.  
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Stanovení doby odbednění 

Tabulka 8.6 – Vstupní podmínky 

VSTUPNÍ PODMÍNKY         

t – laboratorní teplota 20 °C 

doba betonáže 26 srpen 

potřebná pevnost po odbednění v procentech 0,7 Rb28d 

Rb28d 30 MPa 

Rbd (70%) 21 MPa 

Rbd (50%) 15 MPa 

 

Tabulka 8.7 - Výpočet možné doby odbednění 70% pevnost 

VÝPOČET PRO LABORATORNÍ PODMÍNKY 21 MPa 

  

  

  

d = 10^(((Rbd/Rb28d)-0,28)/0,5) =  6,92 ~ 7 dnů 

f=(t+10)*d = 210 °C dnů 

VÝPOČET PRO SKUTEČNÉ PODMÍNKY 21 MPa 

  

  

  

t7:00 15,1 °C 

t13:00 27,4 °C 

t21:00 20,4 °C 

tprům = (t7:00+t13:00+2*t21:00)/4 20,83 °C 

d = f/(t+10) =  6,81 ~ 7 dnů 

 

Tabulka 8.8 – Výpočet možné doby odbednění 50% pevnost 

VÝPOČET PRO LABORATORNÍ PODMÍNKY 15 MPa 

  

  

  

d = 10^(((Rbd/Rb28d)-0,28)/0,5) =  2,75 ~ 3 dny 

f=(t+10)*d = 90 °C dnů 

VÝPOČET PRO SKUTEČNÉ PODMÍNKY 15 MPa 

  

  

  

t7:00 15,1 °C 

t13:00 27,4 °C 

t21:00 20,4 °C 

tprům = (t7:00+t13:00+2*t21:00)/4 20,83 °C 

d = f/(t+10) =  2,92 ~ 3 dny 

LEGENDA 

Rbd  pevnost v tlaku za „x“ dnů tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

Rb28d  pevnost betonu za 28 dnů tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

d  počet dnů pevnosti  

t7:00  teplota prostředí v 7:00 [°C] 

t13:00  teplota prostředí v 13:00 [°C] 

t21:00  teplota prostředí v 21:00 [°C] 

f  faktor zrání 

tprům  průměrná teplota [°C] 

  



150 

 

 

Kontroly kvality dělíme na vstupní, mezioperační a výstupní. V kapitole 

9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN jsou jednotlivé kontroly popsány, zde jsou zmíněné 

pouze hlavní body kontrol. 

 

- Kontrola dokumentace 

- Kontrola připravenosti pracoviště 

- Kontrola předchozích prací 

- Kontrola strojů, technických zařízení a nářadí 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

- Kontrola dodávek bednících prvků 

- Kontrola dodávek výztuže 

 

- Kontrola skladovaného materiálu 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola montáže bednění  

- Kontrola ukládání výztuže 

- Kontrola dodané čerstvé betonové směsi 

- Kontrola betonáže 

- Kontrola ošetřování betonu 

- Kontrola odbedňování 

- Kontrola BOZP na pracovišti 

 

- Kontrola přesnosti provedené konstrukce 

- Kontrola pevnosti betonu 

- Kontrola povrchu betonu 
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Všichni účastníci výstavby budou dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP a PO 

(požární ochrana), kde každý člen stvrdí své proškolení podpisem do příslušného 

tiskopisu. Na tuto skutečnost dohlídne stavbyvedoucí a zapíše do stavebního 

deníku.  

 

K zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se řídíme následujícími předpisy: 

 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění   

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

v aktuálním znění 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, v aktuálním znění  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, v aktuálním znění 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, v aktuálním znění  

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v aktuálním znění  

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, aktuálním znění č. 

323/2017 Sb.  

 

BOZP je podrobněji zpracováno v části - 7 BEZPEČNOST A OCHRANA PŘI PRÁCI. 
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Při realizaci je třeba dbát na ochranu životního prostředí, a proto budu všechen 

materiál řádně skladován a veškerý odpad bude třízen. Pro stavební a komunální 

odpad budou na staveništi příslušné kontejnery, které budou pravidelně vyváženy 

sjednanou firmou.   

Při nakládání s odpady je třeba se řídit těmito předpisy:  

– Zákon 541/2020 Sb., o odpadech  

– Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

(Katalog odpadů) 

Tabulka 8.9 – Výčet odpadů vznikajících při provádění 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 

17 01 01  Beton  O  Recyklace  

17 02 01  Dřevo  O  Recyklace  

17 02 03  Plasty  O  Recyklace  

17 04 05  Železo a ocel  O  Recyklace  

 

Ochrana životního prostředí je podrobněji zpracováno v části - 6 ENVIROMENTÁLNÍ 

POŽADAVKY NA VÝSTAVBU OBJEKTU SO 01.X.
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Kontrolní a zkušební plán pro monolitické stropní konstrukce zahrnuje veškeré 

kontroly prováděné před, v průběhu a po provedení prací, nazýváme je vstupní 

mezioperační a výstupní. Součástí je příloha formou tabulky, která bude sloužit jako 

záznam jednotlivých kontrol a bude vložena do stavebního deníku.  

 

 

Kontrola dokumentace spočívá zejména v kontrole projektové dokumentace pro 

provádění stavby. Kontroluje se její úplnost, správnost, řešení detailů, soulad 

architektonicko-stavebního řešení se stavebně konstrukčním řešením, přítomnost 

veškerých prostupů a šachet apod. V případě nesouladu je třeba na tomto 

zapracovat. Skutečnost o provedené kontrole zapíše stavbyvedoucí do stavebního 

deníku, který kontrolu provádí.  

 

Před zahájením prací stavbyvedoucí zkontroluje připravenost pracoviště, která 

spočívá v čistotě pracoviště a v kompletním dokončením předchozích prací.  

Předání pracoviště probíhá mezi četou provádějící zděné konstrukce a četou, která 

bude provádět monolitickou stropní konstrukci. O této kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku.  

Kontrolují se také odběrná místa elektrické energie a vody, které nesmí vykazovat 

stav poškození, které by mohlo mít za následek úraz pracovníka nebo materiální, 

finanční škodu.  

 

Předcházejícími procesy jsou zděné nosné konstrukce a svislé nosné monolitické 

konstrukce, které budou zkontrolovány stavbyvedoucím za přítomnosti technického 

dozoru stavebníka (TDS). O této kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku.  

U kontroly předchozích prací kontrolujeme následující:  

Zděné nosné konstrukce: 

– Tvar a shoda s projektovou dokumentací 

– Svislost konstrukce – v rámci jednoho podlaží ± 20 mm  

– Rovinnost konstrukce – v délce 1 metru ± 10 mm 

– Správné osazení překladů – délka uložení, typ překladu 

– Správné provedení akustických opatření – užití těžkých asfaltových pásů  
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Svislé nosné monolitické konstrukce 

– Tvar a shoda s projektovou dokumentací 

– Svislost a rovinnost konstrukce dle ČSN EN13670 

– Pevnost betonu 

– Výstupky, kaverny, štěrková hnízda  

Jako podklad této kontroly slouží:  

– Projektová dokumentace, technologické předpisy a kontrolní a zkušební 

plány předchozích procesů 

– ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty 

– ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

– ČSN EN 12390 – Zkoušení zatvrdlého betonu 

 

Před zahájením prací je nutné zkontrolovat veškeré stroje a zařízení, která budou 

pro danou činnost používána. Stroje musí být bezpečné, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při práci. V době nečinnosti strojů a zařízení 

musí být vypnuté a musí být umístěny ve stabilní, bezpečné poloze dle pokynů 

výrobce.  

Kontrolu provádí mistr, strojník a stavbyvedoucí. Za technický stav stroje odpovídá 

strojník. Každý den budou ve stavebním deníku zapsány veškeré stroje vyskytující se 

na staveništi.  

Kontroluje se zejména:  

– Technická způsobilost, funkčnost (stav provozních kapalin, stav pneumatik 

apod.) 

– Doba revizí a pravidelných údržeb 

– Poloha a způsob používání (např. zda je audomíchávač/autočerpadlo řádně 

zapatkováno při betonáži apod.) 

Podklady sloužící k této kontrole:  

– NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

– NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v aktuálním 

znění 

– Technické listy, pokyny od výrobce 

 

Kontrolu odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků provádí stavbyvedoucí nebo 

mistr, případně personalista.  
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Kontroluje zahrnuje:  

– Zda jsou pracovníci pravidelně školeni v oblasti BOZP a PO a dodržování 

těchto zásad 

– Zda jsou pracovníci odborně způsobilí k činnosti přidělené práce (vzdělání, 

certifikáty, kvalifikace, řidičský průkaz, strojní průkaz) 

– Platnost průkazů a certifikátů  

– V případě cizinců, zda mají pracovní povolení 

– Zda nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Kontrola se 

provádí namátkově v intervalech minimálně 1x za týden. U všech dechových 

zkoušek musí být přítomna třetí osoba, která je svědkem této kontroly. O 

výsledku se provede záznam, kde se podepíší všechny zúčastněné osoby.  

Podklady sloužící této kontrole:  

– NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, v aktuálním znění 

– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění 

 

Při dodání bednících prvků se dle dodacích listů kontroluje:  

– Počet, rozměry, typy prvků 

– Technický stav, čistota a kvalita bednících a spojovacích prvků 

O této kontrole provede stavbyvedoucí nebo mistr záznam do stavebního deníku. 

Podklady sloužící ke kontrole:  

– Dodací listy, technologické předpisy, výkaz výměr 

– Certifikáty, atesty, prohlášení o shodě 

– Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

 

Při dodání výztuže se dle dodacích listů kontroluje:  

– Množství, délka, průměr, povrch výztuže 

– Identifikace prutů (uvádějící typ a výrobce prvku)  

– Technický stav, třída oceli a kvalita 

– Distanční prvky – rozměry, množství 

O této kontrole provede stavbyvedoucí nebo mistr záznam do stavebního deníku. 
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Podklady sloužící ke kontrole:  

– Dodací listy 

– Technologické předpisy, výkaz výměr 

– Certifikáty, atesty, prohlášení o shodě 

– ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel 

– Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

V průběhu prací stavbyvedoucí nebo mistr také kontroluje řádné skladování 

materiálů. Skladování materiálu musí být řešeno tak, aby nedošlo k degradaci 

materiálů.  

Kontroluje se, zda je materiál uložen: 

– Na zpevněné vodorovné ploše 

– Na podkladcích/ paletách, aby byl materiál chráněn od stojaté vody 

– Množství skladovaného materiálu 

– Dle doporučení výrobce 

 

Každý pracovní den stavbyvedoucí sleduje klimatické podmínky pro provádění. O 

této kontrole provede záznam do stavebního deníku.  

Kontroluje se zejména:  

– Venkovní teplota 

– Viditelnost – práce ve výškách budou v případě dohlednosti menší jak 30 m 

– Srážky a námraza 

– Vítr a jeho rychlost  

- při rychlosti větru 11 m/s musí být práce ve výškách přerušeny 

-  při rychlosti větru 8 m/s nesmí být manipulováno s břemeny na jeřábu 

V případě betonáže se kontrola teploty provádí čtyřikrát denně – ráno, 

v poledne, večer a v noci. Pokud není předpoklad výrazné změny počasí lze zapsat 

večerní dvakrát. Při venkovní teplotě vyšší jak +25 °C se hydratace cementu 

zrychluje, proto je v tomto případě nutno zajistit kropení betonu nebo jiné opatření, 

které hydrataci zpomalí. V případě venkovní teploty nižší jak +5 °C je nutné použít 

zimní přísady, ohřev kameniva nebo záměsové vody nebo jiné opatření. Toto se 

sleduje zejména cca týden před betonáží a alespoň 3 dny po betonáži, aby nedošlo 

k přerušení hydratace.  
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Kontrolu montáže bednění provádí stavbyvedoucí nebo mistr. O této kontrole 

provede zápis do stavebního deníku.  

Kontrola zahrnuje:  

– Vizuální ohledání a měření výšky horní hrany bednění 

– Rozmístění stojek a trojnožek 

– Opatření bednících desek formovým přípravkem (i hrany desek – těsnost 

bednění)  

– Volba vhodného odbedňovacího přípravku, který nebude negativně působit 

na beton 

– Čistota bedněné plochy  

– Stabilita bednění – vizuálně nebo měřením – shlédnutí dodržení zásad pro 

montáž bednění osové vzdálenosti stojek krajních, mezilehlých, primárních a 

sekundárních nosníků 

– Kontrola pevnosti, stability a těsnosti bedněného čela  

– Kontrola osazení dvoutyčového zábradlí a jeho funkčnosti 

– Dodržení výškové kóty – max. tolerance 10 mm v každém rohu 

– Kontrola polohy a rozměrů bedněných otvorů – dovolená odchylka 25 mm 

Podklady sloužící ke kontrole:  

– ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty 

– ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

– Pokyny od výrobce, technologický předpis, projektová dokumentace, bednící 

plány 

 

Kontrola výztuže bude prováděna v průběhu armování a před betonáží konstrukce. 

O kontrole provede stavbyvedoucí a technický dozor zápis do stavebního deníku.  

Předmětem kontroly je:  

– Přítomnost a správné množství distančních prvků dle PD 

– Poloha a uložení výztuže  

– Dodržení krytí výztuže 

– Čistota armatury – výztuž musí být čistá, zbavena veškerých nečistot 

(mastnoty, betonu apod.) 

– Stykování výztuže 

– Použití správných průměrů, počtu a délek ocelových profilů 



159 

 

– Kontrola osazené a řádně připevněné dilatační vrstvy EPS k výztuži 

Podklady sloužící kontrole:  

– Projektová dokumentace, výkaz výměr, technologický předpis 

– ČSN EN 10080 – Ocel a výztuž do betonu – svařitelná betonářská ocel 

– ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

 

Při dodávce čerstvé betonové směsi se vždy kontroluje dodací list, kde je třeba 

zkontrolovat zejména pevnostní třídu betonu, konzistenci betonu, typ cementu, 

obsah chloridů, frakci kameniva, vodní součinitel a množství. Také je třeba si 

pohlídat čas naplnění mixu a dobu dopravy z betonárny na staveniště, aby byla 

betonáž provedena v maximální době zpracovatelnosti, která činí 90 minut při 

teplotě 0-25 °C a 45 minut při teplotě větší jak 25 °C. 

Namátkově budou vybírány dodávky čerstvé betonové směsi, ze kterých se 

odeberou vzorky pro zkušební krychle o rozměrech 150x150x150 mm. Tyto vzorky 

budou následně po 28 dnech podrobeny zkoušce pevnosti ve zkušební laboratoři. 

Technolog provede vyhodnocení zkoušky a vystaví protokol, který bude vložen do 

stavebního deníku.  

Při první dodávce čerstvé betonové směsi a při každé další páté nebo při 

pochybnosti bude zkoušena konzistence např. sednutím kužele dle ČSN EN 12350.  

Dodací list musí obsahovat tyto informace: 

– Název betonárny 

– Pořadové číslo dodacího listu  

– Identifikace autodomíchávače 

– Jméno odběratele 

– Místo staveniště 

– Množství a specifikace a vlastnosti čerstvé betonové směsi 

– Prohlášení o shodě s odkazem na ČSN EN 206+A2 

– Čas naplnění míchačky – první styk cementu s vodou 

– Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 

– Čas začátku vyprazdňování autodomíchávače 

– Čas ukončení vyprazdňování autodomíchávače 
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Kontrolu betonáže provádí mistr nebo stavbyvedoucí vizuálně.  

Předmětem kontroly je:  

– Kontrola ukládání a hutnění betonu musí být tak rychlá, aby se zabránilo 

špatnému spojení jednotlivých vrstev, zároveň tak pomalá, aby nedošlo 

k přetížení bednění  

– Kontrola hutnění  

- tloušťka zhutňované směsi nesmí překročit 1,25násobku účinné délky 

vibrátoru 

- vzdálenost vibrátorů nesmí překročit 1,4násobku poloměru účinnosti 

vibrátoru 

- při hutnění je třeba pronikat i do předchozí vrstvy alespoň do hloubky 

50-100 mm, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozmístění čerstvé 

betonové směsi 

- správná manipulace s ponorným vibrátorem – kolmost zhutňování 

– Během betonáže se kontroluje rovinatost a výška vyrovnané konstrukce, 

která se srovnává s přesností na 10 mm 

 

Během tuhnutí betonu je třeba beton chránit před negativními účinky 

povětrnostních vlivů jako je vítr, déšť, sníh mráz a před působením nadměrného 

tepla v letních měsících. Při působení teplot vyšších jak 25 °C je nutné beton 

ochlazovat a vlhčit po dobu hydratace. V případě venkovní teploty nižší jak +5 °C je 

nutné použít zimní přísady, ohřev kameniva nebo záměsové vody nebo jiné 

opatření. 

Obrázek 9.2 – Správné zhutňování [44] 

Obrázek 9.1 – Špatné zhutňování [44] 
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Doba ošetřování betonu dle ČSN EN 13670 závisí na teplotě povrchu betonu a vývoji 

jeho pevnosti. Minimální délka nutného ošetřování je 12 hodin, v závislosti na 

počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonové konstrukce.  

 

Při kontrole odbedňování se sleduje správný postup rozebírání bednění, dodržení 

postupného odbedňování, doba odbedňování, rastr ponechaného bednění 

stanoveného statikem. Dále se dohlíží na čištění bednících desek a následné 

opatření odbedňovacím přípravkem a skladování. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 

mistr a bude proveden zápis o kontrole do stavebního deníku.  

 

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude prováděna v průběhu všech 

prací mistrem nebo stavbyvedoucím. Dále na dodržování zásad BOZP bude dohlížet 

koordinátor BOZP, kterého je nutné si sjednat z důvodu velikosti výstavby, detailněji 

řešeno v kapitole 7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.  Kontroly 

koordinátora BOZP budou probíhat v pravidelných týdenních intervalech. 

Kontrolují se zejména místa, kde hrozí velké riziko nebezpečí např. práce ve výškách. 

Dále budou pracovníci hlídáni, zda používají ochranné osobní pracovní pomůcky 

(OOPP) a zda nosí vhodný pracovní oděv.  

 

 

V rámci kontroly geometrie se sleduje tvar dle projektové dokumentace, rovinnost 

a její odchylky, které se hodnotí dle ČSN EN 13670. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

za přítomnosti technického dozoru stavebníka.  

 

Pevnost betonu se na stavbě zkouší nedestruktivní zkouškou pomocí Schmidtova 

tvrdoměru. Lze pak stanovit, jak beton nabývá na pevnosti a zda můžeme začít 

s odbedňováním.  

Dále ze vzorků, které byly odebrány při dodávkách čerstvé betonové směsi se 

provádí destruktivní zkoušky pevnosti. Metoda zkoušení probíhá v laboratoři za 

ideálních laboratorních podmínek, proto tato metoda slouží pouze pro ověření 

kvality dodávané čerstvé betonové směsi na staveniště. Technolog měření 

vyhodnotí a vystaví o zkoušce protokol.  

Jako podklad pro zkoušení pevnosti betonu slouží norma ČSN EN 12390-3 – Zkoušení 

zatvrdlého betonu. 

  



162 

 

 

V rámci kontroly povrchu betonu sledujeme: 

– Celkový vzhled a celistvost konstrukce 

– Tvar konstrukce 

– Barvu betonu – dle výskytu tmavších míst a prokreslení lze stanovit chyby při 

provádění  

– Výstupky, kaverny, štěrková hnízda, praskliny  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru a provedou 

zápis do stavebního deníku.  

  

 

 

 



 



 

Pro zpracování časového plánu sloužil jako podklad výkaz výměr z položkového 

rozpočtu. Převzaté normohodiny z programu BUILDpowerS byly v některých 

případech upraveny na reálnější hodnotu, kterou jsem stanovila dle zkušeností 

z odborné praxe a dle rad zkušenějších kolegů. Samotný časový plán je navržen 

tak, aby byl rozdělen na co nejvíce časově podobné záběry za cílem efektivního 

využití proudové metody výstavby bytových domů. Tzn. že záběry svislých nosných 

konstrukcí jsou časově shodné jako záběry vodorovných konstrukcí na obou 

objektech. Ve chvíli, kdy četa zedníků dokončí zdění na objektu X přechází na objekt 

Y a naopak. Zároveň na objektu X začínají práce na vodorovných konstrukcích. 

Realizace hrubé stavby objektu X je v časovém plánu rozdělena na několik hlavních 

částí označených v grafické části zeleným pruhem (souhrnný úkol). Spodní stavba je 

rozdělena první dvě hlavní části vycházejí z konstrukčního řešení, a to na 

nepodsklepenou a podsklepenou část. Vrchní stavba je dělena dle jednotlivých 

podlaží. 

Práce započnou na podsklepené části, z důvodu následného využití vytěžené zeminy 

pro srovnání terénu pro pojezd vrtné soupravy v místě nepodsklepené části. Po 

vykopání hlavní stavební jámy následuje realizace spodní stavby podsklepené části 

objektu. Práce na nepodsklepené část započnou s časovým odstupem, který je 

patrný z harmonogramu.  

Po dokončení hrubé spodní stavby následují práce na hrubé vrchní stavbě, které 

spočívají ve vyzdění svislých nosných stěn a vybetonování svislých nosných 

železobetonových stěn a meziokenních pilířů, železobetonových monolitických 

stropních desek a osazení prefabrikovaných prvků (schodiště, ŽB balkonové desky).  

V grafické části harmonogramu je vyznačená kritická cesta červenou barvou 

upozorňující na úkoly, které mají vliv na konečné datum realizace, proto je třeba při 

provádění neustále sledovat průběh prací nacházející se na kritické cestě. 



 



 

 

K plánování zdrojů jako jsou finance, pracovní síly, materiály a stroje je zapotřebí mít 

vypracovaný položkový rozpočet, který jsem zpracovávala v programu 

BUILDpowerS v sekci Rozpočty a kalkulace.  

V rozpočtu je počítáno se sníženou 15 % sazbou daně, kterou jsem stanovila dle 

zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty. Dle tohoto právního 

předpisu se stavbou pro sociální bydlení rozumí, mimo jiné, stavba bytového domu 

s obytnými prostory, jejichž podlahové plochy nepřesahují 120 m2. Největší 

podlahová plocha bytu objektu X činí 86,9 m2 < 120 m2. 

V položkovém rozpočtu jsem provedla nacenění zemních prací, zřízení pilot, 

základů vč. izolací spodní stavby, svislých nosných zděných a monolitických 

konstrukcí a vodorovných konstrukcí.  

Jako ostatní a vedlejší náklady jsem stanovila geodetické práce, vybudování, provoz 

a odstranění zařízení staveniště, proměnlivost podloží, koordinační činnost, 

koordinační činnost klientských změn, bezpečnostní a hygienická opatření, zkoušky 

a revize, provozní řády a dokumentaci skutečného provedení.  

Položkový rozpočet společně s výkazem výměr se nachází v příloze B.6 POLOŽKOVÝ 

ROZPOČET HRUBÉ STAVBY OBJEKTU X. 

 

Po dokončení položkového rozpočtu jsem rovněž zpracovala v programu 

BUILDpowerS limitky zdrojů – materiálů, pracovníků a strojů. Limitky zdrojů jsou 

v příloze B.7 LIMITKY ZDROJŮ HRUBÉ STAVBY OBJEKTU X.  

 

Histogram pracovníků je vytvořen pomocí programu Microsoft Project, který 

navazuje na časový plán objektu SO 01.X. Nachází se v příloze B.9 HISTOGRAM 

PRACOVNÍKŮ HRUBÉ STAVBY OBJEKTU X.



 



 

 

Pro potřeby určení finančních nákladů jednotlivých stavebních objektů jsem 

vytvořila propočet dle technickohospodářských ukazatelů (THU) v programu 

BUILDpowerS v sekce Propočet dle THU. Nejprve jsem si stavbu rozdělila na stavební 

objekty a stanovila jejich objemy měrných jednotek. Rozdělení na objekty je 

v kapitole 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU. 

Následně jsem tyto objekty založila ve zmíněném programu a zařadila je dle 

jednotné klasifikace stavebních objektů JKSO. Propočet dle THU se nachází v příloze 

č. B.10 PROPOČET DLE THU.  

 

Na základě propočtu dle THU jsem vytvořila v programu Microsoft Excel finanční a 

časový plán po objektech, kde grafická část plánu znázorňuje jednak časovou osu 

realizací jednotlivých stavebních objektů, ale i potřebné finance k provádění.  

Součástí přílohy č. B.11 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN je i graf znázorňující součtové a 

měsíční náklady na výstavbu. 

Před zahájením výstavby objektu X započne předpřipravení inženýrských sítí ve 

smyslu prodloužení místních sítí, případně jejich přeložek, aby bylo umožněno 

napojení staveniště na technickou infrastrukturu. Jedná se zejména o objekt 

SO 02.1 – vodovod a SO 02.2 – splašková kanalizace. Současně dojde k prodloužení 

místního plynovodu SO 02.4 (není potřeba k napojení zařízení staveniště), bude 

provedeno za účelem realizace sítí v jednom záběru z důvodu souběžnosti těchto 

sítí.  

Dle podobnosti konstrukčního řešení dvou stavebních objektů – bytového domu X a 

bytového domu Y jsem zvolila částečné uplatnění proudové metody výstavby.  

Objekt Y se od objektu X výrazněji liší v tom, že není částečně podsklepený, je celý 

založen na pilotách a součástí objektu Y je zastřešené parkování, které je 

samostatným dilatačním celkem a bude realizováno po provedení hrubé stavby 

objektu Y. Hlavní části hrubých vrchních staveb objektů jako jsou svislé nosné 

konstrukce zděné, monolitické a stropní konstrukce jsou objemově téměř totožné, 

což je předpokladem proudové metody. Rovněž konstrukce v rámci jednotlivých 

podlaží objektu jsou objemově srovnatelné.  

Výstavba objektu SO 01.Y začne s odstupem jednoho měsíce oproti objektu SO 01.X. 

Před započetím realizace zpevněných ploch a sadových úprav je nutné mít 

dokončeny veškeré inženýrské sítě a vsakovací zařízení. Zároveň dokončení 

zpevněných ploch a sadových úprav by mělo skončit nejpozději s dokončením 

druhého objektu SO 01.Y. Tyto práce budou prováděny od dubna do listopadu, 

skončí tedy o 4 měsíce dříve než objekt SO 01.Y, z důvodu nemožnosti provádění 

těchto prací v zimním období.  

 



Tématem mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 

hrubé stavby bytového domu SO 01.X, který je jedním ze dvou navržených bytových 

domů v obci Bučovice na ulici U Škol. Jako podklad mi sloužila projektová 

dokumentace poskytnutá investorem stavby Winning Estate Eta s.r.o. Při zpracování 

této práce jsem použila spoustu informací a znalostí, které jsem nabyla při studiu na 

vysoké škole. Rovněž mi byl po celou dobu velkou oporou vedoucí práce 

pan Ing. Boris Biely, který předával cenné rady a zkušenosti.  

Zjistila jsem, že zpracování stavebně technologického projektu je poměrně složitý 

proces, který vyžaduje odborné znalosti, zkušenosti a komunikativnost. Také 

vyžaduje hodně času, a to zejména tvorba rozpočtu a časového plánu.  

V rámci stavebně technologického projektu jsem si nejprve prostudovala 

poskytnutou projektovou dokumentaci a následně zpracovala technickou zprávu 

stavebně technologickému projektu a stavebně technologickou studii, kde jsem 

uvedla základní údaje o stavbě, přehled provedených průzkumů, členění stavby na 

stavební objekty a jejich popis, technické řešení stavby a poté studii realizace 

hlavních technologických etap. Z poskytnuté projektové dokumentace jsem 

stanovila bilance jednotlivých stavebních objektů a provedla propočet dle THU, na 

jehož základě jsem vytvořila objektový, časový a finanční plán.  

Dále jsem navrhla pro předmětný objekt hlavní strojní mechanismy, v rámci širších 

dopravních vztahů jsem řešila dopravu hlavních strojů a materiálů na místo stavby 

a také jsem navrhla dočasné dopravní značení v blízkosti staveniště. Zároveň jsem 

vypracovala výkresy zařízení staveniště včetně, jehož součástí je v textové části 

technická zpráva zařízení staveniště.  

Pro hrubou stavbu objektu SO 01.X jsem vypracovala rozpočet včetně výkazu výměr, 

který sloužil jako podklad pro tvorbu limitek zdrojů, časového plánu hrubé stavby a 

s tím související histogram pracovníků.  

Dále jsem v rámci diplomové práce zpracovala technologický předpis monolitické 

stropní konstrukce a jeho kontrolní a zkušební plán.  

Závěrem bych dodala, že diplomová práce a studium na vysoké škole mi bylo velkým 

přínosem i pro mou budoucí praxi. Rovněž odborná dvouměsíční praxe, která byla 

součástí magisterského studia, byla velmi přínosná.  
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– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění  

– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění 

– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky  

– Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, v aktuálním znění  

– Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

– Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, v aktuálním znění  

– Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

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

v aktuálním znění  

– Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení  

– Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  

– Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, aktuálním 

znění  

– Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v 

aktuálním znění 

– NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v aktuálním 

znění 

– Zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, v aktuálním znění 

– Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

– Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v akt. znění 

– Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v akt. znění 183/2017 Sb.  

– Zákon č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny, v akt. 

znění 403/2020 

– ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty 
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– ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

– ČSN EN13670 – Provádění betonových konstrukcí 

– ČSN EN 12390 – Zkoušení zatvrdlého betonu  

– ČSN EN 12350 – Zkoušení zatvrdlého betonu 

– ČSN EN 206+A2 – Beton specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

– ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel 

– ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
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