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Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

Abstrakt 

Obsahem této práce je realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby 

víceúčelového objektu v Brně. Budova má převážně sloužit pro administrativní účely.  

Práce v sobě zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou zprávu zařízení 

staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis pro monolitický skelet, zprávu o 

ochraně bezpečnosti a zdraví na staveništi, technickou zprávu popisující širší dopravní 

vztahy, kontrolní a zkušební plán a environmentální plán. V přílohách je obsažen 

rozpočet a harmonogram. V rámci dalšího zadání je provedeno porovnání dvou 

technologií provádění schodiště z hlediska časového a finančního. 

Klíčová slova 

Stavba, železobetonový monolitický skelet, výplňové zdivo, technologický předpis, 

rozpočet, harmonogram, dopravní vztahy, kontrolní a zkušební plán, porovnání dvou 

technologií, bezpečnost a ochrana zdraví, staveniště 

Abstract 

The content of this work is the implementation of the technological phases of gross 

superstructure multipurpose building in Brno. The building serves for administrative 

purpose predominantly.  

This thesis contains construction and technology report, technology report of storage 

and residential, proposal of mechanical assembly, technological prescription for 

monolithic core structure, report of healthand safety on the construction site, technology 

report description transportation, inspection and test plan and environmental plan. 

Budget and time schedule is contained in supplements. In pursuance of second task, the 

thesis compares financial and time point of view of two technologies of making 

stairways. 

Keywords 

Building, monolithic core structure, pane brickwork, technological prescription, 

budget, time schedule, transport relations, inspection and test plan, comparison of two 

technologies, health and safety, building site 
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Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby Víceúčelového 

objektu v Brně pro Českou geologickou společnost. Konkrétně je konstrukčně budova 

řešena jako monolitický skelet. V mé bakalářské práci se budu zabývat finančním a 

časovým plánem pro stavbu, vhodným návrhem zařízení staveniště, technologickým 

předpisem pro monolitický skelet a návrhem vhodného strojního zařízení včetně řešení 

dopravních vztahů pro výztuž, jeřáb a beton. Nedílnou součástí je také řešení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální plán. 

Tuto práci jsem si vybrala z důvodu, že jsem si chtěla zdokonalit znalosti v oblasti 

betonáže a použití systémového bednění. Zúročím zde své poznatky z dosavadního 

studia oboru Technologie a řízení staveb. Výsledkem by měla být plnohodnotná 

příprava pro řešení dané stavby a skloubení veškerých částí do jednoho kompletního 

celku.  
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1. Základní informace o stavbě 

1.1. Identifikační údaje stavby 

�ázev stavby:   Víceúčelový objekt v Brně 

Místo stavby:   ulice Jircháře, Brno 

Katastrální území:  610089 – Staré Brno 

Investor:   Česká geologická služba 

Klárova 3 

118 21 Praha 1 

Statutární zástupce:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel organizace 

Zpracovatel:   ATELIER AS spol. s.r.o. 

    Architektonicko – stavební projekce 

    Šumavská 15 

60200 Brno 

Statutární zástupce:  Ing. Jiří Zaplatil 

Převzato z technické zprávy 

1.2. Základní charakteristika stavby a její účel 

Staveniště se nachází v obci Brno, katastrální území Staré Brno v ulici Jircháře. 

Plocha pro výstavbu je z části volná a z části zastavěná objekty, které budou odstraněny 

při zahájení stavby. �ově vybudovaný víceúčelový objekt bude sloužit především 

k administrativním činnostem. 

Převzato z technické zprávy 

1.3. Objemové a prostorové údaje stavby 

Zastavěná plocha:   445,40 m2 

Půdorysná plocha všech podlaží: 1459,10 m2 

Obestavěný prostor:   4472,40 m3 

Výška atiky:     +13,250 

±0000 = 202,40 m n. m., výškový systém Balt po vyrovnání, souřadnicový systém JTSK 

Objekt má přibližně obdélníkový tvar o půdorysném rozměru cca 32m x 17,2m.  

Převzato z technické zprávy 

2. Architektonické řešení 

Objekt bude výškově odstupňovaný ve dvou úrovních. Pravá východní část objektu 

má 3 nadzemní podlaží, levá západní část má 4 nadzemní podlaží. Objekt je 
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nepravidelného půdorysu, určeného tvarem proluky mezi obytnými domy s parcelními 

čísly 1189 a 1205. �ávrh respektuje požadavek investora na využití pozemku 

v maximální možné míře a na podlažnost, která je podmíněna výškou sousedních 

obytných domů a osluněním bytů v obytných domech v ulici Anenské s parcelními čísly 

1201 a 1193. 

Průčelí objektu se vstupem a vjezdy do garáží jsou orientovány na jižní stranu k ulici 

Jircháře. V hmotové kompozici tvoří objekt třípodlažní předsunutou část s vjezdy do 

garáží a čtyřpodlažní odstupující část s hlavním vstupem, navazující na čelo štítu 

sousedního obytného domu p. č. 1189. 

Převzato z technické zprávy 

3. Dispoziční řešení 

Horizontálně je budova rozdělená na 2 části. Pravá východní část objektu má 3 

nadzemní podlaží, levá západní část má 4 nadzemní podlaží. 

�epodsklepená budova s pultovými střechami obsahuje: 

V 1. nadzemním podlaží hlavní vstup, schodiště a osobo-nákladní výtah s nosností 

1000kg se strojovnou v prostoru výtahové šachty, strojovnu ÚT, úklidovou místnost, 

záchod s předsíní, sklad geologických vzorků a garáž s dvouřadým stáním pro 12 

vozidel. 

V 2. nadzemním podlaží 7 kanceláří, denní místnost pro zaměstnance, stanoviště 

serverů, místnost s trezory a plotterem, sklady, koupelnu se sprchou, úklidovou komoru 

a hygienické zázemí. 

Ve 3. nadzemním podlaží 15 kanceláří, denní místnost pro zaměstnance, hygienické 

zázemí a úklidovou komoru. 

Ve 4. nadzemním podlaží dvě místnosti pro ubytování zaměstnanců s kuchyňskou 

linkou a hygienickým zázemím a strojovnu chlazení. 

Vertikálně jsou podlaží propojena dvouramenným schodištěm a osobo-nákladním 

výtahem. 

Převzato z technické zprávy 

4. Konstrukční řešení 

Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový monolitický skelet, který má ve 

východní třípodlažní části modulový systém 3x4100mm/3x6000mm + 3000mm, západní 

čtyřpodlažní část má nepravidelný modulový systém a je zde umístěné monolitické 
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schodiště a výtahová šachta. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3000mm a 

3100mm. 

Vodorovnou tuhost budovy zajišťuje vlastní konstrukce skeletu, štítové stěny a 

konstrukce výtahové šachty. 

Převzato z technické zprávy 

4.1. Založení 

Objekt bude založen na pilotách průměru 800 mm vetknutých do únosné 

štěrkopískové vrstvy mocnosti cca 1,9m. Piloty budou navrženy s ohledem na přítomnost 

agresivní spodní vody. Hlava pilot bude ležet v úrovni –1,100 = 201,300m n.m., v místě 

výtahu v úrovni –1,800 = 200,600m n.m.  

Základové pasy budou uloženy na hlavách pilot. Jsou navrženy ze železobetonu a 

budou prováděny v místech obvodového zdiva, vnitřního zdiva tloušťky nad 150 mm a 

v místech, kde bude třeba provést v základech konzoly pro založení na hranici souseda. 

Pasy budou mimo výjimky šířky 900 mm a výšky 600 mm. Pod vraty a prosklenými 

stěnami jsou pasy zúženy a tvoří práh uvedených výplní otvorů. V místech obvodového 

zdiva jsou pasy vytvarovány tak, aby bylo možno stáhnout cihelné zdivo a izolaci proti 

zemní vlhkosti pod úroveň upraveného terénu.  

�a hranici sousedních objektů budou z pasů vytaženy monolitické železobetonové 

stěny tloušťky 200 mm. Pracovní spára mezi pasem a opěrnou stěnou bude vždy 

opatřena krystalizačním nátěrem. Opěrné stěny v místech dilatací mezi objekty budou 

provedeny na celou výšku podlaží po stropní desku. Opěrná stěna na severní straně 

obrácená do dvora bude ukončena nad upraveným terénem a ke stropní desce 

doběhnou pouze z ní vytažené pilíře. 

Dojezd výtahu je řešen jako monolitická železobetonová vana navazující na okolní 

základové konstrukce. 

Veškeré železobetonové konstrukce budou prováděny na podbetonování tl. 100 mm 

z betonu C16/20. 

Převzato z technické zprávy 

4.2. 4osné konstrukce 

�osným konstrukčním systémem objektu bude monolitický železobetonový skelet 

s monolitickými stropy a ztužujícími stěnami, monolitickými schodišťovými rameny a 

výtahovou šachtou. 
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Sloupy skeletu budou ve většině případů čtvercového půdorysu rozměrů 400/400 

mm. Místně je skelet doplněn atypickými sloupy, které svým tvarem reagují na tvar a 

konstrukční řešení budovy. 

Stropy budou provedeny jako monolitické železobetonové desky tlusté 200 mm. 

Ramena schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická. Mezipodesta je 

na jedné straně vynášena stěnou výtahu, na druhé straně je uložena do cihelného zdiva. 

�osnou funkci plní i monolitické štítové stěny tloušťky 200mm . 

Výtahová monolitická šachta je konstrukčně připravena pro montáž výtahu bez 

strojovny s pohonem v šachtě. Přejezd výtahu vyčnívá nad střešní rovinu a tvoří na 

střeše „budku“. Vana dojezdu výtahu je vybetonována do připravené vyizolované 

prohlubně v základech. 

Převzato z technické zprávy 

4.3. Obvodové a vnitřní zdivo 

Zdivo tl. 450mm 

Obvodové zdivo tl. 450 mm bude provedeno jako výplňové z tepelně izolačních 

cihelných tvarovek tl. 440 mm, vyzdívaných na vápenocementovou maltu MVC 2,5. 

Součinitel prostupu tepla zdiva tl. 450 mm U=0,25 Wm-2K-1. Použité cihelné tvarovky 

budou v pevnostní třídě P8. 

Zdivo tl. 300 mm 

Bude prováděno v místech s předsazenou prosklenou fasádou nebo s dodatečným 

zateplením. Kompletní konstrukce, to je s předsazenou prosklenou stěnou, bude splňovat 

požadavky ČS� 73 0540-1 až 4. Součinitel prostupu tepla samotného zdiva tl. 300 mm 

postačuje U=0,7 Wm-2K-1 . Cihly pro zdivo tl. 300 mm budou v pevnostní třídě P10. 

Zdivo tloušťky 150 mm z plných cihel 

Bude použito pro instalační prostory na střechách objektu. Zdivo z cihel pevnosti 

15MPa bude prováděno na maltu MC5. Požadovaná mrazuvzdornost cihel je M15. 

Příčky zděné tloušťky 125 mm 

Zděné příčky tl. 125 budou prováděny z velkoplošných cihelných příčkovek tl. 115 

mm v systému pero-drážka, na MVC 2,5. Spára mezi příčkou a stropem bude po 

dotvarování stropů vypěněna montážní pěnou.  
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Příčky zděné tloušťky 150 mm z AKU cihel 

Příčky z AKU cihelných bloků pro zdivo skladebné tloušťky 150 mm. Vyzdívat na 

maltu MVC 2,5. Spára mezi příčkou a stropem bude po dotvarování stropů vypěněna 

montážní pěnou. 

Převzato z technické zprávy 

4.4. Střecha 

�a objektu se vyskytují celkem čtyři skladby střech. Všechny střechy jsou 

konstrukčně řešeny jako ploché, nevětrané, nepochůzí. Střechy nad 4�P a 1 �P jsou 

odvodněny vnitřními odpady, střecha nad 3�P je provedena jako pultová a je 

odvodněna prostřednictvím nadřímsového žlabu. Všechny skladby označené A, B, C a D 

jsou podrobně popsány na výkresech. Všechny střechy budou splňovat požadavky ČS� 

73 0540-1 až 4. 

Skladba střešních plášťů je ve všech případech obdobná. Sestává z parozábrany 

z asfaltového pásu bodově nalepeného na nosnou železobetonovou konstrukci, spádové 

a současně tepelně izolační vrstvy z expandovaného polystyrenu a hlavní hydroizolace 

tvořené dvojicí těžkých asfaltových pásů s nenasákavou vložkou. 

Převzato z technické zprávy 

5. Vliv stavby na životní prostředí 

�avrhovaný víceúčelový objekt bude sloužit především k administrativním činnostem 

a bude mít na životní prostředí minimální vliv. V řešeném objektu se nebudou nacházet 

významné zdroje znečištění ovzduší. Objekt bude napojen na jednotnou kanalizační síť 

zakončenou městskou ČOV.  

Převzato z technické zprávy 

6. Situace a napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Lokalita určená k výstavbě se nachází ve městě Brně, městské části Staré Brno 

v ulici Jircháře. Napojení staveniště a navrhovaného objektu na městskou dopravu je z 

pozemku investora p. č. 1191/1 na komunikaci v ulici Jircháře. Příjezdová komunikace 

je zpevněna stávajícím asfaltem a je dostatečně široká pro vjezd stavebních vozidel. 

6.1. Staveništní doprava 

Horizontální dopravu bednění, výztuže a betonu po staveništi zde bude zajišťovat 

tahač Tatra T810 s valníkem s rukou. Řidič se bude řídit pokyny vedoucího čety. 

V případě dopravy výztuže přistaví řidič návěs s bočnicemi Fliegl ke vjezdu na 
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staveniště do takové blízkosti jeřábu, aby bylo možné odebírat výztuž přímo z ložné 

plochy návěsu na skladovací plochy nebo přímo na místo určení v konstrukci. 

Jako hlavní stroj pro vertikální dopravu bednění a výztuže je navržen rychle 

stavitelný věžový jeřáb Liebherr 34 K. Doprava betonové směsi na místo určení je 

zajištěna autočerpadlem SCHWING Stetter S 34 SX. 

6.2. Energetické sítě 

Nově vybudovaná kanalizační přípojka bude zhotovená z plastového potrubí 

napojeného na veřejnou kanalizaci. Přípojka vedoucí pod staveništní komunikací se 

povede v chráničce. 

Kabelové rozvody NN povedou z hlavního elektrického rozvaděče, který bude 

napojen na stávající přípojku. Tato přípojka bude osazena hlavním staveništním 

rozvaděčem se samostatným elektroměrem. Vlastní podružný staveništní rozvaděč bude 

mít věžový jeřáb. Elektrické rozvody vedoucí pod staveništní komunikací povedou 

v chráničce. 

Vodovodní přípojka bude zřízená pro staveniště nově. Bude vycházet z již předem 

zbudované vodoměrné šachty. Tuto šachtu vodárna vybaví vodoměrem. 

7. Popis části stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby 

7.1. Technologický předpis pro monolitický skelet 

Technologický předpis je sestaven pro vypracování monolitické železobetonové 

konstrukce Víceúčelového objektu v Brně. Technologický předpis pro provádění zdění 

výplňového zdiva není součástí řešení pro jeho jednoznačnost. 

Obsah technologického předpisu: 

1. Obecné informace 

2. Materiály 

3. Převzetí staveniště a připravenost staveniště 

4. Pracovní podmínky 

5. Personální obsazení 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

7. Pracovní postup 

8. Kontrola jakosti 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

10. Ekologie 
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Technologický předpis pro monolitický skelet je uveden v kapitole pod označením 4. 

Podrobný výpis materiálu pro monolitický skelet je uveden v samostatné příloze B2.1. – 

Výkaz výměr pro monolitický skelet 

Výkres bednění pro stropní konstrukci 1�P je uvedeny v samostatné příloze  B2.2. – 

Půdorys bednění strop 1�P 

Schéma umístění pracovní spáry pro stropní konstrukci 1�P, 2�P a 3�P je uveden 

v samostatné příloze B2.3. – Schéma umístění pracovní spáry strop 1�P, 2�P, 3�P 

7.2. Technická zpráva zařízení staveniště 

Technická zpráva zařízení staveniště obsahuje celkové uspořádání prostoru pro nově 

vznikající objekt. Je zde popsáno rozmístění a nutný počet staveništních buněk, popis 

nově vybudovaných staveništních přípojek a jejich navržené dimenze. Je zde řešena 

vertikální a horizontální doprava, skládka materiálu a přístupová komunikace s 

oplocením. 

Z výkresu zařízení staveniště je zřejmé umístění jednotlivých staveništních buněk, 

skládek materiálu, obvod staveniště, umístění jeřábu, příjezdové komunikace s bránou a 

trasy všech přípojek.  

Technická zpráva zařízení staveniště je uvedena v kapitole pod označením 2. 

Výkres zařízení staveniště je uveden v samostatné příloze B1. 

7.3. 4ávrh strojní sestavy 

Strojní sestava je navržena pro hrubou vrchní stavbu montovaného skeletu. Jsou zde 

popsány použité stroje, jejich technické informace, typ vlastnictví a doba nasazení. 

�ávrh strojní sestavy je uveden v kapitole pod označením 3. 

7.4. Srovnání dvou technologií provádění schodiště 

V této části je porovnávána výhodnost použití monolitického a prefabrikovaného 

schodiště z hlediska cenového a časového. Jsou zde zohledněny nároky na provádění – 

pracovníci, doba provádění, náročnost a cena za materiál. Sazby, s nimiž bylo při 

výpočtu kalkulováno (ceny za materiál, výkonové normy a výkaz výměr) byly přebírány 

z programu BUILT Power firmy RTS. 

Posouzení dvou technologií provádění schodiště je popsáno v kapitole 9. 

Rozpočet pro monolitické schodiště je uveden v samostatné příloze B5.1. 

Rozpočet pro prefabrikované schodiště je uveden v samostatné příloze B5.2. 

Harmonogram pro obě technologie schodiště v samostatné příloze B5.3. 
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7.5. Rozpočet 

Rozpočet je řešen pro danou technologickou etapu hrubé vrchní stavby. Je zpracován 

ve výpočetním programu BUILD Power firmy RTS.  

Rozpočet je uveden v samostatné příloze B6. 

7.6. Harmonogram 

Harmonogram pro danou technologickou etapu byl sestaven v programu Contec. 

Činnosti a výkazy výměr byly přebírány z vytvořeného rozpočtu, včetně výkonových 

norem jednotlivých dílčích procesů. Při výpočtu délky trvání bylo uvažováno s 

osmihodinovou pracovní směnnou v pěti pracovních dnech během jednoho týdne. 

Harmonogram provádění skeletové konstrukce je uveden v samostatné příloze B7. 

7.7. Technická zpráva širších dopravních vztahů 

Jsou zde popsány tři dopravní cesty - betonové směsi, výztuže a jeřábu. Posuzovala 

jsem je z hlediska průjezdnosti délky, šířky, výšky a hmotnosti jednotlivé soupravy. 

Betonová směs se bude dopravovat z betonárky STAPPA mix, spol. s.r.o. vzdálené 

2,5km od stavby. Výztuž bude dopravována z Ferony, a.s. vzdálené 2,6km. Věžový 

jeřáb bude dopravován z firmy Liebherr – STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o. vzdálené 

12km od stavby. Jsou zde uvedeny a vyhodnoceny jednotlivé body zájmu a doplněny 

fotografiemi vzhledu trasy.  

Technická zpráva širších dopravních vztahů popisující jednotlivé zájmové body a jejich 

vyhodnocení má označení 6. 

Situace širších dopravních vztahů je uvedena v samostatné příloze B3.1. 

Situace v blízkosti staveniště je uvedena v samostatné příloze B3.2. 

7.8. Kontrolní a zkušební plán 

Jsou zde sestaveny kontrolní a zkušební plány pro monolitický skelet a výplňové 

zdivo. KZP  jsou členěny na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Dále stručný 

popis kontroly, kdo a jak kontrolu provádí, dle jakého předpisu se řídí, a uvedení 

výsledku kontroly. 

Podrobný popis kontrol je popsán v kapitole pod označením 7. 

Kontrolní a zkušební plán pro monolitický skelet je uveden v samostatné příloze B4.1. 

Kontrolní a zkušební plán pro výplňové zdivo je uveden v samostatné příloze B4.2. 
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7.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vycházejí 

z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění monolitického skeletu se rovněž 

vyskytuje práce ve výškách a zajištění její bezpečnosti stanovuje 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 a dále nařízení vlády č. 

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a požívání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Z těchto tří dokumentů jsou vybrány a citovány nejdůležitější informace, které 

souvisí s prováděnou technologickou etapou. K jednotlivým dílčím částem je pak 

uvedeno vyjádření k jejich dodržení z časového, věcného a prostorového hlediska. U 

bodů, které nejsou zmíněny, je počítáno s náhodným působením. 

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi je popsána v kapitole pod označením 5. 

7.10. Environmentální plán 

Jsou zde uvedeny odpady vznikající při výstavbě, jejich třídění dle katalogu odpadů 

vycházející dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, dále nakládání s odpady dle 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a ze zákona č. 185/2001 

Sb., Zákon o odpadech. 

Další část se věnuje vznikajícímu hluku při výstavbě na staveništi a požadavky 

stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

Environmentální plán je uveden v kapitole pod označením 8. 
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1. Základní informace o stavbě 

1.1. Informace o rozsahu stavby 

Zastavěná plocha:   445,40 m2 

Půdorysná plocha všech podlaží: 1459,10 m2 

Obestavěný prostor:   4472,40 m3 

Objekt má přibližně obdélníkový tvar o půdorysném rozměru cca 32m x 17,2m.  

1.2. Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Jedná se o budovu navrženou v proluce městské zástavby. Budova je 

nepodsklepená, horizontálně rozdělená na 2 části. Pravá východní část objektu má 3 

nadzemní podlaží, levá západní část má 4 nadzemní podlaží. Objekt je nepravidelného 

půdorysu, určeného tvarem proluky. Střecha je plochá. 

1.3. Technické a konstrukční řešení objektu 

Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový monolitický skelet, který má ve 

východní třípodlažní části modulový systém 3x4100mm/3x6000mm + 3000mm, 

západní čtyřpodlažní část má nepravidelný modulový systém a je zde umístěné 

monolitické schodiště a výtahová šachta. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 

3000mm a 3100mm. 

Nosným konstrukčním systémem objektu bude monolitický železobetonový skelet 

s monolitickými stropy a šítovými ztužujícími stěnami, monolitickým schodištěm a 

výtahovou šachtou. 

Objekt má přibližně obdélníkový tvar o půdorysném rozměru cca 32m x 17,2m. 

Výška třípodlažní části je 10,1m včetně atiky a čtyřpodlažní je 13,25m včetně atiky. 

2. Rozsah staveniště a informace o staveništi 

Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Území vymezené pro staveniště se nachází na několika parcelách. Jsou to parcely č. 

1199, 1195, 1191/2, 1191/1, 1190 v katastrálním území Staré Brno. Všechny tyto 

parcely jsou majetkem investora.  
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Obr. 1- Rozsah pozemku stavby 

Staveniště objektu se nachází ve městě Brně, v městské části Staré Brno. Plocha 

staveniště je z východní strany ohraničena již zhotoveným objektem č. 2a, který je také 

majetkem investora a není využíván. Na západní straně se nachází trafostanice. 

Ze zbývajících stran je staveniště obklopeno stávajícími obytnými domy. Staveniště je v 

rovinatém terénu a je přístupné pouze z asfaltové městské komunikace na ulici Jircháře 

na jižní straně. 

Celková plocha staveniště je 580m2. Je nepravidelného tvaru určeného tvarem 

proluky. Pohyb automobilové techniky bude probíhat na stávající komunikaci. Stávající 

zpevněná plocha z asfaltu přiléhající k budoucímu objektu bude sloužit jako příjezdová 

komunikace na staveniště. Leží mezi stávajícími nevyužívanými objekty a trafostanicí, a 

je napojena na komunikaci v ul. Jircháře. V rámci výstavby se plocha zrekonstruuje. 

3. Termín výstavby 

Začátek výstavby:    11. 3. 2013 

Konec výstavby:     13. 11. 2013 

Doba výstavby:     213 pracovních dní 

4. Staveništní doprava  

4.1. Horizontální doprava  

Horizontální dopravu bednění, výztuže a betonu po staveništi zde bude zajišťovat 

tahač Tatra T810 s valníkem s rukou. Řidič se bude řídit pokyny vedoucího čety. 

V případě dopravy výztuže přistaví řidič návěs s bočnicemi Fliegl ke vjezdu na 

staveniště do takové blízkosti jeřábu, aby bylo možné odebírat výztuž přímo z ložné 

plochy návěsu na skladovací plochy nebo přímo na místo určení v konstrukci. 
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4.2. Vertikální doprava 

Jako hlavní stroj pro vertikální dopravu bednění a výztuže je navržen rychle 

stavitelný věžový jeřáb Liebherr 34 K. Doprava betonové směsi na místo určení je 

zajištěna autočerpadlem SCHWING STETTER S 34X. 

5. Objekty zařízení staveniště  

Na staveništi se nacházející stávající objekty, které se budou využívat pro zařízení 

staveniště jako sklady. Jsou to stávající garáže, které jsou v majetku investora. 

SO01 – Budova víceúčelového objektu 

SO02 – Přípojka vodovodní 

SO03 – Přípojka kanalizační 

SO04 – Přípojka elektrické energie 

SO05 – Staveništní buňky 

SO06 – Oplocení 

SO07 – Zpevněné plochy  

SO08 – Staveništní osvětlení 

5.1. Staveništní přípojky 

5.1.1. Vodovodní přípojka SO02 

Výpočet spotřeby vody pro zařízení staveniště 

Počítá se s maximální možnou spotřebou vody za jeden den. Předpokládá se, že 

k tomu dojde při odbedňování svislých konstrukcí a čištění tohoto bednění, zároveň 

ošetřování betonu stropní konstrukce a pokud by ještě zároveň probíhala i část etapy 

zdění, do níž spadá výroba malty. 

Tab. 1 – Výpočet spotřeby vody na staveništi 

Název činnosti 
Spotřeba vody 

[l/MJ] 
Množství 

[MJ] 
Potřebné množství 

vody [l] 

Voda pro provozní účely: 

Ošetřování betonové směsi 150 l/m3 95,41 m3 14312 

Čištění bednění 700 l/m3 8 hod 5600 

Výroba zdící malty a očištění zařízení 38 l/100 l malty 673,5 l 256 
Celkem  20168 

Voda pro hygienické a sociální účely: 

Umyvadla 50 l/prac 20prac 1000  

Sprchy 40 l/prac 20prac 800  
Celkem  1800 
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Obr. 2 – Vzorec pro výpočet spotřeby vody 

Qn = [1,50 x 20168 / 16 x 3600] + [2,70 x 1800 / 24 x 3600] 

Qn = 0,58 l/s 

kn  = 1,50 (pro technologické provozy) 

 = 2,70 (pro hygienické a sociální potřeby) 

Tab. 2 – Dimenzování potrubí 

 
Pro zařízení staveniště bude zřízena nová provizorní vodovodní přípojka. Ta bude 

vycházet z již předem vybudované vodoměrné šachty. Tuto šachtu vodárna vybaví 

vodoměrem, který bude sloužit pro měření odběru vody. Na konec přípojky umístíme 

rozpojku s třemi hadicovými rychlospojkami. Jejím účelem bude pokrytí potřeby vody 

pro hygienické a provozní účely, pro ošetřování betonových konstrukcí jednotlivých 

pater, čištění bednění a výrobu malty pro zdění včetně očištění zařízení pro výrobu 

malty. Přípojka vody vedoucí pod staveništní komunikací se povede v chráničce. 

Nově vybudovaná vodovodní přípojka je dimenze DN 25mm, tj 1 palce. 

5.1.2. Přípojka elektrické energie SO04 

Výpočet požadovaného příkonu na staveništi 

V následujícím výpočtu se počítá s největší možnou spotřebou elektrické energie 

během výstavby pro staveništní přípojku. Podle časového plánu jsou vybrány takové 

stroje, které by mohly být využity ve stejnou chvíli, a jejich kombinace může způsobit 

maximální možnou spotřebu elektrické energie. Tyto činnosti jsou bednění, armování a 

ošetřování betonových konstrukcí a zdění výplňového zdiva. 
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Tab. 3 – Výpočet příkonu na staveništi 

Přístroj Napájení [V] 
Štítkový 

příkon [kW] 
Počet [ks] 

Celkem 
[kW] 

Příkon elektromotorů na staveništi P1 

Věžový jeřáb Liebherr 34K 400 13,8 1 13,8 

Vysokotlaký čistič KÄRCHER HD 6/15 
CX Plus 230 3,1 3 9,3 

Svářecí stroj KIT 305 STANDARD 
Kompakt 400 8,6 1 8,6 

Celkem P1  31,7 

Příkon osvětlení vnitřních prostorů staveniště P2 

Kancelářská buňka  - 20 W/m2 2 0,288 

Buňka pro ostrahu  - 20 W/m2 1 0,144 

Sanitární buňka (WC, umývárna, šatna)  - 6 W/m2 2 0,173 

Celkem P2  0,605 

Příkon osvětlení vnitřních prostorů staveniště P3 

Osvětlení skladů a komunikace  - 10 kW/km 0,03km 0,3 

Celkem P3  0,3 
 

 

Obr. 3 – Vzorec pro výpočet příkonu elektrické energie 

S = 1,1 x [(0,5 x 31,7 + 0,8 x 0,605 + 0,3)2 + (0,7 x 31,7) 2] 1/2 

S = 30,51 kW 

Požadovaný příkon pro danou etapu je 30,51 kW. Přípojka stávající energie vyhoví 

potřebám pro provoz staveniště, tudíž není třeba napojovat se na veřejnou síť. 

Kabelové rozvody NN povedou z hlavního elektrického rozvaděče, který bude 

napojen na stávající přípojku, která sloužila k připojení bývalého objektu investora č. 

2a. Tato přípojka bude osazena hlavním staveništním rozvaděčem se samostatným 

elektroměrem. Vlastní podružný staveništní rozvaděč bude mít věžový jeřáb. Elektřina z 

hlavního rozvaděče bude využívána sociálními buňkami. Elektrické rozvody vedoucí 

pod staveništní komunikací povedou v chráničce. 

5.1.3. Kanalizační přípojka SO03 

Přípojka kanalizace je navržena především pro odvod splaškové vody ze 

staveništních buněk. Odvod dešťové vody bude zřízen ze všech odvodněných ploch. 

Zpevněná plocha pro čištění a ošetřování bednění bude opatřena sedimentační 
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akumulační nádrže, která bude zapojena na odvodnění plochy a v určitých intervalech, 

jakmile dosáhne daného znečištění, bude voda vyčištěna a vyměněna.  

Kanalizační potrubí bude zhotovené z plastového potrubí napojeného na nově 

zhotovenou přípojku na veřejnou kanalizaci. Přípojka vedoucí pod staveništní 

komunikací se povede v chráničce. 

Nově vybudovaná kanalizační přípojka je dimenze DN 110mm, tj. 4 ¼ palce. 

5.2. Oplocení SO06 

Vymezené zařízení staveniště je nutné řádně oplotit, aby nedocházelo k pohybu 

nepovolaných osob a pro ochranu zdraví veřejných osob. Plot bude mít výšku 2m. 

Konstrukce plotu je z ocelových sloupků zasazených do přenosných betonových patek 

a výplň konstrukce je z profilovaného neprůhledného plechu. Pro tento účel bude 

vyhovující mobilní oplocení, které je vhodné na stavbách v centru města, značky 

HERAS CITY. Panely tohoto plotu jsou spojeny bezpečnostními svorkami. Toto 

mobilní oplocení je již je zakryté, a proto omezuje pohled na stavbu či zachytává 

nečistoty unikající ze staveniště. Cena pronájmu oplocení je 30kč/den. 

Na staveniště se bude vjíždět z přilehlé komunikace uzamykatelnou bránou celkové 

šířky 5m. Brána bude dvoukřídlá, s jedním křídlem šířky 2,5m. 

           

Obr. 4 – Mobilní oplocení 

5.3. Staveništní buňky SO05 

Po domluvě s hlavním zhotovitelem se budou využívat všechny zabudované buňky, 

které budou vybudované z již z předchozích technologických etap. 

Staveništní buňky jsou uloženy na ploše zpevněné zhutněným štěrkopískem o 

tloušťce 100 mm. K buňkám budou vedeny kabely NN pro jejich vnitřní osvětlení a 

provozní účely. Do sanitárních buněk je vedena voda podzemním plastovým potrubím a 

odváděna splašková voda kanalizačním podzemním plastovým potrubím.  
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Předpokládaný počet pracovníků: 

- Odbedňování svislých konstrukcí, čištění tohoto bednění, zároveň ošetřování 

betonu stropní konstrukce a zároveň část etapy zdění, do níž spadá výroba malty 

Profese: 

Stavbyvedoucí     1 

Mistr       1 

Ostraha      1 

Zaučení pracovníci pro provádění bednění   6 

Pomocní stavební dělníci    8 

Obsluha jeřábu     1 

Obsluha autočerpadla     1 

Celkem      19 pracovníků 

Návrh buněk pro zaměstnance:  1pracovník = 1,25m2 podlahové plochy 

     19pracovníků x 1,25 = 23,75m2 

�ávrh: 2 buňky šaten + 5 umyvadel + 2 sprchy + 2 WC + 2 pisoáry 

5.3.1. Kancelářské buňky 

Na stavbě budou umístěny tři buňky tohoto typu. Jedna buňka bude určena pro 

stavbyvedoucího a mistra, jedna jako šatna pro zaměstnance a jedna pro ostrahu. 

Typové označení OK02a 

Rozměry: 6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 

Popis: 1x dveře 810x1970mm – ocelové, pozinkované 

  2x okno 900x1200mm – plastové, jednokřídlové 

   1x elektroinstalace, vč. topení 

Podlaha: PVC lino 1,4mm, mramorové 

Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55mm, nátěr RAL 

 

Obr. 5 - Kancelářská buňka 
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Obr. 6 - Půdorys kancelářské buňky 

5.3.2. Sanitární buňka 

Buňka bude sloužit jako umývárna a WC pro zaměstnance. 

Typové označení SAN20 – 01 

Rozměry: 6055 x 2435 x 2800mm 

Popis: 4x WC 

   3x pisoár,  2x umyvadlo 

   1x bojler 10l 

1x elektroinstalace, vč. vytápění 

Podlaha: keramická dlažba RAKO 

 

Obr. 7 - Sanitární buňka 

 

Obr. 8 - Půdorys kancelářské buňky 



 

 

5.3.3. Buňka pro ostra

Rozměry: 3000 x 2435 x

Typové označení OK06

Popis: 1x dveře 810x19

  2x okno 1200x12

1x okno 1800x 1

   1x elektroinstalac

Podlaha: PVC lin

Venkovní opláště
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5.5.2. Příprava výztuže 

Výztuž se bude pro jednotlivé etapy dovážet připravená k armování konstrukcí v 

max. délce 9m. Pro doplňkové ohýbání, stříhání a vázání do armokošů bude sloužit 

prostor pro přípravu výztuže a bude tvořen zpevněnou odvodněnou plochou.  

Doplňkové úpravy výztuže se budou provádět ruční HITACHI ohýbačkou a střihačkou 

ocelových prutů. Pro přesun hotových armokošů bude sloužit věžový jeřáb. 

5.5.3. Zpevněná plocha pro staveništní dopravu 

Hlavní staveništní komunikaci bude tvořit stávající asfaltová komunikace, která bude 

po dokončení stavby přebudována. Věžový jeřáb je uložen na 4 silničních panelech IZD 

100/21. Ty jsou uloženy do štěrkopískového lože. Panely jsou dovezeny a osazeny 

valníkem T810. 

5.5.4. Oklepová plocha 

Oklepová plocha není na staveništi navržena. V případě, že by docházelo k 

nadměrnému znečištění asfaltové komunikace na ulici Jircháře, bude pro naši etapu 

hrubé vrchní stavby monolitické železobetonové konstrukce objednán samosběrný 

zametač.  

5.5.5. Parkovací plochy  

Osobní automobily je možné parkovat na blízkém parkovišti přiléhajícím ke 

staveništi. 

5.6. Osvětlení na staveništi SO07  

Pro lepší dohled staveništní ostrahy bude na staveništi zřízeno provizorní osvětlení. 

To bude osvětlovat staveništní buňky, skládku materiálu a staveništní komunikaci.  

Je tvořeno 5 lampami, které jsou vhodně umístěny v situaci. Celé osvětlení je 

napojeno na rozvaděč elektrické energie pro staveništní buňky. Osvětlení bude 

zajištěno přenosnými halogenovými lampami na stojanu. 

6. Ochrana životního prostředí 

Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou. Z hlediska 

životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při výstavbě. Tyto 

odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a zajistit jejich 

likvidaci v souladu s platnou legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se budou 

jednotlivé odpady stavební a demoliční odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 

20) třídit v průběhu celé výstavby do kontejnerů a označených nádob a poté odvážet 
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k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti na druhu. V České republice stanovují 

nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a 

zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.  

Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a komunální odpad. 

Jednotlivé nádoby na odpad budou řádně označeny a vyváženy jedenkrát za týden. 

Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních 

kapalin z těžké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při 

práci na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací 

tímto nařízením stanovené. 

Podrobné řešení ochrany životního prostředí je uveden v environmentálním plánu 

v kapitole 8.  

7. Požární bezpečnost na staveništi 

Požární voda pro požární účely se stanovuje po dohodě s útvarem požární ochrany. 

Na 1 požární hydrant se počítá s odběrem 3,3l/s. Je-li na staveništi pouze 1 hydrant, pak 

se navrhuje přívodní potrubí ø 80mm (3´´).  

Voda pro požární účely bude zajištěna stávajícím hydrantem v prostoru pěší zóny 

před staveništěm v dostatečné vzdálenosti. 

Do kancelářské staveništní buňky a buňky sloužící pro šatny umístíme přenosné 

hasicí přístroje s práškovou náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. Do každé buňky 

umístíme jeden kus. Umístíme jej ke vstupu a zajistíme proti překlopení. Tento přístroj 

je také vhodný k zásahu u požáru strojní sestavy. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, a to 

především podle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Jejich dodržování bude hlídáno stavbyvedoucím a ostatními řídícími pracovníky. 

Dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví na stavbě je blíže popsáno v kapitole pod 

označením 5. 
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1. Obecné informace  

Název stavby:   Víceúčelový objekt v Brně 

Místo stavby:   ulice Jircháře, Brno 

Katastrální území:   610089 – Staré Brno 

Investor:    Česká geologická služba 

Klárova 3 

118 21 Praha 1 

Statutární zástupce:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel organizace 

Zpracovatel:   ATELIER AS spol. s.r.o. 

     Architektonicko – stavební projekce 

     Šumavská 15 

     602 00 Brno 

Statutární zástupce:  Ing. Jiří Zaplatil 

2.  Popis stavby 

2.1. Architektonické řešení 

Jedná se o budovu navrženou v proluce městské zástavby. Budova je nepodsklepená, 

horizontálně rozdělená na 2 části. Pravá východní část objektu má 3 nadzemní podlaží, 

levá západní část má 4 nadzemní podlaží. 

Objekt má přibližně obdélníkový tvar, určeným tvarem proluky o půdorysném 

rozměru cca 32m x 17,2m. Výška třípodlažní části je 10,1m včetně atiky a čtyřpodlažní 

je 13,25m včetně atiky. Střecha je plochá. 

2.2.Technické řešení 

Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový monolitický skelet, který má ve 

východní třípodlažní části modulový systém 3x4100mm/3x6000mm + 3000mm, 

západní čtyřpodlažní část má nepravidelný modulový systém a je zde umístěné 

monolitické schodiště a výtahová šachta. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 

3000mm a 3100mm. 

Nosným konstrukčním systémem objektu bude monolitický železobetonový skelet 

s monolitickými stropy a šítovými ztužujícími stěnami, monolitickým schodištěm a 

výtahovou šachtou. 
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3. 4ávrh strojní sestavy 

3.1. Věžový jeřáb Liebherr 34K 

Rychle stavitelný věžový jeřáb je určen k veškeré dopravě materiálu po staveništi – k 

přenosu veškeré výztuže a armokošů, bednících dílců, palet s tvárnicemi a maltou a k 

dopravě všech ostatních těžkých břemen. 

Tento typ byl navržen pro svou dostatečnou nosnost a výšku háku. Věžový jeřáb 

bude využíván po celou dobu výstavby. 

Technické parametry: 

- Maximální nosnost: 4000kg 

- Nosnost při max. projekci: 1100kg 

- Poloměr otáčení: 2,5m 

- Výškový rozsah: 11,7 - 39,0m 

- Max. dosah: 33m 

- Šířka stroje: 2520mm 

- Výška stroje: 3600mm 

- Délka stroje: 14650mm 

- Hmotnost jeřábu: 17,8t + 18,98t - protizávaží 

- Maximální rychlost 30 km/h 

 

Obr. 10 - Rozměry složeného jeřábu 
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Obr. 11 - Věžový jeřáb Liebherr 34K 

3.2. Autodomíchávač STETTER AM 8 C Light Line 

Autodomíchávač bude sloužit pro dopravu betonové směsi z betonárky STAPPA mix 

spol. s.r.o. na staveniště, která je od staveniště vzdálená cca 2,5 km. Autodomíchávač 

bude využíván po celou dobu betonáže svislých a vodorovných konstrukcí. 

Technické informace: 

- Typ vozidla: STETTER AM 8 C Light Line 

- Jmenovitý objem: 8m3 

- Geometrický objem bubnu: 14370l 

- Vodorys: 9020l 

- Stupeň plnění: 55,7% 

- Sklon bubnu: 12° 

- Vodní nádrž: 500l 

- Hmotnost nástavby: 3220kg 

- Podvozek: Mercedes Benz Axor 3240 B 8x4 

- Výsypná výška: 1084mm 

- Otáčky bubnu: 0-12/14 U/min 

- Průměr bubnu: 2300mm 

- Celková délka: 7291mm 

- Celková šířka vozidla: 2 400mm 

- Výška násypky: 2482mm 

- Průjezdná výška: 2507mm 
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- Maximální rychlost: 90 km / hod 

- Maximální přepravní rychlost se směsí: 60 km / hod 

- Vyprazdňovací čas pro beton: 15 / 50 s / m3 

- Provozní hmotnost: 13220 kg 

- Užitečná hmotnost: 18720 kg (7,8m3 betonu) 

 

Obr. 12 - Autodomíchávač STETTER AM 8 C Light Line 

3.3. Autočerpadlo SWI4G S 34 X 

Autočerpadlo bude sloužit pro dopravu betonové směsi od autodomíchávače na 

místo určení na stavbě. Tento typ byl zvolen pro jeho vyhotovující výšku a dostatečný 

rozměr. 

Technické informace: 

- Vertikální dosah: 34,0 m  

- Horizontální dosah: 30,0m 

- Skládání výložníku: R 

- Počet ramen: 4 

- Dopravní potrubí: DN 125 

- Délka koncové hadice: 4,0m 

- Pracovní rádius otoče: 550° 

- Systém zapatkování: XH 

- Zapatkování podpěr – přední: 6,21m 

- Zapatkování podpěr – zadní: 5,70m 

- Celková hmotnost návěsu: 50 000 kg 

- Zatížení točnice: 20 000 kg 

- Pohotovostní hmotnost v zákl.: 10 580 kg 

- Nosnost: 39 420 kg 
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- Ložná plocha za labutím krkem: 9 300 x 2 550 mm 

Čerpací jednotka: 

- Typ: P 2020 

- Pohon: 320 l/min 

- Dopravní válec: 200 x 2000mm 

- Hydraulický válec: 120 / 80mm 

- Počet zdvihů: 24 min-1 

- Dopravované množství: 90 m 3/h 

- Max. tlak betonu: 108bar 

Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku! 

 

Obr. 13 - Autočerpadlo Schwing S 34 X 
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Obr. 14 - Pracovní dosah autočerpadla Schwing 

3.4. Tahač Tatra 6 x 6 T810-1R1R26/351 s rukou 

Tahač bude sloužit k primární dopravě systémového bednění, zdícího materiálu, 

výztuže a betonových silničních panelů tvořících podloží pro věžový jeřáb včetně 

dopravy protizávaží jeřábu. Tahač Tatra T810 bude využit jednorázově před začátkem 

provádění technologických etap – pouze pro dovoz materiálu. 

Technické informace: 

- Plněpohonné vozidlo 6 x 6 

- Spotřeba paliva min. 28,5 l/100 km 

- Výkon motoru 195 kW 

- Motor: Renault Dxi 7, EURO 5, 1 000 Nm/ 1 200 ot/min 

- Převodovka: ZF 6S 1000T0, synchronizovaná 
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- Kabina: 2dveřová, sklopná, sedadla 1+2 

- Rozvor: 3 540 + 1 200 mm 

- Max. tech. přípustná hmotnost: 15 500 kg 

- Stoupavost při 15 500 kg: 100,0 % 

- Užitečné zatížení 8 500 kg (podvozek) 

- Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

- Výška: 3,085m 

- Nástavby: valník s rukou 

 

Obr. 15 - Valník s rukou Tatra 6x6 

 

Obr. 16 - Rozměry vozidla 

3.5. Tahač Tatra 815 

Tahač Tatra 815 bude sloužit pro přepravu věžového jeřábu LIEBHERR 34 K na 

dvounápravovém podvozku. Tatra 815 bude využívána jednorázově před začátkem 

provádění technologických etap  - pouze pro dovoz jeřábu. 

Technické informace: 

- Váha: 22000kg 

- Počet kol: 8 

- Motor: V12 T3-930 

- Průměrná rychlost: 80km/h 
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- Max. rychlost: 90km/h 

- Koncepce pohonu 4x2 – 12x12 

- Pohotovostní hmotnost: až 15 000 kg 

- Užitečná hmotnost: až 35 500 kg 

- Počet míst 2 – 6 

- Rozměry: délka=10m, šířka=2,5m, výška=3,85m 

 

Obr. 17 - Tatra 815 

3.6. 4ávěs s bočnicemi Fliegl 

Návěs bude tažen nákladním automobilem Tatra 810 a bude použit k primární 

přepravě veškerých ocelových prvků. Návěs Fliegl bude využit jednorázově před 

začátkem provádění technologických etap - pro dovoz materiálu na staveniště. 

Technické informace: 

- Délka: 10,0 m 

- Přepravní šířka: 2,5 m 

- Výška bočnic: 1,0 m 

- Nosnost: 23,5 t 

 

Obr. 18 - �ávěs Fliegl 
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3.7. Ponorný vibrátor HERVISA PERLES, model CMP 

Ponorný vibrátor je určen k vibrování čerstvě uložené betonové směsi do bednění. 

Ponorný vibrátor s ohebnou hřídelí bude používán v průběhu betonáží monolitických 

konstrukcí. 

Technické informace: 

- Elektrický příkon: 2000W 

- Napětí: 230V/50Hz 

- Proud: 6A 

- Dvojitá izolace 

- Otáčky: 16000 ot./min. 

- Rozměry: 320x135x220mm 

- Hmotnost: 6kg 

 

Obr. 19 - Ponorný vibrátor CMP 

3.8. Ohebná hřídel s vibrační hlavicí Hervisa Perles AM 42/4 

Ohebná hřídel s vibrační hlavicí AM 42/4 bude sloužit k hutnění ŽB monolitických 

sloupů a stěn. Bude používána v průběhu betonáží svislých monolitických konstrukcí. 

Technické informace: 

- Průměr hlavice: 42mm 

- Délka hadice: 4m 

- Vibrační výkon: 20m3/hod 

- Hmotnost: 11kg 

 

Obr. 20 - Ohebná hřídel s vibrační hlavicí 
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3.9. Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0 

Vibrační lišta Hervisa Perles je určena k plošnému hutnění stropních konstrukcí. 

Bude používána v průběhu betonáží vodorovných konstrukcí. 

Technické informace: 

- Délka profilu: 2,0m 

- Motor: Honda GX25 

- Zdvihový objem: 25m3 

- Palivo: benzín 

- Hmotnost: 18kg 

 

Obr. 21 - Plovoucí vibrační lišta 

3.10. Ohýbačka a střihačka ocelových prutů BE4DOF DBC 16 

Ohýbačka a střihačka prutů je určena k doplňkovému ručnímu ohýbání a stříhaní 

ocelových prutů do průměru 16mm. Bude používána v průběhu provádění armatur 

všech monolitických konstrukcí. 

Technické informace: 

- Úhel ohýbání: maximálně 135° 

- Charakter oceli: průměru 16 mm, KS 500 

- Motor: elektrický 

- Typ: 230 V / 720 W / 3,5 A 

- Rozměry: délka=570mm, šířka=170mm, výška=200 mm 

- Hmotnost: cca 15 kg 
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Obr. 22 - Ohýbačka a střihačka 

3.11. Kombinované kladivo HITACHI DHM40MRY 

Kladivo HITACHI bude sloužit k případné potřebě vrtání a bourání zdiva a betonu 

v průběhu výstavby. Kladivo bude také používáno v kombinaci s míchadlem pro 

míchání zdící malty. Bude využíváno v průběhu celé výstavby. 

Technické informace: 

- Přestavitelný sekáč do 12-ti poloh 

- Antivibrační systém UVP 

- Příkon: 950W 

- Max. vrtací průměr v betonu: 40mm 

- Max. vrtací průměr s korunkou: 105mm 

- Otáčky na prázdno: 240-480/min 

- Příklepová rychlost při zatížení: 1320-2650/min 

- Intenzita příklepu: 10,5 J 

- Hmotnost: 6,8kg 

 
Obr. 23 - Kombinované kladivo HITACHI 

3.12. 4ivelační přístroj Bosch GOL 26G Professional 

Nivelační přístroj Bosch je určen ke geodetickému zaměřování na staveništi. 

Nivelační přístroj bude využit jednorázově před začátkem provádění technologické 

etapy. 

Technické informace: 

- Hmotnost: 1,7kg 

- Zvětšení: 26x 
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- Závit: 5/8´´  

- Rozměry: délka=215mm, výška=145mm, šířka= 135mm 

- Stativový závit: 5/8´´  

- Výška: 145mm 

- Přesnost nivelace: 1,6mm na 30m 

- Max. pracovní rozsah: 100mm 

- Měrná jednotka: 400gonů 

 

Obr. 24 - �ákres nivelačního přístroj a stativu 

3.13. Svářecí stroj KIT 305 STA4DARD KOMPAKT 

Svářecí stroj je určen ke svařování armokošů. Svářecí stroj bude využit v průběhu 

provádění ztužení monolitických sloupů, stěn a stropů. 

Technické informace: 

- Vstupní napětí: 50/60 Hz 3x400 V 

- Jištění: 25 A 

- Rozsah proudu: 30-280 A 

- Rychlost podávání: 1-25 m/min 

- Zatěžovatel 100%: 220 A 

- Zatěžovatel 60%: 260 A 

- Zatěžovatel max. I: 280 A 

- Síťový proud: 12,3 A 

- Příkon 60: 8,6 kW 

- Třída izolace: IP21 

- Napětí na prázdno: 17-38 V 

- Krytí: IP21 
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- Rychlospojka: 35-50 

- Rozměry: D=835mm, Š=480mm, V=840 mm 

- Hmotnost: 98 kg 

 

Obr. 25 - Svářecí stroj KIT 305 STA�DARD KOMPAKT 

3.14. Vysokotlaký čistič KÄRCHER HD 6/15 CX Plus 

Vysokotlaký čistič bude sloužit k chemickému ošetřování bednění prostředkem 

PERI Bio Clean, k čištění bednících prvků a vlhčení zhotovených betonových 

konstrukcí. Na pracovišti musí být 3 kusy. 

Technické informace: 

- Pracovní tlak: 30 - 150 bar / 3 - 15 Mpa 

- Průtok vody: 230 - 560 l/hod 

- Proud: 1- / 230 V / 50 Hz 

- Příkon: 3,1 kW 

- Přisávání chemie: ANO 

- Max. teplota přiváděné vody: 60°C 

- Hmotnost: 30,3 kg 

- Rozměry: d=375mm, š=360mm, v=935 mm 

 

Obr. 26 - Studenovodní vysokotlaký čistič KÄRCHER 



 

41 

 

3.15. Přímočará pila 4arex EPL 10-5 BE SYS 

Přímočará pila bude určena k ořezávání truhlářských výrobků, převážně k úpravě 

rozměrů bednění. Bude využívána v průběhu provádění bednění monolitických 

konstrukcí. 

Technické informace: 

- Jmenovitý příkon: 550W 

- Hloubka řezu ve dřevu: 100mm 

- Hloubka řezu v barevných kovech: 20mm 

- Hloubka řezu oceli: 5mm 

- Počet zdvihů naprázdno: 300-3200min-1 

- Zdvih: 26mm 

- Řezání pod úhlem: 0-45° 

- Hmotnost: 2,1kg 

 

Obr. 27 - Přímočará listová pila �arex 

3.16. Průmyslový vysavač Protool VCP 170 E SET BAU 

Průmyslový vysavač bude sloužit k odstranění nečistot, převážně zbytků betonové 

směsi a prašného materiálu.  

Technické informace: 

- Hmotnost: 8,4kg 

- Přípojný kabel: 5,5m 

- Objemový proud max.: 3000l/min 

- Plocha filtrační patrony: 4600cm2 

- Podtlak: 20000Pa 

- Příkon PIEC: 1100W 

- Zásuvka pro elektronářadí: 2400W 
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- Max. příkon: 1200W 

- Objem nádoby: 17l 

 

Obr. 28 - Průmyslový vysavač Protool 

3.17. Staveništní rozvaděč RS 0.0.1.2 

Staveništní rozvaděč RS 0.0.1.2. bude sloužit jako hlavní staveništní rozvaděč a bude 

na něj sériově napojen podružný rozvaděč věžového jeřábu. Staveništní rozvaděč bude 

využíván v průběhu celé výstavby. 

Technické informace: 

- 2x zásuvka 230V, 1x 16A/400V 

- 1x jistič 16B/1 

- 1x jistič 16C/3 

- 1x chránič 4P 40A, 30mA 

- 1x hlavní vypínač 

- 1x rozvodnice 12 modulů 

 

Obr. 29 - Staveništní rozvaděč 

4. Způsob vlastnictví strojů 

- Vypůjčené stroje: věžový jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo, valník 

s rukou, tahač, návěs s bočnicemi, nivelační přístroj 

- Vlastní stroje: ostatní stroje a nářadí 
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5. Umístění strojů v situaci 

Věžový jeřáb bude stát cca ve středu staveniště a bude pracovat po celém staveništi. 

Doprava prvků pomocí tahače s návěsem a valníku s hydraulickou rukou bude 

prováděna v jižní části staveniště u vjezdu z ulice Jircháře. Autodomíchávač a 

autočerpadlo budou zapůjčeny od firmy STAPPA mix s.r.o. Jejich umístění v situaci při 

betonáži bude ve středu staveniště před budovou. Ruční nářadí bude skladováno 

v garážích, které budou uzamykatelné.  

 

Přesné umístění objektů zařízení staveniště je uvedeno v samostatné příloze B1. – 

Výkres zařízení staveniště 
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Technologický postup pro zdění není řešen samostatným předpisem pro jeho 

jednoznačnost. 

1. Obecné informace 

Jedná se o budovu navrženou v proluce městské zástavby. Budova je nepodsklepená, 

horizontálně rozdělená na 2 části. Pravá východní část objektu má 3 nadzemní podlaží, 

levá západní část má 4 nadzemní podlaží. 

Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový monolitický skelet, který má ve 

východní třípodlažní části modulový systém 3x4100mm/3x6000mm + 3000mm, 

západní čtyřpodlažní část má nepravidelný modulový systém a je zde umístěné 

monolitické schodiště a výtahová šachta. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 

3000mm a 3100mm. 

Nosným konstrukčním systémem objektu bude monolitický železobetonový skelet 

s monolitickými stropy a štítovými ztužujícími stěnami, monolitickým schodištěm a 

výtahovou šachtou. 

Objekt má přibližně obdélníkový tvar, určeným tvarem proluky o půdorysném 

rozměru cca 32m x 17,2m. Výška třípodlažní části je 10,1m včetně atiky a čtyřpodlažní 

je 13,25m včetně atiky. Střecha je plochá. 

Objekt bude založen na pilotách průměru 800 mm vetknutých do únosné 

štěrkopískové vrstvy mocnosti cca 1,9m. Základové pasy budou uloženy na hlavách 

pilot. Jsou navrženy ze železobetonu a budou prováděny v místech obvodového zdiva, 

vnitřního zdiva tloušťky nad 150 mm a v místech, kde bude třeba provést v základech 

konzoly pro založení na hranici souseda. Pasy budou mimo výjimky šířky 900 mm a 

výšky 600 mm.  

Veškeré železobetonové konstrukce budou prováděny na podkladní beton tl. 100 mm 

z betonu C16/20. 

2. Materiály 

2.1. Specifikace materiálu 

Železobetonové svislé nosné konstrukce – sloupy, pilíře a štítové stěny budou 

provedeny z betonu C 25/30 a budou vyztužené ocelí 10 505 a svařovanou sítí KARI.  

Stropní konstrukce objektu jsou tvořené železobetonovými deskami bodově 

podepřenými. Stropní desky jsou provedené z betonu C 25/30 a budou vyztužené ocelí 

10 505 se svařovanou sítí KARI. Do stropních desek budou v místě s možností vzniku 
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tepelných mostů vloženy prvky přerušující vznik tepelných mostů Isokorb, které budou 

napojené na stropní desky.  

2.2. Dodavatel 

Bednění: PERI spol. s r.o. 

Hlinky 116 

60300 Brno 

Beton: STAPPA mix spol. s.r.o. 

Heršpická 11 

63900 Brno 

Ocel: Ferona a.s. (pobočka Brno) 

Vídeňská 89 

60300 Brno 

2.3. Výkaz výměr 

Podrobný výkaz výměr viz příloha B2.1. – Výkaz výměr pro monolitický skelet 

2.3.1. Svislé konstrukce 

Tab. 4 – Svislé konstrukce – beton C25/30 

1NP 29,98 
2NP 30,29 
3NP 30,29 
4NP 16,04 

Σ m3 106,61 
Tab. 5 – Svislé konstrukce – výztuž, ocel 10505 

1NP 2,78 
2NP 2,81 
3NP 2,81 
4NP 1,46 

Σ t 9,86 
Tab. 6 – Svislé konstrukce – bednění celkem 

panel TRIO TRS 

2700x900mm 228ks 
600x900mm 228ks 

2700x2400mm 115ks 
1200x600mm 228ks 

BDF zámek 1709ks 
matice TRS 1374ks 
upínák TRS 1374ks 
půlkruhový díl SRS 2ks 

Pro svislé konstrukce 1NP jsou počty prvků bednění určeny přesně. Pro svislé 

konstrukce ostatních pater jsou kubatury bednění určeny procentuálně podle 1NP. 
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2.3.2. Vodorovné konstrukce 

Tab. 7 – Vodorovné konstrukce – beton C25/30 

1NP 95,41 
2NP 86,20 
3NP 88,54 
4NP 32,93 

Σ m3 303,08 
Tab. 8 – Vodorovné konstrukce – výztuž, ocel 10505 

1NP 10,12 
2NP 9,22 
3NP 9,25 
4NP 3,82 

Σ t 32,42 
Tab. 9 – Vodorovné konstrukce – doplňkový materiál 

Schock Isokorb 125 ks 
PZD 9/7 59x29x7cm 10 ks 
PZD 11/7 89x29x7cm 12 ks 

Tab. 10 – Vodorovné konstrukce – bednění 

stojka Multiprop 333ks 
přímá hlava 137ks 
křížová hlava 196ks 
trojnožka 196ks 
nosník GT 24 2615m 
bednící překližka 938ks 

Pro strop 1NP jsou počty prvků bednění určeny přesně dle výkresu bednění pro strop 

1NP (příloha B2.2. – Půdorys bednění strop 1�P). Pro strop 2NP, 3NP a 4NP jsou 

kubatury prvků určeny procentuálně podle stropu 1NP. 

2.3.3. Schodiště 

Tab. 11 – Schodiště – beton C25/30 

1NP 2,43 
2NP 2,43 
3NP 2,43 

Σ m3 7,29 
Tab. 12 – Schodiště – výztuž, ocel 10505 

1NP 0,34 
2NP 0,34 
3NP 0,34 

Σ t 1,02 



 

 

2.4. Skladování 

Armatura (armokoše

odvodněné ploše. Každý

se budou ukládat nasto

vyrábět celky. 

Bednící prvky a dop

uskladněny částečně 

které jsou ve vlastnictví

paletě, kde budou dosta

dopraveny a uskladn

zpevněné odvodněné plo

betonáží. 

2.5. Doprava 

2.5.1. Primární 

Bednění bude dopra

1R1R26/351. 

Hotové armokoše, KA

staveniště dopraveny 

Max. délka výztuže je 9 

Beton pro betonáž se

Vzdálenost betonárky o

betonárky je 135 m3/ho

sobě, aby nebyla narušen
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a (armokoše, svitky, pruty a KARI sítě) bude usklad

ploše. Každý celek výztuže musí být označen identifika

kládat nastojato. Na této ploše se budou z dovezený

prvky a doplňkové prvky k bednění (křížové hlavy, p

částečně na zpevněné odvodněné ploše a částečně ve st

e vlastnictví investora. Stojky budou dopraveny a usklad

 budou dostatečně upevněny a zajištěny pásem. Bedníc

a uskladněny na paletách a do kříže zajištěny pásy.

né ploše provádět ošetřování bednění odbedňovací

 

 bude dopraveno na staveniště valník s hydraulickou ruko

rmokoše, KARI sítě, ocelové pruty a svitky připravené od

opraveny na valníku s rukou taženém nákladním autom

výztuže je 9 m. 

ro betonáž se doveze z betonárky autodomíchávačem

 betonárky od stavby je cca 2,5 km, dojezdová doba je c

/hod, což je dostačující. Autodomíchávače bud

ebyla narušena plynulost betonování.  

Tab. 13 – Počet jízd autodomíchávače 

 

bude uskladněna na zpevněné 

n identifikačním štítkem. Svitky 

 z dovezených částí armokošů 

ové hlavy, přímé hlavy) budou 

ástečně ve stávajících garážích, 

eny a uskladněny na sloupkové 

ásem. Bednící překližky budou 

ny pásy. Dále se bude na 

 odbedňovacím přípravkem před 

ulickou rukou Tatra 6 x 6 T810-

ipravené od výrobce budou na 

ladním automobilem Tatra 810. 

čem STETTER AM 8 C. 

ová doba je cca 5 min, kapacita 

e budou jezdit ihned po 
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2.5.2. Sekundární  

Pro přepravu bednění, výztuže a hotových armokošů na místo určení bude využit 

rychle stavitelný věžový jeřáb Liebherr 34 K. 

Dovezený beton z betonárky autodomíchávačem bude čerpán do míst betonáže 

pomocí autočerpadla SCHWING S 34 X. 

3. Převzetí staveniště a připravenost staveniště 

3.1.Převzetí staveniště 

Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro montáž bednění ve 

stanoveném termínu dle časového plánu. Předávání se zúčastní technický dozor 

investora. Pracoviště bude předáno po provedení základových konstrukcí. Výškové a 

polohové zaměření hotových konstrukcí bude provedeno oprávněnou osobou.  

O převzetí pracoviště se sepíše protokol a bude proveden řádný zápis do stavebního 

deníku. Součástí převzetí bude předání projektové dokumentace, v které budou 

zakresleny skladové plochy. Kontrola proběhne dle kontrolního a zkušebního plánu. 

3.2. Připravenost staveniště 

Technický dozor investora předává staveniště zhotoviteli monolitického skeletu. 

Pozemek bude oplocen neprůhledným plotem výšky 2m a bude opatřen uzamykatelnou 

bránou šířky 5m, která poslouží jako vjezd na staveniště. Příjezdová cesta na staveniště 

je zpevněná původní vrstvou asfaltu, vede přímo z přiléhající komunikace a je 

dostatečně široká pro vjezd všech stavebních vozidel. Předpokládá se práce v denních 

hodinách (pracovní doba 7:00 – 16:00hod.), proto není třeba zajišťovat umělé osvětlení. 

Osvětlení bude přesto zřízeno z důvodu ostrahy staveniště.  

Staveništní přípojky budou nově zhotoveny a to tak, že budou připojeny na stávající 

inženýrské sítě procházející přes pozemek. Budou zde zřízeny 3 staveništní buňky – 

stavbyvedoucí, šatny pro pracovníky, vrátnice a 1 hygienická buňka – WC, umývárna. 

Jako sklad drobného materiálu poslouží stávající garáže, které jsou majetkem 

zhotovitele. Pro skladové plochy bednění a výztuže bude zřízena zpevněná odvodněná 

plocha. Dále bude zřízena zpevněná plocha pro zakotvení věžového jeřábu ze dvou 

panelových dílců 3,0 x 1m uložených do štěrkopískového lože.  

Podrobný popis ZS viz Technická zpráva zařízení staveniště v kapitole 2. 
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3.3.Připravenost stavby 

Před zahájením provádění monolitického skeletu budou hotové veškeré zemní práce, 

základové práce, štěrkopískové podsypy a podkladní ŽB deska. Konstrukce jsou 

zhotoveny v souladu s platnými normami. Na provedení základových konstrukcí bude 

osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude osobně kontrolovat 

technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Všechny základové konstrukce budou 

dostatečně vytvrzeny, tedy min. 28 dní od jejich betonáže. Pověřená osoba provede 

příslušné zkoušky na zhotovených konstrukcích a o výsledcích zkoušek bude vystaven 

zápis do stavebního deníku. Kontrola proběhne dle kontrolního a zkušebního plánu. 

4. Pracovní podmínky 

4.1.Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 (směna 8 hodin, polední pauza na oběd 

1hod). Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím bednících 

prací a betonáží. Všichni pracovníci musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět 

a musí mít dostatečnou kvalifikaci. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, 

musí být poučeni o BOZP a musí používat ochranné pracovní pomůcky. 

4.2.Klimatické podmínky 

Vzhledem k ročnímu období (březen 2013) se dá předpokládat teplota 5-15°C. 

V případě nevhodného počasí – hustý déšť, nárazový vítr, při větru rychlejším než 

10m/s a v mlze, budou práce přerušeny a jejich opětovné zahájení bude v nejbližším 

možném termínu, až se podmínky zlepší. Montáž bednění lze provádět po dokončení 

základových prací a po dosažení 28 dní od jejich betonáže. Teplota při betonáži nesmí 

být pod +5°C nebo vyšší než 30 °C, jinak musí být přijata zvláštní opatření.  

5. Personální obsazení 

5.1. Pracovní četa 

Složení pracovní čety: 

- 1 vedoucí čety: vyučený zedník (betonář-železář) 

- 6 zaučení montážníci pro bednění (vyučení tesaři) 

- 6 zaučení montážníci pro armování a svářeči 

- 4 zaučení dělníci pro betonáž 

- 4 pomocní stavební dělníci 

- 1 obsluha jeřábu 
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- 1 obsluha autočerpadla 

- 1 obsluha autodomíchávače 

- 1 řidič náklaďáku pro dopravu výztuže a bednění 

5.2. Specifikace profesí 

- Vedoucí čety - určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci práce uvnitř 

čety a za kvalitu provedené práce, která odpovídá PD a technologickému předpisu, 

dohlíží na BOZP 

- Zaučení montážníci pro bednění - provádějí montáž bednění 

- Zaučení montážníci pro armování a svářeči - provádějí vázání a ukládání 

výztuže do bednění, nutný svářečský průkaz, vazačský průkaz 

- Zaučení dělníci pro betonáž – provádějí hutnění betonové směsi 

- Pomocní stavební dělníci – provádějí pomocné práce při betonáži a ostatními 

potřebnými pracemi 

- Obsluha jeřábu – je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu jeřábu, dopravuje 

materiál z valníků na skládky a ze skládek na pracoviště, nutný jeřábnický průkaz 

- Obsluha autočerpadla - je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autočerpadla, 

dopravuje beton z autodomíchávače na místo určení 

- Obsluha autodomíchávače - je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu 

autodomíchávače, dopravuje beton z betonárky na staveniště, nutný řidičský průkaz 

skupiny C + profesní průkaz 

- Řidič náklaďáku pro dopravu výztuže a bednění – je zodpovědný za dopravu 

výztuže a bednění na stavbu, nutný řidičský průkaz skupiny C 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

Stroje a pracovní pomůcky jsou uvedeny pro provádění monolitického skeletu i pro 

následné zdění výplňového zdiva. 

6.1. Stroje 

- Věžový jeřáb Liebherr  34K – rychle stavitelný jeřáb 

- Autodomíchávač STETTER AM 8 C, o objemu 8m3 

- Autočerpadlo SCHWING S 34 X 

- Valník TATRA T810-1R1R26/351 s hydraulickou rukou, 6 x 6 

- Tahač Tatra 815 + návěs s bočnicemi Fliegl 
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- Ponorný vibrátor HERVISA PERLES, model CMP + ohebná hřídel s vibrační 

hlavicí Hervisa Perles AM 42/4 

- Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0 

- Svářecí stroj KIT 305 STANDARD Kompakt 

6.2. Ruční nářadí mechanické 

- Kombinované kladivo HITACHI DHM40MRY 

- Vysokotlaký čistič KÄRCHER HD 6/15 CX Plus 

- Přímočará pila Narex EPL 10-5 BE SYS  

- Ohýbačka a střihačka ocelových prutů BENDOF DBC 16 

- Průmyslový vysavač Protool VCP 170 E SET BAU 

- Vysílačky pro komunikaci s jeřábníkem 

6.3. Měřící přístroje 

- Nivelační přístroj Bosch GOL 26G Professional s příslušenstvím 

- hadicová vodováha 

- zednická vodováha 

- pásmo 

- skládací metr, svinovací metr 

- olovnice, zednická šňůra 

- voskované zaměřovací šňůry 

6.4. Pracovní pomůcky 

- stavební kolečko 

- distanční podložky 

- zednické kladívko, kladivo, gumová palička 10kg 

- kleště štípací, kombinační 

- zednická lžíce, naběrák s násadou 

- kbelíky na maltu 15l 

- vázací kleště, vázací drát, pákové nůžky na betonářskou výztuž 

- klíč na šroub, kladivo 

- ochranný svářečský štít 

- ocelová špachtle 

- montážní žebřík 

- páčidlo, tesařské kladivo, ocelová hladítka 



 

55 

 

- lopaty, hrábě, koště 

- lanový závěs na palety 

- 2 m hliníková lať 

6.5. Pomůcky BOZP 

Nutné ochranné pomůcky: 

- pro řidiče: pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, při pohybu mimo kabinu stroje 

přilba, reflexní vesta 

- pro svářeče: svářečská kukla, speciální svářečské rukavice 

- pro ostatní dělníky: pracovní oděv, obuv, reflexní vesta, chrániče sluchu, přilba, 

pracovní rukavice 

Doporučené ochranné prostředky: 

- pro všechny pracovníky: respirátor, ochranné brýle 

7. Pracovní postup 

7.1. 4ávaznost prací 

• Izolace + vyměření budoucích svislých konstrukcí 

• Armování sloupů 

• Ošetření bednění 

• Bednění monolitických sloupů 

• Bednění a armování monolitických stěn 

• Betonáž sloupů a stěn 

• Ošetřování betonu 

• Odbednění sloupů a stěn 

• Bednění vodorovné stropní konstrukce 

• Armování stropu 

• Betonáž stropu 

• Odbednění stropní konstrukce 

• Bednění schodiště 

• Armování a betonáž schodiště 

• Bednění a betonáž stupňů 

• Odbednění schodiště 



 

 

7.2. Pracovní po

7.2.1. Izolace + v

Nejdříve se na hotov

stěny penetrační nátěr 

hydroizolaci si za pomo

dobře viditelným zvýraz

7.2.2. Armování sl

Armování budoucích

základů. Připravené ztuž

pomoci jeřábu. Na trny 

a třmínků požadovaný 

distanční podložky (kry

stranu doprostřed 4 dista

7.2.3. Ošetření bed

Na úplném začátku b

odbedňovacím olejem P

odvodněné ploše určené

příloha B1. – Výkres 

7.2.4. Bednění mon

Hranaté sloupy: 

Na zemi se smontují

BFD tak, aby vznikl 

vzdálenost 2750mm 

paty panelu pomocí me

Provedeme tak pro všec

48-krát a v levé části obj
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acovní postup jednotlivých prací 

Izolace + vyměření budoucích svislých konstrukcí 

 se na hotovou základovou desku zhotoví v místech, k

trační nátěr a následně na něho vrstva izolačních pás

za pomoci pásma a metru rozměříme a zakreslíme 

lným zvýrazňovačem hrany budoucích sloupů, stěn a otv

Armování sloupů 

ní budoucích sloupů navazuje na již zhotovenou výz

ipravené ztužující pruty dopravíme na místo určení svá

bu. Na trny čnící ze základů svaříme a ručně svážeme z

požadovaný armokoš. Na zajištění krytí výztuže budo

y (krytí 25 mm.) Na každý pátý třmínek přidrá

ed 4 distanční podložky. 

Ošetření bednění 

átku bednění se musí ošetřit veškeré bednící překl
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Takto připravený panel osadíme do jeřábových ok a přemístíme z předmontážní 

plochy pomocí jeřábu na místo určení. Panel srovnáme do svislé polohy. Poté 

přišroubujeme patu k základové desce, přitom panel stále musí být zajištěn na laně 

jeřábu.  

Pomocí závitových tyčí se doladí svislost i poloha a panel se odjistí z jeřábu. Dále 

pokračujeme s dalšími panely. Uvážeme a přemístíme další panel kolmo k prvnímu do 

vzdálenosti 400 mm, aby hrana prvního panelu odpovídala velikosti vnitřního sloupu. 

Připojíme druhý panel pomocí 4 stahovacích šroubů TRS a kloubových matic DW 15 v 

místech čelní tříhranné lišty. Svislost i polohu druhého panelu zajistíme stejným 

způsobem jako v případě panelu prvního. Postupně tak provedeme i se třetím panelem, 

který připojíme pomocí šroubů a matic k panelu druhému a poslední čtvrtý panel 

připojíme k panelu třetímu a na závěr k prvnímu. 

Nakonec namontujeme po celé výšce bednění pomocí žebříkového připojení žebřík a 

ochranný koš. Pomocí jeřábu přemístíme betonářskou plošinu a připojíme ji na hlavu 

bednění v návaznosti na žebřík. 

Kruhový sloup: 

Pro bednění kruhového sloupu bude použito kruhové bednění SRS.  

 

Obr. 31 – Bednění kruhového sloupu 

Na dva půlkruhové díly h=3,00m a průměr 40cm vyznačíme vzdálenost 2850mm od 

paty dílu pomocí metru a vhodného zvýrazňovače (např. barevnou lepicí páskou). Poté 
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Obr. 33 – Bednění stěny – betonářská lávka

jšího obvodového bednění přivaříme k čnícím tr

 a za pomoci ruční ohýbačky a střihačky vytvoříme armo

plastovými distančními tělísky připevněnými na k

ontujeme vnitřní stranu bednění stejným způsobem jako

sepneme k vnější, a to pomocí stahovacích šroubů

ábem můžeme uvolnit až po sepnutí. Jednotlivě 

ezi sebou zámky BFD ve třech řadách stejně jako vn

 

Obr. 34 – Schéma bednění stěny 

Betonáž sloupů a stěn 

ání sloupů a stěn bude probíhat průběžně po cca 40 cm 

erpadla. Betonovat shozem můžeme z max. výšk

t systematicky po vrstvách se zpětným převi

rstvy do hloubky 50 – 100 mm. Vibrování bude probíhat

ování zadržovaného vzduchu v čerstvém betonu.

zistenci betonu a vpichy vibrátoru provádět rychle

ká lávka 

nícím trnům ocelové pruty 

íme armokoš. Krytí (25 mm) 

nými na každém svislém i 

sobem jako předchozí. Vnitřní 

ů a kloubových matic. 

 namontované panely 

ější panely. 
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hlavice co nejpomaleji. Také musíme dbát na to, abychom vibracemi nepoškodili 

výztuž. 

7.2.7. Ošetřování betonu 

Beton ošetřujeme pravidelným mlžením vodou v krátkých intervalech. Povrch 

sloupů omotáme po celé ploše foliemi nebo vlhkými tkaninami pro zadržení vlhkosti. 

Beton neošetřujeme vlhčením, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba 

ošetřování závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, 

rychlost větru) dle normy ČSN EN 13670 (viz příloha B4.1. Kontrolní zkušební plán 

pro monolitický skelet). 

7.2.8. Odbedňování sloupů a stěn 

K úplnému odbednění svislých konstrukcí může dojít nejdříve po 28 dnech. 

Odbednění bude probíhat takto. Nejprve demontujeme žebřík, ochranný koš a 

betonářskou lávku. Panel, který budeme demontovat jako první, tj. druhý panel v pořadí 

bednění, opatříme dvěma osazovacími háky a uvolníme sepnutí bednění. Uvolníme 

kotvení od základové desky, přimontované hlavy ještě ponecháme. 

Následně demontujeme po obou stranách panelu stahovací šrouby a za pomoci jeřábu 

se přemístí na skládku. Panely se okamžitě očistí od hrubých nečistot ocelovou špachtlí 

a vysokotlakým čističem je očistíme od ostatních jemných nečistot. Na závěr 

provedeme ošetření odbedňovacím olejem PERI BIO Clean, který napustíme do nádrže 

druhé vysokotlaké nádoby, a ostříkáme použitou bednící plochu. Až poté z druhé strany 

odstraníme zámky BFD a osazovací háky a uložíme panel na paletu.  

Pokračujeme s demontáží druhého panelu. Namontujeme osazovací háky na druhý 

panel a demontujeme z něj stahovací šrouby z jedné strany. Druhá strana je už 

odmontovaná a odbedníme tím další stěnu sloupu. Stejně postupujeme i u třetí strany. 

Poslední panel, tj. první panel při montáži bednění, odbedníme stejným způsobem jako 

předešlé. 

7.2.9. Bednění vodorovné stropní konstrukce 

Jako první se staví stojky MULTIPROP opatřené univerzálními trojnožkami a 

křížovými hlavami. Jsou umístěné na konci a v přesazích spodních nosníků GT 24. 

Vysunutou stojku zajistíme pootočením matice na druhou stranu. Pro přesné stanovení 

vysunutí stojky nám poslouží zabudovaný metr na stojce. Na spodní nosníky pokládáme 

horní nosníky GT 24 pomocí montážní vidlice.  Min přesah horních nosníků činí 30cm.  
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Obr. 35 – Bednění stropu 

Horní nosníky zaklopíme bednícími překližkami tloušťky 21mm, zajistíme je 

přibitím hřebíky. Otvory v bednění pro schodiště, výtah a ostatní prostupy konstrukcí 

obedníme pomocí doplňkových dřevěných bednících desek.  

Po pokládce a zajištění bednících překližek rozestavíme zbylé stojky s přímou hlavou 

tak, aby jejich vzdálenost byla max. 1,85 m, tj. mezi každé dvě stojky s křížovou 

hlavou vložíme dvě stojky s hlavou přímou. 

Na závěr se provede nivelace horního povrchu desek, podle které se výškově doladí 

stojky pomocí matic. Po obvodu celé obedněné plochy namontujeme bednící sloupky a 

opatříme je dřevěnými latěmi, které budou plnit funkci dočasného zábradlí. 

7.2.10. Armování stropu 

Povrch betonářské oceli musíme před zabetonováním odmastit a očistit od výrazného 

zrezivění a jiných nečistot.  

Jako první se pomocí jeřábu dopraví na bednění stropu prvky přerušující vznik 

tepelných mostů Schock Isokorb. Rozmístí se v bednění dle projektové dokumentace, 

aby se mohli následně svázat s výztuží. 

Dále se jeřábem dopraví pevně svázané ocelové pruty na bednění stropu a KARI 

sítě, ze kterých se následně začne podle PD vyrábět vyztužení stropní desky. 

Pro zajištění krytí se použijí plastové distanční podložky (krytí 25 mm), krytí horních 

výztuží se zajistí montážními stoličkami. Poloha podložek v bednění se rozměří a 

vyznačí křídou nebo jiným viditelným prostředkem, které se následně rozmístí ve 

vzdálenostech dle PD. Každý prut bude mít svou podložku. 

Na podepřené pruty se položí spodní výztuž v jednom směru, která se zajistí 

k distančním podložkám přidrátováním. Umístí se výztuž v kolmém směru na první 
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spodní výztuž. Vzniklá síť se zajistí přidrátováním. Na spodní výztuž se navážou prvky 

Schock Isokorb a spojí se tak s výztužnou sítí. 

 Dále se rozmístí montážní stoličky tak, aby se na ně mohla rozmístit horní výztuž, 

která se také zajistí přidrátováním. Následně se rozmístí horní výztuže v obou směrech 

stejným způsobem jako spodní. Horní pruty jsou navázány na síť KARI.  

Na zhotovené výztuži musí být zřízena přechozí lávka pro přechod pracovníků při 

betonáži. Na uloženou výztuž se nesmí vstupovat z důvodu zachování stejné tloušťky 

krycí vrstvy a deformace svázaných prut. 

7.2.11. Betonáž stropu 

Postupovat se bude od obvodu do středu stropní konstrukce. Vzhledem k době trvání 

betonáže (u stropu 1NP, 2NP a 3NP – 2 dny) se bude muset vytvořit pracovní spára. U 

stropu 4NP pracovní spára nebude. Poloha pracovní spáry bude určena v místě 

nulového ohybového momentu. 

Přesně umístění pracovní spáry pro stropy 1�P, 2�P a 3�P viz samostatná příloha 

B2.3. – Schéma umístění pracovní spáry strop 1�P, 2�P, 3�P 

Pracovní spára se zajišťuje zřízením čela z dřevěného bednění s otvory vyvrtanými 

pro protažení výztuže. Povrch betonu v místě pracovní spáry musí být před 

pokračováním betonování vlhký, zdrsněný a očištěný, z důvodu pevného spojení 

starého a nového betonu. Tohoto dosáhneme opracováním tlakovou vodou několik 

hodin před betonováním. 

Beton se bude rozlívat z betonovací hadice autočerpadla a rozprostírat hráběmi dle 

potřeby po vodorovných vrstvách. Betonovat se smí z max. výšky 1,5 m, aby nedošlo 

k porušení homogenity čerstvého betonu. Při hutnění musíme dbát na to, aby beton 

zatekl až pod výztuž, ale abychom neporušili jeho homogenitu. Čerstvě zabetonované 

konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze sousedních provozů min 7 dní. 

Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu 

výztuže.  

Desky se budou hladit a hutnit pomocí plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles , dále se 

použijí ocelová hladítka a dvoumetrová hliníková lať.  Hutnit se bude, dokud na 

povrchu betonu nevystoupí cementové mléko. 
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7.2.12. Ošetřování stropu 

S ošetřováním betonu začneme, jakmile beton dosáhne takové pevnosti, aby nedošlo 

k vypláchnutí cementového zrna, tj. cca po 12-ti hodinách. Beton neošetřujeme 

vlhčením vysokotlakou nádobou, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba 

ošetřování závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, 

rychlost větru) dle normy ČSN EN 13670. Beton ošetřujeme pravidelným mlžením 

vodou v krátkých intervalech a povrch betonu překrýváme po celé ploše foliemi nebo 

vlhkými tkaninami. 

7.2.13. Odbedňování stropní konstrukce 

Po 14-ti dnech se konstrukce částečně odbední a to odebráním nosníků a každé třetí 

stojky. Stojky s křížovou hlavou opatříme přímou hlavou a se zbylými stojkami 

s přímou hlavou budou konstrukci podpírat ještě dalších 14 dní. 

Při úplném odbedňování postupujeme od krajů po střed. Odebereme dřevěné bednící 

desky kolem otvorů ve stropní konstrukci. Všechny stojky popustíme, a to takovým 

způsobem, že udeříme kladivem do odbedňovacího klínu matice a stojka se tímto odtíží 

– poklesne asi o 5 mm. Poté stočíme mezilehlou stojku směrem dolů o takovou délku, 

aby šla stojka odebrat. Pomocí klínu odtížíme i stojky základního rastru, matice stočíme 

přibližně o 4 cm, odebereme horní nosníky a poté máme prostor pro sklopení i nosníků 

dolních. 

 

Obr. 36 – Odbedňování stropu 

Při odebírání ponecháváme pouze ty nosníky, které jsou pod stykem bednících 

překližek. Poté začneme odebírat i bednící překližky se všemi zbývajícími horními i 

spodními nosníky. Stojky postupně skládáme do přepravních palet. 

Bednící překližky přeneseme pomocí jeřábu na zpevněnou odvodněnou plochu, která 

je opatřena sedimentační nádrží a určena speciálně k čištění bednění. Nejprve bednící 
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desky očistíme od hrubých nečistot a zbytků betonu ocelovou špachtlí, poté 

vysokotlakým čističem očistíme od ostatních jemných nečistot a na závěr provedeme 

ošetření odbedňovacím olejem PERI BIO Clean, tím ostříkáme obě plochy i všechny 

hrany překližek. 

7.2.14. Bednění schodiště 

Realizace monolitického schodiště započne sestavením podpěrné konstrukce, která 

slouží k podepření ramene a mezipodesty. Dále zhotovíme bednění pro spodní část 

ramene a mezipodesty. Pak vytvoříme bočnice z prken a pevně je připevníme z boku 

k bednění spodní části ramene.  

7.2.15. Armování a betonáž schodiště 

Následuje armování podest a ramen.  

Viz bod 7.2.10. Armování stropu 

Jakmile je hotová veškerá armatura přistoupíme k betonáži, beton se musí hutnit 

plovoucí lištou. 

Viz bod 7.2.11. Betonáž stropu 

7.2.16. Bednění a betonáž stupňů 

S bedněním jednotlivých stupňů začínám odshora. Stupně bedním po jednom, vždy 

vybedním schod, zabetonuji a pokračuji na další. První schod vznikne vybedněním čela 

stupně. Na vnitřní stranu bednění si namalujeme velikost stupňů a můžu přistoupit k 

betonáži. Zabetonuji a pečlivě zhutním. Nášlap schodu se zarovná a uhladí do roviny. 

Na takto zabetonovaný první schod okamžitě přibijeme bednění druhého schodu tak, 

aby se nepohnulo, a opakujeme postup. Bedněním každého schodu dosáhneme toho, že 

schodiště je okamžitě pochozí, ale jen pro nejnutnější použití.  

7.2.17. Odbednění schodiště 

Schodiště neodbedňujeme částečně. Pro úplné odbednění a plné zatížení konstrukce je 

nutno počkat 28 dní. 

Viz bod 7.2.13. Odbednění stropní konstrukce 

8. Kontrola jakosti 

8.1.Vstupní kontrola 

• Kontrola PD 

• Kontrola převzetí staveniště 

• Kontrola předešlých konstrukcí 
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• Kontrola způsobilosti dělníků 

• Kontrola strojů a pomůcek 

• Kontrola dodaného materiálu 

• Kontrola skladování materiálu 

• Kontrola ošetření bednění 

8.2.Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

• Kontrola armování svislých konstrukcí  

• Kontrola svislého bednění 

• Kontrola ošetřování čerstvého betonu svislých konstrukcí 

• Kontrola odbedňování svislých konstrukcí 

• Kontrola bednění stropní konstrukce  

• Kontrola armování stropní konstrukce 

• Kontrola betonáže stropní konstrukce 

• Kontrola pracovní spáry 

• Kontrola ošetření čerstvého betonu stropní konstrukce 

• Kontrola odbednění stropní konstrukce 

• Kontrola provádění schodiště 

8.3.Výstupní kontrola 

• Kontrola celistvosti betonové konstrukce 

• Kontrola svislých konstrukcí  

• Kontrola stropní konstrukce 

Podrobný popis kontrol uveden v kapitole 7. 

Kontrolní a zkušební plán pro monolitický skelet viz samostatná příloha B4.1. 

Kontrolní a zkušební plán pro výplňové zdivo viz samostatná příloha B4.2. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce při provádění monolitického skeletu se řídí nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu číslo 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dalším z prováděcích předpisů, 

které musí být dodrženy, je 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 a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a požívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Podrobný popis BOZP pro monolitický skelet je obsažen v kapitole 5. 

10. Ekologie 

Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při 

výstavbě. Tyto odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a 

zajistit jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se 

budou jednotlivé odpady stavební a demoliční odpad – skupina 17, komunální odpad – 

skupina 20 třídit v průběhu výstavby do kontejnerů a označených nádob a poté odvážet 

k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti na druhu. V České republice stanovují 

nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a 

zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 

Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních 

kapalin z těžké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při 

práci na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací 

tímto nařízením stanovené. 

Podrobný popis řešení vlivu stavby na životní prostředí při výstavbě monolitického 

skeletu je uveden v kapitole 8 – Environmentální plán. 
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1. Základní informace o BOZP 

Tento dokument je vypracován pro výstavbu Víceúčelového objektu v Brně. Zpráva 

uvádí vyhlášky, jimiž je nutné se řídit během výstavby a jež je nutné dodržovat. Dále 

bude tento dokument blíže zpracovávat bezpečnostní pokyny pro technologickou etapu 

provedení hrubé vrchní stavby monolitického skeletu. 

Bezpečnost práce na staveništi a jejím hlavním prováděcím předpisem pro bezpečné 

provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení 

vlády představuje prováděcí předpis k zákonu číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Dalším z prováděcích předpisů, které musí být dodrženy, je 

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 a nařízení vlády č. 

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a požívání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Dále je nutné dodržovat postupy stanovené technologickými předpisy pro dané 

technologické etapy, návody, pravidla, rady a podmínky od výrobců na obsluhu zařízení 

a zacházení se stroji. 

Za toto dodržování je zodpovědný zhotovitel stavby. Základní povinnosti zhotovitele 

jsou: 

• Zajištění, aby všichni zaměstnanci prošli příslušnou zdravotní (BOZP) a 

odbornou způsobilostí, zaškolením k činnostem, které mají provádět. Seznámení 

s technologickým postupem prací, který se jich týká. Technologický postup musí být 

na pracovišti k dispozici. Není nutné, aby řídil práce zodpovědný pracovník, pokud 

pracovní skupina nemá více jak 5 pracovníků. 

• Dle odhadovaného stupně ohrožení musí být pracovníci vybaveni příslušnými 

osobními ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními 

pomůckami. 

• Zajištění, aby činnost zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly 

organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 

zaměstnavatele. 
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• Zhotovitel je povinen ověřovat znalosti pracovníků nejméně jednou za 3 roky a 

také vést evidenci o školení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti. O 

proškolení pracovníků se uvádí zápis do stavebního deníku. 

2. Obecné požadavky na stavbě 

Následující kapitola vyjmenovává požadavky dané nařízeními vlády a vyhláškami. 

Jedná se o přesný opis daných textů, se zaměřením na informace vztahující se k 

prováděným činnostem na stavbě a dále konkrétněji k činnostem prováděným 

v technologickém postupu. Jsou vybrány nejdůležitější informace z potřebných 

ucelených částí a doplněno vyjádření k jejich dodržení z časového, věcného a 

prostorového hlediska. U bodů, které nejsou zmíněny, je počítáno s náhodným 

působením. 

2.1.4ařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády ze dne 12. 12. 2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády bude na stavbě v plné míře dodrženo. 

Vybrány jsou důležité odstavce. 

I. Požadavky na zajištění pracoviště 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

� Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejméně narušit. �áhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit 

� nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 

provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 

střežením 

� Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 



 

71 

 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 

k nim vedou. 

� Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

� Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 

stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví 

zvláštní právní předpis. 

� Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 

bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

� Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 

manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Při výstavbě hrubé vrchní stavby je zajištěno dočasné oplocení o výšce 2 m. Po celou 

dobu realizace jsou u vjezdů na staveniště viditelně zavěšeny značky ohledně zákazu 

vstupu nepovolaných osob, značky upozorňující na výjezd vozidel stavby a povolený 

vstup jen s ochrannou přilbou. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem. �ávrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 

energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 

podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 

k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a 



 

72 

 

s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 

Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat 

z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 

manipulaci. 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 

odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 

prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. �elze-li provoz dopravních 

prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné 

zábrany a náležitá upozornění. 

Bližší informace jsou řešeny v návrhu zařízení staveniště. Celé vedení rozvodů je 

v provozu až do ukončení realizace stavby. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na: 

- počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

- maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 

v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 

fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 

popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 

posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
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bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 

zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 

byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 

Uspořádání pracoviště se bude řídit návrhem zařízení staveniště. Stavbyvedoucí bude 

kontrolovat, zda jsou všechna opatření dodržována. 

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 

půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 

technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 

vedení a překážek. 

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností, stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 

pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

signálem.  Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 

všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 

dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. �a 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 

postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

Tyto opatření jsou nutné dodržovat zejména u věžového jeřábu Liebherr 34K a 

autočerpadla Schwing S 34X při provádění monolitického skeletu. Opatření budou 

respektována v průběhu celé výstavby. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, zajištění výsypného zařízení v přepravní 

poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
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Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. 

Platí pro veškerou betonáž monolitického skeletu. Betonová směs bude na místo 

určení dopravována autočerpadlem Schwing S 34X. Čerpadlo bude po vyprázdnění 

odjíždět zpět do betonárky a bude ho následovat další naplněné čerpadlo. Je to z důvodu 

plynulosti betonáže. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 

dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení 

nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 

konstrukčních částí stavby. 

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 

návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 

účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 

a opakované couvání vozidel. 

Při provozu čerpadel není dovoleno: 

- přehýbat hadice 

- manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány 

- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice 

Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v 

prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 

manipulaci. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 

smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 

opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
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Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

Platí pro veškerou betonáž monolitického skeletu. Betonová směs bude na místo 

určení dopravována autočerpadlem Schwing S 34X. Čerpadlo bude pojíždět po jižní 

straně kolem skeletu. 

IX.     Vibrátory 

 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou. 

 Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 

v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

Platí v průběhu betonáže monolitického skeletu. Svislé konstrukce se budou vibrovat 

ponorným vibrátorem Hervisa Perles AM 42/4 s ohebnou hřídelí, vodorovné plovoucí 

vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0. 

XIV.    Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 

v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 

řádně seznámena i střídající obsluha. 

 Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje, zabrání samovolnému 

spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou uzamknutím. 

 Tyto opatření jsou nutné dodržovat zejména u věžového jeřábu Liebherr 34K při 

dokončení nebo přerušení prací. Na jeřábu bude obsluha stroje provádět pravidelné 

kontroly. 

XV.      Přeprava strojů 

 Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 

jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 

mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 

která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 

zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po 

dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
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 Tyto informace jsou důležité jak pro přepravu vozidel po vlastní ose, tak pro 

tažná a přípojná vozidla. Jsou to nákladní automobily, věžový jeřáb a autočerpadlo. 

Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

 Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 

strojů. 

 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození.  

 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 

bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 

dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. �ejsou-li okraje 

hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 

sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

 Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m. 

 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 

1,5 m. 

 S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem. 

 Veškeré sklady jsou blíže popsány v návrhu zařízení staveniště. 

IX.   Betonářské práce a práce související 

IX.1   Bednění 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
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demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 

konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 

únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 

při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 

převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

Podmínky k bednění jsou zapotřebí u bednění monolitických stěn, sloupů a stropů 

v průběhu sestavování bednění všech pater. Důležitá je kontrola těsně před betonáží, 

přejímka bednění musí být zapsána písemným záznamem ve stavebním deníku. 

IX.2    Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 

do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, 

aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 

hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. �elze-li taková místa zřídit, zajistí 

zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v 

technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 

nebo ochranný koš. 

Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 

bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení 

popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po 

uložené výztuži. 

Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 

v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 
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Betonová směs bude na místo určení dopravována autočerpadlem Schwing S 34X. 

Čerpadlo bude pojíždět po jižní straně kolem skeletu. Dorozumívání mezi obsluhou 

čerpadla a pracovníky provádějícími ukládání betonové směsi bude probíhat za pomocí 

vysílaček. 

IX.3    Odbedňování 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 

zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

Konstrukce se budou odbedňovat až po dosažení požadované pevnosti betonu. 

Zkoušku pevnosti betonu provede oprávněná osoba Schmidtovým kladívkem. Po 

odbednění se uloží bednění na skládku k tomu určenou dle výkresu zařízení staveniště. 

IX.5     Práce železářské 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 

tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Pro doplňkové stříhání a ohýbání ocelových prutů do průměru 16mm bude použita 

ohýbačka a střihačka ocelových prutů BENDOF DBC 16. Bude používána v průběhu 

provádění armatur všech monolitických konstrukcí na monolitickém skeletu. 
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X.    Zednické práce 

Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 

nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 

úzkých a hlubokých nádobách. 

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

�a právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 

ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 

z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 

malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 

musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

Opatření platí v průběhu provádění zdění obvodových a vnitřních konstrukcí. Během 

práce budou pracovníci používat ochranné pracovní pomůcky, které chrání před 

kontaktem s vápnem, např. rukavice, brýle. 

1.2.4ařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády ze dne 17. 8. 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

vlády bude na stavbě v plné míře dodrženo. Vybrány jsou důležité odstavce. 

Příloha - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 

zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 

prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 

Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 

požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 
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evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších 

plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 

osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 

k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 

dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 

pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.  

Zábradlí se skládá z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 

minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor 

mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné 

nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 

podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad podlahou, 

nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 

bezpečností opatření. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, 

dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 

ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 

osadí. 

Toto opatření je použito v době sestavování bednění a betonáže na konstrukcích, 

které jsou výše jak 1,5m. Po obvodě stropních konstrukcí, otvorů na schodiště a 

výtahovou šachtu bude osazeno dřevěné zábradlí.  Na stavbě bude zřízeno až do 

odbednění konstrukcí a vyzdění obvodových stěn. 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec se musí 

před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 

Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 metru 

od volného okraje). 
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Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 

Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 

vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 

kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 

osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 

dostatečně odolné.   

Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen. 

Při práci ve výškách se budou zaměstnanci chránit vhodnými ochrannými 

pracovními prostředky. Platí po celou dobu výstavby. 

III. Používání žebříků 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 

k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po 

žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více než jedna osoba. Žebřík 

nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 

použití výrobcem určen. 

Žebříky musí horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 

tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou 

se vystupující může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za 

příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí 

být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí být postaven tak, aby byla 

zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 

než 12 m nelze používat. 

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 

používání.  

 Toto opatření se vztahuje na použití žebříků na staveništi. Výstupy na bednění 

stěn a sloupů a na stropní konstrukce do vyšších pater. Opatření platí, dokud nebude 

provedeno schodiště a konstrukce bude kompletně odbedněna. 
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy ve výškách tak, že jsou po 

celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 

po jejím ukončení. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost 

materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob nesmí překročit nosnost konstrukce 

stanovenou v průvodní dokumentaci. 

Důležité v průběhu celé výstavby. 

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

Ohrožený prostor, je nutné vždy bezpečně zajistit. Ohrožený prostor musí mít šířku 

od volného okraje pracoviště nejméně: 

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m  

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 

Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 

položeném pracovišti.  

Toto opatření se vztahuje na prostor pod otvory pro schodiště a výtahovou šachtu, 

dále po obvodu volného okraje stropů. Je zde proto zřízeno ochranné dřevěné zábradlí. 

Zábradlí tu bude až do provedení schodiště, výtahu a vyzdění obvodových stěn 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 

souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 

vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 

pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a sestup mezi 

podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky. 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob, okolí je chráněno proti 



 

83 

 

případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, materiál je 

shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, je provedeno opatření, zamezující 

nadměrné prašnosti, hlučnosti, či jiných nežádoucích účinků. �elze shazovat předměty a 

materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani materiál, 

který by mohl strhnout zaměstnance z výšky. 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrností situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci se při pracích ve výškách považuje: 

- Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

- Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky, v ostatních případech silný vítr o 

rychlosti 11 m/s  

- Dohlednost v místě práce menší než 30 m 

- Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 

Vzhledem k tomu, že řešená etapa bude probíhat v jarních, letních a podzimních 

měsících, nepředpokládáme výskyt větších mrazů. Pozor si dáváme na hlavně na 

rychlost větru, bouře a deště. Při podmínkách, při kterých se nedá pracovat, budou práce 

přerušeny a bude se s nimi pokračovat, až podmínky povolí.  

X. Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků 

se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 

jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 

podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec použije osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu. 

Platí pro všechny výjimečné případy krátkodobých prací ve výškách na skeletu 

v průběhu celé stavby. 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o BOZP ve 

výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 

zaměstnanci nemohou pracovat z pevných bezpečných pracovních podlah. Dále školení 

o montáži a demontáži lešení. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností. 

Důležité v průběhu celé stavby. 
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1.3.4ařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády ze dne 12. 9. 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nařízení vlády bude 

na stavbě v plné míře dodrženo. Vybrány jsou důležité odstavce. 

Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 

zdvihání břemen a zaměstnanců 

Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 

břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce 

Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 

Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 

pracovní polohu zařízení. 

Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 

podstatné pro jejich bezpečné použití. 

Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to 

zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby 

se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby 

byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 

Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 

vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích 

prostředků. 

Věžový jeřáb bude sloužit k veškerému přemisťování břemen na stavbě, bude 

využíván po celou dobu výstavby. Pozor si musíme dát hlavně na to, aby zaměstnanci 

nepřecházeli pod zavěšenými břemeny. 

Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 

zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 

Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 

Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 

pravidelná kontrola a údržba zařízení. 

Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 

zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 
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nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho 

pohybu. 

Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 

koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 

Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 

bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení 

samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

Tyto opatření se týkají přemisťování bednění a výztuže na místo určení věžovým 

jeřábem Liebherr 34K. Bude to v období sestavování bednění a následné pokládce 

výztuže všech pater. 
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1. Obecné informace 

Název stavby:    Víceúčelový objekt v Brně 

Místo stavby:    ulice Jircháře, Brno 

Katastrální území:   610089 – Staré Brno 

Kraj:     Jihomoravský 

Charakteristika stavby: Novostavba ŽB monolitického objektu, sloužící 

pro administrativní účely 

Investor:    Česká geologická služba 

Klárova 3 

118 21 Praha 1 

Statutární zástupce:   Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel organizace 

Zpracovatel:    ATELIER AS spol. s.r.o. 

     Architektonicko – stavební projekce 

     Šumavská 15 

     Brno 

Statutární zástupce:   Ing. Jiří Zaplatil 

2. Popis řešených tras 

Předmětem řešení je doprava jeřábu, výztuže a betonové směsi. Pro dopravu jeřábu 

je navržena trasa A. Pro dopravu výztuže je to trasa B a pro dopravu betonové směsi 

trasa C. 

Z uvedených tras byly vybrány kritická místa – body zájmu, která bylo nutné 

posoudit z hlediska průjezdnosti danou soupravou. Jednalo se o křižovatky, kruhové 

objezdy a jejich poloměry směrových oblouků, výšku průjezdného profilu u tunelů a 

nosnosti mostů. Poloměry směrových oblouků křižovatek a kruhových objezdů byly 

zjišťovány odměřením z map a přepočtením dle příslušného měřítka.  

Výška trolejového vedení ve městě Brně je 5,5m. Výška průjezdného profilu a 

nosnost mostů byla zjištěna z webové mapové aplikace silniční a dálniční sítě ČR 

provozované ředitelstvím silnic a dálnic. Pro nosnost mostu byla brána hodnota 

normálního zatížení, pro podjezdnou výšku to je hodnota volné výšky.  

Nadrozměrná doprava je definována dle hlavního právního předpisu EU směrnice 

96/53/ES takto: 

- Maximální šířka vozidla: 2,55m 



 

89 

 

- Maximální výška vozidla: 4,00m 

- Maximální hmotnost soupravy: 40t 

- Maximální délka soupravy s návěsem: 18,75m 

Situace širších dopravních vztahů je uvedena v samostatné příloze B3.1. 

1.1.Trasa A – doprava jeřábu 

Jeřáb Liebherr 34K bude dopravován na dvoukolovém podvozku zapojený za tahač 

Tatra 815.  

Rozměry soupravy:  

- celková délka soupravy: tahač 5,77m + jeřáb 12,85m = 18,62m 

- celková hmotnost: tahač 22t + jeřáb 17,8t = 39,8t 

- max. šířka = 2,52m 

- max. výška = 3,85m  

Limity dle směrnice 96/53/ES splňuje ve všech bodech a nejedná se tedy o 

nadrozměrnou dopravu. 

Pro dopravu jeřábu je navržena trasa z místa firmy LIEBHERR – stavební stroje CZ 

s.r.o., Vintrovna 17, Popůvky na místo stavby v ulici Jircháře. Délka této trasy činí 12 

km. Předpokládaná doba jízdy je 15 minut.  

Začátek trasy je v areálu firmy LIEBHERR na ulici Vintrovna v Popůvkách. Trasa 

začíná na komunikaci II. třídy číslo 602, dále pokračuje po komunikacích číslo R23 – 

Bítešská a číslo 42 – Bauerova a Poříčí (silnice I. třídy), dále je vedena po silnicích II. 

třídy Křížová a Úvoz a končí po městských komunikacích v Brně až k místu stavby. 

Poloměr otáčení soupravy je 15m. 

 

Obr. 37 – Trasa A – doprava jeřábu 

 



 

 

 

Bod zájmu A1 

Zde nás hlavně zajím

je 15m a kruhový objezd

Bod zájmu A2 

Zde nás hlavně zajím

39,8t a most je tedy dost

Bod zájmu A3 

Poloměr směrového 

tahače s návěsem, který 

90 

Obr. 38 – Bod zájmu A1 

hlavně zajímal poloměr kruhového objezdu 17m. Polomě

uhový objezd je tedy dostačující. 

Obr. 39 – Bod zájmu A2 

 hlavně zajímala max. nosnost mostu, která je 60t. Hm

tedy dostačující. 

Obr. 40 – Bod zájmu A3 

 směrového oblouku křižovatky je 19m. Je tedy vyho

ěsem, který má poloměr 15m. 

 

. Poloměr otáčení soupravy 

 

Hmotnost soupravy je 

 

e tedy vyhovující pro průjezd 



 

 

Bod zájmu A4 

Zde nás hlavně bude

3,85m v nejvyšším bod

dostatečná pro bezpečný

Bod zájmu A5 

Max výška soupravy

výšku 5m. Tato hodnota

Bod zájmu A6 

Zde nás hlavně zajím

nedostačující. Pokud b

výjimečného zatížení 19

je tedy dostačující. 
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Obr. 41 – Bod zájmu A4 

 hlavně bude zajímat podjezdná výška u podjezdu. Max

jvyšším bodě. Tento podjezd má podjezdnou výšku 

pro bezpečný průjezd soupravy pod podjezdem. 

Obr. 42 – Bod zájmu A5 

soupravy je 3,85m v nejvyšším bodě. Tento podje

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný průjezd soupravy

Obr. 43 – Bod zájmu A6 

 hlavně zajímala max. nosnost mostu, která je 32t. Tat

Pokud bychom ale vzali hodnotu výhradního 

o zatížení 196t, tak souprava, která má hmotnost 39,8t

 

Max výška soupravy je 

výšku 5m. Tato hodnota je 

 

Tento podjezd má podjezdnou 

zd soupravy pod podjezdem. 

 

Tato hodnota by byla 

ýhradního zatížení 80t nebo 

39,8t, může projet a most 



 

 

Bod zájmu A7 

Zde nás hlavně bude

3,85m v nejvyšším bod

dostatečná pro bezpečný

Bod zájmu A8 

Zde nás hlavně zajím

hodnota by byla nedosta

nebo výjimečného zatíž

most je tedy dostačující.

Bod zájmu A9 
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Obr. 44 – Bod zájmu A7 

 hlavně bude zajímat podjezdná výška u tunelu. Max 

ejvyšším bodě. Tento tunel má podjezdnou výšku 4,8

pro bezpečný průjezd v tunelu. 

 

Obr. 45 – Bod zájmu A8 

hlavně zajímala max. nosnost mostu za výjezdem z tunelu

 byla nedostačující. Pokud bychom ale vzali hodnotu výhr

ečného zatížení 196t, tak souprava, která má hmotnost

y dostačující. 

Obr. 46 – Bod zájmu A9 

Max výška soupravy je 

4,8m. Tato hodnota je 

zdem z tunelu, která je 32t. Tato 

hodnotu výhradního zatížení 80t 

á hmotnost 39,8t, může projet a 

 



 

 

Poloměr směrového 

tahače s návěsem, který 

Bod zájmu A10 

Poloměr směrového 

tahače s návěsem, který

vedení, ta není snížená. J

Bod zájmu A11 

Poloměr směrového 

soupravy s poloměrem o

Bod zájmu A12 
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 směrového oblouku křižovatky je 70m. Je tedy vyho

ěsem, který má poloměr 15m. 

Obr. 47 – Bod zájmu A10 

 směrového oblouku křižovatky je 20m. Je tedy vyho

věsem, který má poloměr 15m. Zde je nutno také dbát na

ení snížená. Je tedy ve výšce 5,5m a pro průjezd soupravy

 

Obr. 48 – Bod zájmu A11 

 směrového oblouku křižovatky je 45m. Je tedy vyho

poloměrem otáčení 15m. 

 

Obr. 49 – Bod zájmu A12 

e tedy vyhovující pro průjezd 

 

e tedy vyhovující pro průjezd 

 také dbát na výšku trolejového 

ezd soupravy dostačující. 

e tedy vyhovující pro průjezd 



 

 

Poloměr směrového 

soupravy s poloměrem 

vedení, ta není snížená. J

Bod zájmu A13 

Poloměr směrového 

soupravy s poloměrem o

Bod zájmu A14 

Zda nás budou hlavn

18m. Oba dva jsou tedy 

1.2.Trasa B – dopra

Výztuž se bude dop

tahačem Tatra 6x6 T81

Rozměry soupravy: 

- celková délka

- celková hmotn

(max. hmotnost v

- max. šířka = 2
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 směrového oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho

poloměrem otáčení 15m. Zde je nutno také dbát na 

ení snížená. Je tedy ve výšce 5,5m a pro průjezd soupravy

Obr. 50 – Bod zájmu A13 

 směrového oblouku křižovatky je 100m. Je tedy vyho

poloměrem otáčení 15m. 

Obr. 51 – Bod zájmu A14 

 budou hlavně zajímat poloměry směrových oblouků kři

tedy vyhovující pro průjezd soupravy s poloměrem

doprava výztuže 

se bude dopravovat na soupravě složené z návěsu 

810-1R1R26/351 s rukou. 

 soupravy:  

elková délka soupravy: tahač 7,57m + návěs 10m = 17

elková hmotnost: tahač 8,5t + návěs 6t + náklad 10,1t = 

. hmotnost výztuže pro strop 1NP je 10,1t) 

ax. šířka = 2,50m 

e tedy vyhovující pro průjezd 

aké dbát na výšku trolejového 

ezd soupravy dostačující. 

 

Je tedy vyhovující pro průjezd 

 

 oblouků křižovatek, které jsou 

poloměrem otáčení 15m. 

návěsu s bočnicemi Fliegl a 

7,57m 

= 24,6t 



 

 

- max. výška = 

Limity dle směrnice

nadrozměrnou dopravu.

Pro dopravu výztuže

na místo stavby v ulici J

je 5 minut.  

Začátek trasy je v are

komunikacích Vídeňská

komunikacích v Brně

Poloměr otáčení soup

Bod zájmu B1 
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výška = 3,10m  

e směrnice 96/53/ES splňuje ve všech bodech a n

ou dopravu. 

výztuže je navržena trasa z místa firmy Ferona, a.s.

ulici Jircháře. Délka této trasy činí 2,6 km. Předpo

trasy je v areálu firmy Ferona na ulici Vídeňská v Brně

Vídeňská, Křížová a Úvoz, což jsou silnice II.třídy,

Brně až k místu stavby. 

soupravy je 15m. 

 
Obr. 52 - Trasa B – doprava výztuže 

 

Obr. 53 - Bod zájmu B1 

a nejedná se tedy o 

Ferona, a.s., Vídeňská 89, Brno 

km. Předpokládaná doba jízdy 

Brně. Trasa je vedena po 

ce II.třídy, a končí po městských 



 

 

Poloměr směrového 

soupravy s poloměrem o

Bod zájmu B2 

Max výška soupravy 

5m. Tato hodnota je dos

Bod zájmu B3 

Únosnost mostu je 

prutů je celková hmotno

Bod zájmu B4 

Poloměr směrového 

soupravy 15m. 
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 směrového oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho

poloměrem otáčení 15m. 

 

Obr. 54 – Bod zájmu B2 

soupravy je 3,10 v nejvyšším bodě. Tento podjezd má

dnota je dostatečná pro bezpečný průjezd soupravy pod p

 

Obr. 55 - Bod zájmu B3 

je 39t. Při využití maximální nosnosti návěsu po

ková hmotnost soupravy 24,6t. 

Obr. 56 – Bod zájmu B4 

 směrového oblouku křižovatky je 50m. Je tedy vyho

e tedy vyhovující pro průjezd 

o podjezd má podjezdnou výšku 

upravy pod podjezdem. 

ěsu použitého pro převoz 

 

e tedy vyhovující pro průjezd 



 

 

Bod zájmu B5, B6, B

Tyto body jsou shodn

soupravy je stejný, body

1.3.Trasa C – dopra

Beton se bude doprav

Rozměry vozidla: 

- celková délka

- celková hmotn

(beton má objemo

- max. šířka = 

- max. výška = 

Limity dle směrnice

nadrozměrnou dopravu.

Pro dopravu betonu

Heršpická 11, Brno na

Předpokládaná doba jízd

Začátek trasy je v ar

potom vedena po ulici

pokračuje na městských

stavby. 

Poloměr otáčení soup
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, B6, B7 a B8 

y jsou shodné s body zájmu v trase jeřábu A11, A12, A

 stejný, body jsou tedy vyhovující.  

doprava betonu 

 bude dopravovat autodomíchávačem STETTER AM 8C 

 vozidla:  

elková délka vozidla: 7,3m 

elková hmotnost: podvozek 10t + nástavba 3,5t + beton 2

n má objemovou hmotnost 2500kg/m3, objem korby je 8m

ax. šířka = 2,40m 

výška = 2,51m  

dle směrnice 96/53/ES splňuje ve všech bodech a n

ou dopravu. 

betonu je navržena trasa z místa firmy STAPPA

, Brno na místo stavby v ulici Jircháře. Délka této 

aná doba jízdy je 5 minut.  

trasy je v areálu firmy STAPPA mix na ulici Pražákov

ena po ulici Bidláky a komunikacích I. třídy Heršpic

a městských komunikacích Nové sady, Hybešova a Lei

 otáčení soupravy je 10m. 

 
Obr. 57 - Trasa C – doprava betonu 

A11, A12, A13 a A14. Poloměr 

ER AM 8C Light Line. 

,5t + beton 20t = 33,5t 

 korby je 8m3 = 2500 x 8=20t) 

a nejedná se tedy o 

STAPPA mix, spol. s.r.o., 

Délka této trasy činí 2,5 km. 

Pražákova v Brně. Trasa je 

Heršpická a Poříčí. Dále 

bešova a Leitnerova až k místu 



 

 

Bod zájmu C1 

Poloměr otáčení pou

tedy vyhovující. 

Bod zájmu C2 

Poloměr směrového 

soupravy 10m. 

Bod zájmu C3 

Únosnost mostu je

mostu je vyhovující. D

30m. Vozidlo s poloměr
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Obr. 58 - Bod zájmu C1 

 otáčení použité soupravy je 10m. Poloměr směrového o

Obr. 59 - Bod zájmu C2 

 směrového oblouku křižovatky je 17m. Je tedy vyho

Obr. 60 - Bod zájmu C3 

t mostu je 39t, pokud uvažuji celkovou hmotnost vozid

yhovující. Dále posuzujeme poloměr otáčení směrového

poloměrem otáčení 10m tedy křižovatkou projede.

 

 směrového oblouku je 30m, je 

 

e tedy vyhovující pro průjezd 

 

otnost vozidla 33,5t, únosnost 

í směrového oblouku, který je 

u projede. 



 

 

Bod zájmu C4 

Poloměr směrového 

soupravy 10m. 

Bod zájmu C5 

Poloměr směrového 

soupravy 10m. Zde je n

tedy ve výšce 5,5m a pro

Bod zájmu C6 
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Obr. 61 - Bod zájmu C4 

 směrového oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho

 

Obr. 62 - Bod zájmu C5 

 směrového oblouku křižovatky je 19m. Je tedy vyho

Zde je nutno také dbát na výšku trolejového vedení,

ce 5,5m a pro průjezd soupravy dostačující. 

Obr. 63 - Bod zájmu C6 

 

e tedy vyhovující pro průjezd 

 

e tedy vyhovující pro průjezd 

vého vedení, ta není snížená. Je 

 



 

 

Poloměr směrového 

soupravy 10m. Zde je n

tedy ve výšce 5,5m a pro

Bod zájmu C7 

Poloměr směrového 

soupravy 10m. 

3. Doprava v mís

Situace dopravních 

B3.2. 

3.1.Obecné informa

Vjezd na staveništ

stávajícího objektu. Pol

musí řidič dbát zvýšené 

Při stavění jeřábu

asistovat dva pomocníc

navádět řidiče do požad

před vjezd na staveniště 

v konstrukci. 

3.2.Dopravní znače

Přechodné značení s

odborem dopravy MM

Ministerstva dopravy a 
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 směrového oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho

Zde je nutno také dbát na výšku trolejového vedení,

ce 5,5m a pro průjezd soupravy dostačující. 

 

Obr. 64 - Bod zájmu C7 

 směrového oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho

oprava v místě stavby  

ravních vztahů v blízkosti staveniště je uvedena v

cné informace 

a staveniště je navržen z ulice Jircháře. Bude shod

. Poloměr otáčení této zatáčky byl určen na 1

bát zvýšené opatrnosti při průjezdu bránou šířky 5m. 

ění jeřábu si souprava bude muset najet do protisměru

pomocníci. Jeden bude zastavovat projíždějící voz

e do požadované polohy. V případě dopravení výztuž

na staveniště a jeřáb složí výztuž na skládku, případně pří

ravní značení 

né značení se musí projednat před zahájením výstav

opravy MMB. Návrh dopravního značení byl prove

a dopravy a spojů, č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí p

e tedy vyhovující pro průjezd 

vého vedení, ta není snížená. Je 

e tedy vyhovující pro průjezd 

edena v samostatné příloze 

 Bude shodný s vjezdem do 

rčen na 16m. V tomto případě 

o protisměru. Zde budou řidiči 

jící vozidla a druhý bude 

avení výztuže najede souprava 

 případně přímo na určení místo 

ením výstavby s Policií ČR a 

í byl proveden dle vyhlášky 

jí pravidla provozu na 



 

 

pozemních komunikacíc

je doplněna vyhláškou 

Během výstavby je n

v místě vjezdu na staven

vozidel na protilehlé stra

stání za křižovatku v

automobilů obyvatel by

pro stavbu.  

Před vjezdem na stav

km/h. Její platnost je u

bránu po pravé straně

Obr. 66

Na ulici Jirchaře 

značkou - Výjezd vozid

staveniště směrem k 

Obr. 67 – zna

Před výjezdovou brá

omezení je zde proto, že

brání řidiči v dostateč
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 komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních k

vyhláškou č. 91/2009 Sb., s účinností od 21. dubna 2009

výstavby je nutno zajistit průjezdnost komunikace v ul. 

zdu na staveniště, kde bude nutno z prostorových důvodů

protilehlé straně komunikace. Nutno posunout dopravní z

řižovatku v ulici Jircháře, aby byla zabezpečena bezp

 obyvatel bytových domů a aby byla křižovatka volná p

 

Obr. 65 – značka B29 – zákaz stání 

zdem na staveniště se umístí značka B20a – Nejvyšší

platnost je určena pro celý prostor staveniště. Osadí se

ě. 

 

66 – značka B20a – nejvyšší povolená rychlost 1

Jirchaře se umístí dvojice značek A22 – Jiné nebez

ýjezd vozidel ze stavby. Tuto sestavu značek umístíme 

 ulici Leitnerova.  

      

značka a22 – jiné nebezpečí a pozor výjezd vozid

jezdovou bránu umístíme značku P6 – Stůj, dej př

zde proto, že staveništní buňky nalevo a stávající objekt n

čném rozhledu. 

pozemních komunikacích, která 

. dubna 2009. 

ul. Jircháře především 

vých důvodů zamezit parkování 

ut dopravní značku B29 – zákaz 

pečena bezpečnost parkujících 

ka volná pro pohyb dopravy 

Nejvyšší dovolená rychlost 10 

. Osadí se před příjezdovou 

rychlost 10km/h 

Jiné nebezpečí, s doplňující 

umístíme cca 60m od hranice 

jezd vozidel ze stavby 

řednost v jízdě. Toto 

ající objekt napravo od výjezdu 



 

 

 

102 

 

Obr. 68 – značka P6 – Stůj, dej přednost v jízd

 

ost v jízdě 



 

103 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 

 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 
 
 

 
 
 
 
7. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE EVA KARABCOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

 
BRNO 2013 



 

104 

 

Obsah: 

1. Kontrolní a zkušební plán pro monolitický skelet ............................................................. 106 

2. Podrobný popis kontrol ..................................................................................................... 106 

Vstupní kontroly ............................................................................................................. 106 

1. Kontrola PD ..................................................................................................... 106 

2. Kontrola převzetí staveniště ............................................................................. 106 

3. Kontrola předešlých konstrukcí ....................................................................... 107 

4. Kontrola způsobilosti dělníků .......................................................................... 107 

5. Kontrola strojů a pomůcek ............................................................................... 107 

6. Kontrola dodaného materiálu ........................................................................... 108 

7. Kontrola skladování materiálu ......................................................................... 110 

8. Kontrola ošetření bednění ................................................................................ 110 

Mezioperační kontroly .................................................................................................... 110 

9. Kontrola klimatických podmínek ..................................................................... 110 

10. Kontrola vytyčení svislých konstrukcí ............................................................. 111 

11. Kontrola armování svislých konstrukcí ........................................................... 111 

12. Kontrola svislého bednění ................................................................................ 112 

13. Kontrola ošetřování čerstvého betonu svislých konstrukcí .............................. 114 

14. Kontrola odbedňování svislých konstrukcí ...................................................... 115 

15. Kontrola bednění stropní konstrukce ............................................................... 116 

16. Kontrola armování stropní konstrukce ............................................................. 117 

17. Kontrola betonáže stropní konstrukce .............................................................. 118 

18. Kontrola pracovní spáry ................................................................................... 118 

19. Kontrola ošetřování čerstvého betonu stropní konstrukce ............................... 118 

20. Kontrola odbedňování stropní konstrukce ....................................................... 118 

21. Kontrola provádění schodiště ........................................................................... 119 

Výstupní kontroly ........................................................................................................... 119 

22. Kontrola celistvosti betonové konstrukce ........................................................ 119 

23. Kontrola svislých konstrukcí............................................................................ 119 

24. Kontrola stropní konstrukce ............................................................................. 121 

25. Kontrola veškeré geometrie ............................................................................. 121 

3. Kontrolní a zkušební plán pro výplňové zdivo ................................................................. 122 



 

105 

 

4. Podrobný popis kontrol ..................................................................................................... 122 

Vstupní kontroly ............................................................................................................. 122 

1. Kontrola PD ..................................................................................................... 122 

2. Kontrola převzetí pracoviště ............................................................................ 122 

3. Kontrola předešlých konstrukcí ....................................................................... 122 

4. Kontrola způsobilosti dělníku .......................................................................... 123 

5. Kontrola strojů a pomůcek ............................................................................... 123 

6. Kontrola dodaného materiálu ........................................................................... 123 

7. Kontrola skladování materiálu ......................................................................... 124 

Mezioperační kontroly .................................................................................................... 124 

8. Kontrola klimatických podmínek ..................................................................... 124 

9. Kontrola vytyčení svislých zděných konstrukcí .............................................. 125 

10. Kontrola založení první vrstvy ......................................................................... 126 

11. Kontrola vazeb zdiva........................................................................................ 126 

12. Kontrola spar zdiva .......................................................................................... 126 

13. Kontrola dodržení rozměrů a svislosti zdiva .................................................... 126 

14. Kontrola otvorů ve zdi ..................................................................................... 127 

15. Kontrola překladů............................................................................................. 127 

Výstupní kontroly ........................................................................................................... 128 

16. Kontrola plnosti zdiva ...................................................................................... 128 

17. Kontrola vazeb zdiva........................................................................................ 128 

18. Kontrola geometrie vyzdění ............................................................................. 128 

5. Seznam použitých norem .................................................................................................. 129 

6. Seznam použitých zkratek ................................................................................................. 130 



 

106 

 

1. Kontrolní a zkušební plán pro monolitický skelet 

Tabulka KZP viz příloha B4.1. – Kontrolní a zkušební plán pro monolitický skelet 

2. Podrobný popis kontrol 

Vstupní kontroly 

1. Kontrola PD 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je projektová 

dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Musí být 

uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému skeletu. Dále kontrolují úplnost a 

správnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a 

dešťových vod a podmínky k ochraně životního prostředí (odlučovače, umývací vany 

pro auta atd.). Také aktuálnost a platnost všech potřebných povolení. Projektová 

specifikace obsahuje např. konstrukční výkresy (geometrii konstrukce, množství a 

polohu výztuže, vložené prvky), požadavek jaké kontrolní třídy se mají použít, 

požadavky na čerstvý beton (třída pevnosti betonu, stupeň agresivity prostředí, horní 

frakce kameniva, trvanlivost, vodotěsnost), třídu tolerance (případně speciální 

tolerance), požadavky na provádění betonové konstrukce (pořadí činností, dočasné 

podpěry, pracovní postupy), atd. 

2. Kontrola převzetí staveniště 

Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr při přejímce prochází podmínky 

smlouvy o dílo a stav staveniště v jakém se nachází. Kontrolují, zda je objednatelem 

zajištěn přístup na staveniště a příjezdová cesta - trasy nesmí být blokovány skládkami, 

popř. jinými pracemi. Kontrola umístění brány pro vjezd/výjezd, její nepoškození, min. 

šířka 3,5m. Kontrola oplocení staveniště pomocí pásma a nivelačního přístroje dle PD, 

min výška 1,8m. Pro chodce mezi oplocením a silniční komunikací průchod šířky 1,1m. 

Také kontrolují řádné označení hranic staveniště, ty musí být rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti. Musí být umístěna značka zákaz vstupu a pozor výjezd vozidel ze stavby 

na vstupech na staveniště. Z vnější strany oplocení instalovat informační tabuli – pozor 

staveniště, vstup pouze v ochranné helmě atd. 

                           

Obr. 69- Značení staveniště 
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Kontrola nainstalovaného osvětlení staveniště, a zda je dostačující. 

Dále se kontrolují inženýrské sítě (např. zdroj el. energie), zpevněné plochy (pro 

jeřáb, skládky, komunikaci) a umístění buněk. O převzetí staveniště provede 

stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

3. Kontrola předešlých konstrukcí  

Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují hlavní rozměry 

vytyčeného objektu v modulové síti, úplnost základových konstrukcí dle projektové 

dokumentace a kotevní pruty vyčnívající ze základu. Výztuž nesmí být porušena, 

ohnuta, nebo vytržena. Polohy, délky, počty prutů a jejich průměry musí odpovídat PD. 

Dále se zkontrolují provedené izolace proti vodě – jejich úplnost, neporušenost. Podklad 

musí být celkově očištěn od hrubých a prachových nečistot.  

Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti betonu základových 

konstrukcí, než se bude pokračovat v betonáži konstrukcí nad základy. Specialista 

provádí kontrolu tvrdosti základových konstrukcí následným měřením pomocí 

Schmidtova tvrdoměru.  

4. Kontrola způsobilosti dělníků 

Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 

pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o betonářských 

pracích a pracích souvisejících. O tomto školení je veden záznam ve SD spolu s podpisy 

zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného 

oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, 

certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. Všichni 

účastníci výstavby mohou být podrobeni i dechové zkoušce a to vč. mistra nebo 

stavbyvedoucího. 

5. Kontrola strojů a pomůcek 

Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 

technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 

promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá 

jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. Mistr 

kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a 

uzamčeny. Kontroluje se počet strojů (nářadí) v souladu s TP. Dále se kontrolují 

ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 
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6. Kontrola dodaného materiálu 

Kontrola dodávky výztuže:   

Mistr zkontroluje, zda dodaná výztuž odpovídá PD, objednávce a je v souladu 

s dodacím listem. Ocel musí být dodána s hutním atestem - doklad o jakosti dodávky. 

Oceli bez zaručených vlastností lze používat, jen pokud je to v projektu výslovně 

uvedeno (další požadavky na materiál stanovuje ČSN EN 13670). Betonářská výztuž 

musí odpovídat evropské normě pro ocel ČSN EN 10080. Kontroluje se druh oceli, 

průměr jednotlivých prvků, délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení prutu, počet ks, 

rovnost a čistota povrchu.  

Důležité údaje, které musí být uvedeny od výrobce v technických listech: mez 

pevnosti v tahu, tažnost, druh povrchu, svařitelnost, náchylnost ke křehkému lomu za 

snížených teplot. 

Nutné je kontrolovat, zda dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a k deformaci 

výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce.  

Kontrola dodávky bednění: 

Mistr zkontroluje dle dodacího listu množství a typ dovezeného bednění. Vizuálně se 

zkontroluje, zda není poškozené, zda je čisté, zkontroluje se rovinnost a neporušenost 

jednotlivých dílů.  

Kontrola dodávky betonu: 

U betonu kontroluje mistr dle dodacího listu množství betonu v m3, použitý cement, 

pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, max. frakce kameniva, vodní 

součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence. Kontrola se provádí na základě 

požadavku objednatele. Je nutné zkontrolovat čas naložení a porovnat jej vzhledem k 

době zpracování betonu. Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat požadavkům 

na vlastnosti betonu specifikované v PD a TP. Před započetím ukládání betonu provede 

mistr nebo jím prověřený pracovník zkoušku. Při určení konzistence betonu se musí 

použít jeden z následujících způsobů (zkouška sednutím dle EN 12350-2, zkouška Vebe 

dle EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti dle EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 12350-

5) Sednutí kužele a stanovení tak konzistence čerstvého betonu. Dle sednutí kužele se 

určí stupeň konzistence a ten musí odpovídat stupni v dodacím listu.  

 

 



 

 

Další ze zkoušek na

čerstvý beton teče nebo 

Z dodaného betonu s

kterých se po 28 dnech

hloubka maximálního p

betonu proti působení v

Změna Z1). 
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Tab. 14 – Zkouška sednutí kužele 

 

 zkoušek na konzistence betonu je zkouška rozlitím. 

n teče nebo se sype. 

Tab. 15 - Zkouška rozlitím 

ého betonu se na staveništi vyrobí 3 zkušební krychle o

po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje pevnost betonu v tlaku (Č

ximálního průsaku tlakovou vodou (ČSN EN 12390-

obení vody a chemických rozmrazovacích prostřed

ka rozlitím. Ukazuje, jak moc 

 

ní krychle o hraně 150mm, na 

tlaku (ČSN EN 12390-3), 

-8) a odolnost povrchu 

cích prostředků (ČSN 73 1326 
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7. Kontrola skladování materiálu 

Materiál nesmí být v průběhu přepravy ani při ukládání na skládku znehodnocen, 

poškozen nebo jiným způsobem snížena jeho kvalita a jakost. Umístění skladovacích 

ploch dle výkresu zařízení staveniště. 

Mistr kontroluje skladování bednění na čisté a odvodněné ploše na dřevěných 

trámcích, chráněny před povětrnostními vlivy. 

Skladování oceli musí být na rovném suchém podkladu, aby nedocházelo k jejich 

znečištění zeminou. Zkorodovaný materiál je nutné nahradit. Před ukládáním výztuže na 

skládky je nutné zbavit ji nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod.). Na 

skládkách je nutné ukládat ocel pro výztuž na podložky, oddělené podle druhů a 

průměrů. Sítě ve svitcích se doporučuje ukládat svisle. Veškerá výztuž musí 

mít viditelné identifikační štítky.  

8. Kontrola ošetření bednění 

Mistr zkontroluje podle technologického předpisu, jestli je použit vhodný 

odbedňovací přípravek, který nepůsobí škodlivě na beton, betonářskou výztuž, nebo 

bednění. Přípravek by neměl mít škodlivý účinek na životní prostředí. Vnitřní povrch 

bednění musí být čistý, např. nesmí být prach, voda a mastnota. Na čistý vnitřní povrch 

bednění naneseme odbedňovací přípravek na místě určeném k tomu, dle výkresu 

zařízení staveniště. Odbedňovací prostředky se musí používat podle návodu k použití 

výrobku. 

Mezioperační kontroly 

9. Kontrola klimatických podmínek 

Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 

započetím prací a provádí záznam každý den do SD. Technologický předpis stanovuje, 

za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, aby se 

pokračovat mohlo. Betonáž lze provádět za těchto podmínek: průměrná denní teplota 

musí být větší jak 5°C (průměrnou denní teplotou rozumíme průměr minimální a 

maximální teploty za 24 hod), teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, 

zabránění vymývání cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství srážek. 

Maximální denní teplota je 30°C. Při teplotě menší než 0°C musí být tuhnoucí a 

tvrdnoucí beton ošetřován zahříváním a při větší než 30°C musí být beton ošetřován 

kropením a přikrýváním plachtami, vrstvou mokrého písku nebo nástřiky. Kropit lze po 
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době, kdy již nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu (cca 24 hodin). Intenzita 

kropení závisí na klimatických podmínkách, klesne-li teplota pod 10°C, beton 

nekropíme. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. Přesný postup určí mistr. 

10. Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

Geodet vytyčí rohy budoucích stěn a sloupů. Mistr zkontroluje správné vytyčení dle 

projektové dokumentace a označení polohy sloupů a stěn, aby nedošlo k sestavení 

bednění a výztuže na jiném místě. 

11. Kontrola armování svislých konstrukcí 

Mistr, technický dozor investora, stavbyvedoucí a statik kontroluje správné uložení 

výztuže, její krytí a průměry v konstrukci. Vystupující výztuž ze základových 

konstrukcí bude před připojením k výztuži svislých prvků zbavena mastnoty, bláta a 

povrchové rzi např. okartáčováním. Lehké zrezivění povrchu je přípustné. Manipulovat 

s výztuží můžeme jen, tak aby nedošlo k jejich zakřivení a deformaci. Je nutno 

zkontrolovat jestli druh, profil, počet a délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a 

háky, odpovídají projektu. Dbát na to, aby styky vložek byly provedený podle PD. 

Měla by se také ověřit podmínka, že dmin > 0.6 dmax a že minimální délka přesahů 

prutů je minimálně 25 mm. Minimální délka svaru je větší z hodnot (30mm , 6a), kde a 

je tloušťka svaru.  

Tab. 16 – Dovolené odchylky svařované sítě 

 

Poloha výztuže musí být zajištěna tak, aby se i během betonování neposunovala a 

byla zajištěna správná tloušťka krycí vrstvy. Pro jednotlivé průměry výztuže musí být 

zaručeno min. krytí, které závisí na třídě prostředí, dle PD. Stanovené krytí výztuže se 

musí udržovat vhodnými distančními tělísky a vložkami. Tloušťka krytí musí být vždy 

větší než průměr prutu. Je-li max. zrno kameniva betonu větší než 32mm - krytí= 

průměr +5mm. Tolerance tloušťky krycí vrstvy betonu je +5 až +10mm.  
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Tab. 17 - Dovolené odchylky příčných průřezů 

 

Zakazuje se vyrovnávat a přehýbat nesprávně provedené ohyby a háky. Rovnání 

prutů nesmí mít vliv na zhoršení mechanických vlastností. 

Nastavování výztužných vložek se musí provádět pouze v místech stanovených 

projektem, způsobem předepsaným v projektu. Při svařování nesmí dojít k ovlivnění 

mechanických vlastností nosných i nenosných svárů. Nosné sváry musí být vyznačeny v 

projektové dokumentaci.  

Výztuž nesmí bránit náležitému ukládání a zhutňování betonové směsi. Vodorovné a 

svislé mezery mezi výztužemi musí být větší než jejich průměr +5mm, z důvodu 

ukládání a hutnění betonu. Výztužná kostra musí být dostatečně tuhá a zajištěna proti 

posunutí nebo poškození pří ukládání čerstvého betonu, pohyby pracovníků a vibrací. 

Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v PD nesmí překročit 

+20% hodnoty vyznačené v PD, max. ±30mm. Nesmí se zapomínat na prostupy. 

12. Kontrola svislého bednění 

Mistr, stavbyvedoucí případně technický dozor investora kontroluje provedení a 

rozměry systémového bednění. Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do 

jeho zatvrdnuti. Spoje mezi tabulemi musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě 

jemných částic. Bednění schopné absorbovat značné množství vody z betonu se musí 

vhodně vlhčit, aby se omezila ztráta vody z betonu. Mistr dále kontroluje polohu 

prostupů. 
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Tab. 18 - Mezní odchylky svislého bednění 

 

Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé a zabezpečené proti uvolnění a posunutí. 

Konstrukčně musí být provedeno tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit, bez 

poškození vybetonovaných konstrukcí. 

Před vlastním betonováním je nutné bednění dokonale očistit a navlhčit. V bednění 

nemají být úlomky, led, sníh, a stojatá voda. Sloupy, nebo jiné hlubší obedněné 

prostory, musí mít v nejnižším místě kontrolní otvory k odvedení vody a odstranění 

nečistot a otvory umístěné v potřebné výšce, které budou sloužit k zavedení vibračních 

prostředků do bednění a kontrole betonáže 

O kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti k betonování a jejím 

výsledku se provede záznam do stavebního deníku 

Tab. 19 - Odchylky od svislosti bednění 
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13. Kontrola betonáže svislých konstrukcí 

Na staveništi je nutné vytvořit pro přejímku betonové směsi takové podmínky, aby 

byla uskutečněna v co nejkratší době a nedošlo ke znehodnocení čerstvé směsi. 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují ukládání směsi do bednění 

a následné hutnění betonu. Čerstvý beton se může ukládat z max. výšky 1.5m, aby při 

jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn, po vrstvách. 

Beton, uložený do bednění, se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a 

zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. Ukládání a zhutňování 

musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení jednotlivých vrstev, a tak 

pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění a podpěrného 

lešení. Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrchu vystoupí voda 

neboli cementové mléko. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné 

poloze. Vibrování se má používat ke zhutňování betonu a ne jako prostředek 

přemisťování betonu na dlouhé vzdálenosti. Vibrovat můžeme ponorným vibrátorem, 

propichováním nebo pěchováním. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii 

zhutňování. U ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1.3 násobek délky 

ponorného vibrátoru. Vibrování má být systematické a má zahrnovat převibrování 

povrchu předchozí vrstvy. U ponorných vibrátorů musí vibrátor proniknout do 

předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100mm. Vpichy je nutno vést tak, aby nedošlo ke 

styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží. 

Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 

záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu.  

14. Kontrola ošetřování čerstvého betonu svislých konstrukcí 

Stavbyvedoucí případně mistr kontrolují průběžně ošetřování čerstvého betonu 

během tuhnutí a ochranu před klimatickými vlivy. S ošetřováním betonu se má začít 

ihned po dokončení hutnění betonu. Chránit se má i před případnými vibracemi nebo 

otřesy.  

Musí být zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. Pro ošetřování 

betonu jsou vhodné následující způsoby používané odděleně nebo postupně: 

- ponechání konstrukce v bednění 

- pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na 

hranách a spojích proti odkrytí 
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- ukládání vlhkých krytů na povrch betonu a ochrana těchto krytů proti 

vysychání 

- udržovaní viditelně vlhkého povrchu betonu vhodnou vodou 

- nástřik vhodných ošetřovacích hmot 

Při tomto procesu kontrolujeme rovnoměrnost kropení betonu, intervaly kropení, 

které jsou u čerstvého betonu minimálně dvakrát denně, a možný vznik nežádoucích 

vad betonu (praskliny, pukliny atd.). Doba ošetřování betonu závisí na teplotě povrchu 

betonu a vývoji pevnosti betonu. 

Tab. 20 - Doba ošetřování betonu 

 

Pokud je rychlost vypařování vody z povrchu betonu nízká (vlhké, deštivé, mlhavé 

počasí), pak je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování.  

Dokud nemá beton dostatečnou pevnost, aby mohl odolávat případným účinkům 

mrazu, musí mít bednění na styku s betonem teplotu větší než 0oC. 

15. Kontrola odbedňování svislých konstrukcí 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují rozebrání bednění. 

Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby nedošlo 

k poškození povrchu při odbedňování a betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu. 

Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, které nevystaví konstrukci nárazu, 

přetížení nebo poškození. Mistr nebo stavbyvedoucí mohou pevnost pro odbednění 

ověřit tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka.  

Dále dohlíží na očištění odstraněného bednění a jeho správné skladování. V praxi se 

svislé konstrukce (stěny, sloupy) odbedňují po 7 dnech, u větších a složitějších 

konstrukcích je to pak déle, záleží na teplotě a počasí. 
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Každý prvek bednění odstraněný z konstrukce se musí očistit od zbytků betonu a 

odbedňovacího přípravku vysokotlakým čističem na ploše vyhrazené pro čištění 

bednění, dle výkresu zařízení staveniště. 

16. Kontrola bednění stropní konstrukce 

Za provedení kontroly bednění zodpovídá stavbyvedoucí, mistr případně technický 

dozor investora. Provedení kontroly bude zapsáno do stavebního deníku. Výšková 

úroveň bednění stropu musí být v souladu s PD. 

Konstrukce bednění musí umožnit postupné odbedňování tak, aby jako poslední 

mohly být odstraněny svislé podpěry, zejména nosných konstrukčních prvků (žeber, 

trámů, průvlaků), na staticky náročná bednění je nutné vypracovat projekt podle 

příslušných norem a předpisů, aby účinkem celkového zatížení nevzniklo jeho 

přetvoření Tvar, funkce, vzhled a trvanlivost betonové konstrukce nesmí být narušeny 

nebo poškozeny vinou nesprávně provedeného bednění nebo při jeho odstraňování. Pro 

systémové bednění, jeho skládání, podepření, postup odbedňování a podmínky použití, 

musí být zpracován návrh podle zásad a doporučení uváděných výrobcem. Podpěrné 

konstrukce bednění s rozpětím větším než 10m, jakož i podpěrné konstrukce více 

zatížené, se provádějí zpravidla kovové. Podpěrné konstrukce bednění musí vyhovovat 

příslušným normám a předpisům. Bednění betonových konstrukcí o rozpětí přes 6,0m 

musí být provedeno s náležitým stavebním nadvýšením (vzepětím), pro zajištění 

dotvarování, které kompenzuje přetvoření bednění a dotlačení jeho podpor působením 

tíhy čerstvého betonu a bednění. Není-li toto navýšení předepsáno v projektové 

dokumentaci, provede se v hodnotě 1/300 rozpětí (6m = 20mm). 

Stojky budou rozmístěny do půdorysu objektu rovnoměrně s odstupem od stěn 

v rozmezí 200-500mm. Rozestupy stojek v prostoru budou určeny v závislosti na 

tloušťce stropní desky, jejím zatížení a vzdálenosti hlavních nosníků. 

Dále kontrolujeme odchylky vodorovnosti bednění. 

Tab. 21 – Odchylky od vodorovnosti bednění 
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Tab. 22 – Odchylky vodorovného bednění  

 

Tab. 23 - Odchylky bednění podle rozměrů konstrukce 

 

Během betonáže musí být ve stropní desce v souladu s PD vynechány prostupy. 

Pokud nebude pro zabednění prostupu dostačovat systémové bednění, bude použito 

bednění dřevěné vyrobené přímo na stavbě. 

17. Kontrola armování stropní konstrukce 

Kontrola výztuže bude provedena vizuální kontrolou a to v průběhu armování a před 

betonáží. Kontrola výztuže spočívá v posouzení správné polohy výztuží, vázání výztuže 

a zajištění proti posunutí, čistotě výztuže, dostatečný prostor mezi pruty pro uložení 

betonu a hutnění. S posuvným měřítkem kontrolujeme jmenovité profily, dle projektové 

dokumentace. Dále se bude kontrolovat svázání a zajištění proti posunu výztuže. 

Posuvným metrem se kontroluje výška budoucího krytí, které je zajištěno distančními 

podložkami. Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v projektu nesmí 

překročit ±20% hodnoty vyznačené v projektu, max. však ±30mm. Půdorysná poloha 

výztuže musí být uložena s tolerancí 30mm a rozdělovací 50mm. 

Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které 

mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké 

zrezivění povrchu je přípustné. 
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Při kontrole výztuže před zalitím je na stavbu přizván statik, který dle projektové 

dokumentace zkontroluje, zda průměry jednotlivé výztuže jsou správné, zda je veškerá 

výztuž v předepsaném množství a dobře uložena. Odchylky polohy styků a svarů 

podélných prutů ve směru jejich délky je ± 30mm. Odchylky polohy os prutů v čelech 

svařovaných koster stykovaných na místě je ± 5mm do Ø 40mm. 

O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

18. Kontrola betonáže stropní konstrukce 

Kontrola betonáže stropu je prováděna vizuální kontrolou a měřením během 

betonáže a při dokončení. Během betonáže se musí kontrolovat, nedochází–li k 

rozmísení betonu. Betonová směs je tlačena v potrubí čerpadla danou rychlostí, proto je 

nutno udržovat ústí potrubí čerpadla nízko nad zemí tzn. výška ukládání betonu max. 

1,5 m. Ukládá se po vrstvách. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii 

zhutňování. U vibračních latí (povrchová vibrace) max. výška vrstvy nepřekročí 200 

mm. Beton uložený do bednění se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a 

zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu.  

Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 

jednotlivých vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním nebo 

přetěžováním bednění a podpěrného lešení. Zhutňování považujeme za ukončené ve 

chvíli, kdy na povrch vystoupí cementová voda (cementové mléko). 

Během betonáže se kontroluje rovinatost a výška již vyrovnané konstrukce, která se 

srovnává s přesností na 10mm. 

Dtto bod 13. Kontrola betonáže svislých konstrukcí 

19. Kontrola pracovní spáry 

Mistr případně stavbyvedoucí provádí kontrolu vytvoření pracovní spáry ve stropní 

konstrukci. Pracovní spára se vytvoří vložením polystyrenového pásku dle výkresu 

v technologickém předpisu. 

20. Kontrola ošetřování čerstvého betonu stropní konstrukce 

Dtto bod 14. Kontrola ošetřování čerstvého betonu svislých konstrukcí. 

21. Kontrola odbedňování stropní konstrukce 

Mistr, stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují odbedňování a demontáž 

podpěr. To se nesmí provádět, dokud beton nedosáhne pevnosti, aby nedošlo 
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k poškození povrchu betonu při odbedňování. Zkoušení pevnosti betonu v tlaku bude 

prováděno nedestruktivní kontrolou pomocí Schmidtova kladívka. 

V praxi se stropní konstrukce odbedňují po 7 dnech, a to částečným odstraněním 

podpor a bednících překližek. Po 28 dnech se odstraní podpěrná konstrukce úplně.  

Dtto bod 15. Kontrola odbedňování svislých konstrukcí 

22. Kontrola provádění schodiště 

Kontrola provádění bednění, armování a betonáže schodiště včetně odbednění 

schodiště. Stavbyvedoucí případně mistr kontrolují průběh provádění schodiště. 

Kontroly se řídí dle normy ČSN EN 13670. 

Dtto bod 16. Kontrola bednění stropní konstrukce 

Dtto bod 17. Kontrola armování stropní konstrukce 

Dtto bod 18. Kontrola betonáže stropní konstrukce 

Dtto bod 20. Kontrola ošetřování čerstvého betonu stropní konstrukce 

Dtto bod 21. Kontrola odbedňování stropní konstrukce 

Výstupní kontroly 

23. Kontrola celistvosti betonové konstrukce 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora vizuálně kontrolují výskyt a 

případnou opravu povrchovým vad betonu po odbednění. Jsou to např. betonové 

kaverny neboli hnízda, vzniklé špatným vibrováním a pěchováním betonu. Nejprve se 

musí místo vyčistit od špatného betonu (vysekání) a pak se nanese vhodný sanační 

materiál. Hmota vtlačuje pomocí zednické lžíce. Další rovnání se děje běžným 

zednickým způsobem. 

24. Kontrola svislých konstrukcí 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora. Kontrolují 

polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů. 

Pravoúhlost příčného řezu: max. (0,04a, 10mm), max=20mm 

Kosoúhlost příčného řezu: max. (h/25, b/25), max=30mm 

Rovinnost povrchu: celkově na 2m  ±9mm 

místně na 0,2m ±4mm 

Svislost sloupu:  do 2,5m  ±4mm  

do 4m   ±6mm 
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Tab. 24 – Dovolené vodorovné odchylky pro polohu sloupů a stěn 

 

 

Tab. 25 - Dovolené svislé odchylky od polohy sloupů a stěn
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25. Kontrola stropní konstrukce 

Stavbyvedoucí, mistr i TDI vizuálně zkontrolují povrch betonové konstrukce. 

Kontrola se provede pomocí dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou konstrukci. 

Zjišťují se odchylky, které nesmí být větší než 5 - 10 mm na 1 m do výšky a 20 mm na 

1m do šířky. Zkoušení pevnosti betonu v tlaku bude prováděno nedestruktivní kontrolou 

pomocí Schmidtova kladívka. Kontrola přímosti hran se provede jednoduše pomocí 

ocelového úhelníku, přiložením ke kontrolované hraně. Kontrola svislosti pomocí 

vodováhy přiložením na stěnu sloupu. Tloušťka stropu je max. ±8mm dle PD. 

Tab. 26 – Tolerance rovinnosti rovinných ploch 

 

Dále se kontroluje vodorovnost, rovinnost, otvory a odchylky v monolitické desce. 

Vodorovné desky: ± (10 +L/500)mm 

Úroveň sousedních stropů u podpěr: ± 15mm 

Rovina nejvyššího stropu měřena k sekundární úrovni:  

h do 20m ± 20mm 

h do 100m ± 0,5(h+20mm) 

Rovinnost povrchu:  celkově na 2m  ± 9mm 

místně na 0,2m  ± 4mm 

Otvory a prostupy v desce: ± 25mm 

26. Kontrola veškeré geometrie 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují správnost provedení 

monolitické konstrukce dle projektové dokumentace a velikost možných odchylek 

vzniklých při výstavbě. Odchylky musí být menší než dovolené, aby se zabránilo 

škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. Kontroluje 

se půdorysná a výšková poloha sloupů a stěn, jejich svislost, vodorovnost 

monolitických stropů a úplnost veškerých konstrukcí. Maximální odchylky jsou 

stanoveny dle normy ČSN EN 13670. Vizuálně se zkontroluje povrch betonové 

konstrukce. Přítomný statik potvrdí statickou správnost a bezpečnost konstrukce. 

Provede se zápis do stavebního deníku o převzetí ucelené části stavby. 
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3. Kontrolní a zkušební plán pro výplňové zdivo 

Tabulka KZP viz příloha B4.2. – Kontrolní a zkušební plán pro výplňové zdivo 

4. Podrobný popis kontrol 

Vstupní kontroly 

1. Kontrola PD 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je projektová 

dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Dále 

kontrolují úplnost a správnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod 

znečištěných a dešťových vod a podmínky k ochraně životního prostředí (odlučovače, 

umývací vany pro auta atd.). Projektová specifikace obsahuje např. půdorysy 

jednotlivých podlaží, řezy, výkaz výměr, druh použitého zdiva atd. 

2. Kontrola převzetí pracoviště 

Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i 

bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) a požární ochrany (PO). Pracoviště musí být 

předáno před zahájením zdění vyklizené a vybavené ve smlouvě v dohodnutém stavu. 

Při přejímce pracoviště je nutno dbát na provedení transportních cest pro přísun 

materiálu a pro přechody pracovníků, osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před 

povětrnostními vlivy, dokončení konstrukcí (únosnost stropů, dokončenost konstrukce 

skeletu). 

Dále je nutno dbát na vymezení pracovního úseku pro zdění, který sestává z: 

- části pracovní - cca 650 mm šířky (500 – 700 mm) 

- části materiálová - cca 900 mm šířky (500 – 1000 mm) 

- části dopravní - cca 1200 mm šířky (1000 – 1200 mm) 

3. Kontrola předešlých konstrukcí 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora provádějí kontrolu předešlých konstrukcí 

monolitického skeletu. Odchylky dle bodu 21., 22. a 23. výstupní kontroly kontrolního a 

zkušebního plánu monolitického skeletu. 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují rovinnost podkladu (± 15 mm 

na 10 m délky), čistotu podkladu (bez prachu a ropných látek), vyzrálost podkladu (70% 

pevnosti), provedení hydroizolace (pásy o 150±10 mm širší než stěna, kontrola 

poškození, přesahu a napojení). Pod první řadou zdiva se drobné nerovnosti podkladu 

vyrovnají vrstvou malty. 
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4. Kontrola způsobilosti dělníku 

Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 

pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o práci se zdícím 

systémem HELUZ a pracích s tím souvisejících. O tomto školení je veden záznam ve 

SD spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující 

získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným 

průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. 

Všichni účastníci výstavby mohou být podrobeni i dechové zkoušce a to vč. mistra nebo 

stavbyvedoucího. 

5. Kontrola strojů a pomůcek 

Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 

technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 

promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá 

jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. Mistr 

kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a 

uzamčeny. Kontroluje se počet strojů (nářadí) v souladu s TP. Dále se kontrolují 

ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 

6. Kontrola dodaného materiálu 

Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o 

jakosti od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním 

CE štítkem staviva.) 

Kontrola zdících výrobků - kontrolujeme pravoúhlost, rovnost a kolmost čel, barvu, 

hmotnost, třídu jakosti a rozměry, trhlinky a jiná poškození. Dále se kontroluje 

množství a druh překladů, zdící malty a tvárnic dle PD. Náhodně vybereme několik 

prvků a ty přeměříme a porovnáme s dodacím listem a certifikátem – musí souhlasit 

rozměr v tolerančních odchylkách a počet dodaných kusů. 

V případě vytváření zdící malty na stavbě je nutné kontrolovat vstupní suroviny, 

kterými jsou písek, voda, vápno a cement. Kvalita se prokazuje kontrolními zkouškami 

(zkouška pevnosti v tlaku). U malt pro zdění připadá nejméně jedna kontrolní zkouška 

na každých i započatých 100 m3 vyrobené malty. 
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7. Kontrola skladování materiálu 

Cihelné tvárnice, které jsou skladovány na zpevněném štěrkopískovém podloží na 

ploše staveniště, se podle výrobce nesmějí stohovat. Keramické překlady se podle 

výrobce smějí stohovat do max. výšky 3,0 m. Překlady musejí být na sobě stohovány 

přesně ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu přetížení výrobků na rozích palet. Na 

shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být ukládány další (i když není dosaženo 

maximálně povoleného počtu palet na sobě), neboť hrozí jejich sklouznutí po fólii 

spodní palety. Na poškozené palety s výrobky nebo na palety s poškozenými výrobky se 

nesmí stohovat další palety – hrozí naklonění a zřícení. Zdící prvky neodolné proti 

mrazu je třeba v zimním období chránit před nasáknutím vodou a před mrazem a to 

nejlépe celoplošným obalením fólií a uložením na palety. Malty se skladují v suchu na 

dřevěném roštu v uzamykatelné garáži k tomu určené. Nesmí dojít ke kontaktu pytle s 

vodou. Skladovatelnost je u malty max. 6 měsíců. 

Mezioperační kontroly 

8. Kontrola klimatických podmínek 

Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, před započetím 

prací a v průběhu prací. Technologickým předpisem se stanoví konkrétní podmínky, za 

jakých je možné pracovat. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty a také 

teplota podkladu nesmí být nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Ve výjimečných 

případech, pokud to výrobce dovoluje, je možné zdění i při nižších teplotách.  

Pro výrobu maltové směsi se nesmí používat zmrzlého kameniva. Teplota malty 

těsně před použitím ke zdění nesmí klesnout pod +15 °C. Zdící prvky je nutno chránit 

proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít ze zmrzlých (přechlazených) zdících prvků. Je 

třeba zdít bez přerušení, maltu prostírat v malých záběrech a zdící prvky ukládat bez 

předběžného vlhčení. Zdící prvky se musí vlhčit pouze, když je nebezpečí, že by 

nadměrně odebíraly vodu maltě. Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a 

horkého počasí je třeba zaschlé ložné plochy navlhčit. Zdivo musí být za suchého 

horkého počasí chráněno před prudkým vysušováním a slunečními paprsky zakrytím 

(např. textilií) a vlhčením. Dále je třeba provádět ochranu při větší vzdušné vlhkosti, 

tzn. při dešti, mlze, sněžení. V takovém případě je vhodné překrytí folií. 

Při nízkých teplotách je možno zdít jen při těchto opatřeních: 
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- klesne-li teplota pod +5 °C, doporučuje se k výrobě malty přednostně používat 

mletého nehašeného vápna, 

- klesne-li teplota pod 0 °C, má se záměsová voda ohřívat 

- klesne-li teplota pod -5 °C, doporučuje se ohřívat i drobné kamenivo pro výrobu 

malty a prodloužit vodu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních teplot 

- při teplotě trvale pod 0 °C se musí používat malty značky o jeden stupeň vyšší, 

než je stanoveno v projektu, je možno použít přísad a příměsí ovlivňujících vlastnosti 

malty, ale jejich účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle ČSN 72 

2430 

9. Kontrola vytyčení svislých zděných konstrukcí 

Mistr a stavbyvedoucí kontroluje vytyčení polohy stěn dle PD a povolené mezní 

odchylky. Jednotlivé budoucí hrany zdí jsou označeny křídou, nebo jiným dobře 

viditelným zvýrazňovačem, které se před začátkem prací ještě jednou kontrolují 

pásmem, zda polohově odpovídají PD. 

Tab. 27 – Mezní odchylky vytyčení 

 

Tab. 28 – Mezní odchylky vytyčení konstrukčních výšek a svislice 

 

 



 

 

Tab. 

10. Kontrola založen

Mistr provádí kontro

vizuálně čistotu podklad

zkontroluje osazení prvn

svislost pomocí vodováh

11. Kontrola vazeb z

V místech zalomení 

ocelovými vložkami v k

aby se stěna chovala jak

musejí mít cihly min. dé

12. Kontrola spar zd

U zděných konstrukc

ložné spáry a to v tlouš

Lícovaná plocha zdiv

jednotlivými zdícími pr

překročit 5 mm. 

13. Kontrola dodrže

Provede se kontrola 

vztažena k určené povrc

25 m2 kontrolované plo

2 m latě na ucelené kon

Tab
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Tab. 29 - Mezní vytyčovací odchylky pro zděné kons

trola založení první vrstvy 

ovádí kontrolu správného založení první vrstvy zdiva

stotu podkladu a následně jeho rovinnost, pomocí 2 m v

 osazení první vrstvy tvárnic do zakládací malty (cca 12m

ocí vodováhy a soulad polohy s PD. 

vazeb zdiva 

ch zalomení a křížení příček je nutno dbát na vazbu a

vložkami v každé třetí ložné spáře. Cihly musí být ve st

a chovala jako jeden konstrukční prvek. Pro zajištění ná

cihly min. délku převázání 95 mm. 

trola spar zdiva 

ch konstrukcí spojené systémem P+D se spojovací hmo

 a to v tloušťce cca 12 mm na maltu. Styčná spára je nevy

á plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti. Mezní odch

i zdícími prvky v lícované ploše zděné konstrukce, kte

trola dodržení rozměrů a svislosti zdiva 

 se kontrola mezní odchylky svislosti vyzděných konst

ené povrchové přímce nebo hraně. Pro svislé konstru

rolované plochy provede nejméně 5 měření, přičemž ne

 ucelené kontrolované ploše (např. jedna stěna) je 5. 

Tab. 30 - Odchylky rovinnosti pro otvory ve zdiv

ěné konstrukce 

 

stvy zdiva. Nejprve zkontroluje 

omocí 2 m vodováhy. Následně 

alty (cca 12mm), vodorovnost a 

 na vazbu a příčky vyztužovat 

usí být ve stěně převázané tak, 

ní náležité vazby zdiva 

ovací hmota nanáší pouze do 

spára je nevyplněná. 

 Mezní odchylka odstupu mezi 

nstrukce, která se omítá, nesmí 

ných konstrukcí. Odchylka je 

vislé konstrukce se na každých 

emž nejmenší počet kladů 

ry ve zdivu

 



 

 

Rozměrové odchylk

s rozměry v projektové d

14. Kontrola otvorů

Provedené otvory mu

ně stejné požadavky na r

Kontrola měřením po

u okenních otvorů. 

konstrukcí, popř. uprost

k sekundárnímu systému

15. Kontrola překlad

Kontrola provádění p

překladu), kontrola správ

překladem. Odstranění p

Dále je nutné kontro

umístěné výztuže v pře

uložení překladů je nut

upravené oříznutím i od

používat pouze tvárnice 

Tloušťky lože jsou dá

správnost vložení tepeln
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vé odchylky konstrukčních celků se stanoví měř

 projektové dokumentaci. 

otvorů ve zdi 

né otvory musí svými rozměry a polohou umístění odpo

žadavky na rovinnost ve svislé i vodorovné ose jako pro z

Tab. 31 – Tolerance velikosti otvorů 

Tab. 32 – Tolerance pro vložené otvory a prvky

ením polohy a rozměrů otvoru včetně kontroly vod

 Rozměry pravoúhlých otvorů se kontrolují 

. uprostřed jejich délky a výšky. Poloha otvorů se k

ímu systému. 

trola překladů 

ní překladů: správnosti osazení, kontrola délek

rola správného podepření překladu při provádění st

ní podpor nejdříve za 7 až 14 dní. 

nutné kontrolovat, zda je orientace osazeného překladu 

ýztuže v překladu. Typ a místo osazení překladu musí o

kladů je nutné dbát na to, aby jejich uložení nebylo n

říznutím i odseknutím a na vyrovnávací cihly. V místě

rnice celé nebo poloviční, které jako poloviční by

ože jsou dány technickými listy jednotlivých výrobců

ložení tepelné izolace, její tloušťku a místo dle PD.  

ěřením a porovnáním 

místění odpovídat PD. Platí pro 

ose jako pro zdivo. 

 
ry a prvky 

 

kontroly vodorovnosti parapetu 

e kontrolují 100 mm od hran 

se kontroluje vzhledem 

ntrola délek uložení (dle délky 

ní stěnové konstrukce nad 

ho překladu správná z hlediska 

kladu musí odpovídat PD.  Při 

ení nebylo na tvárnice dělené, 

hly. V místě uložení je možné 

 poloviční byly přímo vyrobeny. 

ých výrobců. Dále kontroluje 



 

 

Výstupní kontrol

16. Kontrola plnosti

Mistr, stavbyvedoucí

v něm nejsou viditelné p

17. Kontrola vazeb z

Kontrola správnosti 

stykování, křížení zdí a

být vždy ve dvou soused

(h = výška tvárnice) neb

zdiva, např. zdivo z cihe

18. Kontrola geomet

Stavbyvedoucí, mistr

Svislost stěn se kontrolu

pod úrovní stropu, u st

každém podlaží vždy 

obvodových stěn na hr

dveřního otvoru např. v 

Rovinnost stěn se ko

vodorovné hrany jako p

volí rovnoběžně s vodor

Tab. 
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Tab. 33 - Délky uložení překladu 

 
pní kontroly 

trola plnosti zdiva 

avbyvedoucí případně technický dozor investora kontrolu

u viditelné profuky přes zdivo. Kontrolují vizuálně vypln

trola vazeb zdiva 

správnosti provázání jednotlivých cihelných tvárnic v 

ížení zdí a vyzdívání rohů. Svislé spáry mezi jednotli

 dvou sousedních vrstvách přesazeny o délku rovnou v

árnice) nebo 50 mm. Nutno také zkontrolovat správné

. zdivo z cihel P+D nesmí být těmito drážkami obráceno d

trola geometrie vyzdění 

edoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují shod

n se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé 

 stropu, u stěn 100 mm od svislých hran. Svislost stěn bu

dlaží vždy v témže místě, kde je možné odchylky

n na hraně v ose okenního otvoru, u stěn výtaho

. v úrovni hrubé podlahy jednotlivých podlaží.

n se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsaze

hrany jako při kontrole svislosti stěn. Čtvercová síť o dé

s vodorovnými a svislými hranami omezujícími kon

Tab. 34 – �ejvětší povolené odchylky pro zděné pr

kontrolují plnost zdiva, zda 

zuálně vyplněnost zdiva. 

ch tvárnic v místech ukončení, 

ezi jednotlivými cihlami musí 

u rovnou větší z hodnot: 0,4 x h 

lovat správné osazení bloků do 

i obráceno do líce zdiva. 

ontrolují shodu provedení s PD. 

rovní hrubé podlahy a 100 mm 

n budov se kontroluje v 

é odchylky svislosti měřit, u 

n výtahových šachet v ose 

ch podlaží. 

odsazené od dolní a horní 

o délce stran do 3 m se 

ezujícími kontrolovanou stěnu. 

 pro zděné prvky

 



 

 

Vodorovné vzdálenos

nad hrubou podlahou a

stropem a uprostřed výšk

Tab. 35

Provede se kontrola v 

Tab. 

5. Seznam použit

� Vyhláška č. 62/2013

� Nařízení vlády č. 59

ochranu zdraví při pr

� Nařízení vlády č. 36

při práci na pracoviš

� Nařízení vlády č. 37

a používání strojů, te

� ČSN 73 0420-2 

07/2002 

� ČSN 73 0420-1 

07/2002 

� ČSN 73 0205 –

přesnosti, 04/1995

� ČSN EN 13670 –

129 

né vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí se kontroluj

 podlahou a 100 mm od koutů (délka a šířka), pop

ed výšky stěny. 

35 – Mezní odchylky vzdálenosti protilehlých kon

kontrola v rámci jednoho konstrukčního celku.  

Tab. 36 – Mezní odchylky rozměrů konstrukčních c

znam použitých norem 

a č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, 02/2013 

í vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcíc

 zdraví při práci na staveništích 

í vlády č. 362/2005, o bližších požadavcích na bezpečno

i na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hlou

í vlády č. 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky n

vání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

2 – Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vyt

1 – Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Zá

– Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrh

04/1995 

– Provádění betonových konstrukcí, 07/2010 

 se kontrolují v úrovni 100 mm 

ka), popř. ještě 100 mm pod 

hlých konstrukcí 

 

ukčních celků

 

h požadavcích na bezpečnost a 

 na bezpečnost a ochranu zdraví 

 nebo do hloubky 

 požadavky na bezpečný provoz 

Část 2: Vytyčovací odchylky, 

Část 1: Základní požadavky, 

Navrhování geometrické 
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� ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně, 01/2006 

� ČSN EN 206-1 – Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 10/2001 

� ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 1-7, 10/2009 

� ČSN 731373 – Nedestruktivní zkoušení betonu – Tvrdoměrné metody zkoušení 

betonu, 09/2011 

� ČSN EN 998-1 ED.2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a 

vnější omítky, 12/2003 

� ČSN EN 1996-2 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva, 04/2006 

� ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty, 02/1997 

� ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí, 06/1988 

� ČSN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení, 01/1993 

6. Seznam použitých zkratek 

TDI  technický dozor investora 

M  mistr 

SV  stavbyvedoucí 

G  geodet 

ST  strojník 

S  statik 

PD  projektová dokumentace 

TP  technologický předpis 

SD  stavební deník 
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1. Základní informace 

Stavba Víceúčelového objektu v Brně svým provozem neovlivní životní prostředí 

nad míru obvyklou. Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady 

vznikající při výstavbě. Tyto odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Katalog odpadů a zajistit jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou. Dle tohoto 

katalogu odpadů se budou jednotlivé odpady stavební a demoliční odpad – skupina 17, 

komunální odpad – skupina 20) třídit v průběhu celé výstavby do kontejnerů a 

označených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti na 

druhu. V České republice stanovují nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O 

podrobnostech nakládání s odpady a zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 

Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních 

kapalin z těžké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při 

práci na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací 

tímto nařízením stanovené. 

2. Třídění odpadů 

V následujících kapitolách jsou jednotlivé odpady rozděleny a je popsán způsob 

nakládání s nimi. 

- Komunální odpad – vznikající díky pohybu osob po staveništi a jejich potřeb  

- Staveništní a demoliční odpad – vznikající při stavbě objektu 

Staveništní odpad 

Staveništní odpad je rozdělen do dvou kategorií:  O – ostatní běžný odpad 

N – nebezpečný odpad 

Tab. 37 – Roztřídění staveništního odpadu dle katalogu odpadů 

Kód 4ázev odpadu Kategorie Způsob likvidace 
170101 Beton O 1 
170102 Cihly O 1 
170201 Dřevo O 1 
170203 Plasty O 1 
170405 Železo a ocel O 2 
170603 Jiné izolační materiály N 1 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady N 1 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O 1 
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Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 

1 – SAKO Brno a.s., Kšírova, 619 00  Brno - Horní Heršpice (sběrný dvůr, skládka 

stavební suti včetně nebezpečného odpadu) 

2 – REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, 619 00  Brno-Přízřenice (skládka 

kovošrotu) 

Forma zneškodnění odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. Firma si 

musí zajistit smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 

Komunální odpad 

Jedná se o odpad vzniklý pracovníky a dělníky na staveništi, neřadí se do odpadu 

nebezpečného. Jednotlivé druhy odpadu budou tříděny do označených kontejnerů a 

vyváženy 1x za týden. 

Tab. 38 – Seznam komunálního odpadu dle katalogu odpadů 

Kód 4ázev odpadu Kategorie Způsob likvidace 
200101 Papír a lepenka O 1 
200102 Sklo O 1 
200108 Biologicky rozložitelný odpad O 1 
200111 Textilní materiály O 1 
200125 Jedlý olej a tuk O 1 
200139 Plasty O 1 
200301 Směsný komunální odpad O 1 

 

Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 

1 – SAKO Brno a.s., Kšírova, 619 00  Brno - Horní Heršpice (sběrný dvůr, skládka 

stavební suti včetně nebezpečného odpadu) 

Prach, hluk a únik provozních kapalin 

Mezi vlivy ovlivňující kvalitu životního prostředí v okolí výstavby patří i hluk a 

prach vznikající při realizaci stavby. V neposlední řadě možné riziko úniku provozních 

kapalin ze stavební mechanizace. 

Jelikož se staveniště nachází v zastavěném území ve středu města Brna musíme 

věnovat pozornost tomu, provoz staveniště ne obtěžoval okolí. Je nutné omezit hlučnost 

na strojích. Limity hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. 

srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Dále je nutné zamezit vzniku nadměrné prašnosti v období sucha. Zamezíme ji 

nejlépe kropením povrchu staveniště vodou, aby se zamezil vznik prachu. Jako 
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protiprachová a protihluková bariéra bude také částečně sloužit neprůhledný plot výšky 

1,8m. 

Největší přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou 

pak rovny v době 7-21 hodin: LAeq= 55 dB (A). Při prováděných stavebních pracích by 

nemělo docházet k překračování stanovených hranic hluku. Bude dodržována pracovní 

doba 8 hodin, tj. od 7. hodiny ranní do 16. hodiny odpolední včetně započtení hodinové 

pauzy na oběd. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Veškeré stroje a nářadí musí být opatřeny předepsanými kryty, které snižují 

jejich hlučnost. V době odstavení strojů se musí vypínat jejich motory. 

Každá strojní sestava bude vybavena sadou na likvidaci možného úniku provozních 

kapalin. Tato sada musí obsahovat plechovou vaničku k zachycení kapaliny, sypký 

sorbet, smetáček a lopatku. Pokud dojde k úniku kapalin, je nutné okamžitě zbytek 

kapaliny zachytit do vaničky se sorbetem, následně posypat postižené místo sorbetem a 

již znečištěný jej uložit do označených plastových pytlů a odvést k ekologické likvidaci 

na skládku nebezpečného odpadu. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna oklepem nebo oplachem 

tlakovou vodou. Výjezdy ze stavby budou pod stálou kontrolou a případné znečištění 

komunikací bude na konci dne uklizena.  

3. Poučení 

Každý pracovník musí být s těmito seznamy a opatřeními seznámen a musí je 

bezvýhradně dodržovat. O tomto školení bude veden záznam ve stavebním deníku a 

každý pracovník toto stvrdí svým podpisem. 
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1. Cenové srovnání 

1.1.Monolitické schodiště 

Tab. 39 – Cenové náklady na monolitické schodiště 

Základní rozpočtové náklady 

HSV celkem  143391 
PSV celkem  0 

M práce celkem   
M dodávky celkem 0 

Celkem ZRN   143391 

Ostatní rozpočtové náklady 
Přesun stavebních kapacit 0 
Mimostaveništní doprava 0 

Zařízení staveniště 3943 
Celkem os. náklady   3943 
Celkem ZR4 + os. náklady   147335 

  
Základ pro DPH 21% 147335 
DPH 21% 30940 
CE4A CELKEM 178275 

Rozpočet pro monolitické schodiště viz samostatná příloha B5.1. 

1.2.Prefabrikované schodiště 

Tab. 40 – Cenové náklady na prefabrikované schodiště 

Základní rozpočtové náklady 

HSV celkem  144781 
PSV celkem  0 

M práce celkem 0 
M dodávky celkem 0 

Celkem ZRN   144781 

Ostatní rozpočtové náklady 
Přesun stavebních kapacit 0 
Mimostaveništní doprava 0 

Zařízení staveniště 3996 
Celkem os. náklady   3996 
Celkem ZR4 + os. náklady   148777 

  
Základ pro DPH 21% 148777 
DPH 21% 31243 
CE4A CELKEM 180020 

Rozpočet pro prefabrikované schodiště viz samostatná příloha B5.2. 

2. Časové srovnání 

Obě technologie provádění schodiště mají stejný začátek, tj. 2, 9. 2013. Výstavba 

schodiště nijak neovlivňuje další činnost, neboť je prováděna nezávisle na ostatních 

konstrukcích. 
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Podrobný harmonogram provádění schodiště viz samostatná příloha B5.3.  

2.1.Monolitické schodiště 

Realizace monolitického schodiště započne sestavením podpěrné konstrukce, která 

slouží k podepření ramen a mezipodesty. Dále na tuto podpěrnou konstrukci zhotovíme 

bednění pro spodní část ramen a mezipodesty. Pak vytvoříme bočnice z prken a pevně 

je připevníme z boku k bednění spodní části ramene. Následuje armování podest a 

ramen. Jakmile je hotová veškerá armatura přistoupíme k betonáži, beton se musí hutnit 

plovoucí lištou. 

S bedněním jednotlivých schodů začínám odshora. Stupně bedním po jednom, vždy 

vybedním schod, zabetonuji a pokračuji na další. První schod vznikne vybedněním čela 

stupně. Na vnitřní stranu bednění si namalujeme velikost stupňů a můžu přistoupit k 

betonáži. Zabetonuji a pečlivě zhutním. Nášlap schodu se zarovná a uhladí do roviny. 

Na takto zabetonovaný první schod okamžitě přibijeme bednění druhého schodu tak, 

aby se nepohnulo, a opakujeme postup. Bedněním každého schodu dosáhneme toho, že 

schodiště je okamžitě pochozí, ale jen pro nejnutnější použití.  

Pro úplné odbednění a plné zatížení konstrukce je nutno počkat 28 dní. 

Celkový počet pracovníků v pracovní četě provádějící monolitické schodiště jsou 2 

osoby kromě stavbyvedoucího a mistra. Konec provádění monolitického schodiště, tj 

úplné odbednění, je 13. 11. 2013 Dobra trvání je tedy 71 dní. 

         

Obr. 70 – půdorys a řez monolitického schodiště – dle návrhu projektanta 
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2.2.Prefabrikované schodiště 

Před samotnou montáží již musí být zhotoveny vyzdívky lemující schodišťový 

prostoru, tedy nosná konstrukce schodiště. Realizace prefabrikovaného schodiště 

započne tedy vyhotovením vyzdívek pod mezipodestou. 

Poté se osadí pomocí jeřábu mezipodesta do maltového lože tl. 15mm na zhotovené 

vyzdívky. Dále se osadí nástupní schodišťové rameno na ozub na podestě také do 

maltového lože o tl. 15mm. Rameno se upne pomocí řetězového čtyř-úvazu se 

zkracováky pro zmenšení délky úvazu tak, aby schodišťové rameno bylo v osazovací 

poloze. Podobně se osadí také horní výstupní rameno, do ozubu na mezipodestě a do 

ozubu vytvořeného v navazující stropní konstrukci. Opět bude nanesena vrstva 

maltového lože o tl. 15mm. Osazené panely schodišťových ramen budou od okolních 

budoucích stěn odsazeny o 10mm z každé strany. 

 

Obr. 71 – Příklad osazování prefabrikovaného schodiště 

Celkový počet pracovníků v pracovní četě provádějící prefabrikované schodiště jsou 

3 – 2 osoby pro osazování, a 1 jeřábník, kromě stavbyvedoucího a mistra. Konec 

provádění prefabrikovaného schodiště je 9. 9. 2013. Dobra trvání je tedy 6 dní. 

 

Obr. 72 – Půdorys a řez prefabrikovaného schodiště 
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3. Závěr 

3.1.Cenové srovnání 

Z finančního hlediska je samozřejmě prefabrikované schodiště dražší než 

monolitické v nárocích na materiál. Překvapilo mě, že v celkové kalkulaci ceny, 

zahrnutí materiálu, osazení jak prefabrikovaných dílců, tak bednění, pracovní síla atd., 

je výsledná cena prefabrikovaného schodiště téměř shodná s cenou monolitického 

schodiště. 

Tab. 41 – Vyhodnocení – cenový rozdíl 

Základní rozpočtové náklady 

HSV rozdíl 1390 
PSV rozdíl  0 

M práce rozdíl 0 
M dodávky rozdíl 0 

ZRN celkový rozdíl   1390 

Ostatní rozpočtové náklady 

Přesun stavebních kapacit 
rozdíl 

0 

Mimostaveništní doprava 
rozdíl 

0 

Zařízení staveniště rozdíl 53 
Celkem os. Náklady   53 
Celkem ZR4 + os. náklady   1443 

  
Základ pro DPH 21% 1443 
DPH 21% 303 
CE4A CELKEM 1746 

Viz samostatná příloha B5.1. Rozpočet pro monolitické schodiště 

Viz samostatná příloha B5.2. Rozpočet pro prefabrikované schodiště 

3.2.Časové srovnání 

Z časového hlediska je doba realizace monolitického schodiště podstatně delší než 

doba provádění prefabrikovaného schodiště.  Doba provádění monolitického schodiště 

včetně odbednění je 71dní, zatímco prefabrikovaného schodiště trvá pouze 6dní. 

Tab. 42 – Časové srovnání provádění schodiště 

Technologie 
Začátek 

technologie 
Konec 

technologie 
Doba 
trvání 

Monolitické schodiště 2.9.2013 13.11.2013 71 dní 

Prefabrikované schodiště 2.9.2013 9.9.2013 6 dní 

Viz samostatná příloha B5.3. Harmonogram provádění schodiště 
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3.3.Vyhodnocení 

Výstavba monolitického schodiště je z finančního i časového hlediska a náročnosti 

provedení výrazně méně výhodná pro naši budovu. Proto bych se i přes návrh 

projektanta přiklonila k technologii prefabrikovaného schodiště, která je výhodnější. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala realizací technologické etapy provádění 

monolitické skeletové konstrukce. Jednalo se především o bednící a betonářské práce, 

nicméně do této etapy zasahovalo i zdění výplňového zdiva. 

Nejvíce poznatků ve mně ponechalo nastudování provádění systémového bednění, 

které je v dnešní době typické pro výstavbu monolitických konstrukcí. Dále bych se 

pozastavila nad doplňujícím zadáním, ve kterém jsem srovnávala technologii provádění 

monolitického a prefabrikovaného schodiště. Překvapilo mě, že jsem došla k závěru, že 

cenově je realizace monolitického schodiště srovnatelné s prováděním 

prefabrikovaného. Pokud k tomu zvážíme ještě časovou náročnost, je prefabrikované 

schodiště na rozdíl od názoru projektanta pro naši stavbu výhodnější. I přes tyto stinné 

stránky je dnes často technologie monolitického schodiště využívána pro téměř 

neomezené tvary. 

Díky této práci jsem poznala komplikovanost synchronizace výstavby, byť jen na 

základě jedné technologické etapy. Bakalářská práce pro mne znamenala velký přínos z 

hlediska nových poznatků a uvědomila jsem si díky ní náročnost organizace výstavby a 

obtížnost komplexního myšlení.  
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