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Abstrakt 
Ve své diplomové práci jsem se zabýval vypracováním stavebně technologického projektu 

pro polyfunkční dům v Olomouci na Tabulovém Vrchu. Cílem práce je vybrat a vypracovat 

vhodné řešení stavby z hlediska finančních, časových a technických požadavků na základě 

technických podkladů poskytnutých projektantem. 

Stavebně technologický projekt obsahuje studii realizace hlavních technologických etap, 

objektový, časový a finanční plán, výkresy zařízení staveniště, technickou zprávu zařízení 

staveniště, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán, finanční rozpočet stavby pro 

dané technologické etapy, časový plán, návrh strojní sestavy a v neposlední řadě předpis pro 

bezpečnost práce při provádění železobetonového monolitického skeletu včetně 

bezpečnostních rizik. 

  

Klíčová slova 
Polyfunkční dům, objekt, stavba, technologie, zařízení staveniště, technologický předpis, 

časový plán, rozpočet, strojní sestava, železobetonový monolitický skelet, bentonitová rohož, 

PEHD fólie, etapa stavby, beton, ocel  

  

  

  

Abstract 
In my work, I dealt with the development of building technology project for multi-functional 

building in Olomouc Tabulový Vrch. The goal is to select and develop appropriate design of 

the building in terms of financial, time and technical requirements based on the technical 

documentation provided by the designer. 

Building technology project includes a study of implementation of main technological stages, 

object, time and financial plan, drawings site equipment, site equipment technical report, 

technical regulations, inspection and test plan, financial budget for the construction of the 

technological steps, the schedule, the draft report and not machine prescription number for 

safety in the implementation of reinforced concrete monolithic skeleton including security 

risks. 
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Úvod 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval vypracováním stavebně technologického 

projektu pro polyfunkční dům v Olomouci na Tabulovém Vrchu. Jedná se objekt s kombinací 

komerčních a bytových prostor, který byl vybudován v rámci výstavby bytového komplexu 

Okružní - Hněvotínská.  

Ve stavebně technologickém projektu jsem se zabýval vhodným návrhem zařízení 

staveniště (umístění zázemí staveniště a počet obytných a sociálních kontejnerů, napojení 

staveniště na inženýrské sítě, umístění skládek materiálu, umístění a rozsah mezideponie 

ornice a výkopků, výběr a umístění vhodného zvedacího mechanismu, oplocení staveniště), 

technologickým předpisem železobetonového monolitického skeletu, technologickým 

předpisem pro izolace proti zemní vlhkosti, technickou zprávou ke stavebně technologickému 

projektu, situací stavby se širšími vztahy dopravních tras, časovým a finančním plánem 

stavby po objektech, studií realizace hlavních technologických etap, časovým plánem 

budování a likvidace objektů zařízení staveniště, technickou zprávou zařízení staveniště, 

návrhem hlavních stavebních strojů a mechanismů a vyhotovením kontrolního a zkušebního 

plánu. Dále jsem zpracoval podrobný časový plán a finanční rozpočet pro celý průběh 

výstavby polyfunkčního domu, vyjma dokončovacích prací. 

Jako další zadání jsem zhotovil předpis pro bezpečnost práce při provádění 

železobetonového monolitického skeletu a izolací proti zemní vlhkosti včetně bezpečnostních 

rizik. 
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Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

 

1. Základní údaje o stavbě 

Název stavby: Polyfunkční dům objekt číslo 13, Obytný soubor Okružní - Hněvotínská 

Místo stavby: Okružní - Hněvotínská, Tabulový Vrch, Olomouc 

Katastrální území: Nová ulice, obec Olomouc, parcela č.: 185/9, 185/3, 185/8 

Charakter stavby: Novostavba 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 03/2007                                                                         

Předpokládaný termín ukončení stavby: 07/2008   

Orientační hodnota stavby: 165 550 000 Kč. (bez inženýrských sítí, komunikací a pozemků) 

Investor:  

              Bytové družstvo VBD Tabulový Vrch 13, 15  

   Olomouc, Sokolská 586/7, PSČ 779 00 

    IČ 268 60 929 

Projektant:                                                            Autorizovaný architekt:   

                  ARTERA spol. s.r. o.                                       Ing. arch. Ladislav Opletal 

                   Sokolská 586/7, 779 00 Olomouc,                   Sokolská 586/7, 779 00 Olomouc, 

                   IČ: 26825091, DIČ: CZ 26825091                  IČ: 11188782, DIČ: CZ460829404,                                                        

                   Tel.: 585 208 711, Fax: 585 208 719               Tel.: 585 208 711, Fax: 585 208 719                     

Dodavatel:  

                  GEMO spol. s.r.o.  

                  Blanická 19, 779 00 Olomouc 

                  Tel.: 585 202 011, Fax: 585 202 006 
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1.1. Účel stavby  

Předmětem projektu je výstavba Polyfunkčního domu č. 13 v lokalitě Tabulový Vrch 
v Olomouci. Tento objekt je řešen jako kombinace komerčních ploch (v 1 NP, 2 NP a 3 NP) a 
obytných podlaží v 3 NP až 9 NP. Konkrétně v 1 NP bude část plochy využita pro obchody a 
služby a část plochy bude zaujímat pobočka Komerční banky. Ta se bude kromě zmíněné 
části 1 NP rozkládat i na celé ploše 2 NP a části plochy 3 NP. Na zbylé ploše v 3 NP a 
následujících patrech 4 NP – 9 NP se bude nacházet celkem 38 bytových jednotek. Podzemní 
podlaží je využito pro garážová stání.  

Cílem projektu je vybudování nadstandardně prostorově řešených bytů s terasami 
v zajímavé lokalitě, kousek od centra města Olomouce. Dalším cílem projektu je přemístění 
regionální pobočky KB do nových prostor a vybudování obchodů a služeb pro nově vzniklý 
bytový komplex Okružní – Hněvotínská.  
 

2. Členění stavby na stavební objekty 

SO 03 Zpevněné plochy, chodníky 
SO 04 Polyfunkční dům objekt č. 13    
SO 06 Veřejné osvětlení 
SO 08 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 09 Přípojka vody, vodovod    
SO 10 Přípojka plynu 
SO 11 Přípojka NN, rozvody NN 
SO 12 Parkoviště 
SO 13 Příprava území 
SO 15 Konečné terénní úpravy 
 

3. Charakteristika území 

3.1. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

Území bylo využíváno jako část vojenského areálu Tabulový vrch II. Na začátku 
roku 2007 byly provedeny demolice vojenských objektů, přeložka vodovodního řadu a 
v současné době se jedná o staveniště prosté jakýchkoliv břemen vhodné pro výstavbu. 
Staveniště je rovinaté s převážně hliněným povrchem s náletem různých rostlin. Objekt se 
nachází v těsné blízkosti bytového domu č. 12 a uzavírá uliční frontu tvořenou bariérovými 
domy. 

 

3.2.     Stavební pozemek 

Majetkoprávně je území částečně ve vlastnictví Vojenského bytového družstva, se 
sídlem Sokolská 586/7, Olomouc IČ 268 63 821 a Statutárního města Olomouc, Horní 
náměstí 583, Olomouc, 771 27. 
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Jedná se o pozemky v k.ú. Olomouc - Nová ulice, a to: 
- par. č. 185/9 - ostatní plocha, výměra 7885 m2,  
- parc. č. 185/3 - ostatní plocha, výměra 4650 m2,  
- parc. č. 185/8 - ostatní plocha, výměra 874 m2, 

 
3.3.     Popis staveniště, napojení staveniště na dopravní systém 

Staveniště celého objektu je v rozsahu cca 75 x 120 metrů a je rovinaté. Vlastní 
prostor staveniště se rozkládá na parcele: č. 185/9, 185/3 a 185/8 kú. Olomouc – Nová ulice a 
zaujímá celkovou plochu 9000 m2.  

V celé ploše staveniště bude provedena skrývka ornice do hloubky 30 cm a její 
mezideponie bude provedena v severní části staveniště. Přístup k objektu je zajištěn ze dvou 
protilehlých stran. Hlavní vjezd na staveniště bude ze západní strany po stávající silniční 
komunikaci Okružní. Vedlejší vjezd je navržen v jihovýchodní části staveniště z ulice Na 
Tabulovém vrchu. Tento vjezd bude sloužit pro příjezd betonového čerpadla, 
autodomíchávačů a nákladního automobilu se silem na suché maltové směsi na stavbu. Jinak 
bude sloužit jako vstup pro pěší. Oba vjezdy budou napojeny na vnitrostaveništní komunikaci 
šířky 4,5 metru, celkové délky 145 metrů ze silničních panelů, která bude uložena na vrstvě 
zhutněného štěrkopísku tl. 100mm. 

Plocha staveniště bude rozdělena na oblasti pracovní, skladovací a sociální. Materiál 
bude uskladněn na vrstvě tl.100mm hutněné štěrkodrtě. Pokud bude ukládáno více prvků na 
sebe, je potřeba jednotlivé vrstvy proložit dřevěným podkladem, aby nedošlo k poškození 
materiálu a aby bylo možné lépe manipulovat s jednotlivými prvky. 

V severovýchodní části staveniště bude umístěno technicko-sociální zařízení 
staveniště dodavatele, ve kterém budou kanceláře techniků, šatny pracovníků včetně 
nezbytného sociálního zařízení a sklady. Tento objekt zařízení staveniště bude napojen na 
vodu, elektrickou energii a stávající kanalizační řád. K zajištění vody bude využito vodovodní 
přípojky napojené na nově zbudovaný vodovodní řad. Zásobování energií po dobu výstavby 
bude řešeno napojením na stávající trafostanici a následným rozvedením přípojek NN po 
ploše staveniště ke staveništním rozvaděčům. Na hranici pozemku staveniště bude umístěna 
elektroměrná centrála pro odpočet spotřeby elektrické energie. 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu. Volné části budou oploceny kovovým, 
systémovým oplocením HERAS M200 o výšce 2,0 metru. V místě vjezdů budou zřízeny 
kovové, uzamykatelné brány.  
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4. Stavebně architektonické řešení stavby - charakteristika stavebních 

objektů 

SO 03 – Zpevněné plochy, chodníky 

První částí objektu SO 03 jsou nově budované zpevněné plochy před objektem 
polyfunkčního domu. Jedná se o dlážděné vjezdy, spojující polyfunkční dům s ulicí Na 
Tabulovém vrchu. Zpevněné plochy budou realizovány až po dokončení stavebního objektu 
SO 04 Polyfunkční dům objekt č. 13. Vjezdy budou provedeny ze zámkové dlažby a jejich 
příčný sklon bude 2,5 %. Odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch bude provedeno 
pomocí uličních vpustí, které budou novým kanalizačním potrubím svedeny do kanalizace.  
 
Konstrukce vjezdů: 
Zámková dlažba 200/100/80 mm, šedá 80 mm  
Lože z kamenné drti frakce 2 – 8mm, 40 mm  
Štěrkodrť frakce 0 – 32mm 150 mm  
Štěrkodrť frakce 0 – 63mm 200 mm  
Filtračně separační geotextilie (200g/m2) 
 

Druhou částí objektu SO 03 jsou chodníky. Chodníky budou realizovány až po 
dokončení stavebního objektu SO 04 Polyfunkční dům objekt č. 13 a budou sloužit ke spojení 
domu s parkovišti a příjezdovou komunikací v areálu bytového komplexu. Na severozápadní 
straně bude vybudován chodník, který bude navazovat na chodník ukončený u bytového 
domu č. 12 a bude ústit u křižovatky ulic Okružní a Hněvotínská. Příčný sklon chodníku je 
2,0%, pouze části chodníků zajišťující přístup k parkovacím stáním jsou příčného sklonu 
3,19%. 

 
Konstrukce chodníku: 
Zámková dlažba 200/100/60 mm, šedá 60 mm  
Lože z kamenné drti frakce 2 – 8mm,40 mm  
Štěrkodrť frakce 0 – 32mm, 150 mm  
Filtračně separační geotextilie (200g/m2) 150 mm 
 

Zastavěná plocha zpevněné plochy:              354 m2 
Zastavěná plocha chodníky:    603 m2 
 
Cena podle THU:                1 415 915 Kč 
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SO 04 Polyfunkční dům objekt č. 13  
 
Jedná se o devítipatrový, podsklepený objekt, který je řešen jako kombinace 

komerčních ploch (v 1 NP, 2 NP a 3 NP) a obytných podlaží v 3 NP až 9 NP. Základním 
architektonickým motivem budovy jsou prostorné, ustupující terasy, které jsou vytvořeny 
kombinací ustupující hmoty objektu a zapuštěnými lodžiemi. Terasy jsou umístěny 
kaskádovitě a ustupují na jihovýchodní fasádě s výškou budovy. Hmota domu je po stranách 
snížena aby mohla navazovat na okolní budovy. 

Zemní práce budou provedeny ve formě jednoduchého, paženého výkopu pro stavební 
jámu. Prohlubně pro výtahové šachty budou provedeny formou paženého výkopu. Dále budou 
provedeny výkopy pro minimální počet základových pasů. 

Z konstrukčního hlediska je objekt řešen jako železobetonový monolitický skelet 
v modulové síti sloupu 5,5 x 6,0 m. Založení objektu je na pilotách. Na hlavách pilot budou 
vybudovány monolitické patky a na ně pak osazeny železobetonové monolitické sloupy 
v profilech 50/50 a 40/40. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou 
deskou tloušťky 220 mm s rovným podhledem. Na stropní konstrukce se položí tepelná a 
zvuková izolace a jako nášlapná vrstva budou použity plovoucí podlahy nebo dlažba. 

Zdivo suterénu, které bude zahrnuté zeminou, bude betonové – armované o síle 
200 mm. Obvodové zdivo je řešeno jako klasický vyzdívaný obvodový plášť ze zdiva 
POROTHERM 36,5 P + D s tepelnou izolací tloušťky 100 mm. Vnitřní mezibytové zdivo a 
bytové příčky jsou navrženy jako zděné o síle 250, 100 a 150 mm. 

Okna jsou navržena plastová s izolačními dvojskly. Dveře jsou navrženy plastové do 
kovových zárubní. Konstrukce klempířské budou provedeny z titanzinkového plechu. 

 
Zastavěná plocha:       952 m2 
Obestavěný prostor:   19784 m3 
Výška atiky:                  30,1 m 
 
Cena podle THU               165 551 405 Kč 

 
 
SO 06 Veřejné osvětlení 
 
Před objektem polyfunkčního domu bude provedeno venkovní osvětlení pomocí 

pouličních svítidel s halogenidovou výbojkou 80 W. Svítidla budou osazena na pouličních 
stožárech výšky 6 m. Pro napájení svítidel venkovního osvětlení budou použity kabely 
CYKY-J 5x6 uložené v zemi a v kabelové chráničce. Hloubka uložení kabelů bude 0,7 m.  
 

Délka osvětlené plochy:                                 95 m 
Cena podle THU:   1 086 000 Kč 
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SO 08 Přípojka splaškové a dešťové kanalizace 
 

Jedná se o jednotnou větvenou kanalizaci, společnou pro dešťové a splaškové vody, 
která bude provedena z KT 300. Přípojka bude zaústěna do nově zbudované hlavní 
kanalizační stoky pro veřejnou potřebu z trub kameninových DN 600 vedené podél ulice Na 
Tabulovém vrchu. 

Ležaté potrubí svodné bude navrženo jako větvená soustava se 2. hlavními a několika 
vedlejšími svody do něho zaústěnými. Napojení je navrženo do revizní šachty před domem. 

Odpadní – svislé potrubí bude vedeno stavebními prostupy z 1. PP až nad střechu resp. 
bude ukončeno u méně zatížených míst zátkou pod stropem. Odvodnění střech je navrženo 
vnitřními dešťovými svody. Odvodnění teras bude zabezpečeno klempířskými prvky (žlaby a 
svody). 

 
Celková délka kanalizace:        76,6 m 
Cena podle THU:              514 518 Kč 

 

SO 09 Přípojka vody, vodovod    
 
Voda potřebná pro objekt polyfunkčního domu bude odebírána samostatnou přípojkou 

napojenou na nově vybudovaný vodovodní řád v ulici Na Tabulovém vrchu východně od 
staveniště. Přípojka bude provedena z PE trubek o průměru …. mm. Pro napojení je již 
realizována předem provedená odbočka včetně uzavíracího šoupěte. Za tímto napojením bude 
na přípojce vybudována šachta, ve které bude umístěna vodoměrná souprava a potřebné 
uzavírací armatury. Přípojka bude uložena do rýhy v hloubce 1,2 m a do výšky 300 mm nad 
trubní vedení bude proveden hutněný, pískový obsyp.  

 
Celková délka přípojky:  56,4 m 
Cena podle THU:                   176 107 Kč 

  

SO 10 Přípojka plynu 
 
Přípojka zemního plynu bude napojena na veřejný plynovod, který je veden 

v přilehlém zeleném pásu v ulici Na Tabulovém vrchu. Za tímto napojením bude na přípojce 
osazena uzavírací a pojistná armatura. Přípojka bude provedena z ocelových trubek DN 40 , 
které budou spojeny pomocí svarů. Ukončena bude u vstupu do objektu skříní s hlavním 
domovním uzávěrem, plynoměrem a filtrem. Přípojka bude po celé délce vedena v zemi 
v drážce hloubky 0,9 m. Na dně drážky bude proveden podsyp z písku tloušťky 0,1 m.  
 

Celková délka přípojky:  34,5 m 
Cena podle THU:                     51 356 Kč 
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SO 11 Přípojka DD, rozvody DD 
 

Elektrická energie pro potřebu polyfunkčního domu bude zajištěna vybudováním 
nízkotlaké kabelové přípojky NN. Přípojka bude napojena na stávající trafostanici před 
objektem č. 3, která je majetkem firmy ČEZ. Odtud bude pak dále vedena v chráničce dvěma 
paralelními kabely AYKY-J 3x240 + 120. Ukončena bude hlavní domácí pojistkovou skříní, 
která se bude nacházet na fasádě u vchodu do domu. V pojistkové skříni budou umístěny 
příslušné pojistky a elektroměr. Od napojovacího místa u trafostanice bude přípojka vedena 
po celé délce v zemi v hloubce 0,7 m. 
 

Celková délka rozvodů:        50,6 m 
Cena podle THU:     52 078 Kč 

 

SO 12 Parkoviště 
 
V prostoru před budovou č. 13, ve směru obytného souboru Okružní – Hněvotínská, 

budou vybudovány parkovací plochy pro osobní automobily. Vznikne zde celkem 28 
parkovacích míst o rozměru 5 x 2,5 m, které budou dostupné z ulice Na Tabulovém vrchu. 
Společně s parkovišti v 1 P.P. by tak měla být zajištěna dostatečná parkovací kapacita pro 
polyfunkční dům. Příčný sklon parkovacích stání je 2,5%. 

Konstrukce parkovacího stání pro osobní automobily: 
Zámková dlažba 200/100/80 mm, šedá, 80 mm 
Lože z kamenné drti frakce 2 – 8mm, 40 mm 
Štěrkodrť frakce 0 – 32mm, 150 mm 
Štěrkodrť frakce 0 – 63mm, 200 mm  
Filtračně separační geotextilie (200g/m2) 

 
Zastavěná plocha parkoviště:                   350 m2 
Cena podle THU:   605 392 Kč 
 

SO 13 Příprava území 
 
V březnu roku 2007 byly provedeny demolice zbylých vojenských objektů a přeložka 

vodovodního řadu nacházejícího se na ploše budoucího staveniště. Součástí demolice objektů 
byl i odvoz stavební suti. Dále bylo provedeno kácení nevzrostlých stromů a keřů a zaměření 
budoucího staveniště, objektu polyfunkčního domu a polohy inženýrských sítí. Průměr stromů 
a keřů nepřesáhne 150 mm. Vykácené dřeviny budou následně na místě spáleny. 
 

Plocha území:                                           4387 m2 
Cena podle THU:             2 210 522 Kč 
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SO 15 Konečné terénní úpravy 
 

Součástí tohoto objektu je vyčištění a vyklizení celé plochy v okolí stavby 
polyfunkčního domu, navezení ornice, srovnání terénu, osetí trávou a vysazení dřevin. Po 
vyklizení plochy bude terén srovnán do okolní roviny. Na srovnání terénu bude použita ornice 
z mezideponie. Následně bude celá plocha o velikosti 3674 m2 zatravněna a v předem 
určených místech budou vysazeny dřeviny. 
 

Zatravněná plocha:                                  3674 m2 
Cena podle THU:                       1 638 604 Kč 

 

5. Použité zdroje 

http://www.plynstav.cz/pripojky.php 

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/ 
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Studie realizace hlavních technologických etap 

 

Zemní práce  

Skrývka ornice  
Výkopy 

Hrubá spodní stavba  
Ražené piloty FRANKI   
ŽB. základové konstrukce  
Izolace proti zemní vlhkosti 

Hrubá vrchní stavba  
Svislé nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Zdivo a příčky 

Zastřešení objektu  
Plochá jednoplášťová střecha 

Dokončovací práce (Rozvody tepla, Rozvody vody, Sádrokartonové příčky, Podlahy, 
Omítky, Vzduchotechnika, Elektroinstalace…) 

 

1. Zemní práce 

1.1. Skrývka ornice 

Ornice bude sejmuta na celé ploše staveniště a to v předepsané tloušťce 30 
centimetrů a její 1/4 bude uložena v severní části staveniště. Zbylé 3/4 budou odvezeny a 
uloženy mimo prostor staveniště. Sejmutí ornice proběhne pomocí pásového dozeru 
Caterpillar. Ornice bude na deponii uložena do výšky max. 1,5 m.  V závěru stavby bude 
použita na konečné terénní úpravy v okolí objektu.  

 

Výkaz výměr: 6665*0,3 = 1999,5 m3 

Počet pracovníků: 1 x řidič dozeru 

    1 x řidič kolového nakladače 

    3 x řidič nákladního automobilu 

    1 x THP 
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Použité stroje: 1 x pásový dozer Caterpillar 

          1 x kolový nakladač Caterpillar 

          3 x nákladní automobil Tatra 

Datum zahájení: 3.4. 2007 

Datum ukončení: 4.4. 2007 

  

1.2. Výkopy 

Nejprve se provede polohové vytyčení stavebního objektu, 99 ks ražených FRANKI 
pilot a inženýrských sítí dle projektové dokumentace. Jáma pro stavební objekt má přibližně 
obdélníkový tvar o rozměru cca 35 x 26 m.  

Samotné výkopové práce pro jámu stavebního objektu budou provedeny ve formě 
jednoduchého paženého výkopu. Pomocí pásového rypadla bude vyhloubena jáma 
požadovaného tvaru na výškovou úroveň – 2,75 m. V takto vyhloubené jámě budou 
provedeny dvě prohlubně pro výtahové šachty formou paženého výkopu na úroveň – 3,85 m a 
výkopy pro základové patky na výškovou úroveň – 3,55 m dle výkresu základů. 
V nepodsklepené části budou provedeny rýhy pro minimální počet základových pasů na 
výškovou úroveň – 0,8 m dle výkresu základů. Výkopy pro patky, pasy a dojezdy výtahů 
budou ručně dočištěny. Výkopy pro základové patky a pasy budou provedeny až po realizaci 
ražených FRANKI pilot. 

Zhruba 1/4 zeminy z výkopů bude ponechána na staveništi. Zbytek bude odvezen na 
skládku vzdálenou 3 km od staveniště. Výkopek uložený na staveništi bude použit do 
zpětných násypů v okolí objektu. 

Výkaz výměr:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet pracovníků: 2 x geodet 

  1 x řidič rypadla 

     3 x řidič nákladního automobilu 

                              1 x řidič kolového nakladače      
                              3 x stavební dělník 
                              2 x THP 

Činnost m.j. 
Množství 

m.j. 

Výkop stavební jámy m3 2313 
Prohlubně pro výtahové 
šachty 

m3 
25,7 

Výkopy pro zákl. patky m3 140,3 

Výkopy pro zákl pasy m3 35,4 

Celkem m3 2514,4 
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Použité stroje:       1 x pásové rypadlo Caterpillar 

               3 x nákladní automobil Tatra 

                              1 x kolový nakladač Caterpillar 

Datum zahájení:   10.4. 2007 

Datum ukončení:  24.4. 2007 

 

2. Hrubá spodní stavba 

2.1. Ražené piloty FRA6KI   

V celé ploše objektu bude provedeno celkem 99 ks. pilot průměru 520 mm a 560 
mm. Délka jednotlivých pilot bude od 6,0 do 7,0 m. K provedení pilot bude použita pilotážní 
souprava FRANKI RA-336. Technologie předrážených, betonových pilot Franki byla zvolena 
z důvodu nerovnoměrného zatížení sloupů, složitých geologických podmínek. 

Nejprve se na dně stavební jámy provede hutněný násyp ze štěrkodrti tloušťky 15 
cm. Poté už na předem vytyčených místech dle projektové dokumentace budou provedeny 
ražené piloty. Při této technologii je pažnice se zátkou zarážena do podloží pomocí beranu. Po 
dosažení požadované hloubky a dostatečného energetického kritéria je ražba ukončena. 
Následuje vyražení zátky pažnice a vytvoření rozšířené paty piloty. Do takto zhotovené piloty 
se osadí armokoš a za postupného vytahování pažnice se betonuje dřík piloty. 

Výhodou ražených pilot je fakt, že zemina je během ražby roztlačována do stran a 
tím odpadá nutnost její likvidace. Navíc díky této technologii ražené piloty dosahují 
mnohonásobně vyšší únosnosti než piloty vrtané. 

 

 

Obr. 2.1.1. Postup pilotáže 

FRA�KI pilot 

 

1. Vytvoření zátky ze suchého betonu 

2. Beranění pomocí beranu 

3. Vyražení zátky, vytvoření rozšířené 

paty 

4. Osazení armokoše 

5. Betonáž dříku piloty s vytažením 

pažnice  
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Výkaz výměr:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet pracovníků: 1 x obsluha stroje FRANKI RA-336  

                              2 x stavební dělník 

                              2 x THP 

Použité stroje:       1 x pilotážní souprava FRANKI RA-336 

Datum zahájení:   26.4. 2007 

Datum ukončení:  9.5. 2007 

 

2.2. ŽB. základové konstrukce  

Základové pasy a patky budou provedeny do předem připravených rýh na srovnaný 
podkladní beton tloušťky 50 mm. Během výkopů patek a pasů proběhne odbourání hlav pilot, 
začištění a srovnání horní hrany piloty. 

Pasy a patky budou bedněny pomocí systémového bednění PERI. Armování patek a 
pasů bude probíhat z předem připravených prutů výztuže z oceli 10 505. Svislost se zajistí 
přidrátováním a částečným přivařením výztuže patek a pasů k vyčnívajícím prutům výztuže 
piloty. Krytí výztuže bude zajištěno distančními lištami tloušťky 35 mm. Betonová směs C 
30/37 bude transportována do bednění pomocí čerpadla Schwing a ihned po uložení bude 
hutněna ponornými vibrátory. 

Před započetím bednění základové desky bude provedena srovnávací vrstva 
z podkladního betonu tloušťky 10 cm. Následně se provede bednění základové desky pomocí 
systémového bednění PERI a vodorovná izolace proti zemní vlhkosti. Až po provedení 
vodorovné hydroizolace se bude deska armovat. Deska bude armována pomocí KARI sítí a 
prutů z oceli 10 505. Krytí výztuže bude zajištěno distančními lištami tloušťky 35 mm. 
Základová deska bude provedena z vodostavebního betonu C 30/37, který bude do bednění 
transportován pomocí čerpadla Schwing. Ihned po uložení bude čerstvá betonová směs 
hutněna ponornými vibrátory. Výška shozu čerstvé směsi při transportu do bednění nesmí 
překročit 1,5 metru 

 

  
Průměr 

(mm) 
m.j. Množství m.j. 

Ražba FRANKI pilot 520 m 448 (70 ks) 

Ražba FRANKI pilot 560 m 238 (29 ks) 

Celkem   m 686 

Výztuž pilot z oceli 10 505 R 16 kg 6498,5 

Výztuž pilot z oceli 10 505 R 20 kg 13523,5 

Celkem   kg 20022 
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 Výkaz výměr:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet pracovníků: 1 x obsluha čerpadla Schwing 

                               2 x řidič autodomíchávače  

                               1 x řidič kolového nakladače 
                               7 x železář 
       6 x tesař 
                               4 x stavební dělník 
                               2 x pomocný dělník 
                               2 x THP 
Použité stroje:        1 x autočerpadlo Schwing 

                               2 x autodomíchávač Stetter 

                               1 x kolový nakladač Caterpillar 

Datum zahájení:   9.5. 2007 

Datum ukončení:  20.6. 2007 

 

2.3. Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena na srovnávací vrstvu podkladního 
betonu z bentonitové rohože EUROBENT CS. Ta se skládá z tkané geotextilie (tmavé) a 
netkané geotextilie (bílé) mezi kterými je uzavřen granulát bentonitu sodného. Ten má 
schopnost absorbovat až pětinásobné množství vody a tím zvětšovat svůj objem. Druhou 

  m.j. Množství m.j. 

Bednění patek PERI m2 234,8 

Bednění pasů PERI m2 57,3 

Bednění základové desky PERI m2 40,9 

Celkem   m2 333 

Výztuž patek z oceli 10 505 
R 12 kg 3 687 

R 20 kg 7 016 

Výztuž pasů z oceli 10 505 
R 12 kg 315 
R 20 kg 732 

Výztuž základové desky z 
oceli 10 505 

R 8 kg 6 312 

R 16 kg 10 648 

Celkem   kg 28 710 

Beton patek C 30/37 m3 95 

Beton pasů C 30/37 m3 20 

Beton základové desky C 30/37 m3 180 

Celkem   m3 295 



 
19 

 

vrstvu tvoří HDPE fólie tloušťky 1 mm. Před provedením vodorovné hydroizolace musí již 
být provedeno bednění základové desky. 

Nejprve se provede vodorovná izolace. Na podkladní beton se rozprostře PEHD 
fólie, která se spojuje pomocí dvojitého svaru šířky 50 mm. Svar se provede nahřátím pomocí 
horkovzdušné pistole. Na takto připravenou plochu se provede pokládka bentonitové rohože s 
přeložením jednotlivých rohoží v min. šíři 100 mm. Okraje bentonitových rohoží jsou 
prosypány bentonitovým práškem v šíři 100 mm a spojeny svařením tak, aby nedošlo k 
zatečení betonové směsi mezi vrstvy rohože při samotné betonáži základové desky. 

Svislá izolace se provede stejně jako vodorovná, akorát je nutné přikotvit rohože ke 
svislé betonové stěně v 1.P.P. rozpěrným nýtem s roznášecí podložkou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3.1. Pokládka vodorovné izolace z rohože EUROBE�T  CS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3.2. Pokládka svislé izolace z rohože EUROBE�T  CS. 

 



 
20 

 

Výkaz výměr:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet pracovníků:  1 x řidič kolového nakladače 

                               3 x izolatér 
                               2 x pomocný dělník 
                               2 x THP 
Použité stroje:        1 x kolový nakladač Caterpillar 

Datum zahájení:   25.5. 2007 

Datum ukončení:  5.7. 2007 

 
 

3. Hrubá vrchní stavba 

3.1. Svislé nosné konstrukce 

Svislá nosná konstrukce je tvořena monolitickými, železobetonovými stěnami 
tloušťky 200 mm a sloupy. Sloupy jsou v daném objektu uvažovány čtvercové, monolitické, 
železobetonové o rozměrech 500 x 600 mm, 500 x 500 mm a 400 x 400 mm s osovou sítí 5,0 
x 6,0 m.  

Svislé konstrukce se budou bednit systémovým bedněním DOKA. Bednění svislých 
konstrukcí bude následovat až po armování těchto konstrukcí. Na výztuž sloupů budou 
použity předem připravené armokoše z oceli 10505. Stěny se budou armovat přímo na místě 
zhotovení, taktéž z oceli 10505. Krytí výztuže bude 20 mm a zajištěno bude pomocí 
plastových distančních podložek. Svislost se zajistí přidrátováním a částečným přivařením 
nosné výztuže k vyčnívajícím prutům základové desky, sloupu nebo stěny předešlého 
poschodí. Betonová směs C 20/25 bude do bednění transportována pomocí čerpadla Schwing 
a po uložení bude okamžitě hutněna ponornými vibrátory. Výška shozu čerstvé směsi při 
transportu do bednění nesmí překročit 1,5 metru 

 

 

 

 

  m.j. Množství m.j. 

Vodorovná PEHD fólie m2 939 

Vodorovná bentonitová rohož m2 816 

Svislá PEHD fólie m2 431 

Svislá bentonitová rohož m2 375 

Celkem m2 2 560 
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Výkaz výměr:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet pracovníků: 1 x obsluha čerpadla Schwing 

                               2 x řidič autodomíchávače 

                               1 x obsluha věžového jeřábu MB  

                               6 x železář 
     10 x tesař 
                               4 x stavební dělník 
                               2 x pomocný dělník 
                               2 x THP 
Použité stroje:        1 x autočerpadlo Schwing 

                               2 x autodomíchávač Stetter 

                               1 x věžový jeřáb MB 1030.1 

Datum zahájení:   19.6. 2007 

Datum ukončení:  8.1. 2008 

 

3.2. Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami. 
Stropní desky ve všech podlažích jsou navrženy jako monolitické, bezhřibové  tloušťky 220 
mm. Deska je podporována čtvercovými sloupy.  

Vodorovné konstrukce se budou bednit stropním bedněním PERI skydeck, bednící 
plocha bude provedena z hliníkových panelů. Na výztuž stropů bude použita ocel 10505 a 
Kari sítě o rozměru oka 100x100 mm z drátu o průměru 8 milimetru. Výztuž se vyvazuje 
rovnou v bednění.  Pro zajištění dolního krytí sítí a výztuže použijeme plastové distanční lišty 
(krytí 20 mm). Horní krytí armatury se zajistí distančními lavičkami (krytí 20 mm). Betonová 

  m.j. Množství m.j. 

Bednění sloupů DOKA m2 1 507 

Bednění stěn DOKA m2 2 992 

Celkem m2 4 499 

Výztuž sloupů z oceli 10 505 
R 8 kg 3 312 
R 20 kg 10 124 

Výztuž stěn z oceli 10 505 
R 8 kg 15 476 

R 10 kg 12 866 

Celkem kg 41 778 

Beton sloupů 
C 
20/25 

m3 
170 

Beton stěn 
C 
20/25 

m3 
293 

Celkem m3 463 
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směs C 20/25 bude do bednění transportována pomocí čerpadla Schwing a po uložení bude 
okamžitě hutněna ponornými vibrátory. Výška shozu čerstvé směsi při transportu do bednění 
nesmí překročit 1,5 metru. Po 5-ti dnech dojde k odbednění stropních panelů a po 28-mi 
dnech se odstraní i podpěrné stojky stropního bednění.  

Železobetonová stropní konstrukce bude prováděna vždy až po zhotovení sloupů a 
stěn daného podlaží a dostatečné technologické pauze. 

 

Výkaz výměr:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet pracovníků: 1 x obsluha čerpadla Schwing 

                               2 x řidič autodomíchávače 

                               1 x obsluha věžového jeřábu MB  
                             10 x železář 
     16 x tesař 
                               5 x stavební dělník 
                               3 x pomocný dělník 
                               2 x THP 
Použité stroje:        1 x autočerpadlo Schwing 

                               2 x autodomíchávač Stetter 

                               1 x věžový jeřáb MB 1030.1 

Datum zahájení:   2.7. 2007 

Datum ukončení:  14.2. 2008 

 
3.3. Zdivo a příčky 

Obvodové zdivo je řešeno jako klasický vyzdívaný obvodový plášť ze zdiva 
POROTHERM 36,5 P + D na MVC 5 s tepelnou izolací tloušťky 100 mm. Vnitřní 
mezibytové a bytové příčky jsou navrženy jako zděné tloušťky 250, 100 a 150 mm. 
Provedeny budou ze zdiva PORORTHERM 25 AKU P+D; 11,5 P+D a 8 P+D na MVC 5.  

 
 
 

  m.j. Množství m.j. 

Bednění stropů PERI m2 6 963 

Výztuž stropů z oceli 10 505 
R 8 kg 21 671 
R 16 kg 4 032 

Výztuž stropů z KARI sítí kg 135 113 

Celkem kg 160 816 

Beton stropů C 20/25 m3 1 532 
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Po zhotovení svislých a vodorovných konstrukcí se nejprve vyzdí obvodové zdivo 
36,5 P+D. Zdění bude probíhat ve dvou pracovních výškách. Během druhé pracovní výšky se 
v místech otvorů pro okna a dveře osadí na výšku 3 kusy překladu POROTHERM 7, mezi 
které se vloží tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu. Spára mezi poslední vyzděnou 
řadou tvárnic a stropem bude vyplněna expanzní PUR pěnou.  

Po vyzdění obvodového zdiva následuje zdění mezibytových, akustických příček 25 
AKU. Po dokončení mezibytových příček se vyzdí vnitřní příčky ze zdiva 11,5 P+D a 8 P+D. 
Zdění příček rovněž probíhá ve dvou výškových urovních a v místech otvorů budou osazeny 
ploché překlady 14,5 a 11,5. Opět bude spára mezi poslední řadou tvárnic a stropem vyplněna 
PUR pěnou. 
 

Výkaz výměr:  

 

 

 

 

 

 

 

Počet pracovníků:  1 x obsluha věžového jeřábu MB  

                               8 x stavební dělník 
                               6 x pomocný dělník 
                               2 x THP 
Použité stroje:        1 x věžový jeřáb MB 1030.1 

Datum zahájení:   24.9. 2007 

Datum ukončení:  29.1. 2008 

 

4. Zastřešení objektu  

4.1. Plochá jednoplášťová střecha 

Zastřešení objektu je řešeno jako plochá jednoplášťová střecha, která bude navržena 
jako nepochozí. 

Nejprve se na stropní konstrukci posledního patra provede vyzdívka atiky ze zdiva 
POROTHERM 36 P+D do výšky + 30, 1 m. Poté se provedou omítky z vnitřní strany atiky. 
Na konstrukci stropu se provede penetrační nátěr a proběhne montáž parozábrany z PE fólie 
a přelepení spojů. Na parozábranu se bude klást spádový polystyren z předem připravených 
polystyrenových bloků tloušťky 0 – 250 mm. Na spádovou vrstvu se uloží vrstva 
extrudovaného polystyrenu tloušťky 140 mm. Tato vrstva bude vytažena po celém obvodu 
atiky až po její horní okraj. Na takto provedenou vrstvu tepelné izolace se položí vrstva 

  m.j. Množství m.j. 

Zdivo POROTHERM 36 P+D m2 3 375 

Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D m2 1 713 

Zdivo POROTHERM 11,5 P+D m2 2 652 

Zdivo POROTHERM 8 P+D m2 1 050 

Celkem m2 8 790 
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hydroizolace a opět se vytáhne na horní okraj atiky. Nakonec se položí geotextílie, která se 
zatíží vrstvou 50 mm kačírku.   

Odvodnění střechy je navrženo vnitřními dešťovými svody. Spád střechy bude 2 %. 

 

Výkaz výměr:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet pracovníků: 1 x obsluha věžového jeřábu MB 
                               3 x izolatér 
                               4 x stavební dělník 
                               2 x pomocný dělník 
                               2 x THP 
Použité stroje:        1 x věžový jeřáb MB 1030.1 

Datum zahájení:   18.1. 2008 

Datum ukončení:  11.2. 2008 

 

5. Dokončovací práce 

Součástí dokončovacích prací bude provedení vnitřních rozvodů vody, kanalizace, 
elektřiny a tepla. Jednotlivé byty budou mít samostatné ústřední vytápění. Ohřev teplé 
užitkové vody bude zajištěn samostatně v jednotlivých bytech. 

Po dostatečném vyschnutí stropní konstrukce se provede pokládka podlah.  Povrch 
podlah a jejich konstrukce budou řešeny individuálně dle přání budoucích majitelů bytů. 

Ve standardním provedení je povrch podlah řešen jako koberec na betonové mazanině. 
V obytných pokojích budou podlahy často řešeny jako plovoucí. Na stropní konstrukci se 
položí tepelná a zvuková izolace a provede se pokládka plovoucí podlahy. Podlahy na WC a v 
koupelnách budou provedeny formou keramické dlažby. Na chodbách, podestách a veřejných 
komunikacích bude taktéž keramická dlažba. Na WC bude proveden ker. obklad do výše 1500 
mm, v koupelnách bude ker. obklad proveden do výše 2000 mm, nad kuchyňskou linkou bude 
proveden pás ve výši 450 mm z ker. obkladaček. V předsíních a chodbách bude PVC. 
Přechod mezi podlahou a stěnou bude řešen soklem. Na terasách bude položena venkovní 
dlažba. 

  m.j. Množství m.j. 

Parozábrana m2 1 006 

Spádový polystyren EPS Stabil tl. 0-250 mm  m3 106 

Polystyren extrudovaný tl. 140-160 mm  m2 969 
Hydroizolace pro zelené střechy, ochran. 
textilie  

m2 
1 006 

Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 
(kačírku)  

m3 
43 



 
25 

 

Vnitřní omítky stropů, stěn a pilířů budou dvouvrstvé, štukové. Spodní jádrová 
vrstva bude 15 mm tlustá, vrchní štuková vrstva bude tloušťky 5 mm. Předpokládá se použití 
omítacích strojů. Vnější omítka polyfunkčního domu bude třívrstvá tloušťky 25 mm. Část 
fasád bude obložena keramickými obklady. Nátěry, malby, popř. tapetování budou provedeny 
na základě dohody s vlastníky. 

Odvětrání WC, koupelen a kuchyní bude pomocí VZT a to rozvodem ke stoupačce 
VZT, která bude odvedena až nad střechu objektu. Konstrukce klempířské budou provedeny 
z titanzinkového plechu. 

 

Použité stroje:        1 x stavební výtah Superlift 

Datum zahájení:   3.2. 2008 

Datum ukončení:  6.9. 2008 

 

6. Použité zdroje 

http://www.eurogema.cz/cs/piloty/franki/ 

http://www.spezialbau.cz/cs/piloty 

http://www.wienerberger.cz/ 

http://www.lineko.cz/cs/c/ 

Bakalářská práce: Technologická etapa hrubé horní stavby bytového domu v Hejčíně – Bc. 
Ondřej Mráček 
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Technická zpráva zařízení staveniště 

 

1. Základní údaje o stavbě 

Název stavby: Polyfunkční dům objekt číslo 13, Obytný soubor Okružní - Hněvotínská 

Místo stavby: Okružní - Hněvotínská, Tabulový Vrch, Olomouc 

Katastrální území: Nová ulice, obec Olomouc, parcela č.: 185/9, 185/3, 185/8 

Charakter stavby: Novostavba 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 07/2007                                                                         

Předpokládaný termín ukončení stavby: 11/2008   

Investor:  Bytové družstvo VBD Tabulový Vrch 13, 15, Sokolská 7, Olomouc 

Projektant: ARTERA spol. s.r.o., Sokolská 7, Olomouc 

Dodavatel: GEMO spol. s.r.o., Blanická 19, Olomouc 

 

2. Rozsah a stav staveniště 

Pozemek stavby se nachází v jihozápadní části města Olomouc, v místní části Tabulový 

Vrch. Území bylo využíváno jako část vojenského areálu Tabulový vrch II. Na začátku roku 

2007 byly provedeny demolice vojenských objektů, přeložka vodovodního řadu a v současné 

době se jedná o staveniště prosté jakýchkoliv břemen vhodné pro výstavbu.  

Na západní straně je pozemek ohraničen místní komunikací Okružní a na straně severní 

komunikací Hněvotínská. Na jižní straně se objekt nachází v těsné blízkosti bytového domu č. 

12 a uzavírá uliční frontu tvořenou bariérovými domy. Na straně východní sahá staveniště až 

k nově vybudované komunikaci Na Tabulovém vrchu a na straně severovýchodní se pak 

nacházejí volné, nezastavěné plochy, které budou později využity k výstavbě dalších 

bytových domů a uzavření celého bytového komplexu. 

Staveniště celého objektu je v rozsahu cca 75 x 120 metrů a je rovinaté s převážně 

hliněným povrchem. Vlastní prostor staveniště se rozkládá na parcele: č. 185/9, 185/3 a 185/8 
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kú. Olomouc – Nová ulice a zaujímá celkovou plochu 9000 m2. V celé ploše staveniště bude 

provedena skrývka ornice do hloubky 30 cm. 

 

 

2.1.  Geologické poměry 

Na území byl proveden geologický průzkum, který provedla společnost Stavoprojekt 

Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc, Holická 31. Nejsvrchnější část podloží tvoří humusovité 

hlíny (ornice a podorniční vrstva) o mocnosti 0,50 metru. Dále byly zjištěny jíly s vysokou 

plasticitou do hloubky 2,1 metru a v hloubce 2,1 až 3,8 metru se nacházejí štěrky s příměsí 

jemnozrnné zeminy. Pod touto vrstvou se do hloubky 5,6 metru nacházejí písčité jíly a 

v jejich podloží v hloubce 5,6 až 6,6 metru jsou jílovité písky. Ustálená hladina podzemní 

vody se nachází v hloubce 2,15 – 2,78 metru pod současnou úrovní terénu. 

 

2.2. Předpokládané úpravy staveniště 

Staveniště je v celém rozsahu rovinaté, bez výskytu větších vzrostlých stromů. Před 

započetím zemních prací proběhne pouze odstranění náletových křovin v celé ploše 

staveniště. Území bylo využíváno jako část vojenského areálu Tabulový vrch II. V roce 2007 

byly provedeny demolice vojenských objektů, přeložka vodovodního řadu a v současné době 

se jedná o staveniště prosté jakýchkoliv břemen vhodné pro výstavbu.  

 

2.3. Oplocení staveniště  

Staveniště bude po celém obvodu oploceno mobilním, kovovým oplocením HERAS 

M200 o výšce 2,0 m. Jedná se o systémové oplocení, které má hliníkový rám a drátěnou výplň 

vyrobenou ze zinkovaného drátu tl. 3 mm a přivařenou do obvodového rámu. Rozměr 

každého pole je 3430 x 2000 mm a velikost jednotlivých ok výplně rámu je 100 x 200 mm. 

Každý rám je ukončený ocelovými sloupky, které budou osazeny do betonových 

montovaných patek. Součástí oplocení je taktéž branka pro pěší (š. 3,0 m) a dvoukřídlá 

vjezdová brána. Obě brány budou uzamykatelné. Celková délka oplocení staveniště bude 303 

m. 
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Obr. 2.3.1. Betonová patka oplocení                        Obr. 2.3.2. Mobilní oplocení Heras M200 

Heras M200 

 

Příslušenství 

Betonová patka, recyklovaná patka, bezpečnostní svorka, trojúhelníková podpěra (patka), 

ocelová deska nahrazující patku, otočný kloub, jištění proti vyháknutí, držák ostnatého drátu, 

transportní kontejner oplocení, podpěra oplocení a další. 

 

2.4. Trvalé deponie a mezideponie  

Před zahájením stavebních prací zajistí dodavatel skrývku ornice. V severní části 

staveniště je navržena skládka ornice, kde bude uložena zhruba 1/4  sejmuté ornice. Zbylé 3/4 

budou odvezeny a uloženy mimo prostor staveniště. Ornice ze skládky bude v závěru stavby 

použita na konečné terénní úpravy v okolí objektu. S malými, dočasnými mezideponiemi se 

nepočítá. 

 

3. Příjezdy a přístupy na staveniště 

3.1. Příjezdy na staveniště  

Trvalý hlavní přístup na staveniště bude ze západní strany po stávající silniční 

komunikaci Okružní. Vedlejší vjezd je navržen v jihovýchodní části staveniště z ulice Na 

Tabulovém vrchu. Tento vjezd bude sloužit pro příjezd betonového čerpadla, 

autodomíchávačů a nákladního automobilu se silem na suché maltové směsi na stavbu. Jinak 

bude sloužit jako vstup pro pěší. Oba vjezdy budou napojeny na vnitrostaveništní komunikaci 
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šířky 4,5 metru, celkové délky 145 metrů ze silničních panelů, která bude uložena na vrstvě 

zhutněného štěrkopísku tl. 100mm. V blízkosti jeřábové dráhy bude zřízen odstavný pruh 

šířky 3 metry ze silničních panelů, který bude sloužit jako meziskládka pro vyložení 

nákladních automobilů. 

 

3.2. *ávrh dopravních tras  

Staveniště je dostupné po rychlostní komunikaci R46 ze směru od Prostějova přes 

městskou část Nová ulice, ulicemi Brněnská a odbočením vpravo na ulici Hraniční a 

následující Okružní. Hlavní vjezd na staveniště se nachází 100 m před křižovatkou ulic 

Okružní a Hněvotínská.  

Nebo můžeme využít napojení z druhého směru od Litovle a Hradce Králové po R35. 

Toto napojení je dostupné přes městské části Řepčín a Nová ulice, ulicemi Pražská, 

Foerstrova a odbočením na ulici Hněvotínskou a následně ulici Okružní. 

 

4. Technická infrastruktura 

4.1. Úpravy a přeložky  

Před zahájením veškerých prací byla provedena přeložka hlavního vodovodního řadu. 

V současnosti se v prostoru staveniště nenachází žádné stávající sítě technické infrastruktury. 

 

4.2. Ochranná pásma vedení  

Pro jednotlivé druhy komunikací a sítí technické infrastruktury platí předepsaná 

ochranná pásma dle platných předpisů. 

- pozemní komunikace  zákon č. 13/1997Sb. 

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50m měřený 

od osy vozovky. 

Silnice, místní komunikace II. a III. třídy ……………………….. 15 m 
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- elektroenergetika   zákon č. 458/2000Sb. 

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. 

Podzemní vedení …………………. do 110 kV včetně ……………………… 1m 

nad 110 kV ……………………….……. 3m 

- plynárenství    zákon č. 458/2000Sb. 

Ochranné pásmo je tvořeno prostorem po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny 

svislou plochou vedenou ve vodorovné vzdálenosti od vnějšího okraje potrubí. 

Plynovody nízkotlaké, středotlaké a přípojky v zastavěném území obce ………. 1 m 

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky ………………………………………. 4m 

- vodovody a kanalizace  zákon č. 274/2001Sb.                        

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou 

plochou vedenou v uvedené vzdálenosti od vnějšího okraje potrubí. 

Vodovodní potrubí … do průměru 500 mm včetně ………………………........... 1,50 m 

 nad průměr 500 mm ………………………………...…… 2,50 m 

Kanalizační stoky ….. do průměru DN 500 včetně přípojek ……………………. 1,50 m 

 stoky nad DN 500 ...……………………………………… 2,50 m 

 

5. *apojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště  

5.1. Voda  

   Voda potřebná pro výstavbu polyfunkčního domu bude odebírána samostatnou 

přípojkou z nově vybudovaného vodovodního řádu. Na území staveniště bude na přípojce 

umístěna vodoměrná šachta s vodoměrem a potřebnými uzavíracími armaturami. Ze šachty 

pak povede samostatná přípojka z PVC k sociálním kontejnerům v areálu technicko-

sociálního zařízení staveniště. Na vodoměrnou šachtu bude také napojena PVC hadice pro 

ostatní potřeby stavby (výroba malt, omítek, ošetřování konstrukcí). 
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Výpočet potřeby vody pro stavbu:          

Qn = 
��∗��

�∗����
          [ l / s ]  

Qn – vteřinová spotřeba vody 

kn – koeficient nerovnoměrnosti 

Pn – spotřeba vody (směna, den) [ l ] 

t – doba, po kterou je voda odebírána 

 

Voda potřebná pro stavbu: 

a) pro výrobní účely (voda technologická) 

b) pro sociální účely 

c) pro údržbu (umývání strojů a pracovních pomůcek) 

 

Ad a) Pro výrobní účely – pro výrobu a ošetřování konstrukcí se předpokládá spotřeba cca 

9,67 m3 vody za směnu. 

P1 – spotřeba vody pro výrobu betonu, malt, ošetřování konstrukcí = 9670 l/směna            

 t = 10 h  k1 = 1,6 

Q1 = 
	
∗�


�∗����
 = 


,�∗����


�∗����
 = 0,43 l/s 

 

Ad b) Pro sociální účely – v objektu zařízení staveniště je počítáno s 45 pracovníky. 

Zaměstnanci …………….. 45 osob ………. 84 l/osoba/den ………… 3780 l/směnu 

Hygienické účely (WC, mytí rukou) ……… 19 l/osoba/směna 

Sprchování ……………………………….... 45 l/osoba/směnu 

Ostatní (vaření, pití, mytí nádobí) …………. 20 l/osoba/směnu 

P2 – spotřeba vody personálem na staveništi = 3780 l/směnu k2 = 2,7    t = 10 h                                                                                  

Q2 = 
	�∗��

�∗����
 = 
�,�∗����


�∗����
 = 0,28 l/s 
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Ad c) Pro údržbu – na umývání strojů a pracovních pomůcek je počítáno se spotřebou 350 

l/směnu. 

P3 – spotřeba vody na umývání strojů a pracovních pomůcek = 350 l/směnu                

k3 = 2,0 t = 10 h                                                                                  

Q3 = 
	�∗��

�∗����
 = 

�,�∗���


�∗����
 = 0,02 l/s 

 

Maximální spotřeba vody s připočtením 10% na ztráty činí:                                                         

Qn celk. = (Q1 + Q2 + Q3) * 1,1 = (0,43 + 0,28 + 0,02) * 1,1 = 0,8 l/s 

 

5.2. Elektřina 

 Elektrická energie pro potřebu stavby bude zajištěna vybudováním staveništní 

přípojky NN. Staveništní přípojka NN bude napojena na stávající trafostanici před bytovým 

domem číslo 3. Odtud bude vedena přes elektroměrnou centrálu, která bude umístěna na 

hranici pozemku staveniště, a dále přes hlavní staveništní rozvaděč až ke staveništním 

rozvaděčům umístěných dle potřeby stavby (viz výkres zařízení staveniště). Od napojovacího 

místa u trafostanice bude přípojka vedena po celé délce v zemi v plastové chráničce. 

Z přípojky bude napojeno sociální zařízení stavby – šatnové buňky, kanceláře, sociální 

zařízení a dále bude proveden rozvod po staveništi. Po ukončení stavby bude přípojka 

demontována. 

 

Výpočet potřeby elektrické energie pro výstavbu 

Zařízení staveniště Počet buněk kW/ks Celkem kW 

Kanceláře, zasedací místnost 4 2,0 8,0 

Šatny, sklady 14 1,0 14,0 

Umývárna, WC 3 3,0 9,0 

Celkem 21  31,0 
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Druh odběru Pi (kW) Soudobost Ps (kW) 

Zařízení staveniště - buňky 31,0 0,7 21,7 

Stavební stroje (jeřáb, kont. Míchačka atd.) 170,0 0,8 136,0 

Osvětlení staveniště 18,0 0,6 10,8 

Další drobná spotřeba 15,0 0,5 7,5 

Celkem   176,0 

Předpokládaný soudobý příkon stavby je 176 kW. 

 

5.3. Kanalizace 

Staveništní kanalizace pro splaškové vody bude vedena z prostoru buňkoviště a 

zaústěna do šachty vybudované na přípojce kanalizace pro objekt polyfunkčního domu (viz 

výkres zařízení staveniště). Kanalizace bude vedena pod zemí v hloubce 1,1 metru a uložena 

na pískovém loži. Přípojka bude provedena z PVC trubek DN 150 a její celková délka bude 

45,3 metru. 

 

6. Zásady hospodaření se zeminou 

6.1. Hospodaření s ornicí 

  Ornice bude sejmuta na celé ploše staveniště a to v předepsané tloušťce 30 centimetrů 

a její 1/4 bude uložena v severní části staveniště. Zbylé 3/4 budou odvezeny a uloženy mimo 

prostor staveniště. Ornice bude na deponii uložena do výšky max. 1,5 m.  V závěru stavby 

bude použita na konečné terénní úpravy v okolí objektu. S malými, dočasnými 

mezideponiemi se nepočítá. Tyto práce zajistí dodavatel ještě před zahájením stavebních 

prací. 
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6.2. Hospodaření s ostatní zeminou 

Zhruba 1/4 zeminy z výkopů bude ponechána na staveništi. Zbytek bude odvezen na 

skládku vzdálenou 3 km od staveniště. Výkopek uložený na staveništi bude použit do násypů 

v okolí objektu. 

 

7. Předpokládaný počet pracovníků během výstavby a sociální zařízení 

Předpokládaný maximální počet pracovníků během výstavby bude 54 osob, z toho 5 osob 

budou pracovníci THP. Počet pracovníků se bude během výstavby měnit dle nasazení 

jednotlivých čet v závislosti na technologické etapě.     viz technologický normal 

 Sociální a hygienické zázemí staveniště bude zajištěno třemi sanitárními kontejnery 

umístěnými v areálu technicko-sociálního zařízení staveniště. THP pracovníci budou mít 

vlastní sociální zařízení v samostatné buňce u kanceláří.  

8. Dočasné objekty potřebné pro výstavbu – nevyžadující ohlášení 

stavebnímu úřadu 

Pro zabezpečení potřeb stavby bude nutné vybudovat následující objekty, nevyžadující 

ohlášení stavebnímu úřadu:  staveništní přípojka vody,                                                                                                                        

staveništní přípojka kanalizace, 

staveništní přípojka NN, 

areál technicko-sociálního zařízení staveniště (kanceláře   

sociální zařízení, sklady), 

oplocení staveniště, 

zpevněné plochy. 

Vybudování těchto objektů zajistí dodavatel stavby. 
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9. Dočasné objekty potřebné pro výstavbu – vyžadující ohlášení 

stavebnímu úřadu 

Pro výstavbu objektu bude nutné vybudovat následující objekty, vyžadující ohlášení 
stavebnímu úřadu:                                 věžový jeřáb na kolejové dráze 

 

10. Objekty zařízení staveniště 

10.1. Areál technicko-sociálního zařízení staveniště – kanceláře, šatny, sklady 

 V severovýchodní části staveniště bude vybudován areál technicko-sociálního zařízení 

staveniště hlavního dodavatele stavby z KOMA kontejnerů o základním rozměru 

2435/6055/2800 mm. V areálu technicko-sociálního zařízení staveniště se budou nacházet 

kanceláře techniků, šatny, sklady a nezbytné sociální zařízení. Tento objekt bude napojen na 

vodu a elektrickou energii. Všechny kontejnery budou uloženy na zpevněné ploše z hutněné 

štěrkodrtě. Odpadní vody z umývárny a splaškové vody z WC budou svedeny kanalizační 

přípojkou do stávající kanalizace. 

 

Celkový počet KOMA buněk:  DRUH    POČET (ks) 

Sklady     6                                                   

Šatny     8 

Kanceláře    2 

Umývárna, WC   3 

Zasedací místnost   2 

Celkem    21 

Pro dočasný objekt staveniště (areál technicko-sociálního zařízení staveniště) bude 

využito 21 kusů KOMA buněk. 
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10.1.1. Kanceláře – Obytné kontejnery KOMA C3L 02 

Pro THP pracovníky bude v buňkovišti umístěna samostatná sestava KOMA buněk, která se 

bude skládat ze šesti kontejnerů (viz výkres zařízení staveniště). Dva z těchto kontejnerů 

budou sloužit jako kanceláře pro jednoho hlavního stavbyvedoucího, jednoho přípraváře a dva 

stavbyvedoucí. 

Okno: 1x1765/1335 mm plastové OS, sklo ditherm 

SV. výška: 2500 mm 

Podlaha: PVC  

Elektro: 3x220 V zásuvka, topidlo 1x2 kW, 2x osvětlení 36W, 1x osvětlení 9W 

Počet: 2 ks 

 

10.1.2. Zasedací místnost – Obytné kontejnery KOMA C3L 05 + KOMA C3L 07 

Zasedací místnost se bude nacházet v samostatné sestavě KOMA buněk pro THP pracovníky 

a bude vytvořena spojením dvou kontejnerů po jejich delší straně. 
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Okno: 2x1765/1335 mm plastové OS, sklo ditherm 

SV. výška: 2500 mm 

Podlaha: PVC  

Elektro: 6x220 V zásuvka, topidlo 2x2 kW, 4x osvětlení 36W, 1x osvětlení 9W 

Počet: 1+1 ks 

 

10.1.3. Šatny – Obytný kontejner KOMA C3L 01 

Šatnové kontejnery budou z důvodu úspory místa uloženy na sebe ve dvou řadách a opatřeny 

ocelovým schodištěm a ocelovou rampou. Celkem zde bude místo pro 50 pracovníků. 
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Okno: 2x1765/1335 mm plastové OS, sklo ditherm 

SV. výška: 2500 mm 

Podlaha: PVC  

Elektro: 3x220 V zásuvka, topidlo 1x2 kW, 2x osvětlení 36W 

Počet: 9 ks 

 

10.1.4. WC – Sanitární kontejner KOMA C3S 11 

Kontejner KOMA C3S 11 bude umístěn ve spodní řadě šatnových kontejnerů a bude sloužit 

jako WC pro pracovníky stavby. Kontejner bude napojen na staveništní kanalizaci, přípojku 

vody a NN. 
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Okno: 1x600/450 mm sklopné, sklo ditherm 

SV. výška: 2500 mm 

Podlaha: PVC  

Elektro: 3x220 V zásuvka, topidlo 1x2 kW, 2x osvětlení 2x36W 

Sanitární vybavení: 5xWC, 4x umyvadlo, 4x pisoár 

Počet: 1 ks 

 

10.1.5. Umývárna – Sanitární kontejner KOMA C3S 12 

Kontejner KOMA C3S 12 bude umístěn ve spodní řadě šatnových kontejnerů a bude sloužit 

jako umývárna pro pracovníky stavby. Bude opatřen čtyřmi sprchovými kouty a dvěma 

zásobníky na ohřev vody. Kontejner bude napojen na staveništní kanalizaci, přípojku vody a 

NN. 
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Okno: 1x600/450 mm plastové sklopné, sklo ditherm 

SV. výška: 2500 mm 

Podlaha: PVC  

Elektro: 3x220 V zásuvka, rozvaděč s jističi, topidlo 1x2 kW, 2x osvětlení 2x36 W a 1x9 W 

Sanitární vybavení: 4x sprcha, 5x umyvadlo, 2x boiler 

Počet: 1 ks 

 

10.1.6. WC, kuchyňka – Sanitární kontejner KOMA C3S 03 

Kontejner KOMA C3S 03 se bude nacházet v samostatné sestavě KOMA buňek pro THP 

pracovníky a bude sloužit jako WC a kuchyňka. Bude napojen na staveništní kanalizaci, 

přípojku vody a NN 
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Okno: 1x1765/1335 mm plastové sklopné, sklo ditherm 

SV. výška: 2500 mm 

Podlaha: PVC  

Elektro: 4x220 V zásuvka, rozvaděč s jističi, topidlo 1x0,5 kW a 1x2 kW, 2x osvětlení 36 W a     

2x9 W 

Sanitární vybavení: 1x WC, 1x umyvadlo 

Počet: 1 ks 

10.1.7. Sklady – Skladový kontejner ZL 

 

 

 

 

 

Počet: 6 ks 

 

Obr. 10.1.7.1 Skladový kontejner ZL 
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10.2. Skladovací plochy kusového materiálu 

V prostoru staveniště budou předem určeny plochy pro skladování kusového materiálu. 

Tyto plochy budou zpevněné pomocí štěrkodrtě, odvodněné a v dosahu věžového jeřábu, 

který bude na stavbě provozován. Velikost ploch pro skladování materiálu je dostatečná a 

bude se měnit v závislosti na technologické etapě. Největší množství ploch pro skladování 

kusového materiálu bude zapotřebí během fáze výstavby hrubé horní stavby. Bude se jednat 

převážně o zdící materiál, části systémového bednění, jednotlivé pruty výztuže do betonu a 

svařované sítě kari. Materiál se bude skladovat do max. výšky 2 m, s tím že minimální 

průchozí šířka vnitřních uliček bude 0,75 m.     

 

10.3. Míchací centrum 

Míchací centrum bude tvořeno silem na suché maltové směsi o objemu 18 m3 (viz obr. 

č. 1.) a kontinuální míchačkou (viz obr. č. 2.) a bude umístěno na zpevněné ploše ve východní 

části staveniště. Umístění kontinuální míchačky se bude měnit v průběhu výstavby, 

v závislosti na postupu etapy zdění. Silo bude napojeno na elektrickou energii z hlavního 

staveništního rozvaděče. Pro připojení je nutná zástrčka 32 A. Kontinuální míchačka bude 

napojena na zdroj vody a to pomocí PVC hadice, která bude vedena z vodoměrné šachty a na 

zdroj elektrické energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.3.1 Silo na suché maltové směsi                               Obr. 10.3.2 Kontinuální míchačka 
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10.4. Kontejnery na komunální odpad 

V areálu technicko-sociálního zařízení staveniště budou umístěny kontejnery na 

komunální odpad. Konkrétně se bude jednat o 4 kontejnery na plasty, papír, dřevo a směsný 

odpad, které budou umístěny na zpevněné ploše ze štěrkodrtě. Odvoz komunálního odpadu 

bude zajišťovat firma Technické služby města Olomouce, a.s. 

 

10.5. Parkoviště 

  Pro parkování zaměstnanců stavby bude v blízkosti areálu technicko-sociálního 

zařízení staveniště zřízeno parkoviště. Parkovací plochy budou zpevněné a odvodněné o 

rozměru 2,1 x 4,0 m a budou se nacházet po obou stranách vnitrostaveništní komunikace ze 

silničních panelů (viz výkres zařízení staveniště). Celkem bude k dispozici 14 parkovacích 

ploch. 

 

11. Životní prostředí a nakládání s odpady 

Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. a č. 381/2001 

Sb. Na staveniště je nutné umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu výstavby 

vznikne. Dále je nutné dodržet, aby v průběhu výstavby nebylo negativně ovlivněno životní 

prostředí. Na stavbě budou vznikat odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, odpady ze 

svařování ocelové výztuže, odpadní obaly a stavební odpad jako beton apod. 

Životní prostředí během stavby nebude nijak ohroženo. Nebude docházet k žádnému 

vážnému znečišťování ovzduší ani spodních vod. Musí být stále udržovaná čistá komunikace 

a automobily odjíždějící ze stavby musí být očištěny. Pracovní doba je od 7:00 – 17:30 hod. 

 

Legenda kategorie odpadu:           Legenda likvidace odpadu: 

       O…. ostatní odpad                            A….. bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou 
kategorii odpadu 

        *…. nebezpečný odpad                   B….. bude odevzdáno do sběrných surovin 

                                                                 C….. bude předáno k recyklaci 



 
46 

 

Kód 

odpadu 
*ázev odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Likvid. 

odpadu 

170101 beton O A 

170102 cihla O A 

170201 odpad ze zpracování dřeva a výroby desek O A 

170202 odpadní sklo O C 

170405 železo a ocel O B 

170501 zemina a kameny O A 

120113 odpady ze svařování N A 

150101 papírové a lepenkové obaly O C 

150102 plastové obaly PVC O C 

200301 směsný komunální odpad O A 

080409 
odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 

rozpouštědla 
N A 

 

  

12. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

  Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště budou proškoleni o bezpečnosti 

práce a prevenci rizik. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na 

staveništi musí být udržován pořádek a čistota. 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu staveniště se vychází z platných norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání staveniště dodržovány. Jedná se o tyto 

předpisy:  

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

- 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. 

- Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
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13. Použité zdroje 

http://www.me-stavebniny.cz/ 

http://www.koma-modular-construction.cz/koma/public/cs/vyrobkove-rady/obytne-a-
sanitarni-kontejnery-standardline 

http://www.plynstav.cz/pripojky.php 

http://www.svp.cz/1-mobilni-oploceni-heras.html 

Bakalářská práce: Technologická etapa hrubé horní stavby bytového domu v Hejčíně – Bc. 
Ondřej Mráček 
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*ávrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

 

1. Zemní práce 

1.1. Skrývka ornice 
 

1.1.1. Pásový dozer Caterpillar D8T  

Jedná se o pásový dozer s vysokým výkonem při nízkých provozních nákladech. 
Tento tip stroje je vybaven podvozkem se zvýšenými hnacími koly, který chrání převodovku, 
absorbuje rázy a umožňuje plynulejší pojezd a delší životnost stroje. Dozer může být opatřen 
několika druhy radlic, navijáků a rozrývačů.  

Na stavbě bude určen k sejmutí ornice do hloubky 30 cm a k jejímu vodorovnému 
přemístění po staveništi. Bude opatřen největší možnou radlicí tipu 8U, která je přímo určena 
k sejmutí ornice. Rozměry radlice viz technické parametry. 

 

Technické parametry 

Výkon motoru: 231 kW 

Objem radlice: 11,7 m3 

Šířka radlice: 4267 mm 

Rozchod pásů: 2082 mm 

Délka stroje s radlicí: 6091 mm 

Provozní hmotnost: 37,1 t 

 

1.1.2. Kolový nakladač Caterpillar 924H 

 Kolový nakladač Caterpillar 924H patří do kategorie středně težkých nakladačů. Mezi 
jeho výhody patří vysoká výkonnost, zvýšená výsypná výška a velká všestrannost díky 
různým tipům násad. 

 Na stavbě bude využit k nakládání sejmuté ornice na nákladní automobil Tatra. Ornice 
bude následně odvezena mimo prostor staveniště. Nakladač bude opatřen univerzální lopatou 
GP, která má vysoký objem a vhodné vlastnosti pro nakládání zeminy. Dále bude využit 
k manipulaci s materiálem během výkopových prací a hrubé spodní stavby. Pro tyto účely 
bude nakladač opatřen ocelovými, paletovými vidlemi délky 1350 mm. 
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Technické parametry 

Výkon motoru: 104 kW 

Objem lopaty: 2,8 m3 

Rozvor kol: 2800 mm 

Celková výška zdvihu: 5187 mm 

Provozní hmotnost: 11,7 t 

Přepravní délka: 7147 mm 

Přepravní šířka: 2356 mm 

 

1.1.3. *ákladní automobil Tatra T158-8P5R44 

Nákladní automobil Tatra T158-8P5R44 je čtyřosý, jednostranný sklápeč se zadním 
čelem a objemem korby 18 m3. Maximální rychlost při plném naložení auta je 70 km/h, při 
prázdném autě 85 km/h. 

Nákladní automobil bude sloužit k odvozu ornice na deponii, která bude vzdálena 2,5 
km od staveniště. 

  

Technické parametry 

Výkon motoru: 340 kW 

Objem korby: 18 m3 

Rozvor kol: 2150 mm  

Max. rychlost: 85 km/hod 

Max. přípustná hmotnost: 44 t 

Přepravní délka: 8370 mm 

Přepravní šířka: 2400 mm 
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1.2. Výkopy 
 

1.2.1. Pásové rypadlo Caterpillar 323E L 

Pásové rypadlo Caterpillar 323E L patří do kategorie středně těžkých rypadel a je 
vhodné pro výkopové práce většího rozsahu. Mezi jeho výhody patří vysoká výkonnost, nižší 
spotřeba paliva a nižší emise. Rypadlo 323E L je dodáváno s velkým množstvím výložníků a 
násad.  

Rypadlo bude použito k výkopu stavební jámy pro objekt, rýh pro základové pasy a 
základové patky a k nakládání vytěžené zeminy. Na stavbě bude použita varianta výložníku 
HD a lopaty GD. Tento tip výložníku poskytuje vyváženost mezi dosahem (viz obr. 1.2.) , 
rypnou silou a objemem lopaty. Lopata GD je ideálním řešením pro směs hlíny, jílovité půdy 
a drobného štěrku. 

 

Technické parametry  

Výkon motoru: 121 kW 

Max. dosah: 9,8 m 

Max. hloubkový dosah: 6,5 m 

Objem lopaty: 1,54 m3 

Provozní hmotnost: 24,2 t 

Rozchod pásů: 2380 mm 

Přepravní šířka: 3170 mm 

Přepravní délka: 9540 mm 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 1.2.1.1 Dosah rypadla Caterpillar 323E L 
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1.2.2. *ákladní automobil Tatra T158-8P5R44.231 

Nákladní automobil Tatra T158-8P5R44 je jednostranný sklápeč se zadním čelem, 
čtyřosým podvozkem a objemem korby 18 m3. Maximální rychlost při plném naložení auta je 
70 km/h, při prázdném autě 85 km/h. 

Nákladní automobil bude sloužit k odvozu zeminy vytěžené ze stavební jámy na 
deponii, která bude vzdálena 2,5 km od staveniště. 

  

Technické parametry 

Výkon motoru: 340 kW 

Objem korby: 18 m3 

Rozvor kol: 2150 mm  

Max. rychlost: 85 km/hod 

Max. přípustná hmotnost: 44 t 

Přepravní délka: 8370 mm 

Přepravní šířka: 2400 mm 

 

 

2. Hrubá spodní stavba 

2.1. Ražené piloty FRA*KI 
 

2.1.1. Pilotážní souprava FRA*KI RA-336 

Pilotážní souprava bude použita k beranění celkem 99 pilot průměru 520 mm a 560 
mm. Délka jednotlivých pilot bude od 6,0 do 7,0 m. Technologie předrážených, betonových 
pilot Franki byla zvolena z důvodu nerovnoměrného zatížení sloupů, složitých geologických 
podmínek a mnohonásobně vyšší únosnosti než piloty vrtané. 
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Technické parametry 

Dostupné průměry: 420 mm, 520 mm, 560 mm, 

Max. délka piloty: 15 m 

Výška beranící věže: 13,5 m 

Provozní hmotnost: 47,5 t 

 

 

2.2. Základové konstrukce (patky, pasy, zákl. deska) 
 

2.2.1. Autodomíchávač Stetter, LIGHT LI*E  

Autodomíchávač s mimořádně nízkou hmotnosti nástavby čehož je dosaženo 
inovovanou geometrií bubnu, optimalizovaným uspořádáním míchacích spirál a volbou 
nových odlehčených prvků výbavy. Tato nástavba spolu s odlehčeným čtyřosým podvozkem 
umožňuje bezproblémovou přepravu až 8 m3 betonu bez rizika překročení nejvyšší povolené 
hmotnosti automobilu. Míchací spirály spolu s inovovaným bubnem jsou zhotovené z vysoce 
otěruvzdorných ocelí.  

Autodomíchávače budou určeny pro přepravu betonové směsi na staveniště 
z betonárny. Vzdálenost z betonárny na staveniště je 5,4 kilometru a doba přepravy betonové 
směsi bude cca 10 minut. Betonová směs bude sloužit k vybudování základových patek, pasů 
a základové desky a po staveništi bude transportována pomocí čerpadla Schwing.  

 

Technické parametry 

Objem bubnu: 8 m3 

Rozměry bubnu (DxŠxV): 6358/ 
2400/2482 mm 

Sklon bubnu: 12 ° 

Max. rychlost: 80 km/h 

Celková hmotnost: 26,6 t 

Přepravní délka: 8600 mm 

Přepravní šířka: 2500 mm 
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2.2.2. Autočerpaldo SCHWI*G S 39 SX  

Multifunkční autočerpadla Schwing S 39 SX disponuje nejdelším výložníkem ve své 
kategorii. Jedná se o autočerpadlo s tříosým podvozkem vybavené řídícím a diagnostickým 
systémem VECTOR, který umožňuje sledování provozního stavu čerpadla, detekci 
případných poruch a parametrování výložníku. U tohoto druhu autočerpadla není nutné 
vyřizovat žádné zvláštní povolení pro provoz na pozemních komunikacích díky jeho nízké 
celkové hmotnosti nepřesahující 26 tun. Podpěrný systém XH zaručuje optimální dosah s 92% 
koeficientem využití a minimální prostorové nároky.  

Autočerpadlo bude použito k transportu betonové směsi z autodomíchávače do 
bednění pro základové patky a základovou desku. Bude se jednat o horizontální dopravu s 
max. vzdáleností 24 metru. 

 

Technické parametry – automobil 

Rozvor kol: 2150 mm 

Max. rychlost: 75 km/h 

Přepravní délka: 11300 mm 

Přepravní šířka: 2400 mm 

 

Technické parametry – výložník S 39 SX                    

Vertikální dosah: 38,7 m 

Horizontální dosah: 34,7 m 

Počet ramen: 4 

Dopravní potrubí: DN 125 mm 

Délka koncové hadice: 4 m 

 

Technické parametry – čerpací jednotka P 2023 

Pohon: 535 l/min 

Dopravované množství: 136 m3/h 
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Pracovní rozsah čerpadla Schwing s výložníkem S 39 SX 

 

 

 

2.2.3. Ponorný vibrátor WACKER M2000  

Zdrojem energie je univerzální elektrický motor na střídavý proud. Vysoká amplituda 
a frekvence vibrátoru umožňují rychlé a efektivní zhutňování. Rychlospojka dovoluje rychlou 
a snadnou výměnu ohebných hřídelí s připevněnými hlavicemi. Elektrický motor je dvojitě 
izolovaný a uzemněný za účelem maximální bezpečnosti pracovníka.  

Vibrátor bude použit k zhutňování čerstvé betonové směsi základových patek a desky. 
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Technická data 

Výkon: 1500 W 

Napětí: 115/230 V 

Proud: 13/6,5 A 

Frekvence: 50 – 60 Hz 

Rozměry (DxŠxV): 351 x 160 x 201 mm 

Hmotnost: 5,9 kg 

 

2.2.4. GAMA 160 Svářecí invertor Omicron  

  Svářecí invertory Omicron jsou určeny pro svařování obalenou elektrodou a metodou 
netavící se wolframovou elektrodou při montážních pracích. GAMA je vybavena funkcemi: 
HOT START pro dokonalé zapálení svářecího oblouku a ANTISTICK pro omezení svářecího 
proudu při zkratu.  

Svářečka bude použita ke svařování prutů výztuže a kari sítí železobetonových pasů, 
patek a železobetonové základové desky. 

 

Technická data 

Vstupní napětí: 230 V 

Napětí na prázdno: 80-90 V 

Příkon (60%): 5 KVA 

Rozsah proudu: 5-160 A 

Rozměry (DxŠxV): 225 x 125 x 200 mm 

Hmotnost: 6,3 kg 
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3. Hrubá horní stavba 

3.1. Zvedací mechanismus 
 

3.1.1. Věžový jeřáb MB 1030.1 na kolejnici  
Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 je jeřáb s pevnou věží a otočným výložníkem, po 

kterém pojíždí vozík (kočka). Klopný moment jeřábu je vyrovnáván protizávažím 32 tun, 
které je uloženo na protivýložníku. Maximální výška zdvihu je od 28 metru do 39 metru, 
podle úhlu výložníku. Maximální výška realizované budovy je 30,1 metru. Z tohoto důvodu 
jsem zvolil skon výložníku 14,5°, při kterém je max. výška zdvihu jeřábu 35,0 metru. Délka 
výložníku je v rozmezích od 28 do 32 metru podle úhlu výložníku. 

Na stavbě bude sloužit k vertikální dopravě materiálu po staveništi a přemisťování 
břemen. Bude využit k dopravě: bednících dílců na místo smontování bednění, armatury na 
místo uložení do bednění, palet se zdivem do příslušných pater, betonování sloupů pomocí 
násypného koše a k přemisťování dalších hmotných břemen, které svou hmotností nedovolují 
ruční manipulaci. 

 

Technické parametry (pří sklonu výložníku 14,5°)                                                 Nosnost (t) 

Čtyřnásobný závěs 4-15,6 m                                                  5,4 

Dvojnásobný závěs 4-15,6 m                                                5,4 

Čtyřnásobný závěs 15,6-32 m                                                2,4                                           

Dvojnásobný závěs 15,6-32 m                                               2,4 

Minimální vyložení: 4 m 

Maximální vyložení: 31 m 

Výška zdvihu – čtyřnásobný závěs: 35,0 m 

Výška zdvihu – dvojnásobný závěs: 34,5 m 

Výkon elektromotoru: 54 200 W 

Rozchod: 4,6 m 

Rozvor: 5,2 m 

Provozní hmotnost: 36,1 t 

Hmotnost protizátěže: 32 t 
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Diagram nosnosti jeřábu MB 1030.1 

 

Nejbližší břemeno – A – stropní bednění PERI skydeck - 0,85 t 

Nejtěžší břemeno – B – schodišťové mezipodesty – 2,64 t 

Nejvzdálenější břemeno – C – stropní panely SDP – 0,43 t 

Kritické břemeno – D – svařované sítě KARI – 2,25 t 
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Výška zdvihu jeřábu MB 1030.1 s šikmým výložníkem pod úhlem 14,5° 
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3.2. Železobetonový monolitický skelet 
 

3.2.1. Autodomíchávač Stetter, LIGHT LI*E  

 Autodomíchávač s mimořádně nízkou hmotnosti nástavby čehož je dosaženo 
inovovanou geometrií bubnu, optimalizovaným uspořádáním míchacích spirál a volbou 
nových odlehčených prvků výbavy. Tato nástavba spolu s odlehčeným čtyřosým podvozkem 
umožňuje bezproblémovou přepravu až 8 m3 betonu bez rizika překročení nejvyšší povolené 
hmotnosti automobilu. Míchací spirály spolu s inovovaným bubnem jsou zhotovené z vysoce 
otěruvzdorných ocelí.  

Autodomíchávače budou určeny pro přepravu betonové směsi na staveniště 
z betonárny. Vzdálenost z betonárny na staveniště je 5,4 kilometru a doba přepravy betonové 
směsi bude cca 10 minut. Betonová směs bude sloužit k vybudování svislých (sloupů a zdí) a 
vodorovných (stropů) železobetonových konstrukcí. Po staveništi bude transportována 
pomocí čerpadla Schwing.  

 

Technické parametry 

Objem bubnu: 8 m3 

Rozměry bubnu (DxŠxV): 6358/ 
2400/2482 mm 

Sklon bubnu: 12 ° 

Max. rychlost: 80 km/h 

Celková hmotnost: 26,6 t 

Přepravní délka: 8600 mm 

Přepravní šířka: 2500 mm 

 

3.2.2. Autočerpaldo SCHWI*G S 39 SX  

Multifunkční autočerpadla Schwing S 39 SX disponuje nejdelším výložníkem ve své 
kategorii. Jedná se o autočerpadlo s tříosým podvozkem vybavené řídícím a diagnostickým 
systémem VECTOR, který umožňuje sledování provozního stavu čerpadla, detekci 
případných poruch a parametrování výložníku. U tohoto druhu autočerpadla není nutné 
vyřizovat žádné zvláštní povolení pro provoz na pozemních komunikacích díky jeho nízké 
celkové hmotnosti nepřesahující 26 tun.  
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Autočerpadlo bude použito k transportu betonové směsi z autodomíchávače do 
bednění pro monolitické sloupy, stěny a stropy. Bude se jednat o kombinaci horizontální a 
vertikální dopravy s max. vzdáleností 21 metru horizontálně a 29 metru vertikálně. 

 

Technické parametry – automobil 

Rozvor kol: 2150 mm 

Max. rychlost: 75 km/h 

Přepravní délka: 11300 mm 

Přepravní šířka: 2400 mm 

 

Technické parametry – výložník S 39 SX                                  

Vertikální dosah: 38,7 m 

Horizontální dosah: 34,7 m 

Počet ramen: 4 

Dopravní potrubí: DN 125 mm 

Délka koncové hadice: 4 m 

Technické parametry – čerpací jednotka P 
2023 

Pohon: 535 l/min 

Dopravované množství: 136 m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.2.1 Pracovní rozsah 

čerpadla Schwing s výložníkem 

S 39 SX (viz str. …….)
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3.2.3. *ákladní automobil MA* TGS s návěsem 

Nákladní automobil MAN TGS je valník s posuvnou plachtou. Jedná se o robustní, 
přesto úsporný automobil. Mezi jeho výhody patří rozmanité druhy pohonu, jako např. pohon 
všech kol nebo zapínatelný pohon přední nápravy, který zajistí lepší trakci na stavbě. 

Nákladní automobil bude použit k dopravě výztuže z armovny na staveniště. Dále pak 
bude použit na dopravu systémového bednění a podpěrné konstrukce z velkoskladu bednění 
v Prostějově. 

 

Technické parametry 

Výkon motoru: 397 kw 

Ložný prostor (DxŠxV): 
13600/2500/2980 mm 

Rozvor kol: 2150 mm  

Max. rychlost: 80 km/hod 

Max. přípustná hmotnost: 39 t 

Přepravní délka: 15500 mm 

Přepravní šířka: 2500 mm 

 

 

3.2.4. Ponorný vibrátor WACKER M2000  

Zdrojem energie je univerzální elektrický motor na střídavý proud. Vysoká 
amplituda a frekvence vibrátoru umožňují rychlé a efektivní zhutňování. Rychlospojka 
dovoluje rychlou a snadnou výměnu ohebných hřídelí s připevněnými hlavicemi. Elektrický 
motor je dvojitě izolovaný a uzemněný za účelem maximální bezpečnosti pracovníka.  

Vibrátor bude použit k zhutňování čerstvé betonové směsi sloupů, stěn a stropů. 
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Technická data 

Výkon: 1500 W 

Napětí: 115/230 V 

Proud: 13/6,5 A 

Frekvence: 50 – 60 Hz 

Rozměry (DxŠxV): 351 x 160 x 201 mm 

Hmotnost: 5,9 kg 

 

3.2.5. GAMA 160 Svářecí invertor Omicron  

  Svářecí invertory Omicron jsou určeny pro svařování obalenou elektrodou a metodou 
netavící se wolframovou elektrodou při montážních pracích. GAMA je vybavena funkcemi: 
HOT START pro dokonalé zapálení svářecího oblouku a ANTISTICK pro omezení svářecího 
proudu při zkratu.  

Svářečka bude použita ke svařování prutů výztuže a kari sítí železobetonového 
monolitického skeletu. 

 

Technická data 

Vstupní napětí: 230 V 

Napětí na prázdno: 80-90 V 

Příkon (60%): 5 KVA 

Rozsah proudu: 5-160 A 

Rozměry (DxŠxV): 225 x 125 x 200 mm 

Hmotnost: 6,3 kg 
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3.3. Zdění + Plochá střecha 
 

3.3.1. *ákladní automobil MA* TGS s návěsem 

Nákladní automobil MAN TGS je valník s posuvnou plachtou. Jedná se o robustní, 
přesto úsporný automobil. Mezi jeho výhody patří rozmanité druhy pohonu, jako např. pohon 
všech kol nebo zapínatelný pohon přední nápravy, který zajistí lepší trakci na stavbě. 

Nákladní automobil bude použit k dopravě zdícího materiálu Wienerberger ze 
stavebnin. Dále pak k dopravě veškerého materiálu na střechu objektu (parozábrana, 
hydroizolace, tepelná izolace, spádový polystyren). 

 

Technické parametry 

Výkon motoru: 397 kw 

Ložný prostor (DxŠxV): 
13600/2500/2980 mm 

Rozvor kol: 2150 mm  

Max. rychlost: 80 km/hod 

Max. přípustná hmotnost: 39 t 

Přepravní délka: 15500 mm 

Přepravní šířka: 2500 mm 

 

3.3.2. Silo na suché maltové směsi + kontinuální míchačka 

Silo na suché maltové směsi (viz obr. 3.3.1.) bude umístěno na zpevněné ploše ve 
východní částí staveniště a bude mít objem 18 m3. Silo bude napojeno na elektrickou energii 
z hlavního staveništního rozvaděče. Pro připojení je nutná zástrčka 32 A. Kontinuální 
míchačka (viz obr. 3.3.2.) bude napojena na zdroj vody a to pomocí PVC hadice, která bude 
vedena z vodoměrné šachty a na zdroj elektrické energie. 

Silo bude sloužit jako zásoba suchých maltových směsí, bude na stavbě po celou 
dobu trvání etapy zdění a průběžně bude plněno. Kontinuální míchačka bude sloužit k výrobě 
zdící malty přímo v daném nadzemním podlaží, v kterém bude zdění probíhat. Dále bude 
malta transportována v kolečkách. 
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Obr. 3.3.2.1 Silo na suché maltové směsi                             Obr. 3.3.2.2 Kontinuální míchačka 

 

4. Dokončovací práce 

4.1. Zvedací mechanismus 
 

4.1.1. Stavební výtah SUPERLIFT MX 624/1024 

Jedná se o sloupový, stavební výtah s velkou max. přepravní výškou (200 m) a 
prostornou přepravní plošinou pro dopravu osob i materiálu. Mezi jeho výhody patří 
komfortní ovládání z jakéhokoliv stanoviště v objektu. Ovládací místa mohou být jednotlivě 
zajištěna proti neoprávněnému použití uzamčením. 

 Na stavbě bude sloužit k vertikální dopravě materiálu a přemisťování břemen během 
etapy dokončovací práce. Funkci vertikální dopravy převezme po stavebním jeřábu MB 
1030.1, který bude po dokončení ploché střechy demontován. Přepravní plošina bude 
opatřena stříškou.  
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Technické parametry 

Nosnost: 600 kg (osoby), 900 kg (materiál) 

Přepravní výška: 29 m 

Rozměr plošiny: 1,70 x 1,90 m 

Rychlost zdvihu: 40 m/min 

Volný konec sloupu bez kotvení: 3m 

Max. vzdálenost kotev: 6m 

Příkon: 7,5 kW 

Napájení: 400 V 

 

4.1.2. *ákladní automobil MA* TGS s návěsem 

Nákladní automobil MAN TGS je valník s posuvnou plachtou. Jedná se o robustní, 
přesto úsporný automobil. Mezi jeho výhody patří rozmanité druhy pohonu, jako např. pohon 
všech kol nebo zapínatelný pohon přední nápravy, který zajistí lepší trakci na stavbě. 

Nákladní automobil bude použit k dopravě veškerého materiálu potřebného pro 
dokončovací práce (dlažby, tepelná izolace, sádrokartony, vzduchotechnické jednotky, 
armatury atd.) 

 

Technické parametry 

Výkon motoru: 397 kw 

Ložný prostor (DxŠxV): 
13600/2500/2980 mm 

Rozvor kol: 2150 mm  

Max. rychlost: 80 km/hod 

Max. přípustná hmotnost: 39 t 

Přepravní délka: 15500 mm 

Přepravní šířka: 2500 mm 
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5. Seznam použitého nářadí 
 

druh nářadí použití (etapa stavby) Počet ks 

lopata 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

10 

rýč výkop stav. jámy, spodní stavba 3 
krumpáč výkop stav. jámy, spodní stavba 3 

hrábě 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

6 

pásmo 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

5 

skládací metr 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

6 

nivelační přístroj 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

3 

nivelační rotační laser 
Taurus 

výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

1 

theodolit 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

1 

provázek s olovnicí 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

5 

palice 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

3 

rámová ruční pila 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

2 

stavební kolečka 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

6 

kýbl 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

12 

halogenové světlo 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 
horní stavba, dokončovací práce 

4 

čerpadlo vody Grundfos 
výkop stav. jámy, spodní stavba, 

horní stavba 
2 

kladivo 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
6 

tesařské kladivo 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
8 

ruční okružní pila 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
1 

kmitací pila Bosch 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
1 

AKU šroubovák BOSCH 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
3 
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ruční šroubovák 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
6 

vrtačka BOSCH 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
2 

vrtačka s příklepem 
BOSCH 

 spodní stavba, horní stavba, 
dokončovací práce 

1 

vodováha (80 cm) 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
3 

vodováha (200 cm) 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
2 

smeták 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
6 

pákové kleště 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
2 

kombinační kleště 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
4 

štípací kleště 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
3 

rádlovací kleště  spodní stavba, horní stavba 3 
 kleště KNIPEX dokončovací práce 3 

vrtací a bourací kladivo 
MAKITA 

 spodní stavba, horní stavba, 
dokončovací práce 

2 

úhlová bruska BOSCH (115 
mm) 

 spodní stavba, horní stavba, 
dokončovací práce 

2 

úhlová bruska BOSCH (230 
mm) 

 spodní stavba, horní stavba, 
dokončovací práce 

2 

plastová konev 
 spodní stavba, horní stavba, 

dokončovací práce 
4 

zednická lžíce horní stavba, dokončovací práce 9 
hladítko horní stavba, dokončovací práce 6 
škrabák horní stavba, dokončovací práce 3 

spárovačka  dokončovací práce 3 
špachtle horní stavba, dokončovací práce 4 

stavební vysavač horní stavba, dokončovací práce 2 
odlamovací nůž  dokončovací práce 8 

řezačka na dlažbu a obklad  dokončovací práce 1 
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6. Použité zdroje 
 

http://www.brka.cz/zdvihaci-technika 

http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar 

http://www.tatra.cz/nakladni-automobily 

http://www.schwing.cz/cz/rada-light-line/ 

http://www.schwing.cz/cz/s-39-sx/ 

http://www.dknv.cz 

http://www.svarecky-obchod.cz/invertory 

http://www.cbmontservis.cz/mb1030.1.html 

http://www.me-stavebniny.cz 
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�ázev úkolu m.j.
Množství 

m.j.
�h

Celková 

doba

Počet 

prac.

Doba 

trvání

Polyfunkční dům objekt číslo 13.

Technologický normál pro zemní práce, spodní a 

horní stavbu
228 dnů

Zemní práce 14 dnů

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 1999,5 0,02 40,0 3 2 dny
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 2338,5 0,75 1753,9 6 11 dnů
Základy a zvláštní zakládání 54 dnů

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m3 126,2 0,03 3,8 4 1 den
Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z BP do 30 m, D 650 mm m 685,5 0,61 418,2 4 10 dnů
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 175,7 0,75 131,8 6 2 dny
Bednění stěn základových patek zřízení m2 234,8 0,45 105,7 5 2 dny
Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 505 t 10,7 20,7 221,8 6 4 dny
Železobeton základových patek C 30/37 (B 37) m3 12 0,48 5,8 2 1 den
Bednění základových patek odstranění m2 234,8 0,32 75,1 3 1 den
Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 57,3 1,05 60,2 3 2 dny
Výztuž základových pasů nad 12 mm z oceli 10 505 t 1,05 20,5 21,6 3 1den
Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37) m3 19,9 0,48 9,6 2 1 den
Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 57,3 0,32 18,3 2 1 den
Podkladní beton tl. 10 cm, C 16/20  (B 20) m3 89,8 2,58 231,7 5 5 dnů
Izolace proti vlhkosti vodorov, bentonitové rohože m2 816,2 0,02 16,3 2 1 den
Izolace proti vlhkosti svislá, bentonitové rohože m2 374,7 0,09 33,7 2 2 dny
Izolace proti vlhkosti vodorovná, PEHD fólie m2 938,6 0,18 168,9 4 5 dnů
Izolace proti vlhkosti svislá, PEHD fólie m2 430,9 0,25 107,7 4 3 dny
Bednění stěn základových desek - zřízení m2 40,9 1,6 65,4 3 2 dny
Výztuž základových desek z oceli 10 505 t 16,9 27,6 466,4 7 6 dnů
Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 m3 179,6 0,48 86,2 4 2 dny
Bednění stěn základových desek - odstranění m2 40,9 0,32 13,1 2 1 den
Kompletní svislé a vodorovné konstrukce 173 dnů

Výztuž sloupů 1.P.P. z betonářské oceli 10505 t 2,4 29,6 71,0 4 2 dny
Bednění sloupů 1.P.P. - zřízení m2 246,1 0,7 172,3 6 3 dny
Beton sloupů a pilířů 1.P.P. železový C 25/30 m3 30,4 2,3 69,9 4 2 dny
Bednění sloupů 1.P.P. -odstranění m2 246,1 0,3 73,8 4 2 dny
Výztuž stěn a příček 1.P.P. z betonářské oceli 10505 t 8,4 24,6 206,6 6 4 dny
Bednění stěn oboustranné 1.P.P. - zřízení m2 829,5 0,65 539,2 10 6 dnů
Beton nosných stěn 1.P.P. železový C 25/30 m3 76,9 1,36 104,6 6 2 dny
Bednění stěn oboustranné 1.P.P. - odstranění m2 829,5 0,35 290,3 6 5 dnů
Podpěrná konstr. stropu 1.P.P. - zřízení m2 819,9 0,47 385,4 10 4 dny
Bednění stropu deskového 1.P.P. -zřízení m2 819,9 0,65 532,9 12 5 dnů
Výztuž stropu 1.P.P. svařovanou sítí z drátů t 16 15,2 243,2 6 4 dny
Výztuž stropu 1.P.P. z betonářské oceli 10505 t 3,04 26,6 80,9 4 2 dny
Strop deskový 1.P.P. ze železobetonu C 25/30 m3 180,4 0,98 176,8 8 2 dny
Bednění stropu deskového 1.P.P. - odstranění m2 819,9 0,17 139,4 5 3 dny
Podpěrná konstr. Stropu 1.P.P. - odstranění m2 819,9 0,16 131,2 5 3 dny
Výztuž sloupů 1.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2,8 29,6 82,9 4 3 dny
Bednění sloupů 1.N.P. - zřízení m2 343,5 0,7 240,5 6 4 dny
Beton sloupů a pilířů 1.N.P. železový C 25/30 m3 40,2 2,3 92,5 5 2 dny
Bednění sloupů 1.N.P. -odstranění m2 343,5 0,3 103,1 4 3 dny

 71
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Výztuž stěn a příček 1.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2,56 24,6 63,0 4 2 dny
Bednění stěn oboustranné 1.N.P. - zřízení m2 381,5 0,65 248,0 8 3 dny
Beton nosných stěn 1.N.P. železový C 25/30 m3 38 1,36 51,7 5 1 den
Bednění stěn oboustranné 1.N.P. - odstranění m2 381,5 0,35 133,5 5 3 dny
Podpěrná konstr. stropu 1.N.P. - zřízení m2 898,3 0,47 422,2 11 4 dny
Bednění stropu deskového 1.N.P. -zřízení m2 898,3 0,65 583,9 12 5 dnů
Výztuž stropu 1.N.P. svařovanou sítí z drátů t 17,58 15,2 267,2 7 4 dny
Výztuž stropu 1.N.P. z betonářské oceli 10505 t 3,3 26,6 87,8 3 3 dny
Strop deskový 1.N.P. ze železobetonu C 25/30 m3 197,6 0,98 193,6 8 3 dny
Bednění stropu deskového 1.N.P. - odstranění m2 898,3 0,17 152,7 6 3 dny
Podpěrná konstr. Stropu 1.N.P. - odstranění m2 898,3 0,16 143,7 6 3 dny
Výztuž sloupů 2.N.P. z betonářské oceli 10505 t 1,9 29,6 56,2 4 2 dny
Bednění sloupů 2.N.P. - zřízení m2 228,8 0,7 160,2 6 3 dny
Beton sloupů a pilířů 2.N.P. železový C 25/30 m3 26,9 2,3 61,9 4 2 dny
Bednění sloupů 2.N.P. -odstranění m2 228,8 0,3 68,6 4 2 dny
Výztuž stěn a příček 2.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2,7 24,6 66,4 4 2 dny
Bednění stěn oboustranné 2.N.P. - zřízení m2 300,2 0,65 195,1 7 3 dny
Beton nosných stěn 2.N.P. železový C 25/30 m3 30 1,36 40,8 5 1 den
Bednění stěn oboustranné 2.N.P. - odstranění m2 300,2 0,35 105,1 4 3 dny
Podpěrná konstr. stropu 2.N.P. - zřízení m2 984,4 0,47 462,7 12 4 dny
Bednění stropu deskového 2.N.P. -zřízení m2 984,4 0,65 639,9 13 5 dnů
Výztuž stropu 2.N.P. svařovanou sítí z drátů t 18,99 15,2 288,6 7 4 dny
Výztuž stropu 2.N.P. z betonářské oceli 10505 t 3,6 26,6 95,8 3 3 dny
Strop deskový 2.N.P. ze železobetonu C 25/30 m3 216,6 0,98 212,3 8 3 dny
Bednění stropu deskového 2.N.P. - odstranění m2 984,4 0,17 167,3 6 3 dny
Podpěrná konstr. Stropu 2.N.P. - odstranění m2 984,4 0,16 157,5 6 3 dny
Výztuž sloupů 3.N.P. z betonářské oceli 10505 t 1,9 29,6 56,2 4 2 dny
Bednění sloupů 3.N.P. - zřízení m2 228,8 0,7 160,2 6 3 dny
Beton sloupů a pilířů 3.N.P. železový C 25/30 m3 26,9 2,3 61,9 4 2 dny
Bednění sloupů 3.N.P. -odstranění m2 228,8 0,3 68,6 4 2 dny
Výztuž stěn a příček 3.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2,6 24,6 64,0 4 2 dny
Bednění stěn oboustranné 3.N.P. - zřízení m2 289,5 0,65 188,2 7 3 dny
Beton nosných stěn 3.N.P. železový C 25/30 m3 28,8 1,36 39,2 4 1 den
Bednění stěn oboustranné 3.N.P. - odstranění m2 289,5 0,35 101,3 4 3 dny
Podpěrná konstr. stropu 3.N.P. - zřízení m2 981,5 0,47 461,3 11 4 dny
Bednění stropu deskového 3.N.P. -zřízení m2 981,5 0,65 638,0 13 5 dnů
Výztuž stropu 3.N.P. svařovanou sítí z drátů t 19,06 15,2 289,7 7 4 dny
Výztuž stropu 3.N.P. z betonářské oceli 10505 t 3,6 26,6 95,8 3 3 dny
Strop deskový 3.N.P. ze železobetonu C 25/30 m3 215,9 0,98 211,6 8 3 dny
Bednění stropu deskového 3.N.P. - odstranění m2 981,5 0,17 166,9 6 3 dny
Podpěrná konstr. Stropu 3.N.P. - odstranění m2 981,5 0,16 157,0 6 3 dny
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D v 1.N.P. m2 633,7 1,11 703,4 12 6 dnů
Příčky POROTHERM P+D v 1.P.P. m2 149,8 0,48 71,9 3 3 dny
Výztuž sloupů 4.N.P. z betonářské oceli 10505 t 0,76 29,6 22,5 3 1 den
Bednění sloupů 4.N.P. - zřízení m2 81,2 0,7 56,8 4 2 dny
Beton sloupů a pilířů 4.N.P. železový C 25/30 m3 8,1 2,3 18,6 2 1 den
Bednění sloupů 4.N.P. -odstranění m2 81,2 0,3 24,4 3 1 den
Výztuž stěn a příček 4.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2,45 24,6 60,3 4 2 dny
Bednění stěn oboustranné 4.N.P. - zřízení m2 244,2 0,65 158,7 6 3 dny
Beton nosných stěn 4.N.P. železový C 25/30 m3 24,4 1,36 33,2 4 1 den
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Bednění stěn oboustranné 4.N.P. - odstranění m2 244,2 0,35 85,5 5 2 dny
Podpěrná konstr. stropu 4.N.P. - zřízení m2 585,4 0,47 275,1 9 3 dny
Bednění stropu deskového 4.N.P. -zřízení m2 585,4 0,65 380,5 9 5 dnů
Výztuž stropu 4.N.P. svařovanou sítí z drátů t 11,4 15,2 173,3 6 3 dny
Výztuž stropu 4.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2,18 26,6 58,0 3 2 dny
Strop deskový 4.N.P. ze železobetonu C 25/30 m3 128,8 0,98 126,2 7 2 dny
Bednění stropu deskového 4.N.P. - odstranění m2 585,4 0,17 99,5 5 2 dny
Podpěrná konstr. Stropu 4.N.P. - odstranění m2 585,4 0,16 93,7 5 2 dny
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D v 2.N.P. m2 443 1,11 491,7 9 6 dnů
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D v 1.N.P. m2 304,8 0,87 265,2 6 5 dnů
Výztuž sloupů 5.N.P. z betonářské oceli 10505 t 0,76 29,6 22,5 3 1 den
Bednění sloupů 5.N.P. - zřízení m2 81,2 0,7 56,8 4 2 dny
Beton sloupů a pilířů 5.N.P. železový C 25/30 m3 8,1 2,3 18,6 2 1 den
Bednění sloupů 5.N.P. -odstranění m2 81,2 0,3 24,4 3 1 den
Výztuž stěn a příček 5.N.P. z betonářské oceli 10505 t 1,97 24,6 48,5 4 2 dny
Bednění stěn oboustranné 5.N.P. - zřízení m2 194,6 0,65 126,5 6 2 dny
Beton nosných stěn 5.N.P. železový C 25/30 m3 19,5 1,36 26,5 3 1 den
Bednění stěn oboustranné 5.N.P. - odstranění m2 194,6 0,35 68,1 4 2 dny
Podpěrná konstr. stropu 5.N.P. - zřízení m2 575,6 0,47 270,5 9 3 dny
Bednění stropu deskového 5.N.P. -zřízení m2 575,6 0,65 374,1 9 4  dny
Výztuž stropu 5.N.P. svařovanou sítí z drátů t 11,46 15,2 174,2 6 3 dny
Výztuž stropu 5.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2,18 26,6 58,0 3 2 dny
Strop deskový 5.N.P. ze železobetonu C 25/30 m3 126,6 0,98 124,1 7 2 dny
Bednění stropu deskového 5.N.P. - odstranění m2 575,6 0,17 97,9 5 2 dny
Podpěrná konstr. Stropu 5.N.P. - odstranění m2 575,6 0,16 92,1 5 2 dny
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D v 3.N.P. m2 501,8 1,11 557,0 10 6 dnů
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D v 2.N.P. m2 30,6 0,87 26,6 2 1 den
Příčky POROTHERM P+D v 1.N.P. m2 208,6 0,48 100,1 3 4 dny
Výztuž sloupů 6.N.P. z betonářské oceli 10505 t 0,76 29,6 22,5 3 1 den
Bednění sloupů 6.N.P. - zřízení m2 81,2 0,7 56,8 4 2 dny
Beton sloupů a pilířů 6.N.P. železový C 25/30 m3 8,1 2,3 18,6 2 1 den
Bednění sloupů 6.N.P. -odstranění m2 81,2 0,3 24,4 3 1 den
Výztuž stěn a příček 6.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2,15 24,6 52,9 4 2 dny
Bednění stěn oboustranné 6.N.P. - zřízení m2 212,6 0,65 138,2 7 2 dny
Beton nosných stěn 6.N.P. železový C 25/30 m3 21,3 1,36 29,0 3 1 den
Bednění stěn oboustranné 6.N.P. - odstranění m2 212,6 0,35 74,4 4 2 dny
Podpěrná konstr. stropu 6.N.P. - zřízení m2 570,8 0,47 268,3 9 3 dny
Bednění stropu deskového 6.N.P. -zřízení m2 570,8 0,65 371,0 9 4 dny
Výztuž stropu 6.N.P. svařovanou sítí z drátů t 10,98 15,2 166,9 6 3 dny
Výztuž stropu 6.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2,1 26,6 55,9 3 2 dny
Strop deskový 6.N.P. ze železobetonu C 25/30 m3 125,6 0,98 123,1 7 2 dny
Bednění stropu deskového 6.N.P. - odstranění m2 570,8 0,17 97,0 5 2 dny
Podpěrná konstr. Stropu 6.N.P. - odstranění m2 570,8 0,16 91,3 5 2 dny
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D v 4.N.P. m2 412 1,11 457,3 9 5 dnů
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D v 3.N.P. m2 342,3 0,87 297,8 6 5 dnů
Příčky POROTHERM  P+D v 2.N.P. m2 665,1 0,48 319,2 12 3 dny
Výztuž sloupů 7.N.P. z betonářské oceli 10505 t 0,76 29,6 22,5 3 1 den
Bednění sloupů 7.N.P. - zřízení m2 81,2 0,7 56,8 4 2 dny
Beton sloupů a pilířů 7.N.P. železový C 25/30 m3 8,1 2,3 18,6 2 1 den
Bednění sloupů 7.N.P. -odstranění m2 81,2 0,3 24,4 3 1 den

 73



Vypracoval: Bc. Ondřej Mráček

Výztuž stěn a příček 7.N.P. z betonářské oceli 10505 t 2 24,6 49,2 4 2 dny
Bednění stěn oboustranné 7.N.P. - zřízení m2 197,4 0,65 128,3 7 2 dny
Beton nosných stěn 7.N.P. železový C 25/30 m3 19,7 1,36 26,8 3 1 den
Bednění stěn oboustranné 7.N.P. - odstranění m2 197,4 0,35 69,1 4 2 dny
Podpěrná konstr. stropu 7.N.P. - zřízení m2 532,6 0,47 250,3 9 3 dny
Bednění stropu deskového 7.N.P. -zřízení m2 532,6 0,65 346,2 9 4 dny
Výztuž stropu 7.N.P. svařovanou sítí z drátů t 10,2 15,2 155,0 6 3 dny
Výztuž stropu 7.N.P. z betonářské oceli 10505 t 1,93 26,6 51,3 3 2 dny
Strop deskový 7.N.P. ze železobetonu C 25/30 m3 117,2 0,98 114,9 6 2 dny
Bednění stropu deskového 7.N.P. - odstranění m2 532,6 0,17 90,5 5 2 dny
Podpěrná konstr. Stropu 7.N.P. - odstranění m2 532,6 0,16 85,2 5 2 dny
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D v 5.N.P. m2 310,76 1,11 344,9 9 4 dny
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D v 4.N.P. m2 179,1 0,87 155,8 6 3 dny
Příčky POROTHERM  P+D v 3.N.P. m2 492,6 0,48 236,4 12 2 dny
Výztuž sloupů 8.N.P. z betonářské oceli 10505 t 0,69 29,6 20,4 3 1 den
Bednění sloupů 8.N.P. - zřízení m2 72,2 0,7 50,5 3 2 dny
Beton sloupů a pilířů 8.N.P. železový C 25/30 m3 7,2 2,3 16,6 2 1 den
Bednění sloupů 8.N.P. -odstranění m2 72,2 0,3 21,7 3 1 den
Výztuž stěn a příček 8.N.P. z betonářské oceli 10505 t 1,75 24,6 43,1 3 2 dny
Bednění stěn oboustranné 8.N.P. - zřízení m2 173,1 0,65 112,5 6 2 dny
Beton nosných stěn 8.N.P. železový C 25/30 m3 17,3 1,36 23,5 3 1 den
Bednění stěn oboustranné 8.N.P. - odstranění m2 173,1 0,35 60,6 3 2 dny
Podpěrná konstr. stropu 8.N.P. - zřízení m2 524,8 0,47 246,7 9 3 dny
Bednění stropu deskového 8.N.P. -zřízení m2 524,8 0,65 341,1 9 4 dny
Výztuž stropu 8.N.P. svařovanou sítí z drátů t 10,08 15,2 153,2 6 3 dny
Výztuž stropu 8.N.P. z betonářské oceli 10505 t 1,91 26,6 50,8 3 2 dny
Strop deskový 8.N.P. ze železobetonu C 25/30 m3 115,5 0,98 113,2 6 2 dny
Bednění stropu deskového 8.N.P. - odstranění m2 524,8 0,17 89,2 5 2 dny
Podpěrná konstr. Stropu 8.N.P. - odstranění m2 524,8 0,16 84,0 5 2dny
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D v 6.N.P. m2 271,3 1,11 301,1 9 4 dny
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D v 5.N.P. m2 204,7 0,87 178,1 6 3 dny
Příčky POROTHERM  P+D v 4.N.P. m2 437,7 0,48 210,1 12 2 dny
Výztuž sloupů 9.N.P. z betonářské oceli 10505 t 0,6 29,6 17,8 3 1 den
Bednění sloupů 9.N.P. - zřízení m2 63,2 0,7 44,2 3 2 dny
Beton sloupů a pilířů 9.N.P. železový C 25/30 m3 6,3 2,3 14,5 2 1 den
Bednění sloupů 9.N.P. -odstranění m2 63,2 0,3 19,0 2 1 den
Výztuž stěn a příček 9.N.P. z betonářské oceli 10505 t 1,7 24,6 41,8 3 2 dny
Bednění stěn oboustranné 9.N.P. - zřízení m2 169,8 0,65 110,4 6 2 dny
Beton nosných stěn 9.N.P. železový C 25/30 m3 17 1,36 23,1 3 1 den
Bednění stěn oboustranné 9.N.P. - odstranění m2 169,8 0,35 59,4 3 2 dny
Podpěrná konstr. stropu 9.N.P. - zřízení m2 489,3 0,47 230,0 8 3 dny
Bednění stropu deskového 9.N.P. -zřízení m2 489,3 0,65 318,0 8 4 dny
Výztuž stropu 9.N.P. svařovanou sítí z drátů t 9,35 15,2 142,1 5 3 dny
Výztuž stropu 9.N.P. z betonářské oceli 10505 t 1,8 26,6 47,9 3 2 dny
Strop deskový 9.N.P. ze železobetonu C 25/30 m3 107,6 0,98 105,4 6 2 dny
Bednění stropu deskového 9.N.P. - odstranění m2 489,3 0,17 83,2 5 2 dny
Podpěrná konstr. Stropu 9.N.P. - odstranění m2 489,3 0,16 78,3 4 2 dny
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D v 7.N.P. m2 265,6 1,11 294,8 8 4 dny
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D v 6.N.P. m2 184,1 0,87 160,2 6 3 dny
Příčky POROTHERM  P+D v 5.N.P. m2 398,8 0,48 191,4 10 2 dny
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Zdivo POROTHERM 36,5 P+D v 8.N.P. m2 272,1 1,11 302,0 8 4 dny
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D v 7.N.P. m2 152,6 0,87 132,8 5 3 dny
Příčky POROTHERM  P+D v 6.N.P. m2 348,8 0,48 167,4 8 2 dny
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D v 9.N.P. m2 264,5 1,11 293,6 8 4 dny
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D v 8.N.P. m2 172,3 0,87 149,9 5 3 dny
Příčky POROTHERM  P+D v 7.N.P. m2 358,4 0,48 172,0 9 2 dny
Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D v 9.N.P. m2 142,4 0,87 123,9 5 3 dny
Příčky POROTHERM  P+D v 8.N.P. m2 355,8 0,48 170,8 9 2 dny
Příčky POROTHERM  P+D v 9.N.P. m2 286 0,48 137,3 9 2 dny
Zastřešení 17 dnů

Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů m2 1006,2 0,12 120,7 4 3 dny
Spádový polystyren EPS Stabil tl. 0-250 mm m3 106,2 0,87 92,4 5 2 dny
Polystyren extrudovaný tl. 140-160 mm m2 969 0,15 145,4 5 3 dny
Hydroizolace pro zelené střechy, ochran. textilie m2 1006,2 0,58 583,6 9 7 dnů
Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 42,5 1,84 78,2 4 2 dny
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Stavba:
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000005

Polyfunkční dům objekt č. 13

Polyfunkční dům objekt číslo 13. List č. 1Základní rozpočet

Datum tisku: 10.1.2013

Rozpočet: 0001 Rozpočet na zemní práce, spodní a horní stavbu

Limitka materiálů v nákupních cenách
Číslo MnožstvíMateriál Cena/MJ Cena celkemMJ

B tř.C25/30 PC kam. fr. do 22mm zpracov nad 100 589-32930 2 083,58960 2 430,00 5 063 122,73m3

Síť svařovaná d 8,0 oka 100/100 KY81313-90029.A 17 806,10637 145,12 2 584 022,16m2

Cihla Porotherm  36,5 P+D 36,5x24,7x23,8 cm  P 8596-13439.B 53 561,99041 37,60 2 013 930,84kus

Cihla Porotherm 25 AKU P+D 25x37,2x23,8 cm  P10596-13398 18 636,35200 77,60 1 446 180,92kus

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm589-53480 56,91525 17 500,00 996 016,88T

Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL tl. 140-160 283-75411 130,88300 5 400,00 706 768,20m3

Cihla Porotherm 11,5 P+D 11,5x49,7x23,8 cm  P8/10596-13386.B 21 637,87200 32,30 698 903,27kus

Malta zdicí 5 Cemix 011 5 MPa585-91508.A 254,75897 2 320,00 591 040,82T

Materiál lešeňový v používání605-95010 51,75130 9 400,00 486 462,21m3

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm589-53485 26,40895 17 500,00 462 156,63T

Bednění ISD - NOE strop h 20533-01110.A 6 963,00000 62,20 433 098,60m2

Beton C 30/37 frakce do 22 mm, XA3589-222985 181,35964 2 180,00 395 364,02m3

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 14 mm589-53482 22,39770 17 500,00 391 959,75T

Dveře balkonové plastové 1křídlové 100x220 cm OS611-43255 64,00000 5 999,00 383 936,00kus

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x2500xmm/593-407956 437,58000 843,00 368 879,94kus

Okno plastové 2dílné se sloupkem 250 x 150 cm 611-43140 34,00000 10 294,00 349 996,00kus

Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava533-01710.A 3 090,57500 110,80 342 435,71m2

Rameno schodišťové DZH  2900x1200x1400 mm593-72193 26,00000 12 400,00 322 400,00kus

Fólie hydroizolační střešní PVC Sarnafil G 410-15283-22131 1 157,10700 268,00 310 104,68m2

Beton tř. C 30/37 fr. do 22 velmi měkký S3589-222490 115,81670 2 441,00 282 708,56m3

Okno plastové 2dílné se sloupkem 200 x 170 cm 611-43131 24,00000 9 454,00 226 896,00kus

Okno plastové trojkřídlé 260 x 282 cm OS+O+OS bílé611-43869 10,00000 22 611,00 226 110,00kus

Cihla Porotherm 8 P+D 80x497x238 mm P 10596-13371 8 567,18400 25,10 215 036,32kus

B tř.C16/20 CEM I kam. fr.do 22mm zprac 60-100mm589-32605 90,67982 2 264,00 205 299,11m3

Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm312-10919 24,23878 6 750,00 163 611,791M

Malta zdicí jemná 5 Cemix 011j585-91506 65,10339 2 450,00 159 503,30T

Okno plastové jednodílné 100 x 170 cm P611-43040 51,00000 2 861,00 145 911,00kus

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 25 mm589-53493 8,08388 17 500,00 141 467,94T

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x3000xmm/593-407958 143,82000 958,00 137 779,56kus

Výztuž do betonu ocel BSt 500 S d 12 mm589-53340 7,23295 18 300,00 132 362,94T

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x2000xmm/593-407954 217,26000 581,00 126 228,06kus

Řezivo - prkna605-96001 23,79867 5 250,00 124 943,02m3

Okno plastové 2dílné se sloupkem 185 x 210 cm 611-43134 12,00000 10 311,00 123 732,00kus

Okno plastové jednodílné 100 x 150 cm P611-43035 45,00000 2 577,00 115 965,00kus

Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x3500xmm/593-407960 104,04000 1 108,00 115 276,32kus

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 32 mm589-53497 5,95655 17 500,00 104 239,54T

Bednění ISD - NOE stěn universal533-01100.A 1 507,40000 55,38 83 472,27m2

Cihla Porotherm 36,5 1/2 K P+D 36,5x12,5x23,8 P 10596-13441.B 3 084,32829 23,50 72 481,71kus

Řezivo - fošny, hranoly605-96002 13,02081 5 550,00 72 265,50m3

Okno plastové jednodílné 75 x 200 cm P611-43016 31,00000 2 285,00 70 835,00kus

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm589-53489 4,03080 17 500,00 70 539,00T

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Okno plastové jednodílné 75 x 150 cm P611-43015 37,00000 1 885,00 69 745,00kus

Okno plastové 2dílné se sloupkem 250 x 210 cm 611-43143 6,00000 11 244,00 67 464,00kus

Okno plastové jednodílné 100 x 200 cm P611-43045 20,00000 3 151,00 63 020,00kus

Podložka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m553-00120 2 254,22400 27,16 61 224,72kus

Kačírek praný frakce 16-32 mm583-33663 42 472,50000 1,40 59 461,50l

Štěrkodrtě frakce 0-63 A583-44197 235,48553 240,00 56 516,53T

Okno plastové 2dílné se sloupkem 185 x 150 cm 611-43122 6,00000 8 801,00 52 806,00kus

Trubka ocelová - pažnice I jakost 11559 267x7 mm146-52030 30,84750 1 650,00 50 898,38m

Textilie jutařská Arabeva 300 g/m2 šířka 200 cm673-90330 1 214,96235 38,40 46 654,55m

Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m562-81140 6 516,24800 6,90 44 962,11kus

Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml283-95201.A 328,64591 128,00 42 066,68kus

Drát vázací stavební měkký pozinkovaný156-96001 1 144,57737 34,50 39 487,92kg

Dveře balkonové plastové 2křídlové 300x300 cm 611-43262 3,00000 12 501,00 37 503,00kus

Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, jakost III.A052-13010 18,21521 1 907,00 34 736,40m3

Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm631-66780 560,70830 56,00 31 399,66m2

SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l245-51823.A 1 320,75950 22,00 29 056,71l

Okno plastové jednodílné 150 x 150 cm P611-43085 8,00000 3 533,00 28 264,00kus

Překlad keramický Porotherm 125x14,5x7,1 cm593-40727.A 142,80000 168,00 23 990,40kus

Voda pitná - vodné082-11320 709,81516 33,46 23 750,42m3

Překlad keramický Porotherm 150x14,5x7,1 cm593-40728.A 114,24000 202,00 23 076,48kus

Okno plastové jednodílné 200 x 75 cm P611-43080 6,00000 2 958,00 17 748,00kus

Fólie JUTAFOL N 110 standard parozábrana673-52295 1 076,61260 16,00 17 225,80m2

Ucpávka těsnicí f lexibilní d 22 mm gumová533-01755.A 7 143,84000 2,08 14 859,19kus

Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m533-01750.A 2 008,67700 6,90 13 859,87m

Dveře balkonové plastové 1křídlové 125x300 cm OS611-43258 2,00000 6 914,00 13 828,00kus

Hřebíky stavební  02 2810  1x20314-96001 206,93580 50,00 10 346,79kg

Překlad keramický Porotherm 200x14,5x7,1 cm593-40730.A 36,72000 275,00 10 098,00kus

Překlad keramický Porotherm 125x11,5x7,1 cm593-40714.A 65,28000 153,00 9 987,84kus

Překlad keramický Porotherm 150x11,5x7,1 cm593-40715.A 40,80000 187,00 7 629,60kus

Páska spojovací JUTAFOL SP1 1 mm x 15 mm x 45 m673-52411 26,86501 283,50 7 616,23kus

Podložka distanční pro svisl výzt kolečko kód 2130562-81160 3 388,42800 1,80 6 099,17kus

Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm605-15200 0,97200 5 778,00 5 616,22m3

Vrták talířový GAT d 610411-95012 0,02742 172 610,00 4 732,97kus

Okno plastové jednodílné 60 x 210 cm P611-43017 2,00000 2 285,00 4 570,00kus

Podložka distanční betonová Motyl kód 6921592-13246 1 704,92400 2,30 3 921,33kus

Překlad keramický Porotherm 200x11,5x7,1 cm593-40717.A 13,26000 257,00 3 407,82kus

Malta zdicí 10 Cemix 021585-91512.A 1,09515 2 500,00 2 737,88T

MC - 25 styková, kamenivo frakce do 4 mm589-12602 0,86320 2 835,00 2 447,17m3

Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16605-12540 0,16200 4 650,00 753,30m3

Drát tažený matný 11343  D 1,60 mm156-12555 15,93000 26,10 415,77kg

Hřebík kolářský 022820 d 1,8 x 40 mm314-12054 4,57300 47,20 215,85kg

22 507 644,51

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Technologický předpis pro izolace proti zemní vlhkosti 

 

1. Obecné informace o stavbě 

Předmětem projektu je výstavba Polyfunkčního domu č. 13 v lokalitě Tabulový Vrch 
v Olomouci v katastrálním území Nová ulice. Jedná se o devítipatrový, podsklepený objekt, 
který je řešen jako kombinace komerčních ploch (v 1 NP, 2 NP a 3 NP) a obytných podlaží 
v 3 NP až 9 NP s konstrukční výškou podlaží 4,45 m v 1NP, 3,38 m v 2-3 NP a 3,04 m v 4-9 
NP. Půdorysný rozměr objektu je 60,0 x 23,0 metru, výška objektu v nejvyšším místě je 30,1 
metru.  

Základním architektonickým motivem budovy jsou prostorné, ustupující terasy, které 
jsou vytvořeny kombinací ustupující hmoty objektu a zapuštěnými lodžiemi. Terasy jsou 
umístěny kaskádovitě a ustupují na jihovýchodní fasádě s výškou budovy. Hmota domu je po 
stranách snížena aby mohla navazovat na okolní budovy. 

Zemní práce budou provedeny ve formě jednoduchého, paženého výkopu. Prohlubně 
pro výtahové šachty budou provedeny formou paženého výkopu. Vzhledem k charakteru 
objektu (nerovnoměrné zatížení sloupů – ustupující kaskády) a geologickým podmínkám je 
objekt založen na předrážených, železobetonových pilotách Franki průměru Ø520 mm a Ø560 
mm, které podpírají základové železobetonové patky. 

Z konstrukčního hlediska je objekt řešen jako železobetonový monolitický skelet 
v modulové síti sloupu 5,5 x 6,0 m. Železobetonové monolitické sloupy jsou v profilech 
50/60, 50/50 a 40/40. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou deskou 
tloušťky 220 mm s rovným podhledem. Na stropní konstrukce se položí tepelná a zvuková 
izolace a jako nášlapná vrstva budou použity plovoucí podlahy nebo dlažba. Obvodové zdivo 
je řešeno jako klasický vyzdívaný obvodový plášť ze zdiva POROTHERM 36,5 P + D 
s tepelnou izolací tloušťky 100 mm. Vnitřní mezibytové a bytové příčky jsou navrženy jako 
zděné o síle 250, 100 a 150 mm. Okna jsou navržena plastová s izolačními dvojskly. 
Konstrukce klempířské budou provedeny z titanzinkového plechu. Střecha je navržena 
plochá. Schodiště jsou dvouramenné prefabrikované s KV = 3040 milimetru a šířkou ramen 
1200 milimetru. Na území jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě s dostačující kapacitou pro 
potřeby objektu. 

Předmětem tohoto technologického předpisu je popis provádění vodorovné a svislé 
izolace spodní stavby polyfunkčního domu proti zemní vlhkosti. Tento předpis řeší dopravu a 
uskladnění materiálu na staveništi, personální a strojní obsazení během etapy, požadované 
kontroly na kvalitu a jakost provedených prací a konstrukcí a bezpečnost práce během 
provádění hydroizolace spodní stavby. 
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Bentonitové rohože EUROBENT CS 

Bentonitové rohože EUROBENT CS jsou moderním a vysoce účinným tipem 
izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, který se skládá ze dvou optimálně se doplňujících 
těsnících komponentů. První vrstvu, která se pokládá na podkladní beton, tvoří PEHD fólie 
z polyetylenu o vysoké hustotě tloušťky 1 mm. Na tuto vrstvu se klade druhá část izolací 
z bentonitové rohože. Bentonitová rohož se skládá z tkané a netkané polypropylenové 
geotextilie, mezi kterými je uzavřen granulát bentonitu sodného. Těsnící schopnost bentonitu 
je využita pouze tehdy, když dojde k poškození PE-fólie. Z důvodů prosakující vody dochází 
k bobtnání bentonitu a vytváření vysoce těsnící vrstvy, která utěsní stavební dílo. 

Tímto tipem budou provedeny vodorovné i svislé izolace stavby proti zemní 
vlhkosti. 

 

Obr. 1.1 Skladba rohože   

EUROBE�T CS 

1. PEHD fólie 

2c. �etkaná geotextílie  

2b. Bentonit sodný 

2a. Tkaná geotextílie 

 

2. Materiál 

2.1. Použitý materiál 

Pro danou činnost budou použity pouze bentonitové rohože, PEHD fólie a materiál 
pro ukotvení rohoží (nýty a roznášecí podložky). K ochránění již položených rohoží 
EUROBENT CS při armování základové desky budou použity roznášecí desky ze sololitu. 

 

PEHD fólie:               1369 m2 

Bentonitová rohož:    1191 m2 

Sololitové desky:       780 m2 
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2.2. Skladování materiálu 

Materiál musí být skladován dle projektové dokumentace na suché, odvodněné a 
zpevněné ploše, aby nedošlo k znehodnocení. 

Rohože i fólie budou na skládce uloženy na podkladky z dřevěných trámů tak, aby 
nedošlo během skladování k jejich zbytečnému zamokření. Rohože budou skladovány 
v rolích průměru 0,5 m a délky 16 m ve vrstvách na sobě. Maximálně však na sebe mohou být 
uloženy čtyři role. 

 

2.3. Doprava mimostaveništní 

Bentonitové rohože budou na stavbu dodávány v rolích šíře 5 m a délky 16 m. Každá 
taková role bude po obvodu zabalena do UV odolné fólie a její hmotnost bude cca 400 kg. 
PEHD fólie jsou dodávány v rolích průměru 0,5 m a délky 10 m. K dopravě na stavbu bude 
využit kamion s návěsem. Ke složení bude použit kolový nakladač Caterpillar s ocelovými 
vidlemi. Dopravu bentonitových rohoží a PEHD fólií zajišťuje subdodavatel stavby firma 
Lineko s.r.o. 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3.1. Role bentonitové rohože 

 

 

2.4. Doprava vnitrostaveništní 

Vzhledem k vysoké hmotnosti jednotlivých rolí rohože EUROBENT CS (cca 400 
kg) i rolí PEHD fólie bude k dopravě ze skládky na místo uložení (dno stavební jámy) použit 
kolový nakladač Caterpillar s paletovými vidlemi. Až při samotném ukládání rohoží na 
podkladní beton a obvodové, železobetonové stěny v 1.P.P. bude s rohožemi manipulováno 
ručně. 
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3. Převzetí pracoviště 

Pro převzetí pracoviště musí být hotovy všechny předešlé zemní práce. Zemní práce 
budou provedeny ve formě jednoduchého, paženého výkopu pro stavební jámu a prohlubně 
pro dojezdy výtahů. Dále budou provedeny výkopy pro minimální počet základových pasů a 
pro základové patky. Provedeno již bude také 99 kusů ražených FRANKI pilot a základové 
železobetonové patky a pasy. 

Na podsyp ze štěrkodrti na dně stavební jámy se provede podkladní beton tloušťky 
0,1 m. Podkladní beton musí být rovný bez ostrých výstupků nad 5 mm. Povrch betonu musí 
být před převzetím a samotnou pokládkou čistý, vymetený bez bláta, kamenů, povrchové 
vody (kaluží, stojaté vody, sněhu) nebo jiných nečistot. Ostré hrany a venkovní rohy je nutno 
zkosit pod úhlem 45° tak, aby byla vytvořena plocha minimální šíře 3,0 cm. Bude provedeno 
bednění základové desky po obvodu. 

Prostor, ve kterém probíhá montáž hydroizolace, bude pro jiné dodavatele až do 
předání části díla objednateli uzavřen. O jednotlivých převzetích budou sepsány protokoly a 
provedeny záznamy do stavebního deníku. 

 

4.  Pracovní podmínky 

4.1. Předešlá činnost 

Před zahájením prací na vodorovných izolacích musí být dokončeny veškeré práce 
na Franki pilotách, základových patkách, základových pasech a bude dodržena technologická 
přestávka. Dále bude provedeno bednění základové desky.  

Před zahájením svislých hydroizolací bude provedena základová deska a obvodové, 
železobetonové stěny v 1.P.P. Bude dodržena požadovaná technologická pauza. O všech 
činnostech musí být veden zápis ve stavebním deníku. 

 

4.2. Připravenost 

Vzhledem k předcházejícím pracem na stavbě bude již staveniště rozděleno na 
oblasti pracovní, skladovací a sociální. Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení 
staveniště a bude již obsahovat všechny v něm uvedené položky včetně rozvodu sítí. 

Vjezd na staveniště bude umožněn po stávajících komunikacích z ulice Okružní a Na 
Tabulovém vrchu. Staveniště bude oploceno proti přístupu nepovolaných osob mobilním 
plotem výšky 2 metry. Plot bude u vjezdů opatřen uzamykatelnými bránami. Pro potřebu 
stavby budou připraveny KOMA kontejnery (šatny, hygienické zařízení, sklady, kanceláře) 
dle projektu Zařízení staveniště. K zajištění vody bude využito vodovodní přípojky napojené 
na nově zbudovaný vodovodní řad. Zásobování energií po dobu výstavby bude řešeno 
napojením na stávající trafostanici a rozvedením přípojek NN po ploše staveniště ke 
staveništním rozvaděčům. 
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4.3. Instruktáž pracovníků 

Před zahájením jednotlivých úkonů proběhne instruktáž pracovníků, kterou zajišťuje 
dodavatel stavby. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník 
potvrdí svým podpisem. Instruktáž bude zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

5. Personální obsazení 

1 x řidič kolového nakladače 

3 x izolatér 
2 x pomocný dělník 
2 x THP 

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

6.1. Strojní sestava                                      

kolový nakladač Caterpillar 

viz část Stavební stroje 

 

6.2. Použité nářadí a montážní pomůcky 

nivelační přístroj, horkovzdušné pistole, smetáky, tesařská kladiva, vodováha, 

ocelové pásmo, škrabáky, hladítka, zednická lžíce, kombinační kleště 

 

7. Pracovní postup 

7.1. Pokládka vodorovné izolace proti zemní vlhkosti 

7.2. Pokládka svislé izolace proti zemní vlhkosti 

 

7.1. Pokládka vodorovné izolace proti zemní vlhkosti 

Před samotnou pokládkou izolace je zapotřebí zamezit přístupu vody do míst 
položení izolace (do bednění základové desky). Pokládka izolace smí probíhat pouze za 
nedeštivého počasí. V blízkosti místa pokládky se zřítí suché a rovné místo pro přípravu pásů. 
Podkladní beton musí být rovný a upravený. viz bod 3. Převzetí pracoviště 
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1. Na předem připraveném místě v blízkosti pokládky se připraví pásy PEHD fólie šířky 
5 m a požadované délky. 

2. Tyto pásy se začnou klást do bednění na podkladní beton. Postupuje se z jednoho rohu 
bednění podél okraje bednění do protějšího rohu. Pásy PEHD fólie se přes sebe 
překládají s 50 mm přesahem. Pásy po obvodu bednění se umisťují s volným koncem 
délky 220 mm, který bude následně svisle vytažen po bednění základové desky. 

3. Po rozmístění pásů v celé ploše budoucí základové desky proběhne jejich svaření. 
Jelikož se bude jednat o dlouhé rovné úseky, svaření proběhne formou dvojitého svaru 
šířky 50 mm. Svary se budou provádět pomocí horkovzdušných pistolí. 

4. Proběhne tlaková zkouška těsnosti svarů pomocí zkušební jehly s manometrem. 
5. Pokud svary vyhoví, následuje pokládka bentonitových rohoží. Na předem určeném 

místě se připraví pásy rohože šířky 5 m a potřebné délky. 
6. Pásy se budou klást na již zhotovenou izolaci z PEHD fólie. Průběh pokládky rohoží 

je stejný jako u PEHD fólií, jen se přes sebe překládají s přesahem 100 mm. 
7. Okraje bentonitových rohoží jsou prosypány bentonitovým práškem v šíři 100 mm a 

spojeny svařením tak, aby nedošlo k zatečení betonové směsi mezi vrstvy bentonitové 
rohože při samotné betonáži základové desky. 

8. Na konec dojde k svislému vytažení volných konců PEHD fólie a bentonitové rohože 
(220 mm) na bednění základové desky. Rohože a fólie se ukotví pomoci nástřelových 
spojek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7.1.1. Pokládka vodorovné izolace z rohože EUROBE�T  CS. 
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Obr.7.1.2. Spoj dvojitým svarem na vodorovné ploše 

 

7.2. Pokládka svislé izolace proti zemní vlhkosti 

Pokládka izolace smí probíhat pouze za nedeštivého počasí. V blízkosti místa 
pokládky se zřítí suché a rovné místo pro přípravu pásů. Povrch železobetonových, 
obvodových stěn musí být rovný a upravený. viz bod 3. Převzetí pracoviště. Před zahájením 
svislých hydroizolací bude provedena základová deska a obvodové, železobetonové stěny v 
1.P.P. Bude dodržena požadovaná technologická pauza. 

 
1. Na předem připraveném místě v blízkosti pokládky se připraví pásy bentonitové 

rohože šířky 5 m a požadované délky. 
2. Tyto pásy se začnou kotvit k obvodovým stěnám rozpěrnými nýty ø 6 mm s roznášecí 

podložkou velikosti 3 mm. Kotví se pouze v horním okraji rohože s roztečí zhruba 1 
m. Při kotvení rohoží se postupuje z jednoho rohu obvodové stěny do protějšího rohu. 
Pásy bentonitových rohoží se opět překládají s přesahem 100 mm.  

3. Po ukotvení rohoží po celé ploše obvodových stěn se okraje rohoží promažou 
bentonitovou pastou a následně spojí pomocí dvojitého svaru. Svar se provede 
použitím horkovzdušných pistolí 

4. Na takto zhotovené rohože se provede pokládka PEHD fólie. Předem připravené pásy 
PEHD fólie se budou klást na ukotvené rohože. Jejich spojení bude provedeno 
přilepením PEHD hydroizolační fólie k bentonitové rohoži pomocí speciálního 
lepidla. PEHD fólie se přes sebe umisťují s přesahem 50 mm. 
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5. Provede se dvojitý svar PEHD fólie šířky 50 mm a tlaková zkouška těsnosti svarů 
pomocí zkušební jehly s manometrem. 

6. Nakonec se provede napojení dolního okraje svislé hydroizolace na vytaženou část 
vodorovné hydroizolace. Spoj se provede natavením pomocí horkovzdušné pistole. 

7. Z důvodu ochrany svislé hydroizolace se na PEHD fólii přiloží nenasákavý polystyren 
styrodur a provede se zpětný zásyp. 

 

Obr. 7.2.1. Pokládka svislé izolace z rohože EUROBE�T  CS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2.2. Přechod vodorovné hydroizolace na svislou 



 
87 

 

8. Jakost a kontrola 

8.1. Vstupní kontrola 

V rámci vstupní kontroly bude provedena kontrola dodaného materiálu a jeho 
uskladnění na stavbě. Kontroluje se množství dodaného materiálu a jeho kvalita. Materiál 
musí být čistý a neporušený. Dále bude provedena kontrola vodorovných a svislých 
podkladních ploch. Podkladní beton a betonové stěny musí být před převzetím a samotnou 
pokládkou čisté, vymetené bez bláta, kamenů, povrchové vody (kaluží, stojaté vody, sněhu) 
nebo jiných nečistot. Ostré hrany a venkovní rohy je nutno zkosit pod úhlem 45° tak, aby byla 
vytvořena plocha minimální šíře 3,0 cm. Bude se jednat o kontroly vizuální. O kontrole 
pracoviště a jednotlivých přejímkách materiálu bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Všechny dodací listy zůstanou archivovány. 
 

8.2. Mezioperační kontrola 

Stavbyvedoucí zkontroluje překrytí PEHD fólie a bentonitových rohoží. U fólie se 
před svařováním provede vizuální kontrola celistvosti a neporušenosti. Dále se před 
započetím svařování provedena zkouška na odlup. Po svaření se provede vizuální kontrola 
kvality svaru. Svár musí být rovný, plynulý, bez propálených a nakrčených míst. Bude také 
provedena tlaková zkouška těsnosti svarů pomocí zkušební jehly s manometrem.  

U rohoží se provede vizuální kontrola celistvosti a neporušenosti. U vodorovných 
rohoží se provede kontrola prosypání u svislých promazání okrajů. Po svaření se provede 
vizuální kontrola kvality svaru. Svár musí být rovný, plynulý, bez propálených a nakrčených 
míst.  

Průběh výstavby bude postupně zaznamenáván zápisem do stavebního deníku, který 
bude později sloužit investorovi při výstupní kontrole. 

 

8.3. Výstupní kontrola 

Po dokončení izolací se provede kontrola zvlnění. Velikost zvlnění před pokládkou 
výztuže musí být do 50 mm. Provede se výsledná kontrola neporušenosti vodorovné izolace 
před betonáží a svislé izolace před zpětným zasypáním. Dále se zkontroluje provedení svarů 
při přechodu vodorovné izolace na svislou. V případě nedostatků musí být popsán způsob 
nápravy. 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci podle vyhlášky 591/2006 sb. Dále bude dodržováno 
nařízení vlády číslo 362/2005 Sb. Bude proveden zápis o školení BOZP,jehož absolvování 
každý pracovník potvrdí svým podpisem. Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se 
musí použít ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba. 

 

9ařízení vlády číslo 591/2006 Sb – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 

Příloha č.3 k nařízení vlády č. 591/2006Sb 

I.        Skladování a manipulace s materiálem 

XIII.   Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 

9ařízení vlády číslo 362/2005Sb – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

Příloha  k nařízení vlády č. 362/2005Sb 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

 

 

10. Ekologie 

Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. a č. 381/2001 
Sb. Na staveniště je nutné umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu výstavby 
vznikne. Dále je nutné dodržet, aby v průběhu výstavby nebylo negativně ovlivněno životní 
prostředí. Na stavbě budou vznikat odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, odpady ze 
svařování ocelové výztuže, odpadní obaly a stavební odpad jako beton apod. 
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Životní prostředí během stavby nebude nijak ohroženo. Nebude docházet k žádnému 
vážnému znečišťování ovzduší ani spodních vod. Musí být stále udržovaná čistá komunikace 
a automobily odjíždějící ze stavby musí být očištěny. Pracovní doba je od 7:00 – 17:30 hod. 

 

Legenda kategorie odpadu:           Legenda likvidace odpadu: 

O…. ostatní odpad                          A….. bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou 

kategorii odpadu 

9…. nebezpečný odpad                   B….. bude odevzdáno do sběrných surovin 

                                                                   C….. bude předáno k recyklaci 

 

Kod 

odpadu 
9ázev odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Likvid. 

odpadu 

120113 odpady ze svařování N A 

150102 plastové obaly PVC O C 

200301 směsný komunální odpad O A 

80409 
odpadní lepidla a těsnící materiály 
obsahující organická rozpouštědla 

N A 

 

 

11. Použité zdroje 

http://www.lineko.cz/cs/c/ 

http://www.fatrafol.cz 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na   bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 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 
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Technologický předpis pro železobetonové monolitické 

konstrukce 

 

1  Obecné informace o stavbě 

Předmětem projektu je výstavba Polyfunkčního domu č. 13 v lokalitě Tabulový Vrch 
v Olomouci v katastrálním území Nová ulice. Jedná se o devítipatrový, podsklepený objekt, 
který je řešen jako kombinace komerčních ploch (v 1 NP, 2 NP a 3 NP) a obytných podlaží 
v 3 NP až 9 NP s konstrukční výškou podlaží 4,45 m v 1NP, 3,38 m v 2-3 NP a 3,04 m v 4-9 
NP. Půdorysný rozměr objektu je 60,0 x 23,0 metru, výška objektu v nejvyšším místě je 30,1 
metru.  

Základním architektonickým motivem budovy jsou prostorné, ustupující terasy, které 
jsou vytvořeny kombinací ustupující hmoty objektu a zapuštěnými lodžiemi. Terasy jsou 
umístěny kaskádovitě a ustupují na jihovýchodní fasádě s výškou budovy. Hmota domu je po 
stranách snížena aby mohla navazovat na okolní budovy. 

Zemní práce budou provedeny ve formě jednoduchého, paženého výkopu. Prohlubně 
pro výtahové šachty budou provedeny formou paženého výkopu. Vzhledem k charakteru 
objektu (nerovnoměrné zatížení sloupů – ustupující kaskády) a geologickým podmínkám je 
objekt založen na předrážených, betonových pilotách Franki průměru Ø520 mm a Ø560 mm, 
které podpírají základové železobetonové patky. 

Z konstrukčního hlediska je objekt řešen jako železobetonový monolitický skelet 
v modulové síti sloupu 5,5 x 6,0 m. Železobetonové monolitické sloupy jsou v profilech 
50/60, 50/50 a 40/40. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou deskou 
tloušťky 220 mm s rovným podhledem. Na stropní konstrukce se položí tepelná a zvuková 
izolace a jako nášlapná vrstva budou použity plovoucí podlahy nebo dlažba. Obvodové zdivo 
je řešeno jako klasický vyzdívaný obvodový plášť ze zdiva POROTHERM 36,5 P + D 
s tepelnou izolací tloušťky 100 mm.Vnitřní mezibytové a bytové příčky jsou navrženy jako 
zděné o síle 250, 100 a 150 mm. Okna jsou navržena plastová s izolačními dvojskly. Dveře 
jsou navrženy dřevěné do dřevěných zárubní. Konstrukce klempířské budou provedeny 
z titanzinkového plechu. Střecha je navržena plochá. Schodiště jsou dvouramenné 
prefabrikované s KV = 3040 milimetru a šířkou ramen 1200 milimetru. Na území jsou 
přivedeny veškeré inženýrské sítě s dostačující kapacitou pro potřeby objektu. 

Předmětem tohoto technologického předpisu je popis monolitických železobetonových 
konstrukcí (nosné skeletové konstrukci s osovou sítí sloupů 5,0 x 6,0 metrů a stropních 
konstrukcí).  Tento předpis platí pro bednění, ukládání výztuže, ukládání a zhutňování betonu, 
ošetřování a kontrolu zhotovených konstrukcí. Předpokládá se, že základové konstrukce jsou 
již provedeny. 
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Sloupy 

 Sloupy jsou v daném objektu uvažovány čtvercové, monolitické, železobetonové o 
rozměrech 500 x 600 mm, 500 x 500 mm a 400 x 400 mm. Jsou uloženy na železobetonové 
základové patky, které přenášejí zatížení od vodorovných a svislých konstrukcí objektu do 
pilot a základové zeminy. Svislé konstrukce se budou bednit sloupovým systémovým 
bedněním DOKA KS Xlife. Na výztuž sloupů budou použity armokoše z oceli 10505. Použitá 
betonová směs bude třídy C25/30. 

 

Stropní desky 

Stropní desky ve všech podlažích jsou navrženy jako monolitické, bezhřibové  
tloušťky 220 mm. Deska je podporována čtvercovými sloupy. Vodorovné konstrukce se 
budou bednit stropním bedněním PERI skydeck, bednící plocha bude provedena 
z hliníkových panelů. Na výztuž stropů bude použita ocel 10505 a Kari sítě o rozměru oka 
100x100 mm z drátu o průměru 8 milimetru. Použitá betonová směs bude třídy C25/30. 

Železobetonová stropní konstrukce bude prováděna vždy až po zhotovení sloupů 
daného podlaží a dostatečné technologické pauze. 

 

2 Materiál 

2.1 Použitý materiál 

Bednění (Pro bednění všech konstrukcí bude použito výhradně systémového bednění 
firem Peri a Doka), pomocné stavební konstrukce (lešení, žebříky), betonová směs, výztuž, 
ošetřovací voda a další materiály pro výrobu a ošetřování betonové konstrukce. 

 

Beton                                                                       třída betonu                       množství [m3]                     

Svislé konstrukce (sloupy)      C 25/30                                    170,4 

Stropní konstrukce                  C 25/30                                  1531,9 

 

Výztuž  10 505:        39,1 t 

Kari sítě:                135,1 t     
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Bednění KS Xlife: 48 x Rámový prvek KS Xlife 3,3m,  80 x Rámový prvek KS Xlife 1,2m, 
160 x Rámový prvek KS Xlife 0,9m, 120 x Spojovací hák KS, 120 x Kotevní matka, 80 x 
Závěsný kruh, 120 x Hlava opěry, 60 x opěra bednění 340, 160 x Ochranná lišta KS, 20 x 
Plošina sloupu KS 

Bednění Skydeck: 867 x Panel SDP, 381 x Podelny nosnik SLT 225, 568 x Padaci hlava SFK, 
135 x Pevna hlava SSK, 197 x Kryci lišta SAL 

 

2.2 Skladování materiálu  

 Materiál musí být skladován dle projektové dokumentace na suché, odvodněné a 
zpevněné ploše, aby nedošlo k znehodnocení.  

Výztuž - Výztuž bude skladována na dřevěné hranoly na zpevněné ploše, aby nedošlo 
k zablácení nebo k jinému znehodnocení výztuže. Jednotlivé prvky budou skladovány 
odděleně podle druhů a průměrů prutů. Všechny skladované prvky budou na skládce řádně 
označeny identifikačními štítky. Kari sítě budou uloženy na dřevěné hranoly na zpevněné 
ploše 

 Bednění –Stropní panely SDP a nosníky SLT budou uloženy do palet SD dodaných společně 
s bedněním Skydeck (viz Obr. 2.2.1.) a uloženy na zpevněné ploše skládky materiálu. Palety 
se musí proti účinkům větru zajistit popruhy (viz Obr. 2.2.2.). Rámové prvky KS Xlife budou 
skladovány na dřevěných hranolech 150 x1 50 mm na zpevněné ploše skládky materiálu. 
Padací hlavy SFK, pevné hlavy SSK, krycí lišty, trojnožky, opěry bednění a další spojovací 
materiál budou uloženy v kovových koších k tomu určených. 

 

 

 

Obr. 2.2.1 Skladování SLT nosníků                             Obr. 2.2.2 Stropní panely zajištěné popruhy 
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2.3 Doprava mimostaveništní  

Čerstvá betonová směs bude dopravována autodomíchávači  Stetter  z betonárky 
v Hněvotíně 431 vzdálené 5,4 kilometru. Doba přepravy betonové směsi z betonárky na 
stavbu bude cca 10 minut. Systémové bednění společně s podpěrným lešením bude dopraveno 
kamionem s návěsem. Výztuž bude dopravena z ocelárny na ulici Balcárkova vzdálené 1,0 
kilometru taktéž kamionem s návěsem. Doba přepravy výztuže z armovny na stavbu bude 
méně než 5 minut.  Ke složení bednění a armatury z kamionu bude využit věžový jeřáb MB 
1030.1. 

 

2.4 Doprava vnitrostaveništní  

Výztuž a bednění budou po staveništi přepravovány pomocí staveništního jeřábu MB 
1030.1 (nosnost jeřábu, dosah a výška zdvihu viz strojní sestava) nebo ručně.  Beton bude lit 
z domíchávače do autočerpadla a tímto potom rozmísťován po stavbě tak, aby nebyla 
překročena výška shozu 1,5m. Sloupy budou betonovány z násypného koše zavěšeného na 
jeřábu. Opět nesmí být překročena výška shozu 1,5m. 

 

3 Převzetí pracoviště 

Pro převzetí pracoviště musí být hotovy všechny předešlé zemní práce. Zemní práce 
budou provedeny ve formě jednoduchého, paženého výkopu pro stavební jámu. Prohlubně pro 
výtahové šachty budou provedeny formou paženého výkopu. Dále budou provedeny výkopy 
pro minimální počet základových pasů a pro základové patky. 

 Před započetím armování sloupů v 1P.P. musí být provedeny všechny základové 
konstrukce (piloty, patky, pasy a základová deska a bude dodržena technologická přestávka). 
Hlava pilot bude betonována do předem připraveného bednění a musí být upravena tak, aby 
zde byl zdravý beton bez nečistot. Je důležité, aby byla dodržena rovinatost horní plochy 
hlavy piloty. Základová patka bude prováděna přímo na hlavu piloty. Základová deska bude 
provedena z vodostavebního betonu C 30/37 v tloušťce 220 mm. Provádění pilot a požadavky 
na přesnost provedení se budou řídit podle příslušných norem a předpisů (ČSN EN 12699 – 
Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty). 

O jednotlivých převzetích budou sepsány protokoly a provedeny záznamy do 
stavebního deníku. 
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4 Pracovní podmínky 

4.1 Předešlá činnost  

Před zahájením prací na nosných, železobetonových sloupech v 1P.P. musí být 
dokončeny veškeré práce na Franki pilotách, základových patkách, základových pasech a 
základové desce a bude dodržena technologická přestávka. Musí být veden zápis ve 
stavebním deníku. 

4.2 Připravenost  

Vzhledem k předcházejícím pracem na stavbě bude již staveniště rozděleno na 
oblasti pracovní, skladovací a sociální. Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení 
staveniště a bude již obsahovat všechny v něm uvedené položky včetně rozvodu sítí. 

 Vjezd na staveniště bude umožněn po stávajících komunikacích z ulice Okružní a Na 
Tabulovém vrchu. Staveniště bude oploceno proti přístupu nepovolaných osob mobilním 
plotem výšky 2 metry. Plot bude u vjezdů opatřen uzamykatelnými bránami. Pro potřebu 
stavby budou připraveny KOMA kontejnery (šatny, hygienické zařízení, sklady, kanceláře) 
dle projektu Zařízení staveniště. K zajištění vody bude využito vodovodní přípojky napojené 
na nově zbudovaný vodovodní řad. Zásobování energií po dobu výstavby bude řešeno 
napojením na stávající trafostanici a rozvedením přípojek NN po ploše staveniště ke 
staveništním rozvaděčům. 
         

4.3 Instruktáž pracovníků 

 Před zahájením jednotlivých úkonů proběhne instruktáž pracovníků, kterou zajišťuje 
dodavatel. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí 
svým podpisem. Instruktáž bude zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

5 Personální obsazení 

1 x obsluha čerpadla Schwing 

2 x řidič autodomíchávače                          

1 x obsluha věžového jeřábu MB                  
10 x železář 
16 x tesař 
5 x stavební dělník 
3 x pomocný dělník 
2 x THP 
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6 Stroje a pracovní pomůcky 

6.1 Strojní sestava                                      

1 x věžový jeřáb MB 1030.1                              
2 x domíchávač betonu Stetter                      
1 x autočerpadlo Schwing,  
4 x ponorný vibrátor Wacker                                        

viz. část Stavební stroje 

6.2 Použité nářadí a montážní pomůcky 

nástroje pro úpravu bednění (pily, kladiva), nivelační přístroj, lopaty, smetáky, 
tesařská kladiva, pákové kleště, vodováha, ocelové pásmo, kombinační kleště, vázací kleště 
KNIPEX, hrábě, svářecí inventor, vrtačky, aku šroubováky, kmitací pily 

 

7 Pracovní postup 

7.1 Bednění  

7.2 Armování 

7.3 Zpracování betonové směsi a postup betonování 

7.4 Ošetřování betonu 

7.5 Odbedňování a opravy vad konstrukce 

 

7.1 Bednění   

 Nezbytným předpokladem k zahájení bednících prací je příprava stabilního podkladu, 
který musí mít dostatečnou pevnost a musí být zbaven zbytků mechanických nečistot. 
Podklad musí být pevný a rovný dle normy. Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru 
až do jeho zatvrdnutí.  

Bednění a spoje mezi bednícími dílci musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě 
jemných částic. Pro bednění všech konstrukcí bude použito výhradně systémového bednění 
firmy Doka a Peri. U systémových bednění je nutné zaškolení pracovníků pro daný systém 
bednění a dodržení technologického postupu. 
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Bednění sloupů pomocí bednění KS Xlife 

Než započneme s bedněním sloupů, musí být již provedeno armování sloupů. 

1. Na zemi smontujeme panely KS Xlife 1,2 x 0,8 m a KS Xlife 0,9 x 0,8m. Prvky 
spojíme šroubem nástavby KS a zajistíme závlačkou. K takto smontovanému panelu stejným 
způsobem připojíme druhý panel KS Xlife 0,9 x 0,8m. Takto složený panel bude mít námi 
požadované rozměry 3 x 0,8 metru (ve 4 – 9 NP). Pro bednění sloupů v 1 NP budou použity 
panely KS Xlife 3,3 x 0,8m a KS Xlife  1,2 x 0,8 m. Oba panely opět spojíme pomocí šroubu 
nástavby KS a zajistíme závlačkou. Sloupy ve 2 – 3 NP budou bedněny pomocí panelů KS 
Xlife 3,3 x 0,8 metru. 
2. Odklopíme stavěcí rám a zajistíme čepem se závlačkou. Namontujeme ochranou lištu 
KS na spodní stranu panelu a lištu KS horní na horní stranu panelu. 
3. Stejným způsobem sestavíme druhý panel a v pravém úhlu nasadíme na panel první. 
Prvky uchytíme distančním trnem v požadované poloze a zajistíme závlačkou. Máme 
zhotovenou první polovinu bednění. 
4. Nasadíme plošinu sloupu zavěšením do sloupku zhotoveného bednění. Zajistíme 
matkou a závlačkou. Na plošinu namontujeme zábradlí o výšce 1 m. a zajistíme. Připevníme 
závěsné kruhy a opět zajistíme matkou a závlačkou. 
5. Prví polovinu bednění zavěsíme pomocí jeřábového řetězu doka na závěsné kruhy a 
zvedneme. Dopravíme na místo určení a srovnáme tak, aby odpovídala poloha dle projektové 
dokumentace (stále musí být zajištěno na řetězu jeřábu). 
6. Zabezpečíme polovinu bednění třemi opěrami bednění 340. Teprve poté odpojíme od 
jeřábu. 
7. Stejným způsobem smontujeme druhou polovinu bednění a dopravíme na místo 
určení. Již však neosazujeme plošinou se zábradlím 
8. Spojení polovin bednění - Spojíme obě poloviny bednění distančním trnem (G) a 
zajistíme závlačkou. Teprve poté odpojíme i druhou polovinu od jeřábu. Provlékneme 
spojovací hák KS (R) podle zobrazení. Na něj našroubujeme kotevní matku s podložkou (S). 
Přemístíme distanční trn (Q) podle zobrazení a pomocí něj nastavíme rozměr sloupu (v našem 
případě rozměr sloupu 40 cm - distanční trn na 45 cm, rozměr sloupu 50 cm – distanční trn na 
55 cm). 

 

 

 

 

 

Obr.7.1.1 Spojení polovin bednění 
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9. Uzavření bednění – Zahákneme spojovací hák KS (R) do distančního trnu (Q) a 
dotáhneme bednění spojovací matkou s podložkou (S) viz Obr. 7.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 7.1.3 Uzavření bednění 2 

Obr. 7.1.2 Uzavření bednění                                                            

 

 

Bednění železobetonových desek pomocí panelového stropního bednění SKYDECK 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1.4 Hlavní použité prvky 

bednění -  1.Padací hlava SFK, 2. 

Podélný nosník SLT 225, 3. Panel SDP 

,4. Krycí lišta SAL 
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1. Připravíme si stropní stojky Multiprop. Nejprve nastavíme vytažením výšku stojky. 
Výška stojky = SV – výška podélného nosníku SLT (4234 – 41 mm, 3160 – 41 mm a 2820 – 
41 mm). Nasadíme padací, pevnou případně opěrnou hlavu do stojky, tak až uslyšíme, že 
zapadl západkový rychlouzávěr. Padací hlavy zajistíme klínem.  
2. Stojku s pevnou hlavou postavíme do rohu místnosti 425 mm od okraje stropu. 
Stabilizujeme trojnožkou. 
3. Ve vzdálenosti 2575 mm od okraje stropu umístíme stojku s padací hlavou. 
4. Podélný nosník SLT 225 zavěsíme na nosníkový hák padací a podélné hlavy. Stojku 
zajistíme trojnožkou 
5. Stejným způsobem postavíme druhý pár stojek ve vzdálenosti 1800 mm od okraje 
stropu a zavěsíme druhý podélný nosník SLT 225 na nosníkový hák. 
6. Položíme stropní panely tak, aby zapadly do ozubené lišty podélného nosníku a tím je 
zafixujeme. 

 

 

 

 

 

 

Máme hotové počáteční pole. Nyní sestavíme pole v příčném směru.  

7. Postavíme stojku s pevnou hlavou ve vzdálenosti 1500 mm. od stojky předešlého pole 
a dále pokračujeme stejně jako u počátečního pole (trojnožka, stojka s padací hlavou, podélný 
nosník, trojnožka, panely). 

 

 

 

 

 

 

 

Tím máme hotové počáteční pole a pole v příčném směru. Nyní sestavíme pole 
v podélném směru. 
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8. Podélný nosník zavěsíme na padací hlavu stojky počátečního pole. 
9. Stojku se vsunutou padací hlavou zaháknout do již zavěšeného podélného nosníku. 
10. Stojku postavit do svislé polohy a stabilizovat trojnožkou. 
11. Stejným způsobem osadíme druhý podélný nosník a stojku. 
12. Položíme panely 

 

 

 

 

 

 

 

Máme hotové pole v podélném směru.Dále již pokračujeme stejným způsobem, 
podle uvedeného návodu až do doby, kdy máme zabedněnou celou plochu stropu. 

13. Položíme krycí lišty SAL a celou plochu tence nastříkáme bednícím olejem 
14. Osadíme zábradlí. Společně s pokládáním stropních panelů mezi ně usazujeme držáky 

zábradlí. Do nich nasadíme sloupky zábradlí, vložíme zábradlová prkna a pevně 
přibijem. 
 

7.2 Armování   

Na výztuž do betonu lze použít jen ocele vyhovující příslušným normám a 
odpovídající požadavkům projektové dokumentace. Na povrchu výztuže nesmějí být 
uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton 
nebo na soudržnost mezi nimi.  

Tvarování výztuže se nebude provádět přímo na stavbě, ale na externí armovně (na 
ulici Balcárkova). Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové specifikaci. Ohýbání 
se musí provádět stálou rychlostí. 

Armování sloupů  

Na dřevěných hranolech vedle stavby si železáři předem připraví armokoše pro 
sloupy dle výkresu výztuže jednotlivých sloupů. Na zajištění krytí výztuže budou použity 
plastové distanční podložky (krytí 20 mm).  
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1. Na každý pátý třmínek se přidrátují 4 distanční podložky vždy uprostřed každé stěny 
sloupu. 

2. Takto připravený armokoš se pomocí jeřábu přepraví na místo uložení k vyčnívajícím 
trnům buď ze základové patky nebo sloupu předešlého poschodí. 

3. Svislost se zajistí přidrátováním a částečným přivařením nosné výztuže armokoše 
k vyčnívajícím prutům (základové desky nebo sloupu předešlého poschodí) 

Až když budeme mít takto připraveny armokoše, může proběhnout bednění sloupů. 
 
Armování stropní desky 

Výztuž vyvazujeme rovnou v bednění. Sítě a výztuž umisťujeme dle výkresu 
výztuže. Pro zajištění dolního krytí sítí a výztuže použijeme plastové distanční lišty (krytí 20 
mm). Horní krytí armatury se zajistí distančními lavičkami (krytí 20 mm). 

1. Na hotovou konstrukci bednění stropu se rozmístí plastové distanční lišty dle 
projektové dokumentace (1000 mm. od sebe). 

2. Na rozmístěné distanční lišty se uloží Kari sítě. Sítě začínáme pokládat od jednoho 
rohu objektu a postupujeme podél okraje stropu do druhého rohu objektu. Přes sebe se 
překládají maximálně dvě sítě a umisťují se vždy s minimálně 560 mm. přesahem (5-6 
ok). Proti posunu se sítě zajistí přidrátováním k sobě. 

3. V místech okolo sloupů, věnců a ukončení schodiště se armatura zesílí přidáním 
jednotlivých prutů výztuže dle výkresu výztuže. Pruty se přidrátují k sítím a tím se 
zajistí jejich poloha. 

4. Rozmístí se distanční montážní lavičky, tak aby se na ně dala umístit horní výztuž. 
Taktéž se přidrátují k sítím. 

5. Na montážní lavičky se opět rozmístí kari sítě stejným způsobem jako v bodě 2 a 
v okolí sloupů, věnců a ukončení schodišťového ramene se opět rozmístí pruty 
výztuže. Sítě i pruty se přidrátují k montážním lavičkám. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2.1 Výztuž stropní 

desky v místě styku se 

sloupem 
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Po ukončení veškerých železářských prací zkontroluje výztuž statik společně se 
stavbyvedoucím a technickým dozorem investora a dá souhlas k zahájení betonáže. Pokud 
není přítomen statik ani technický dozor investora, pořídí se fotodokumentace armatury před 
započetím betonáže. 

 

7.3 Zpracování betonové směsi a postup betonování   

Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po zamíchání, v případě 
transportbetonu ihned po ukončení přejímky, bez dodatečného přidání vody.  

 Beton musí být ukládán tak, aby nedošlo k posunu nebo přetvoření výztuže a aby při ukládání 
do bednění byla dodržena maximální výška shozu směsi 1,5 metru.  Ucelené části konstrukce 
mají být betonovány pokud možno vcelku a bez přerušení.  

Betonování a zhutňování sloupů 

Beton do bednění bude dopravován násypným košem s rukávem zavěšeným na 
jeřábu. Výška shozu betonové směsi nesmí překročit 1,5 metru. Sloupy se betonují postupným 
plněním bednění betonovou směsí po cca 40 centimetru vysokých vrstvách. Jednotlivé vrstvy 
budou vždy okamžitě zhutňovány ponorným vibrátorem WACKER M2000. Vibrovat se bude 
tak dlouho, dokud neustane vytlačování zadrženého vzduchu v čerstvém betonu. Přitom je 
nutno zvlášť pečlivě dbát na to, aby nedošlo k rozměšování a ke vzniku hnízd. 

 
Betonování stropní konstrukce 

Beton do bednění bude dopravován pomoci autočerpadla Schwing. Betonování bude 
prováděno postupným rozdělením na více částí, abychom dodrželi rovinnost a hloubku stropu. 
Pracovníci v bednění rozlívají betonovací hadicí směs do bednění. Vzniklé hromady 
rovnoměrně rozprostřou hráběmi do délky předem připravené, rovné, hliníkové latě (2 m). 
Aby byla dodržena předepsaná tloušťka stropu, budou se vždy po rozprostření a zvibrování 
směsi kontrolovat jednotlivá místa laserem. Pomocí latě bude přebytečný beton, který je nad 
úrovní předepsané tloušťky stropu, postupně stírán k sobě, až do doby než se bude pod latí 
tvořit díra vlivem nedostatku betonu. Tento postup se opakuje do doby než vybetonujeme celý 
strop. 
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Zhutňování stropní konstrukce 

Na zhutňování betonu stropní konstrukce budou použity ponorné vibrátory 
WACKER M2000. Vibrování bude probíhat okamžitě po uložení a rozprostření betonové 
směsi do bednění a bude probíhat do té doby, dokud neustane vytlačování zadrženého 
vzduchu v čerstvém betonu. Při používání ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěny 
vícekrát do stejného místa a tloušťka zhutňované betonové vrstvy nesmí převyšovat 1,25 
násobek délky pracovní části (hlavice) vibrátoru. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo 
ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování prostřednictvím výztuže se 
nedovoluje. 

 

7.4 Ošetřování betonu   

Beton se musí v raném stáří ošetřovat a chránit: 
       aby se minimalizovalo plastické smršťování 

aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu 
aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy 

před mrazem 

před škodlivými otřesy, nárazy nebo před poškozením. 

 

Pokud není stanoveno jinak v předpisech platných v místě stavby, musí se uplatnit 
následující pravidlo. Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy 
betonu nedosáhne nejméně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Nejkratší doba ošetřování (viz.  

Tab. 7.4.1). Intenzita a doba ošetřování závisí rovněž na povětrnostních podmínkách (relativní 
vlhkost vzduchu, teplota, rychlost větru). 

 Tuhnoucí plochy konstrukce se také musí chránit před vyplavováním cementu 
z čerstvého betonu. Plocha betonu se bude udržovat v neustále vlhkém stavu a to pomocí 
kropení vhodnou vodou. Povrch konstrukce se bude chránit před přímým sluncem a 
vysycháním pokrytím parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách a spojích 
proti odkrytí. Při teplotě prostředí pod +5°C se však kropení, vlhčení ani zaplavování betonu 
provádět nesmí.  
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Tab. 7.4.1 7ejkratší doba ošetřování betonové plochy ve dnech 

Teplota povrchu 

betonu (t), °C 

Bejkratší doba ošetřování, dny 
1), 2)

 

Vývoj pevnosti betonu 
4)

 

(fcm2/f cm28) 

rychlý 

r ≥≥≥≥ 0,50 

střední 

r = 0,30 

pomalý 

r = 0,15 

velmi pomalý 

r <<<< 0,15 

t ≥ 25 1,0 1,5 2,0 3,0 

25 > t ≥ 15 1,0 2,0 3,0 5 

15 > t ≥ 10 2,0 4,0 7 10 

10 > t ≥ 5 3) 3,0 6 10 15 

POZNÁMKA 
1) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin. 
2) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace 
3) Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání teploty nižší než 5 °C. 
4) Vývoj pevnosti betonu je poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné pevnosti v tlaku po 28 dnech 
stanovených z průkazních zkoušek nebo založených na známém chování betonu s porovnatelným složením 

 

Bednění konstrukcí se může odstranit nejdříve až má beton 70 - ti procentní 
návrhovou pevnost. V našem případě při užití betonu C 25/30 a při okolní teplotě 20°C (v 
letních měsících) je tato doba 5 dní (viz Tab. 7.4.2) 

Tab. 7.4.2 Doba tvrdnutí betonu C 25/30 na 70-ti procentní pevnost za vlivu okolní teploty 

Průměrná teplota prostředí [C°] 5 10 15 20 25 30 35 

Doba tvrdnutí betonu C 25/30 [dny] 10 7,5 6,1 5 4,3 3,8 3,3 
 

 

7.5 Odbedňování a opravy vad konstrukce  

Odbedňování sloupů 

1. Uvolníme spojovací hák KS a otevřeme bednění. Spojovací hák uvedeme do neutrální 
polohy 

2. Vodou odstraníme zbytky betonu na bednění. Aplikujeme velmi tenkou vrstvu 
bednícího oleje na bednící desce a čelní straně. 

3. Zajistíme otevřené prvky bednění spojovacím čepem. Bednění zavěsíme pomocí 
jeřábového řetězu doka na závěsné kruhy a zvedneme. Vcelku přepravíme bednění na 
další místo určení. 
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Odbedňování stropní konstrukce 

Po 5 - ti dnech se konstrukce stropu částečně odbední. Odeberou se všechny části 
bednění kromě stojek. Ty budou konstrukci podpírat do doby, než beton nabude 28. denní 
pevnosti. 

1. Uvolníme klín a spustíme pokud možno co nejvíce padacích hlav. 
2. Odstraníme panely SDP po jednotlivých polích a ukládáme do palety. Vždy začínáme 

prostředním panelem. 
3. Podélné nosníky SLT vyndáme z nosníkových háků padacích hlav a uložíme do 

palety. 
 

Na místě zůstávají pouze podpěrné stojky a krycí lišty SAL. 

 

Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda se vysekávají až na hutný 
beton, pečlivě se očistí od uvolněných částí a před nanesením nového betonu důkladně 
provlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou betonovou směsí podobného 
složení, jako se použila při betonování konstrukce. 

 

8 Jakost a kontrola 

8.1 Vstupní kontrola  

V rámci vstupní kontroly bude provedena kontrola projektové dokumentace a 
převzetí pracoviště, tj. kontrola provedení základových konstrukcí. Podklad musí být rovný, 
pevný, zbavený volných nečistot, ostrých hran a výstupků. Na podkladu nesmí být voda ani 
sníh, a nesmí vykazovat vetší než dovolenou vlhkost. Bude dodržena technologická pauza. 
Dále bude kontrolován dodaný materiál (kvalita a množství dodaného materiálu). Jedná se o 
vizuální kontrolu. Při kontrole výztuže ověříme dodaný typ a kvalitu. U betonu je nutné 
zkontrolovat dobu záměsu, jeho kvalitu a množství.  Stavbyvedoucí dále zkontroluje dodané 
bednění. Kontroluje se shoda dodaných dílů s objednávkou, poškození a čistota bednění. O 
kontrole pracoviště a jednotlivých přejímkách materiálu bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Všechny dodací listy zůstanou archivovány. 

 

8.2 Mezioperační kontrola  

Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je správně smontované bednění pomocí nivelačního 
přístroje a pásma. Kontroluje se stabilita, těsnost, rovinnost a rozměry bednění. Po odbednění 
bude proveden odbedňovací nástřik a bednění bude očištěno.  
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Při kontrole armatury se kontroluje hlavně krytí a shoda rozmístění profilů 

s projektovou dokumentací. Povolené odchylky výztuže: 

- půdorysná poloha výztuže desek                              ±  20 mm 
- krytí výztuže:                              ± 5 mm 

 

 Dále se bude kontrolovat průběh betonáže a následné ošetřování betonu. U betonáže se 
kontroluje konzistence betonu, jeho zvibrování a pevnost. Musí být dodržena maximální 
výška shozu čerstvého betonu (1500 mm). Teplota čerstvého betonu nesmí být v době 
dodávání nižší než 5 oC. Ošetřování betonu závisí na kategorii betonu a povětrnostních 
podmínkách. Průběh stavby bude postupně zaznamenáván zápisem do stavebního deníku, 
který bude později sloužit investorovi při výstupní kontrole. 
 

8.3 Výstupní kontrola 

Po dokončení betonářských prací a odbednění se provede kontrola kvality výsledné 
konstrukce a ověření pevnosti betonu. Stavbyvedoucí provede měření rovinnosti. Maximální 
přípustná odchylka při měření dvoumetrovou latí je 5mm. Kontroluje se provedení prostupů, 
zda jsou tam, kde mají podle projektové dokumentace být. Betonová konstrukce musí být 
nepopraskaná a bez tzv. štěrkových hnízd. V případě nedostatků musí být popsán způsob 
nápravy. 

Podrobnější popis kontrol a jejich provádění viz příloha Kontrolní a zkušební plán 
kvality pro monolitické železobetonové konstrukce. 

 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci podle vyhlášky 591/2006 sb. Bude proveden zápis o 
školení BOZP,jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Pro maximální 
možnou ochranu zdraví při práci se musí použít ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba. 

 

Bařízení vlády číslo 591/2006 Sb – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
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VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Příloha č.3 k nařízení vlády č. 591/2006Sb 

I.      Skladování a manipulace s materiálem 

IX.   Betonářské práce a práce související 

 IX.1 Bednění 

 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

 IX.3 Odbedňování 

 IX.5 Práce železářské 

 

Bařízení vlády číslo 362/2005Sb – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

Příloha  k nařízení vlády č. 362/2005Sb 

I.    Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

 

viz. příloha Bezpečnost práce monolitické železobetonové konstrukce + bezpečnostní rizika 

 

10 Ekologie 

Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. a č. 381/2001 
Sb. Na staveniště je nutné umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu výstavby 
vznikne. Dále je nutné dodržet, aby v průběhu výstavby nebylo negativně ovlivněno životní 
prostředí. Na stavbě budou vznikat odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, odpady ze 
svařování ocelové výztuže, odpadní obaly a stavební odpad jako beton apod. 

Životní prostředí během stavby nebude nijak ohroženo. Nebude docházet k žádnému 
vážnému znečišťování ovzduší ani spodních vod. Musí být stále udržovaná čistá komunikace 
a automobily odjíždějící ze stavby musí být očištěny. Pracovní doba je od 7:00 – 17:30 hod. 
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Legenda kategorie odpadu:           Legenda likvidace odpadu: 

          O…. ostatní odpad                          A….. bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou 
kategorii odpadu 

          B…. nebezpečný odpad                   B….. bude odevzdáno do sběrných surovin 

                                                                   C….. bude předáno k recyklaci 

 

Kod 

odpadu 
Bázev odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Likvid. 

odpadu 

170101 beton O A 

170201 odpad ze zpracování dřeva a výroby desek O A 

170405 železo a ocel O B 

120113 odpady ze svařování N A 

150102 plastové obaly PVC O C 

200301 směsný komunální odpad O A 

 

11 Použité zdroje 

http://www.peri.cz/ 

http://www.doka.com/web/home/index.cz.php?startPageLanguage=CZ 

ČSN EN 206-1 Beton - část 1 : specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0210 - 2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí 

ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část3 : pevnost v tlaku zkušebních těles 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na   bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 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 

Bakalářská práce: Technologická etapa hrubé horní stavby bytového domu v Hejčíně – Bc. 
Ondřej Mráček 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 

 

 

 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – MONOLITICKÉ 
ŽELEZOBETONOVÉ      KONSTRUKCE 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  

DIPLOMA THESIS 

   

AUTOR PRÁCE   BC. ONDŘEJ MRÁČEK 

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 

SUPERVISOR 

 

BRNO 2012 



Název akce : POLYFUNKČNÍ DŮM OBJEKT č. 13
Kontrolní a zkušební plán
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ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:
kontrola projektové dokumentace dne: dne: dne:

vstupní kontrola podpis: podpis: podpis:
ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:

kontrola materiálů dne: dne: dne:
vstupní kontrola,vizuální podpis: podpis: podpis:

ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:
kontrola skladování materiálu dne: dne: dne:

vstupní kontrola podpis: podpis: podpis:
ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:

kontrola bednění dne: dne: dne:
vstupní kontrola,vizuální podpis: podpis: podpis:

ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:
kontrola rovinnosti a čistoty podkladu dne: dne: dne:

vstupní kontrola měřěním a vizuální kontrola podpis: podpis: podpis:
ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:

kontrola zhotovení bednění a lešení dne: dne: dne:
mezioperační kontrola,měření podpis: podpis: podpis:

ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:
kontrola armatury dne: dne: dne:

mezioperační podpis: podpis: podpis:
ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:

kontrola betonáže dne: dne: dne:

mezioperační kontrola,měření shody s projektem podpis: podpis: podpis:
ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:

kontrola ošetřování betonu a následné odbednění dne: dne: dne:
mezioperační kontrola, přeměření podpis: podpis: podpis:

ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:
kontrola geometrie provedené konstrukce dne: dne: dne:

výstupní kontrola,měření podpis: podpis: podpis:
ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:
kontrola povrchu betonu dne: dne: dne:

výstupní kontrola, vizuální podpis: podpis: podpis:
ŽB monolitické konstrukce jméno: jméno: jméno:

kontrola pevnosti dne: dne: dne:
výstupní kontrola podpis: podpis: podpis:

Legenda
HSV          Hlavní stavbyvedoucí
PSV           Mistr
G                Geodet
S                Statik
TDI            Technický dozor investora
L                Specialista, odborná laboratoř
PD              Projektová dokumentace
OP              Odborná prohlídka
M                Měření
C                Certifikát
DL              Dodací list

Přehled souvisejících norem a zákonů
ČSN EN 206-1 Beton - část 1 : specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN P ENV 13670-1  Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 12350-4  Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu - část3 : pevnost v tlaku zkušebních těles

ČSN 73 0210 - 2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost monolitických betonových konstrukcí

12 L C ČSN EN 12390-3
ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

11
HSV,PSV,

TDI
OP

Požadavek 
zákazníka

ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

10
HSV,PSV,

G,TDI
M ČSN 73 0210-2

ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

9 HSV,PSV OP
ČSN EN 13670-1  
ČSN EN 206-1

ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

8
HSV,PSV,

TDI
OP

ČSN EN 13670-1 
ČSN EN206-1 ČSN 
EN12350-5 ČSN EN 

12390-3

ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

7
HSV,PSV,

TDI,S
OP,M ČSN EN 13670-1

ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

6 PSV,HSV M ČSN EN 13670-1
ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

5 HSV,PSV M ČSN 73 0210-2
ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

4 PSV OP
Požadavek 
zákazníka

ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

3 HSV,PSV OP ČSN EN 13670-1
ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku,certifikát

2 HSV,PSV OP PD
ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku,certifikát

kontrolu převzal doklady

1 HSV, TDI OP
Zákon č. 183/2006 

Sb.
ANO       
NE

Zápis do stav. 
deníku

datum : 23.11. 2012

A- KO)TROL)Í A ZKUŠEB)Í PLÁ) - monolitické železobetonové konstrukce

P.č.
Stavební proces: ŽB monolitické konstrukce                                                

Předmět kontroly                                                                                                   
(popis způsobu kontroly)

kontrolu 
provede

způsob 
kontroly

kritérium 
kvality (norma)

výsledek 
kontroly

kontrolu vykonal kontrolu prověřil
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KO/TROL/Í A ZKUŠEB/Í PLÁ/ – monolitické železobetonové      
konstrukce 

 
Popis kontrol  : 
 

1. Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se správnost a úplnost PD. Dokumentace musí být odsouhlasena 
objednatelem a autorizovaným projektantem. 
 

2.  Kontrola materiálů 

Kontrola prutových výztuží ŽB desky, stěn a sloupů dle identifikačních štítků. 
Kontrolujeme profil, druh výztuže, množství a shodu s projektovou dokumentací dle 
certifikátu. Kontrolu provede HSV, PSV. 
 

3. Kontrola skladování materiálu 

Materiál musí být skladován na suché, odvodněné a zpevněné ploše, aby nedošlo 
k znehodnocení (zablácení) výztuže. Výztuž musí být skladována odděleně podle druhů a 
průměrů prutů na podložky tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Všechny skladované 
prvky budou na skládce řádně označeny.  
 

4. Kontrola bednění 

Kontroluje se shoda a množství dodaných dílů s objednávkou, poškození a čistota 
bednění. Kontrolu provede HSV, PSV. 
 

5. Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 

Podklad musí být rovný, zbavený všech výstupků a mechanických nečistot. 
 
Tab. 5.1. Tolerance rovinnosti rovinných ploch (hodnoty v mm) 

Předmět 

Pro delší rozměr plochy v m 

do 1,0 
nad 1,0  nad 4,0 nad 10,0 

nad 16,0 
do 4,0 do 10,0 do 16,0 

1 Nedokončené povrchy stropů 4 6 12 15 20 

2 Stěny s nedokončenými povrchy 6 12 15 20 25 
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Tab. 5.2. Tolerance vodorovnosti vodorovných konstrukcí (hodnoty v mm) 

 

Předmět 
Délka konstrukce v m 

do 4,0 nad 4,0 do 8,0 
nad 8,0 do 

16,0 
nad 
16 

Stropy, průvlaky v jednom poli, základová 
deska 

6 8 15 20 

 

 

6.  Kontrola zhotovení bednění a lešení 

Kontroluje se podepření (maximální vzdálenost stojek) a stabilita bednění. Klíny pro 
správné vyrovnání podpěr bednění se musí řádně zabezpečit proti posunu během betonování. 
Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. 
Dále se kontroluje těsnost bednění (vizuálně). Bednění a spoje mezi prkny nebo tabulemi 
musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. 

Kontrolujeme rovinnost provedeného bednění (nivelačním přístrojem), rozměry dle 
projektové dokumentace (pásmem) a čistotu. Vnitřní povrch bednění musí být čistý. Jestliže 
se bednění používá pro pohledový beton, musí být úprava povrchů bedněni taková, aby bylo 
dosaženo požadované konečné úpravy povrchu betonu. 
Při bednění monolitických stropních desek, sloupů a stěn bude použito systémové bednění. U 
systémových bednění je nutné zaškolení pracovníků pro daný systém bednění a dodržení 
technologického postupu pro daný systém. 
 
7. Kontrola armatury 

Před uložením do bednění se u betonářské výztuže musí zkontrolovat druh ocele, 
velikost průměrů, počet prutů a tvar výztužných vložek dle projektové dokumentace. Na 
výztuž do betonu lze použít jen ocele vyhovující příslušným normám a odpovídající 
požadavkům projektové dokumentace. Každý výrobek musí být jednoznačně 
identifikovatelný. 

Výztuž zbavíme oklepáním nebo okartáčováním rzi, aby soudržnost mezi betonem a 
ocelí nebyla narušena. Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové specifikaci. 
Musí být splněny následující požadavky: 

                                                                                                                             

Ohýbání se musí provádět stálou rychlostí.                                                                                                                   
Pokud to není dovoleno projektovou specifikací, 
ohýbání prutů za tepla není dovoleno. 

 
Před započetím betonování se musí zkontrolovat správnost polohy výztuže uložené do 

bednění, její zajištění podložkami a krytí výztuže dle projektové dokumentace. Kontroluje 
statik, TDI, PSV, pokud není přítomen statik ani TDI pořídí se fotodokumentace armatury 
před betonáží. 
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Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 
pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách nad sebou, 
mezi třmínky nosníků a sloupů a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od 
hodnot vyznačených v projektové dokumentaci více než o +- 20% nejvýše však o 30mm. 
 

 
8. Kontrola betonáže 

Kontroluje se množství betonové směsi, pevnostní třída a druh betonu, 
zpracovatelnost, objemová hmotnost čerstvého betonu, termín dodávky, max. frakce 
kameniva. 
 

 Kontrola objednávané betonové směsi (kontrola dodacího listu – shody s projektovou 
dokumentací).  Na každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce betonové směsi 
předán dodací list, který je závazným dokladem o jakosti a množství dodané směsi.  
 

 
Dodací list musí obsahovat alespoň tyto informace:   
                                                                             -     název výrobce a pořadové číslo dokladu 

- označení odběratele, jeho zástupce a místa 
přejímky 

- množství dodané betonové směsi v m3 
- druh a třída betonu, zpracovatelnost 

směsi, druh a třída cementu 
- datum a čas zamíchání betonové směsi 
- použitý dopravní prostředek a jeho SPZ 
- množství vody, popřípadě druh a množství 

přísady, přidávané dodatečně do 
autodomíchávače podle výrobního 
předpisu 

- čas příjezdu na místo přejímky a čas 
ukončení přejímky (doplní se při 
přejímce)  

 

Kontrola zpracovatelnosti – Zpracovatelnost se zkouší podle ČSN 73 1312. Při 
průkazních a kontrolních zkouškách se považuje za vyhovující výsledek zkoušky, když se 
hodnota zpracovatelnosti neliší od předepsané hodnoty o více než je uvedeno v Tab. 8.1. 

 

Tab. 8.1.  Mezní odchylky pro zkoušky zpracovatelnosti 

metoda mezní odchylky 

sednutí kužele 
do 120 mm           +- 20 mm 

nad 120 mm           +- 30 mm 
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Objemová hmotnost čerstvého betonu se zkouší podle ČSN 73 1315. Při zkoušení 
betonové směsi se prověří hodnoty objemových hmotností čerstvého i ztvrdlého betonu 
stanovené ve výrobní dokumentaci. Při hodnocení kontrolní zkoušky, průměrná hodnota 
výsledků všech zkoušek objemové hmotnosti čerstvého betonu, musí být u betonu 
s předepsanou 

- dolní mezí objemové hmotnosti (těžké betony) nejméně rovna požadované hodnotě 
objemové hmotnosti čerstvého betonu   m čb >= m pož 

- horní mezí objemové hmotnosti (lehké betony) nejvýše rovna požadované hodnotě 
objemové hmotnosti čerstvého betonu   m čb <= m pož 
 

Přitom žádná hodnota z jednotlivé zkoušky nesmí být menší, popř. větší než mezní 
hodnota objemové hmotnosti čerstvého betonu stanovená ve výrobní dokumentaci. Jedná se o 
laboratorní zkoušku 

 
Pokud investor požaduje, provede se kontrola pevnosti betonu. Odlijí se zkušební 

vzorky o rozměrech 150/150/150 mm. a po dosažení požadované pevnosti (min. 28 dnů, max. 
90 dnů) se provádí zkoušení pevnosti v tlaku zkušebních těles. Zkouší se dle ČSN EN 12390-
3 – Zkoušení zatvrdlého betonu – část 3: pevnost v tlaku zkušebních těles. Jedná se o 
laboratorní zkoušku. 
 

Kontrola dodržení maximální výšky shozu čerstvého betonu, cca 1500 mm. Kontroluje 
PSV,HSV 
 

Kontrola vibrování a zhutnění čerstvého betonu (při použití ponorných vibrátorů) – 
kontroluje se vzdálenost jednotlivých vpichů. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí 
převyšovat 1,4 násobek poloměru vibrátoru. Tloušťka zhutňované betonové vrstvy nesmí 
převyšovat 1,25 násobek délky pracovní části (hlavice) vibrátoru. Vpichy je nutno vést tak, 
aby nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Kontrolu provádí HSV a PSV. 

 

9. Kontrola ošetřování betonu a následné odbednění 

Kontrolu provádí HSV,PSV. Ošetřování betonu závisí na kategorii betonu a 
klimatických podmínkách (teplota, vítr, vlhkost). Tuhnoucí plochy konstrukce se musí chránit 
před vyplavováním cementu z čerstvého betonu. Plocha betonu se bude udržovat v neustále 
vlhkém stavu a to pomocí kropení vhodnou vodou. Při teplotě prostředí pod +5o C se beton 
nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat a je potřeba zamezit působení deště a sněhu na 
povrch betonu. Minimální doba trvání ošetřování viz. ČSN EN 13670-1- provádění 
betonových konstrukcí. 
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Tab. 9.1. #ejkratší doba ošetřování pro stupně vlivu prostředí jiné než X0 a XC1 

 

Teplota 
povrchu 

betonu (t),°C 

/ejkratší doba ošetřování, dny   1),2) 
Vývoj pevnosti betonu 4) 

fcm2 /fcm28 
rychlý střední pomalý velmi pomalý 

r ≥ 0,50 r = 0,30 r = 0,15 r < 0,15 
t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 5 3) 3 6 10 15 
POZNÁMKA         
1) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin   
2) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace   
3) Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání  
teploty nižší než 5 °C   
4) Vývoj pevnosti betonu je poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné 
pevnosti v tlaku po 28 dnech stanovených z průkazních zkoušek nebo založených na 
známém chování betonu s porovnatelným složením 
 

Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby: 

- Nedošlo k poškození povrchů při 
odbedňování 

-  Betonový prvek přenesl zatížení v tomto 
stádiu 

- Nevznikly odchylky nad stanovené 
tolerance, způsobené pružným nebo 
nepružným (dotvarováním) chováním 
betonu. 

Zatížení podpěrného lešení se musí uvolňovat v takovém pořadí, které zajišťuje, že 
ostatní prvky podpěrného lešení nejsou vystaveny nadměrným zatížením. Při uvolňování 
zatížení a během rozebírání podpěrného lešení a bednění musí být zajištěna jejich stabilita. 

Odstranění nosného bednění konstrukcí, které po uvolnění ponesou částečné zatížení, 
je dovoleno teprve, když beton dosáhne x-násobek krychelné pevnosti dané třídy 
předepsaného v projektové dokumentaci pro toto stadium betonu. Ponese-li konstrukce ihned 
po odbednění plné navrhované zatížení nebo není-li projektem předepsaná hodnota x, smí se 
odstranit nosné bednění teprve když krychelná pevnost betonu odbedňované konstrukce 
vyhoví z hlediska spolehlivosti (výsledek žádné zkoušky není menší než 85% hodnoty 
zaručené krychelné pevnosti betonu dané třídy). 

Po odbednění se musí bednění ošetřit pomocí odbedňovacích prostředků. Odbedňovací 
prostředky se musí vybrat a používat, tak aby nepůsobily škodlivě na beton, výztuž nebo 
bednění a neměly škodlivé účinky na životní prostředí. 
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10.   Kontrola geometrie provedené konstrukce 

Tabulky mezních odchylek (podle normy ČS/ 73 0210-2 Geometrická přesnost 
ve výstavbě). 

Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

 
Tab. 10.1. Mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí (hodnoty v 

mm) 

 

Předmět 
Základní rozměry v metrech 

do 0,120 
nad 0,120 nad 0,250 nad 

0,500 do 0,250 do 0,500 
1 Stěny ± 4 ± 6 ± 8 ± 10 
2 Stropy ± 6 ± 8 ± 10 ± 12 
3 Sloupy ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 

4 
Průvlaky a 
trámy ± 5 ± 6 ± 8 ± 10 

 
Tab. 10.2. Mezní odchylky celkových rozměrů a polohy konstrukcí (hodnoty v 

mm) 

Předmět 
Základní rozměry v metrech 

do 4 
nad4 nad 8 nad 16 nad 

25 do 8 do 16 do 25 

1 
Rozměry v půdorysu 

± 12 ± 15 ± 20 ± 25 ± 30 
např. délky, šířky 

2 
Rozměry v nárysu 

± 15 ± 15 ± 20 ± 30 ± 30 
např. výšky podlaží, podest 

3 
Světlé rozměry v půdorysu 

± 15 ± 20 ± 25 ± 30   např. rozměry mezi 
podporami (sloupy,stěnami) 

4 
Světlé rozměry v nárysu 

± 20 ± 20 ± 30     např. mezi podlahou a 
stropem 

5 
Světlé rozměry otvorů 

± 12 ± 16       
např. pro okna, dveře 
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Tab. 10.3. Tolerance rovinnosti rovinných ploch (hodnoty v mm) 

 

 

Předmět 

Pro delší rozměr plochy v m 

do 1,0 
nad 1,0  nad 4,0 

nad 
10,0 nad 

16,0 
do 4,0 do 10,0 do 16,0 

1 Nedokončené povrchy stropů 4 6 12 15 20 

2 
Stěny s nedokončenými 
povrchy 

6 12 15 20 25 

  

 

Tab. 10.4. Tolerance vodorovnosti vodorovných 

konstrukcí (mm) 

 

   

Předmět 
Délka konstrukce v m 

do 
4,0 

nad 4,0 
do 8,0 

nad 8,0 
do 16,0 

nad 
16 

Stropy,průvlaky v jednom poli, základová 
deska 

6 8 15 20 

 

 

11.   Kontrola povrchu betonu  

Kontroluje se celistvost povrchu, zda nedošlo ke vzniku trhlin, prasklin a děr. 
Nežádoucí je též vznik tzv. štěrkových hnízd. Jedná se o vizuální kontrolu, kterou provede 
HSV a PSV. 

 

12.   Kontrola krychelné pevnosti betonu 

Provádí ji laboratoř po dosažení požadované pevnosti (min. 28 dnů, max. 90 dnů). 
Zkouší se dle ČSN EN 12390-3 – Zkoušení zatvrdlého betonu – část 3 : pevnost v tlaku 
zkušebních těles. Jedná se o laboratorní zkoušku. 
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13.   Použité zdroje 

ČSN EN 206-1 Beton - část 1 : specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0210 - 2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí 

ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část3 : pevnost v tlaku zkušebních těles 

Bakalářská práce: Technologická etapa hrubé horní stavby bytového domu v Hejčíně – Bc. 
Ondřej Mráček 
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Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 2 103 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 3 850 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251,6

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 614 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 577,9

4 Vodorovné konstrukce 14 964 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 483,6

44 Zastřešení 1 804 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,3

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

111 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,0

99 Staveništní přesun hmot 4 590 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

766 Konstrukce truhlářské 0,00 2 430 346,00 0,00 0,00 0,00 12,8

42 040 976,00 2 430 346,00 0,00 0,00 0,00 9 401,2Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 44 471 322,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 44 471 322,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 44 471 322,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 44 471 322,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 44 471 322,00 0,00

Provoz investora 0,00 44 471 322,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 44 471 322,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 44 471 322,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 121 10-1102.R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
m3 1 999,50 48,20 96 375,90 0,00000 0,00000

6665*0,3 1 999,50

2 131 20-1203.R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3
m3 2 514,20 212,00 533 010,40 0,00000 0,00000

2312,8+25,7+140,3+35,4 2 514,20

3 131 20-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3
m3 1 169,25 40,70 47 588,48 0,00000 0,00000

(2312,8+25,7)/2 1 169,25

4 162 50-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3 3 232,60 141,50 457 412,90 0,00000 0,00000

1999,5-473+2312,8+25,7-632,4 3 232,60

5 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 3 232,60 59,70 192 986,22 0,00000 0,00000

1999,5-473+2312,8+25,7-632,4 3 232,60

6 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3 3 232,60 240,00 775 824,00 0,00000 0,00000

1999,5-473+2312,8+25,7-632,4 3 232,60

Zemní práce1 2 103 197,90 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

7 224 31-3131.R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z BP do 30 m, D 650 mm
m 685,50 721,00 494 245,50 0,00203 1,39157

685,5 685,50

8 224 36-1114.R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505
t 20,02 34 890,00 698 567,58 1,07521 21,52785

(13523,5+6498,5)/1000 20,02

9 273 32-3611.RT9 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37

XA3 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
m3 179,56 2 780,00 499 187,92 2,52500 453,39910

816,2*0,22 179,56

10 273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení
m2 40,88 518,00 21 173,25 0,03925 1,60434

136,25*0,3 40,88

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis
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11 273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění
m2 40,88 77,90 3 184,16 0,00000 0,00000

136,25*0,3 40,88

12 273 36-1214.R00 Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505
t 6,31 31 800,00 200 721,60 1,00349 6,33403

6312/1000 6,31

13 273 36-1314.R00 Výztuž základových desek nad 12 mm z oceli 10 505
t 10,65 27 110,00 288 667,28 1,00852 10,73872

10648/1000 10,65

14 274 32-1611.R00 Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37)
m3 19,85 3 045,00 60 443,25 2,52500 50,12125

5,41+3,88+10,56 19,85

15 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 57,30 383,50 21 974,55 0,03921 2,24673

16,1+10,9+30,3 57,30

16 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 57,30 77,90 4 463,67 0,00000 0,00000

16,1+10,9+30,3 57,30

17 274 36-1314.R00 Výztuž základových pasů nad 12 mm z oceli 10 505
t 1,05 27 110,00 28 386,88 1,00852 1,05602

(223,6+98,7+136,2+57,9+372,3+158,4)/1000 1,05

18 275 32-1611.R00 Železobeton základových patek C 30/37 (B 37)
m3 94,82 3 045,00 288 726,90 2,52500 239,42050

6,1+9,3+18,7+4,48+2,8+25,2+20,4+7,84 94,82

19 275 35-4111.R00 Bednění stěn základových patek zřízení
m2 234,82 582,00 136 665,24 0,00025 0,05871

30,72+51,8+10,2+18,9+25,1+13,9+47,8+36,4 234,82

20 275 35-4211.R00 Bednění základových patek odstranění
m2 234,82 77,90 18 292,48 0,00000 0,00000

30,72+51,8+10,2+18,9+25,1+13,9+47,8+36,4 234,82

21 275 36-1314.R00 Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 505
t 10,70 27 110,00 290 147,49 1,00852 10,79379

(477,4+42,7+1012,1+459,5+485,3+238,4+117,1+138,4+147,4+240,7+231,8+2

513,2+1437,5+2102,4+1058,7)/1000

10,70

22 564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
m2 841,20 140,50 118 188,60 0,27994 235,48553

841,2 841,20

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

23 631 31-3611.R00 Podkladní beton tl. 10 cm C 16/20  (B 20)
m3 89,78 3 225,00 289 546,95 2,42198 217,45021

816,2*1,1*0,1 89,78

24 221- 1 Izolace proti vlhkosti svislá, bentonitové rohože

Eurobent CS 1.0
m2 374,69 305,00 114 279,69 0,00000 0,00000

136,25*2,75 374,69

25 221-2 Izolace proti vlhkosti vodorov, bentonitové rohože

Eurobent CS 1.0
m2 816,20 255,00 208 131,00 0,00000 0,00000

816,2 816,20

26 221-3 Izolace proti vlhkosti svislá, PEHD fólie
m2 430,89 55,00 23 698,98 0,00000 0,00000

2,75*136,25*1,15 430,89

27 221-4 Izolace proti vlhkosti vodorovná, PEHD fólie
m2 938,63 45,00 42 238,35 0,00000 0,00000

816,2*1,15 938,63

Základy a zvláštní zakládání2 3 850 931,32 1 251,62835

3 Svislé a kompletní konstrukce

28 311 23-8131.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P10 na MVC 5, tl.250 
mm m2 1 712,90 1 343,00 2 300 424,70 0,34192 585,67477

304,8+30,6+342,3+179,1+204,7+184,1+152,6+172,3+142,4 1 712,90

29 311 23-8211.R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P8 na MVC 5, tl. 365 mm
m2 3 374,83 1 249,00 4 215 167,67 0,33564 1 132,72928

149,8*4,23+299*3,16+(146,1+110,2+96,2+94,2+96,5+93,8)*2,82 3 374,83

30 317 16-8112.R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm
kus 64,00 279,50 17 888,00 0,02288 1,46432

3+8+15+8+14+4+5+3+2+2 64,00

31 317 16-8113.R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1500 mm
kus 40,00 318,00 12 720,00 0,02696 1,07840

4+17+1+4+4+2+4+4 40,00

32 317 16-8115.R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2000 mm
kus 13,00 400,50 5 206,50 0,03512 0,45656

2+11 13,00

33 317 16-8122.R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm
kus 140,00 297,00 41 580,00 0,02575 3,60500

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

8+15+21+16+19+16+18+14+13 140,00

34 317 16-8123.R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm
kus 112,00 335,50 37 576,00 0,03034 3,39808

8+24+12+14+10+12+19+13 112,00

35 317 16-8125.R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm
kus 36,00 422,00 15 192,00 0,03952 1,42272

2+2+2+6+6+7+4+3+4 36,00

36 317 16-8134.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm
kus 213,00 720,00 153 360,00 0,07207 15,35091

21+36+6+36+24+18+27+21+15+9 213,00

37 317 16-8136.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm
kus 429,00 1 020,00 437 580,00 0,08999 38,60571

51+63+54+45+54+48+48+36+30 429,00

38 317 16-8138.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm
kus 141,00 1 164,00 164 124,00 0,10784 15,20544

12+18+15+15+21+9+15+18+18 141,00

39 317 16-8140.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3500 mm
kus 102,00 1 339,00 136 578,00 0,12569 12,82038

18+12+12+9+6+3+12+15+15 102,00

40 330 32-1410.R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30   (B 30)
m3 170,34 3 800,00 647 292,00 2,46121 419,24251

30,44+40,2+26,9+26,9+8,1+8,1+8,1+8,1+7,2+6,3 170,34

41 331 35-1101.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
m2 1 507,40 318,00 479 353,20 0,03812 57,46209

85,4+160,7+115,1+228,4+70,8+158+70,8+158+81,2+81,2+81,2+81,2+72,2+6

3,2

1 507,40

42 331 35-1102.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
m2 1 507,40 72,70 109 587,98 0,00000 0,00000

85,4+160,7+115,1+228,4+70,8+158+70,8+158+81,2+81,2+81,2+81,2+72,2+6

3,2

1 507,40

43 331 36-1821.R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505
t 13,44 30 680,00 412 216,48 1,02396 13,75793

(756+2063+497+1416+502+1896+497+1416+187+588+187+588+187+588+1

87+588+166+523+146+458)/1000

13,44

44 341 32-1410.R00 Beton nosných stěn železový C 25/30  (B 30)
m3 292,90 3 280,00 960 712,00 2,44931 717,40290

38+30+28,8+24,4+19,5+21,3+19,7+17,3+17+76,9 292,90
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

45 341 35-1105.R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení
m2 2 992,40 390,00 1 167 036,00 0,03910 117,00284

381,5+300,2+289,5+244,2+194,6+212,6+197,4+173,1+169,8+829,5 2 992,40

46 341 35-1106.R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění
m2 2 992,40 195,00 583 518,00 0,00000 0,00000

381,5+300,2+289,5+244,2+194,6+212,6+197,4+173,1+169,8+829,5 2 992,40

47 341 36-1821.R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505
t 28,34 28 920,00 819 650,64 1,02491 29,04800

(1164,3+1398,5+1226,5+1473,3+1182,4+1420,3+1102,8+1348,7+894,6+1074

,6+977,6+1174,3+912,8+1096,4+796+956,2+780,5+937,5+3827,3+4597,4)/10

28,34

48 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm
m2 1 049,90 436,50 458 281,35 0,07938 83,34106

133,7+536,3+48+103,8+30,5+29,3+31+48,4+28,5+60,4 1 049,90

49 342 24-8112.R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm
m2 2 651,70 543,00 1 439 873,10 0,12400 328,81080

74,9+128,8+444,6+333,9+368,3+319,5+327,4+307,4+257,5+89,4 2 651,70

Svislé a kompletní konstrukce3 14 614 917,62 3 577,87970

4 Vodorovné konstrukce

50 411 32-1414.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30)
m3 1 531,86 3 135,00 4 802 381,10 2,44644 3 747,60358

(898,3+984,8+981,5+819,9+585,4+575,6+570,8+532,6+524,8+489,3)*0,22 1 531,86

51 411 35-1101.R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 6 963,00 351,50 2 447 494,50 0,04538 315,98094

(898,3+984,8+981,5+819,9+585,4+575,6+570,8+532,6+524,8+489,3) 6 963,00

52 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 6 963,00 107,00 745 041,00 0,00000 0,00000

(898,3+984,8+981,5+819,9+585,4+575,6+570,8+532,6+524,8+489,3) 6 963,00

53 411 35-4173.R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení
m2 6 963,00 174,50 1 215 043,50 0,00387 26,94681

(898,3+984,8+981,5+819,9+585,4+575,6+570,8+532,6+524,8+489,3) 6 963,00

54 411 35-4174.R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění
m2 6 963,00 42,00 292 446,00 0,00000 0,00000

(898,3+984,8+981,5+819,9+585,4+575,6+570,8+532,6+524,8+489,3) 6 963,00

55 411 35-4183.R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení
m2 696,30 44,70 31 124,61 0,00169 1,17675

(898,3+984,8+981,5+819,9+585,4+575,6+570,8+532,6+524,8+489,3)/10 696,30
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

56 411 35-4184.R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.
m2 696,30 10,50 7 311,15 0,00000 0,00000

(898,3+984,8+981,5+819,9+585,4+575,6+570,8+532,6+524,8+489,3)/10 696,30

57 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 25,70 29 330,00 753 868,99 1,02139 26,25279

(2558+479+2806+521+3052+563+3064+571+1834+342+1838+344+1770+33

1+1621+304+1612+298+1516+279)/1000

25,70

58 411 36-1921.RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených

svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm
t 135,11 25 940,00 3 504 753,40 1,05728 142,84910

(16011+17582+18988+19056+11404+11463+10983+10197+10079+9347)/10

00

135,11

59 417 32-1414.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30
m3 67,86 3 195,00 216 812,70 2,44639 166,01203

9,36+8,76+9,93+9,13+6,89+6,01+5,89+6,03+5,86 67,86

60 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 543,00 241,00 130 863,00 0,00795 4,31685

74,9+70,1+79,4+73,1+55,1+48,1+47,1+48,3+46,9 543,00

61 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 543,00 60,70 32 960,10 0,00000 0,00000

74,9+70,1+79,4+73,1+55,1+48,1+47,1+48,3+46,9 543,00

62 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
t 13,56 28 840,00 391 128,08 1,01665 13,78781

(394+1478+369+1383+418+1566+385+1441+290+1087+253+949+248+923+

254+952+247+925)/1000

13,56

63 431 12-3362.R00 Montáž podestových panelů do 3 t, H do 36 m
kus 13,00 1 071,00 13 923,00 0,09036 1,17468

13 13,00

64 435 12-3022.R00 Montáž schodiš. ramen bez podest do 1,5 t, H 36 m
kus 26,00 1 176,00 30 576,00 0,03453 0,89778

26 26,00

65 593-72193 Rameno schodišťové DZH  2900x1200x1400 mm
kus 26,00 13 417,98 348 867,48 1,40800 36,60800

26 26,00

Vodorovné konstrukce4 14 964 594,61 4 483,60711

44 Zastřešení

66 711 80-1003.RT1 Hydroizolace pro zelené střechy, ochran. textilie
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

včetně dodávky fólie Sarnafil G 410 tl.1,5 mm
m2 1 006,18 554,00 557 423,72 0,00284 2,85755

(102,6+65,9+70,6)*0,3+(849,5*1,1) 1 006,18

67 713 11-1111.RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně

1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 969,00 23,40 22 674,60 0,00000 0,00000

(102,6+65,9+70,6)*0,5+481,78+166,87+200,8 969,00

68 713 14-1221.RK3 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů

Jutafol N 110 standard
m2 1 006,18 63,40 63 791,81 0,00014 0,14087

(102,6+65,9+70,6)*0,3+(849,5*1,1) 1 006,18

69 713 11 - 1234 Spádový polystyren EPS Stabil tl. 0-250 mm
m3 106,18 3 970,00 421 539,76 0,00000 0,00000

(481,78+166,87+200,8)*0,125 106,18

70 283-75411 Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL tl. 140-160 mm
m3 130,88 5 648,40 739 279,54 0,03300 4,31914

(481,78+166,87+200,8)*0,14+119,6*0,1 130,88

Zastřešení44 1 804 709,43 7,31756

63 Podlahy a podlahové konstrukce

71 631 57-1005.R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)
m3 42,47 2 630,00 111 702,68 1,60000 67,95600

(481,78+166,87+200,8)*0,05 42,47

Podlahy a podlahové konstrukce63 111 702,68 67,95600

99 Staveništní přesun hmot

72 998 01-1004.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m
t 9 388,39 489,00 4 590 922,08 0,00000 0,00000

2117,86 2 117,86

Staveništní přesun hmot99 4 590 922,08 0,00000

711 Izolace proti vodě

73 998 71-1103.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m
t 0,00 831,00 0,00 0,00000 0,00000

8,617 8,62

Izolace proti vodě711 0,00 0,00000
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

766 Konstrukce truhlářské

74 766 62-9301.R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
kus 121,00 786,00 95 106,00 0,00090 0,10890

37+31+2+45+6 121,00

75 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus 79,00 947,00 74 813,00 0,00120 0,09480

51+20+8 79,00

76 766 62-9303.R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2
kus 76,00 1 095,00 83 220,00 0,00165 0,12540

12+24+6+34 76,00

77 766 62-9304.R00 Montáž balkónových dveří plastových
kus 69,00 1 135,00 78 315,00 0,00168 0,11592

2+3+64 69,00

78 766 62-9306.R00 Montáž oken plastových plochy do 7,50 m2
kus 16,00 1 215,00 19 440,00 0,00165 0,02640

10+6 16,00

79 611-43015 Okno plastové jednodílné 75 x 150 cm P
kus 37,00 1 950,97 72 185,89 0,01500 0,55500

2+9+6+4+4+4+8 37,00

80 611-43016 Okno plastové jednodílné 75 x 200 cm P
kus 31,00 2 364,97 73 314,07 0,02100 0,65100

15+8+8 31,00

81 611-43017 Okno plastové jednodílné 60 x 210 cm P
kus 2,00 2 364,97 4 729,94 0,02100 0,04200

2 2,00

82 611-43035 Okno plastové jednodílné 100 x 150 cm P
kus 45,00 2 667,20 120 024,00 0,02300 1,03500

3+4+8+7+11+4+8 45,00

83 611-43040 Okno plastové jednodílné 100 x 170 cm P
kus 51,00 2 961,14 151 018,14 0,02600 1,32600

4+4+6+9+6+7+8+7 51,00

84 611-43045 Okno plastové jednodílné 100 x 200 cm P
kus 20,00 3 261,29 65 225,80 0,02800 0,56000

4+8+8 20,00

85 611-43080 Okno plastové jednodílné 200 x 75 cm P
kus 6,00 3 061,53 18 369,18 0,02800 0,16800

6 6,00
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

86 611-43085 Okno plastové jednodílné 150 x 150 cm P
kus 8,00 3 656,66 29 253,28 0,03100 0,24800

2+3+3 8,00

87 611-43122 Okno plastové 2dílné se sloupkem 185 x 150 cm OS/O
kus 6,00 9 109,04 54 654,24 0,03690 0,22140

6 6,00

88 611-43131 Okno plastové 2dílné se sloupkem 200 x 170 cm OS/O
kus 24,00 9 784,89 234 837,36 0,03990 0,95760

5+4+2+3+2+3+2+3 24,00

89 611-43134 Okno plastové 2dílné se sloupkem 185 x 210 cm OS/O
kus 12,00 10 671,89 128 062,68 0,04690 0,56280

12 12,00

90 611-43140 Okno plastové 2dílné se sloupkem 250 x 150 cm OS/O
kus 34,00 10 654,29 362 245,86 0,04890 1,66260

19+13+2 34,00

91 611-43143 Okno plastové 2dílné se sloupkem 250 x 210 cm OS/O
kus 6,00 11 637,54 69 825,24 0,05690 0,34140

6 6,00

92 611-43255 Dveře balkonové plastové 1křídlové 100x220 cm OS
kus 64,00 6 208,97 397 374,08 0,04200 2,68800

6+4+11+9+8+9+8+9 64,00

93 611-43258 Dveře balkonové plastové 1křídlové 125x300 cm OS
kus 2,00 7 155,99 14 311,98 0,04600 0,09200

2 2,00

94 611-43262 Dveře balkonové plastové 2křídlové 300x300 cm OS/O
kus 3,00 12 938,54 38 815,62 0,08500 0,25500

3 3,00

95 611-43869 Okno plastové trojkřídlé 260 x 282 cm OS+O+OS bílé
kus 10,00 23 402,39 234 023,90 0,10000 1,00000

6+4 10,00

96 998 76-6104.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m
t 12,84 871,00 11 181,22 0,00000 0,00000

16,489 16,49

Konstrukce truhlářské766 2 430 346,48 12,83722
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1. �ařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
 

§ 2 
 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům 
na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), uspořádá zhotovitel staveniště v 
souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 

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

podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci5) . 

 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je 
převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě pracovišti. 
 

§ 3 
 
Zhotovitel zajistí, aby  
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v 
příloze č. 2 k tomuto nařízení, 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 
k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí  
 
2.  práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 

přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále 
jen „betonářské práce“), 

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

dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 
funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen „montážní 
práce“), 

 
10.  práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
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§ 7 

 
Koordinátor během přípravy stavby  
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 

hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v 
souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 
nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 
procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a 
podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 
 

§ 8 
 
(1) Koordinátor během realizace stavby  
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 
vzniku nemocí z povolání, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi) , popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka) , 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu) . 

 
(2) Koordinátor během realizace stavby  
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 

jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
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b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků, 

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 
 

1.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveniště 

 
 
Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1.  Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) 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. 
Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na 
místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 
části ITL, bodu 2. k tomuto nařízení, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části 111. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. 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 bezpečnostní značkou) na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
3.  Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením 
jakož i se zrakovým postižením. 

4. 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. 

5.  Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení) , a během provádění prací je dodržuje. 
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6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis5) . 

7. 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. 

8. 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. 

 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. 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. Návrh, 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. 

2. 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 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. 

 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 

stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. 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. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů) a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí. 

5. 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 
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nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

     6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

     7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
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. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

      
 

1.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 

 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 

1. 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. 

2. 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. 

    5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 
pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů . 

     6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

      
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

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

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

     2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální kontrolu. 
 



 
136 

 

 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

      
     1. 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. 

     2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

     3. 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. 

     6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 

     7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

     8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 
ztěžující tuto manipulaci. 

     9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 
lešení a jiných překážek. 

     10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
     11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
     12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 

prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

     13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
 
IX. Vibrátory 

     
     1. 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, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

     2. 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. 
 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

      
     1. 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. 
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2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 

používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

     3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 

     4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 
kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

     5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 
v jeho okolí. 
 
XV. Přeprava strojů 

     
   1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 

provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v 
místním provozním bezpečnostním předpise. 

     2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 

     3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 

     4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti 
převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

     5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

     6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu 
nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

     7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

     8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
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1.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 

       
     1.Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 

musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 

     3. 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. 

     4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

     5. 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. 

   14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.   

  15. 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. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
 
IX.1 Bednění 

      
     1. 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, 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. 

     2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

     3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

      
 

4. 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. 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

      
     1. 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. Nelze-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. 

     2. 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. 

     3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

     4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
IX.3 Odbedňování 

      
     1. 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. 

     2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13) . 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. 

     3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. 

     4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
 

2. �ařízení 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 
 

§ 1 
 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do 
volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou. 
 

 
 



 
140 

 

 
§ 3 

 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 
(dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
           b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce   
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení 
nebo pracovní plošiny. 
 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo 
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 
dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné. 
 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
a)  na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, 
například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí 
nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b)  podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 
c)  pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi. 
 
 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů 
byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo 
ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je 
výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 
0,75 m. 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně 
na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. 
přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa 
práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému 
použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
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2.1. Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen  zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

 
 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) 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 jeho trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 
evakuaci v  případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 
ve výšce a přístupy k  nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijatá odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s  jejich 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. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v  průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci). 
 
 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň 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 (madlem) 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 (madla) nejméně 1,1 m nad 

podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8). 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 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. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 
pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v  souladu s požadavky průvodní 
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dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 

splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 
z  výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z  výšky (systémy zachycení pádu). 
 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v  kombinaci  
prvků a součástí systémů a v  souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v  němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v  pracovní poloze tak, že pádu z  výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, případně dopravit do bezpečného místa; k  zachycení pádu musí dojít v dostatečné 
výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí  apod.), aby se vyloučilo zranění 
zaměstnance. 
 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 
5. Vhodný osobní ochranný 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. 
 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
III. Používání žebříků 
 
1. Žebřík může být použit při práci ve výšce pouze v  případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s  ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových  prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
 
2. 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. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 
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4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s  výjimkou případů, kdy je k  
takovému použití výrobcem určen. 
 
6.  Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně p 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými 
madly  nebo jinou pevnou části konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
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. 
 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s  výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový 
žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
 
8. U přenosných žebříků musí být  zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 
byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v  
jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze 
používat. 
 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v  bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v  souladu s návodem k používání. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k  tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v  průvodní dokumentaci. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v  jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k  povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětu (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
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2. pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětu v  úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s  
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s  dostatečnou stabilitou;  pro práce nepřesahující 
rozsah jedná pracovní směny  postačí vymezit ohroženy  prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou  o výšce  nejméně 1,1 m. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
 
 a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 b) 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. 
 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného  profilu vertikálně dopravovaného břemene v  místech 
dopravy materiálu. 
 
6. 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. 
 
VIII. Shazování  předmětů a materiálů 
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. 
 
2. Nelze zahrnovat předměty a materiál v  případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z  výšky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
145 

 

IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní  
situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při prací ve výškách 
považuje: 
 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v  ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 

11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d)  teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v  dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z  pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části VII. Bodu 7 věty druhé. 
 

3. Použité zdroje 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na   bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 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 
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poranění o konce 

armotyče

dodržení TP, opatrná 

manipulace s prvky 

armovýztuže

pracovní obuv, pracovní 

oděv, rukavice

popálení při svařování dodržení pracovního postupu 

při svařování

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, svářecí 

rukavice, svářecí kukla

poranění jiných osob při 

přenášení armotyče

opatrnost při přenášení a 

manipulaci, nepřetěžovat 

zaměstnance,  zohlednit 

úchopové možnosti

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

převržení opřeného dílu 

bednění

bezpečné skladování prvků 

výztuže mimo dopravní cesty, 

bezpečná cesta pro chůzi, 

pořádek na pracovišti

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

pád části bednění bezpečná manipulace při 

kompletaci bednění a jeho 

zvedání, manipulační prostor - 

vyloučení pohybu 

zaměstnanců v prostoru 

možného pádu prvku bednění

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

pád konstrukce bednění odborná kompletace bednění, 

nepoužívat poškozené a 

nevhodné díly bednění

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

pád zaměstnance z 

bednící konstrukce

při práci ve výškách použít 

prostředky kolektivního či 

osobního zajištění

-

zmáčknutí končetiny mezi 

bednící díly

odborná kompletace bednění, 

nepoužívat poškozené a 

nevhodné díly bednění

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

pád žebříku i s osobou při 

práci

používat jen pro krátkodobé, 

fyzicky nenáročné práce při 

použití jednoduchého nářadí, 

zaměstnanec musí být 

obrácen obličejem k žebříku, 

zajištění stability po celou 

dobu použití 
prasknutí, zlomení příčle nepoužívat poškozené 

žebříky, měsíční prohlídky, 

kontrola před použitím, 

nepracovat nad sebou. max. 

břemeno 15 kg, nepřetěžování 

žebříku, řádné skladování 

žebříků
píchnutí, bodnutí, 

pořezání koncem prutu, 

ostrou hranou, vyčnívající 

částí armatury

správné ukládání a skladování 

betonářské oceli a vyrobené 

armatury, udržování volných 

manipulačních uliček a 

komunikací, označení volných 

konců (pet láhev, sprej)

pracovní oděv, pracovní 

obuv, rukavice, přilba

pořezání prstů, dlaně ruky 

o ostré části betonářské 

oceli, pruty, vyrobené 

výztuže

vhodné OOPP, udržování 

volných manipulačních i 

obslužných průchodů, 

dodržovat pracovní postupy při 

ruční manipulaci

rukavice

betonové 

konstrukce

manipulace s 

výztuží na 

stavbě

stavba 

bednění

železářské 

práce

žebříky 

přenosné
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přiražení ruky při 

manipulaci, přichystávání 

vhodné OOPP, správné 

pracovní postupy při 

manipulaci s materiálem, 

správné uchopení a držení 

materiálu

-

pád betonářské oceli 

zasažení a zhmoždění 

nohou

správné pracovní postupy při 

manipulaci s materiálem, 

řádné uložení a skladování 

beton. oceli i armatury, 

vhodná pracovní obuv

pevná pracovní obuv s 

ocelovou špicí

zakopnutí o materiál, 

zaklínění, pád osoby, 

naražení po dopadu

řádné uspořádání, rozmístění 

zařízení a skladování 

materiálu, pořádek na 

pracovišti, včasné odklízení a 

odstraňování odpadu, 

udržování volných 

manipulačních i obslužných 

průchodů

-

uklouznutí na čerstvém 

betonu

dodržení pracovních postupů, 

omezení pohybu zaměstnanců 

v místech možného 

uklouznutí, zajištění 

bezpečných cest pro chůzi, 

úklid cest

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

rozpojení transportního 

potrubí

dodržení pracovních postupů, 

omezení pohybu zaměstnanců 

v místech transportního 

potrubí, použití určeného a 

nepoškozeného transportního 

zařízení

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

zasažení očí betonovou 

směsí

nerozpojování hadic a částí 

pod tlakem; předepsaná frakce 

kameniva; odpovídající 

konzistence směsi ; čistění a 

údržba zařízení, mazání, 

návod k používání

ochranné brýle, popř. 

obličejový štít

čerpadla 

betonových 

směsí

zranění očí vystříknutou 

směsí

nerozpojování hadic a částí 

pod tlakem, předepsaná frakce 

kameniva, odpovídající 

konzistence směsi, čistění a 

údržba

ochranné brýle, popř. 

obličejový štít

pád části bednění manipulační prostor - 

vyloučení pohybu 

zaměstnanců v prostoru 

možného pádu prvků bednění

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

pád zapřeného 

zaměstnance při náhlém 

uvolnění páčidla

dodržení pracovních postupů 

při odbedňování konstrukcí

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

zakopnutí o položené 

části bednění

omezení pohybu zaměstnanců 

v místech možného pádu, 

zajištění bezpečných cest pro 

chůzi, úklid cest

pracovní obuv, pracovní 

oděv, přilba, rukavice

betonáž

odbedňování
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo efektivně zpracovat stavebně technologický projekt 
pro polyfunkční dům v Olomouci na Tabulovém Vrchu.  

Oproti původnímu projektu jsem přepracoval umístění a rozlohu areálu technicko-
sociálního zařízení staveniště, napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě, umístění 
věžového jeřábu MB 1030.1 a skládek materiálu. K zařízení staveniště jsem vypracoval 
časový plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště a dva výkresy zařízení 
staveniště. Nově jsem v programu MS Project zpracoval časový plán ve snaze o co největší 
plynulost a návaznost po sobě následujících prací a zefektivnění průběhu výstavby. Závislost 
použitého materiálu na čase jsem zpracoval v plánu zajištění materiálových zdrojů. Dále jsem 
v programu BUILD power zpracoval finanční rozpočet pro zemní práce, spodní a horní 
stavbu – náklady na tyto etapy stavby činí 44 471 322 Kč. bez DPH, s připočtením 14% DPH 
50 697 307 Kč.  

Během zpracování mé diplomové práce mě zaujala především práce v programu 
BUILD power a MS Project a doufám, že se v této činnosti budu postupem času dále 
zdokonalovat 
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Seznam použitých zdrojů 

[1] ČSN EN 206-1 Beton - část 1 : specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[2] ČSN ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 

[3] ČSN 73 0210 - 2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí 

[4] ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu 

[5] ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část3 : pevnost v tlaku zkušebních těles 

[6] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na   bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

[7] 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 

[8] Bakalářská práce: Technologická etapa hrubé horní stavby bytového domu v Hejčíně – 
Bc. Ondřej Mráček 

[9] http://www.plynstav.cz/pripojky.php 

[10] http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/ 

[11] http://www.spezialbau.cz/cs/piloty 

[12] http://www.wienerberger.cz/ 

[13] http://www.lineko.cz/cs/c/ 

[14] http://www.koma-modular-construction.cz/koma/public/cs/vyrobkove-rady/obytne-a-
sanitarni-kontejnery-standardline 

[15] http://www.svp.cz/1-mobilni-oploceni-heras.html 

[16] http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar 

[17] http://www.tatra.cz/nakladni-automobily 

[18] http://www.schwing.cz 

[19] http://www.svarecky-obchod.cz/invertory 

[20] http://www.cbmontservis.cz/mb1030.1.html 

[21] http://www.peri.cz/ 

[22] http://www.doka.com/web/home/index.cz.php?startPageLanguage=CZ 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

KV – Konstrukční výška 

SV – Světlá výška 

k.ú – Katastrální území 

P.P – Podzemní podlaží 

N.P – Nadzemní podlaží 

SO – Stavební objekt 

HSV – Hlavní stavební výroba 

PSV – Přidružená stavební výroba 

ŽB – Železobeton 

MVC – Malta vápeno – cementová 

P + D – Pero, drážka 

PE – Polyethylen 

PVC- Polyvinylchlorid 

NN – Nízké napětí 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KZP – Kontrolní a zkušební plán 

ZS – Zařízení staveniště 

Sb – Sbírky 

Č.P – Číslo položky 

M.J – Měrná jednotka 

Nh – Normohodina 

PD – Projektová dokumentace 

THP – Technickohospodářský pracovník 

HSV – Hlavní stavbyvedoucí 

PSV – Mistr 



 

149 

 

Seznam Příloh 

 

B.1 Výkresová část 

Příloha číslo 1. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
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