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ABSTRAKT: 

Zpracovaný projekt diplomové práce řeší novostavbu bytového polyfunkčního domu 

s cykloprodejnou. Hlavní objekt má 4 nadzemní podlaží, řešený jako monolitická 

skeletová konstrukce, se nachází v ulici Opuštěné v Brně.  

Projekt je zpracovaný na základě projektové dokumentace a technických podkladů 

předané projektantem dle požadavků investora.   

Cílem diplomové práce je přiblížit se reálnému řešení stavby nejen po technologické 

stránce. Řešení výstavby je totiž důležité porovnat nejen z technologických hledisek, 

ale také finančních, dle časové náročnosti výstavby i věcných požadavků zadavatele.  

Stavebně technologický projekt zpracovaný v diplomové práci obsahuje zejména 

technickou zprávu, zařízení staveniště, technologický předpis, časový plán, finanční 

rozpočet, kontrolní a zkušební plán, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochranu zdraví 

apod. 

 

ABSTRACT: 

Project of master thesis solves brand new residential polyfunctional house with bike 

shop. The main object is a four-storyed, designed as a monolithic skeleton 

construction. The building is located in Opuštěná Street, Brno.   

The project is developed on the basis of project documentation and technical data, 

delivered by the designer in the behalf of investor requirements.  

Main goal of this project seeks to approach to real solution of the construction site. It is  

very important to compare also financial aspects, not only the technological. Last but 

not least, time requirements of construction plan and factual requirements of the 

customer. Constructive-technological project contains especially: technical report, site 

facilities, technologic regulation, schedule, financial budget, control and test plan, 

design of machinery, safety and health protection etc. 
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KLÍČOVÁ SLOVA : 

stavebně technologický projekt výstavby, polyfunkční dům, technologie, výstavba, 

bytový dům, monolitická skeletová konstrukce, technologický předpis, zařízení 

staveniště, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, časový plán výstavby, bezpečnost a 

ochrana zdraví na stavbě 
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of work, safety and health protection 
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ÚVOD: 

V diplomové práci řeším převážně problematiku výstavby polyfunkčního domu, jedná 

se o bytový dům s cykloprodejnou v ulici Opuštěné v Brně. Stavebně technologický 

projekt se zabývá přípravou staveniště a okolních prostor, z technologických, 

bezpečnostních i finančních hledisek. Nosná konstrukce řešeného objektu je 

železobetonový monolitický skelet, z toho důvodu jsem se zaměřila na stropní 

konstrukci se specifickými skrytými průvlaky a na možné způsoby ošetřování a kontroly 

betonových konstrukcí. Hlavním cílem bude navrhnout stavební stroje a mechanizaci, 

zařízení staveniště i technologické postupy výstavby za optimálního časového sledu 

jednotlivých prací s ohledem na co nejvyšší bezpečnost pracovníků i finanční 

hodnocení projektu. 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1.1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

název projektu:  Bytový polyfunk ční dům s cykloprodejnou  

místo výstavby:  ul. Opuštěná čp.: 4544/283 

   602 00,  Brno - střed 

sousední pozemky:    zprava – p.č.4544/282 

                            zleva   – p.č.4544/284 

doba výstavby:  03/2013  –  07/2014 

cena projektu:  50 430 000,- Kč 

účel stavby:  

Zpracovaný projekt řeší novostavbu bytového polyfunkčního domu s prodejnou. Pěti 

podlažní bytový dům s dvěma parkovišti s přilehlými příjezdovými cestami pro 

zákazníky prodejny i vlastníky bytů. Dle třídění JKSO se jedná o bytový dům 

s občanským vybavením - 803 15 21. Budova je částečně podsklepená - suterén zde 

slouží jako technické zázemí budovy a společný sklepní prostor bytového domu. První 

nadzemní podlaží slouží jako prodejna a servis kol, dále i prodej cyklistických potřeb a 

vybavení společnosti BIKOZENE s.r.o., nachází se zde i provozní sklady prodejny, 

kancelář, a také šatna s hygienickým zázemím pro zaměstnance, nezbytné k chodu 

prodejny. 2., 3. a 4. nadzemní podlaží je uzpůsobeno k bytové výstavbě, v každém 

patře jsou umístěny pokaždé dva byty. Patra jsou vzájemně propojeny tříramenným 

schodištěm a výtahem, který je umístěn v zrcadle schodiště. Projektovaná stavba 

obsahuje pozemní stavební objekt, oplocení pozemku zelení a ostatní sadové úpravy, 

přípojky pro potřebné inženýrské sítě, vnitřní i venkovní rozvody inženýrských sítí 

v areálu investora, komunikace a zpevněné plochy včetně napojení novým sjezdem na 

stávající komunikační systém ve městě Brno, ulice Opuštěná čp. 283. 
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1.2. HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 

 

investor: BIKOZENE  s.r.o. 

Komín 185 

602 00, Brno 2 

 

generální projektant:   Ing. Robin Pracha ř  

    Provazníkova 69      

    613 00, Brno 13  

 

hlavní dodavatel stavby: CONwood s.r.o.   

Veveří 331/95 

602 00,  Brno 2 

Česká republika 

 

1.3. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01   Budova bytového domu s cykloprodejnou 

SO 02   Přípojka vody 

SO 03   Přípojka kanalizace 

SO 04   Přípojka elektřina - rozvod NN 

SO 05   Přípojka kabelové TV- UPC 

SO 06   Přípojka topení – horkovodní 

SO 07   Parkoviště s příjezdovou cestou pro zákazníky 

SO 08   Parkoviště s příjezdovou cestou pro nájemníky 

SO 09   Přístup k ochodu – dlažba 

SO 10   Sadové úpravy, ohraničení pozemku zelení 
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1.4. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Řešení objektu bytového domu bylo navrženo tak, aby se maximalizovalo zastavění 

pozemku. Objekt má pravidelný tvar, obdélníkového půdorysu, jeho delší strana je 

kolmá k přiléhající veřejné komunikaci ulici Opuštěné.   

Na každé straně objektu jsou řešena parkovací místa pro zákazníky cykloprodejny i pro 

majitele či nájemce bytů. Okolo pozemku objektu je, dle projektu navrženo, živé 

oplocení. Objekt je řešen plně funkční, průčelí budov není nijak nápadné a neruší tím 

blízkou okolní zástavbu. Pouze u vstupu do cykloprodejny je provedena nápadná, 

skleněná výloha s reklamními prvky.  

1.5. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY   

Objekt je rozdělen do 4 nadzemních podlaží a 1 podzemního. V podzemním podlaží se 

nachází pouze společný sklepní prostor, strojovna vzduchotechniky, domovní 

předávací stanice, chodba a tříramenné schodiště, v jehož zrcadle se nachází osobní 

rychlovýtah. 

 V prvním nadzemním podlaží jsou vymezeny prostory zejména pro galerii, prodejnu a 

servis cykloprodejny a dále také hygienické zázemí pracovníků s kanceláří.  

V druhém i třetím nadzemním podlaží, se nachází v každém patře, 4 byty (tři byty o 

rozlohách 98m2 a jeden byt od rozloze 115m2) ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou 

pouze dvě bytové jednotky každá o rozloze 192m2.   

Celkem se v bytovém domě nachází 10 bytových jednotek. Jednotlivá podlaží jsou 

vzájemně propojena schodištěm, a výtah je vždy umístěn v zrcadle tohoto 

tříramenného schodiště. 

1.6. POPIS HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

1.6.1. Charakteristika stavebních objekt ů 

1.6.1.1. SO 01 – Budova bytového domu s cykloprodejnou 

Hlavní stavební objekt, polyfunkční bytový dům s cykloprodejnou společnosti 

BIKOZENE s.r.o., je částečně podsklepený - suterén bytového domu slouží jako 

provozní a technické zázemí budovy se společným sklepním prostorem, v 1. 

nadzemním podlaží se nachází samotná cykloprodejna, se sklady, hygienickým 

zázemím i kanceláří. Další patra 2. - 4. Slouží jako bytový dům, celkem s 10 byty na 
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všech patrech. Patra budovy: suterén - 4. podlaží jsou navzájem propojeny 

tříramenným schodištěm a výtahem, který je umístěn v zrcadle schodiště. 

zastavěná plocha pozemku:  566,48 m2 

obestavěný prostor:   8946,11 m3 

počet podlaží:    5 

konstrukční systém:  železobetonový monolitický skeletový systém  

geologické poměry lokality stavební parcely se nachází při jižním kraji centra města 

Brna, okolí parcely je převážně nezastavěné. Parcela se nachází přibližně 200 metrů 

od koryta řeky Svratky. V takovýchto oblastech jsou časté ostrůvky navátých písků, 

mrtvá ramena řek, podzemní voda a podobně.  

Základové poměry, soudě dle výkresové dokumentace nejsou uvažovány podle 

zjištěných geologických poměrů této parcely. Na základě této domněnky budou 

provedeny další inženýrsko-geologické průzkumy přímo v lokalitě budoucího 

staveniště.   

Výkopové práce  a zemní práce se budou provádět v zeminách soudržných - třídy 2. 

až 3. mezi zemní práce patří odstranění křoví a menšího porostu, skrývka ornice – 

zemina 2. třídy, a zarovnání parcely dle projektové dokumentace a výkresu osazení do 

terénu – zemina 3. třídy. Objekt je částečně podsklepený. Výkopové práce jsou 

rozděleny na strojně hloubené výkopy nezapažené stavební jámy, a zapažené výkopy 

pro podsklepené konstrukce a pro monolitické základové patky, také sem patří 

výkopové práce pro zřízení jednotlivých přípojek inženýrských sítí: vody, kanalizace 

splaškové i dešťové, elektřiny NN, kabelové TV-UPC a přípojka horkovodního topení.   

Stavební jáma bude odvodňována, je zde možný výskyt spodní vody, stavba je 

situována nedaleko řeky a tuto situaci je nutné kontrolovat a provést zde několik vrtů, 

nebo se pokusit navrhnout jiné řešení základových konstrukcí a výkopových prací.  

  

Základové konstrukce  jsou kombinací železobetonových základových stupňovitých 

patek a železobetonových pasů a průvlaků (tvoří zde základový rošt), pro 

podsklepenou část je zde navržena železobetonová vodotěsná stěna.    

- Základový rošt  se skládá z pasů, o šířce 400mm a průvlaků o šířce 500mm, o stejné 

výšce 750mm se základovou spárou v hloubce -0,970m (v podsklepené části -4,280m). 

Základové pasy š. 400mm nechybí pod všemi vnitřními nosnými stěnami. Pod 
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obvodovým zdivem POROTHERM 30P+D šířky 300mm budou provedeny průvlaky 

šířky 500mm tvořící základový rošt. Pod výtahovou konstrukcí tloušťky 300mm budou 

provedeny pasy šířky 500mm, výšky 350mm, se základovou spárou v úrovni -4,78m. 

Pod schodištěm je proveden základ 360mm široký a 350mm vysoký se základovou 

spárou v hloubce -4,03m. Konstrukce jsou prováděné jako železobetonové z betonu 

C20/25.  

- Základové stup ňovité patky  jsou všechny stejných rozměrů:  2 000mm x 2 000mm, 

h1 = 700mm, 1 400mm x 1 400mm, h2 = 700mm. Pro 10 patek, které jsou zakládané 

pod podsklepenou částí bytového domu, se základová spára nachází v hloubce  

-5,68m. Pro zbylé patky zakládané pod 1. nadzemním podlažím je úroveň základové 

spáry v hloubce -2,37m. Patky jsou provedeny jako ŽB monolitické z betonu třídy 

C20/25. 

Svislé konstrukce  nosného skeletového systému objektu tvoří monolitické čtvercové 

sloupy o rozměrech 400 x 400mm, a výšce 3 250mm, a dvě železobetonové 

schodišťové stěny tloušťky 300mm, které zde mají funkci také jako ztužující stěny 

objektu. Svislé nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové z betonu třídy 

C30/37.  

Obvodový plášť je zdění z tvárnic POROTHERM 30P+D tloušťky 300mm na maltu 

POROTHERM TM - 5MPa. Obvodové zdivo bude zatepleno minerální vlnou ISOVER- 

UNI tloušťky 120mm, která se vkládá mezi hliníkové rošty, které nesou 

vláknocementové fasádní desky značky CEMBRIT - odstín světle šedý. 

Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z POROTHERM 30P+D a vyzděny na 

maltu POROTHERM TM – 5MPa, tyto konstrukce se nacházejí pouze v suterénu. 

Další zděné konstrukce budou provedeny příčky z tvarovek POROTHERM 24P+D a 

11,5P+D, které budou také vyzděny na maltu POROTHERM TO – 1,5Mpa. 

Ostatní příčky budou provedeny jako sádrokartonové od firmy RIGIPS, které jsou na 

stavbě v tloušťkách 200mm jako mezi-bytové příčky, 150mm do suchého i vlhkého 

prostředí a 100mm. Provádění svislých nosných konstrukcí dle projektové 

dokumentace.  

Vodorovné konstrukce . Stropní konstrukce nad suterénem budou provedeny jako 

monolitické desky uloženy jedním směrem (prostě), tloušťky 180mm z železobetonu 

C30/37. 

Stropní konstrukce nad 1., 2., 3., a 4. nadzemním podlažím bude provedena 

monolitická železobetonová deska z betonu C30/37, tloušťky 250mm, deska je uložena 
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obousměrně (po obvodě) do skrytých stropních průvlaků, které jsou z železobetonu 

C30/37 a tloušťky 250mm. Jako železobetonové konzoly jsou navrženy balkonové 

desky, které budou kotveny pomocí ISO nosníku do železobetonové stropní 

konstrukce. 

Překlady nad okenními i dveřními otvory v obvodových stěnách a v suterénu budou 

monolitické z železobetonu třídy C30/37. Nad dveřními otvory ve zdivu POROTHERM 

24P+D v 1. nadzemním podlaží a v suterénu, budou osazeny překlady POROTHERM 

11,5 na maltu POROTHERM TM – 5MPa. Stropní konstrukce je nutné provádět dle 

výkresové dokumentace.  

Schodišt ě budeme provádět železobetonové monolitické z betonu třídy C30/37, 

navrženo tříramenné přímé schodiště s mezi-podestami. Schodišťová ramena (1. a 3.) 

budou z jedné strany uložena na skrytém průvlaku nacházejícím se ve výšce stropní 

konstrukce a z druhé strany budou schodišťová ramena vetknuté do železobetonové 

schodišťové stěny tloušťky 300mm, 2. střední schodišťové rameno je ukotveno do 

dvou zbylých ramen. Potřebné rozměry schodišťových stupňů a podest jsou uvedeny 

ve výkresech příslušných ke každému podlaží.  

Střešní konstrukce  bytového domu o celkové p ůdorysné ploše 29,110m x 19,410m  

- 565,03m2 je provedena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2%, a s 

nosnou částí tvořenou železobetonovou deskou tloušťky 250mm a z betonu třídy 

C30/37. Železobetonovou desku natřeme asfaltovým penetračním lakem ve dvou 

vrstvách ALP/SPENETRAL, na tento nátěr provedeme natavení asfaltového 

modifikovaného pásu s vložkou z hliníkové folie FOALBIT AL S 40, slouží zde 

převážně jako parozábrana.  

 Nad parozábranu se položí polystyrenové desky tepelné izolace RIGIPS EPS 150 

tloušťky 100mm, a spádové desky ze stejné tepelné izolace v tloušťce 60-250mm a ve 

sklonu 2%. Desky z tepelné izolace se mechanicky ukotví do železobetonové nosné 

konstrukce. Na izolaci budou nataženy asfaltové modifikované pásy ve dvou vrstvách. 

Spodní vrstva se mechanicky přikotví do železobetonové desky - pásy typu GLASTEK 

40 Special MINERAL a vrchní vrstvu připevníme natavením, z modifikovaných 

asfaltových pásů použijeme ELASTEK 40 Special DEKOR, který je na horním povrchu 

opatřen břidličným ochranným posypem.  

 Odvodnění střešního pláště provedeme přes dva vyhřívané střešní vtoky HL62, o 

jmenovitém průměru 150mm. 
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Úpravy vnit řních povrch ů. Jako povrchová úprava stěn bude provedena dvouvrstvá 

vápenocementová omítka BAUMIT – hladká. Na místech uvedených ve výkresové 

dokumentaci povětšinou v koupelnách a na záchodech bude proveden keramický 

bělninový obklad do výšky 2000mm firmy NAXOS na omítku BAUMIT – hrubou, 

nezatřenou. Sádrokartonové desky u provedených příček budou penetrovány  

základním penetračním nátěrem (koncentrovaným) a budou opatřeny sjednocující 

tenkovrstvou stěrkou tloušťky 3mm. Podmínkou pro dosažení kvality povrchu v našem 

případě stupně jakosti Q4 je dodržování doby tuhnutí a vysychání mezi jednotlivými 

pracovními kroky.   

Vrstvy monolitické betonové podlahy budeme od obvodových konstrukcí dilatovat – 

vložením okrajových pásků z minerální izolace Nobasil PTN. Jednotlivé skladby 

podlahových konstrukcí. 

Úpravy vn ějších povrch ů. Vnější fasádu provedeme z cementotřískových desek firmy 

CEMBRIT. Barevné odstíny fasády budou na přání investora béžovo-hnědé barvy – 

SAND 911. Fasádní desky Cembrit lze instalovat na různé typy podkladních roštů i 

konstrukcí. Použijeme podkladní rošty z hliníku. Pomocí vhodně zvoleného 

podkladního roštu vytvoříte průběžnou větranou mezeru mezi tepelnou izolací a 

fasádní deskou a zároveň získáte spolehlivou konstrukci pro připevnění desek.    

Konstrukce soklu bude opatřena mozaikovou omítkou BAUMIT, kterou provedeme jako 

povrchovou úpravu na tepelnou izolaci z XPS polystyrenu do výšky 200mm nad 

upraveným terénem. Vnější parapety budou z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou. Na balkonových konstrukcích bude dle projektové dokumentace provedena 

keramická slinutá neglazovaná mrazuvzdorná dlažba s velmi nízkou nasákavostí  pod 

0,5 % Taurus, Rako.  

1.4.1.2. SO 02 – Přípojka vody 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád města Brna u hranice 

pozemku. Na pozemku bude zbudována vodovodní přípojka z HD-PE 100, která bude 

ukončena vodoměrnou šachtou. Vodovodní přípojka, o délce  3,5m, bude provedena 

z plastového potrubí, která prochází vodoměrnou šachtou Quins o průměru 950mm a 

výšky 1200mm (+300mm komínový průlez), 6m vzdálenou od objektu.  

S ohledem na křížení s ostatními sítěmi dodržíme vhodné krytí přípojky 1,5m. Napojení 

potrubí vodovodní přípojky na vodovodní řád provedeme pomocí navrtávacího pasu 

zboku. 
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1.6.1.3. SO 03 – Přípojka kanalizace  

Kanalizační přípojka bude provedena z plastového potrubí AWADUKT HPP SN16 

společnosti REHAU - DN200, délky 12,30m  přípojka bude procházet revizní 

kanalizační šachtou AWAŠACHTA PP společnosti REHAU - DN800 umístěnou 6m od 

objektu ve které je osazen čistící kus. Odpadní potrubí bude připojeno v hloubce 2,0m 

do splaškové městské kanalizace tak, že potrubí přípojky svírá v místě napojení 

s podélnou osou úhel 45°, otvor bude vyvrtán nebo v yříznut pomocí šablony a napojí 

se do horní třetiny profilu stoky, to znamená tak, aby otvor nezasahoval do průtočného 

profilu kanalizační stoky, délka připojovacího kusu je 500mm.   

Nejmenší krytí potrubí přípojky zeminou je 1,0m. Pokládku začneme nejdříve u 

nejnižšího bodu potrubního vedení, přičemž hrdla trub směřují nahoru, pro výkopové 

práce platí samozřejmě obecná pravidla bezpečnosti práce, a z toho také plynou 

minimální šířky výkopů, sklony stěn výkopů i jeho pažení.  

Práce na staveništi budou odpovídat projektové dokumentaci – od požadavků na 

hutnění vrstev lože, až po vytahování pažení a zásypy rýh. 

1.6.1.4. SO 04 – Přípojka elektřina - rozvod NN 

Kabelové vedení provedeme z kabelů s měděným jádrem o celkové délce  10,5m. 

Kabely budeme klást do otevřených rýh na podkladní vrstvu z písku tloušťky 80mm do 

hloubky 0,5m, v které se také připojíme pod chodníkem na rozvod elektřiny (musí se 

dodržovat ochranné pásmo min. 400mm při křížení s ostatními přípojkami).   

Elektrický kabel obsypeme pískem tloušťky 80mm a nad něj bude v zásypu umístěna 

červená výstražná fólie v hloubce cca 0,2m.   

Elektroměrný rozvaděč se nachází na vnější straně fasády budovy bytového domu ze 

strany veřejné komunikace. Spodní okraj skříňky je osazen ve výšce 600mm nad 

upraveným terénem. 

1.6.1.5. SO 05 – Přípojka kabelové televize - UPC 

Kabelové vedení budeme klást do otevřených rýh na podkladní vrstvu z písku tloušťky 

80mm do hloubky 0,5m, v které se také připojíme pod chodníkem na rozvod elektřiny 

(musí se dodržovat ochranné pásmo min. 400mm při křížení s ostatními přípojkami). 

Kabel obsypeme pískem tloušťky 80mm a nad něj bude v zásypu umístěna červená 

výstražná fólie v hloubce cca 0,2m.  

1.6.1.6. SO 06 – Přípojka topení – horkovodní 
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Přiváděcí a vratná horkovodní potrubí budeme klást do rýhy a musíme dodržovat 

požadovaných podélných sklonů potrubí. Nejmenší sklon ve směru nebo proti směru 

proudění bude 1,5 ‰. Uzavírací armaturu (šoupátka a ventily) umístíme na odbočkách 

z hlavní trasy. Před uzavírací armaturou se vzájemně přes uzávěr propojí přívodní i 

vratné potrubí. Pro bezkanálový rozvod tepla používáme předizolovaná dvoutrubkové 

předizolované ocelové potrubí Wehotherm Twins. 

1.6.1.7. SO 07 – Parkoviště s příjezdovou cestou pro zákazníky 

Parkoviště s příjezdovou cestou o ploše 382m2 bude provedeno jednotnou technologii 

s aflaltovým krytem. Zemní podloží bude dostatečně zhutněno a spolehlivě odvodněno. 

Na pozemku se nacházejí dobře propustné zeminy. Odvodnění postačí ochránit pouze 

tím, že se zabrání průniku vody ze stran. Přípravou podloží bude nutno zabezpečit, aby 

případné deformace nezpůsobily porušení krytových ani podkladních vrstev. Na pláni 

musí být dosažena požadovaná hodnota modulu přetvárnosti v našem případě  45MPa 

(Edef,2). Jako podkladní vrstvu použijeme štěrkodrť o mocnosti vrstvy 200mm, který 

zhutníme na požadovanou hodnotu 70MPa. Jako krycí vrstva bude použit penetrační 

makadam o tloušťce 80mm. Plocha parkoviště bude ohraničena silničním obrubníkem - 

ABO 2-15-H o rozměrech (l, b, h) 1000 x 150 x 250mm. 

1.6.1.8. SO 08 – Parkoviště s příjezdovou cestou pro vlastníky bytů 

Parkoviště s příjezdovou cestou o ploše 808,5m2 bude provedeno jednotnou 

technologii s asfaltovým krytem. Zemní podloží bude dostatečně zhutněno a spolehlivě 

odvodněno.Na pozemku se nacházejí dobře propustné zeminy. Odvodnění postačí 

ochránit pouze tím, že se zabrání průniku vody ze stran. Přípravou podloží bude nutno 

zabezpečit, aby případné deformace nezpůsobily porušení krytových ani podkladních 

vrstev. Na pláni musí být dosažena požadovaná hodnota modulu přetvárnosti v našem 

případě  45MPa (Edef,2). Jako podkladní vrstvu použijeme štěrko-drť o mocnosti vrstvy 

200mm, který zhutníme na požadovanou hodnotu 70MPa. Jako krycí vrstva bude 

použit penetrační makadam o tloušťce 80mm. Plocha parkoviště bude ohraničena 

silničním obrubníkem - ABO 2-15-H o rozměrech (l, b, h) 1000 x 150 x 250mm. 

1.6.1.9. SO 09 – Přístup k obchodu – dlažba 

Přístupová cesta k prodejně s celkovou plochou 77,10m2 bude provedena z betonové 

zámkové dlažby tloušťky 60mm. Po provedených zemních prací se zpravidla osadí 

obrubníky ABO 2-15-H o rozměrech (l, b, h) 1000 x 150 x 250mm do betonového lože, 
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ty většinou vymezují prostor (hranice plochy) kde se bude zámková dlažba vyskytovat. 

Pod konstrukce chodníků se naveze jako první vrstva jemná podkladní vrstva tvořená 

kamenivem 8-16mm (většinou používáme štěrko-drť), nad tuto jemnou podkladní 

vrstvu připravíme ložnou vrstvu o velikosti drtě kameniva 2-5mm případně 4-8mm a 

jako vrchní pochůzná vrstva se zde vytvoří zámková dlažba tloušťky 60mm. 

1.6.1.10. SO 10 – Sadové úpravy, ohraničení pozemku zelení 

Venkovní a sadové úpravy jsou zařazeny, dle JKSO,  do skupiny 823 27 11 a budou o 

celkové ploše 1744,40m2. Při těchto pracích bude zarovnán terén dle projektové 

dokumentace, dále bude provedeno zatravnění a osázení okrasnými dřevinami, a 

ohraničení pozemku zelení - stromy.  

1.7. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 

Staveniště se nachází v  centru Brna v blízkosti autobusového i vlakového nádraží je 

situováno na rozlehlém pozemku o celkové ploše 3578,44m2, který je ve vlastnictví 

investora. Pozemek bude napojen na širokou dvouproudou dopravní komunikaci – ulici 

Opuštěnou. V okolí objektu se nenachází žádné jiné stavby či porost, které by bránili 

oslunění. A ze všech zbylých tří stran je staveniště ohraničeno mobilním zábradlím 

HERAS M200 výšky 2000mm.   

Provoz na komunikaci před staveništěm nebude nijak výrazně omezen. Na staveniště 

bude vybudován vjezd/výjezd na komunikaci ze severozápadní strany objektu (ve 

fázích hrubé výstavby bude plocha výjezdu zhutněna a zpevněna ŽB panely) vjezd po 

ukončení hrubé výstavby bude dále upraven opatřen asfaltovým krytem a zůstane 

součástí budovaného objektu jako budoucí vjezd na parkoviště.  

1.8. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 

1.8.1. Bezpečnostní požadavky 

Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při provozu staveniště i při výkonu prací na 

stavbě vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době 

užívání staveniště dodržovány všemi pracovníky a všemi osobami pohybujícími se po 

staveništi. 
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Jedná se zejména o tyto předpisy: 

- zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci,  
 

- 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,  
 

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

práci na staveništích,  
 

- nařízení vlády. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů,  
 

- nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí,  
 

- nařízení vlády 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

- nařízení vlády 441/2004 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci,  
 

- nařízení vlády 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

Bezpečnostní české technické normy: 

- ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN EN 1263-1  
 

- ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení  
 

- ČSN 74 3282 Ocelové žebříky – základní ustanovení  
 

- ČSN EN 50110-1 BP pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních  
 

- ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - bezpečné používání - část 1   
 

- ČSN EN 13155 Jeřáby-bezpečnost-volně zavěšené prostředky pro uchopení 
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1.9. ENVINROMENTÁLNÍ POŽADAVKY 

Při výstavbě bude kladen velký důraz na nakládání s odpady, které mohou vznikat při 

výstavbě objektů, a také na omezení některých negativních vlivů, které by mohli 

omezovat životní prostředí a jejich okolí zejména prašností a hlučností.  

Odpady třídíme dle zákona 185/ 2001 Sb. o odpadech a s prováděcími vyhláškami č. 

381 až 384/2001 Sb., zatřídění také dle zákona č. 185/2001 Sb. § 16 odst. 1e). 

Všechny vyznačené odpady budou tříděny do předem připravených kontejnerů.  
 

Tabulka odpadů, které vznikajících při výstavbě hlavního stavebního objektu: 

KÓD 

ODPADU 
NÁZEV ODPADU 

KATEGORIE 

ODPADU 

LIKVIDACE 

ODPADU 

080409 ODPADNÍ LEPIDLA A TĚSNÍCÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA 

N A 

150101 PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY O C 

150102 PLASTOVÉ OBALY PVC O C 

170101 BETON O A 

170102 CIHLA, KERAMICKÁ TVÁRNICE 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 

200301 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD O A 
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1.10. POPIS TEXTOVÝCH A VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU 

1.10.1. Technická zpráva ke stavebn ě technologickému projektu 

Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu je zaměřena na souhrn všech 

technických řešení a prováděných prací na stavbě a také pro popis všech textových a 

výkresových částí, které obsahuje stavebně technologický projekt výstavby 

polyfunkčního domu v ulici Opuštěné, v Brně. 

1.10.2. Koordina ční situace s širšími vztahy dopravních tras 

V koordinační situaci je na výkrese znázorněna v širším měřítku s viditelným řešením 

dopravních tras v okolí staveniště i s okolní zástavbou.   

V situaci jsou znázorněny trasy, odkud je na staveniště dovážen transport-beton směsí, 

nebo kam je odvážena zemina. Dále pak je znázorněna situace širších vztahů, kde 

jsou znázorněny okolní budovy i parcely.  

1.10.3. Časový a finan ční plán stavby - objektový 

V tomto bodě je zpracován časový a finanční objektový plán výstavby polyfunkčního 

domu v ulici Opuštěná, Brno.  Dále je v tomto bodě zpracován časový a finanční plán 

pro hlavní stavební objekt SO 01 - Bytový dům s cykloprodejnou. Tyto plány slouží 

k předběžným účelům, pomáhá řídit rozsah budoucí výstavby s ohledem na možnosti a 

efektivnost jejího financování. Objektový plán stavby nám předkládá pouze přibližné 

výsledky. Jednotlivé objekty byly zatříděny dle třídníku JKSO a  byli zjištěny orientační 

ukazatele cen stavebních objektů pro rok 2012.   

Výpočet nákladů vychází především ze zjištění objemových ukazatelů stavby (mezi 

které patří například obestavěný prostor, délka trasy či zastavěná plocha a dále 

z technicko - hospodářských ukazatelů (THU).   

Technicko – hospodářské ukazatele se dělí na jednotlivé stavební části – konstrukce či 

etapy, z tohoto členění je možné vyjádřit v procentech podíl jedné konstrukce na 

celkové ceně stavby. Díky tomu je snadné zjistit pravděpodobné ceny jednotlivých 

konstrukcí plánovaných ve stavbě. Ceny určené technicko hospodářskými ukazateli 

THU se neustále aktualizují podle nových údajů získaných z praxe. Lhůty jednotlivých 

objektů výstavby byly vyčteny z nomografů. 
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1.10.4. Studie realizace hlavních technologických e tap stavebního objektu 

V této kapitole je popsán způsob realizace hlavních technologických etap: zemní 

práce, základové konstrukce, hrubá vrchní stavba, procesy vnitřní a dokončovací. 

V těchto etapách jsou uvedeny zejména tyto údaje: obecný popis a postup provádění, 

časový plán provedení etapy, hrubý výkaz výměr, složení pracovní čety a strojní 

mechanismy potřebné k výstavbě. 

1.10.5. Projekt za řízení staveništ ě 

Součásti projektu zařízení staveniště je technická zpráva a výkresy zařízení staveniště 

pro tři technologické etapy: zemní práce, hrubou stavbu a dokončovací procesy. 

Veškeré potřebné informace k výkresům jsou uvedeny v technické zprávě zařízení 

staveniště: kde je popsán rozsah, umístění a stav staveniště, na kterém se objekt 

nachází. Dále je zde uvedeno napojení na technickou infrastrukturu, technické a 

sociální zázemí pracovníků, objekty potřebné pro zařízení staveniště: kanceláře, šatny, 

buňky s hygienickým zázemím, ale odpadní a skladové kontejnery. Dále sem patří 

inženýrské sítě pro staveniště (i s propočtem dimenzí přípojek), deponie, staveništní 

komunikace s parkovištěm, vjezdy a staveništní oplocení.  

Na výkresech jsou znázorněny stávající objekty, nově budované objekty, inženýrské 

sítě pro staveniště i objekty potřebné ke správnému provozu staveniště (kanceláře, 

šatny, buňky s hygienickým zázemím, odpadní a skladové kontejnery, inženýrské sítě 

pro staveniště, deponie, staveništní komunikace s parkovištěm, vjezdy a staveništní 

oplocení) Objekty jsou na výkresech rozděleny dle barev vyznačených ve výkresech.  

1.10.6. Návrh hlavních stavebních stroj ů a mechanism ů 

V této kapitole jsou podrobně popsány použité a navržené hlavní stroje a mechanismy 

použité při výstavbě hlavního stavebního objektu SO 01 Bytový dům s cykloprodejnou. 

1.10.7. Časový plán hlavního stavebního objektu - časový harmonogram  

Časový plán stavebních prací se řeší zejména z důvodu časových návazností 

jednotlivých etap a prací při výstavbě objektu. Harmonogram by měl zajistit, aby 

nedošlo ke zbytečným časovým prodlevám, nebo dokonce neschopnost dokončení 

stavby do požadované doby.  

Časový harmonogram hlavního stavebního objektu je zpracován v programu Microsoft 
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Project a dále jsem zpracovala podrobnější harmonogram pro provádění hrubé stavy 

hlavního objektu v programu Microsoft Excel.  

1.10.8. Limitky zdroj ů pro materiál, stroje a profese 

Limitky strojů, materiálů i profesí jsou převzaty z položkového rozpočtu. Položkový 

rozpočet byl zpracován v programu Build Power. Výkaz výměr jsem vypočítala 

z dostupné projektové dokumentace, a je uveden v příloze výkaz výměr. V rozpočtu 

jsou započítány i vedlejší rozpočtové náklady (VRN): na zařízení staveniště 3%, 

ztížené pracovní podmínky – 1% (zemní práce ve ztížených podmínkách (možnost 

výskytu podzemní vody), betonáž zasahuje do zimního období) a mimostaveništní 

dopravu – 0,5%  (zejména pro dopravu buněk, jeřábu a transport-beton).  

1.10.9. Technologický p ředpis pro monolitickou stropní konstrukci 

Řešíme zde předpis pro monolitickou stropní konstrukci, ve kterém jsou zpracovány 

především tyto údaje: obecná charakteristika objektu, potřebný materiál, doprava a 

skladování materiálu, připravenost a převzetí pracoviště, pracovní podmínky, složení 

pracovní čety, stroje, nářadí a mechanismy použité při provádění monolitické stropní 

konstrukce. Dále také postup provádění prací, jakost a kontrolu kvality, bezpečnost a 

ochranu zdraví pracovníků a ekologii. Předpis se skládá z řady procesů, které na sebe 

technologicky bezprostředně navazují. Jsou to tyto procesy:  

A) bednění a odbedňování stropních monolitických konstrukcí, 

B) vyztužení stropní desky a skrytých průvlaků, 

C) betonáž a ošetřování betonu stropní konstrukce. 

Bednění stropní konstrukce bude dočasná stavební konstrukce, sloužící k vytvoření 

trvalé betonové konstrukce dle projektové dokumentace. Bednícími pracemi rozumíme 

soubor procesů, při kterých se bednění:  

         - připravuje,  

                                                - sestavuje,  

                                                          - rozebírá a odbedňuje po zatvrdnutí betonu,  

                                                          - čistí a dle potřeby se konzervuje pro další použití. 

Vyztužením stropní konstrukce ocelovou výztuží se z betonové konstrukce stává 

konstrukce železobetonová. Soubor procesů spojených s výrobou, přípravou a 

ukládáním výztuže do bednění nebo jiných určených míst, označujeme je jako práce 
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železářské. 

Betonářské práce představují souhrn procesů – výroba betonové směsi, přeprava, 

přeprava betonu do bednění, hutnění betonu a ošetřování betonové konstrukce až do 

nabytí požadované pevnosti betonu, kvality a trvanlivosti.  

Betonářské práce jsou charakteristické zpracováním velkých objemů materiálu. 

Fyzikální i chemické vlastnosti se v průběhu zpracování, tuhnutí, a tvrdnutí výrazně 

mění.  

1.10.10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro mono litickou stropní konstrukci 

Při výstavbě je důležité sledovat jakost a kvalitu prováděných konstrukcí a prací. Proto 

se zhotoví kontrolní a zkušební plán. V něm jsou obsaženy kontroly: vstupní, 

meziopera ční a výstupní . Vstupní kontrola může například znamenat fázi předání 

staveniště, i převzetí materiálů), kontrola mezioperační je prakticky veškerá probíhající 

kontrola v průběhu výstavby od začátku, až po její samotný konec. Výstupní kontrola, 

ve které se hodnotí kvalita provedených prací před samotným předáním díla. Ta se 

provádí po skončení činnosti. U kontrol je účastníkem i pověřená osoba investora 

(technický dozor investora). Kontrolní a zkušební plán jsem zhotovila ve spolupráci 

s programem Contec.   

Kontrolní a zkušební plán kvality pro monolitickou stropní konstrukci je podrobný popis 

operací prováděných kontrol. 

1.10.11. Hodnocení bezpe čnostních rizik pro monolitické stropní konstrukce 

Bezpečnost a ochrana zdraví bude na staveništi dodržována podle nařízení vlády: 

309/2006 Sb.  

Hlava I.   

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a 

zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. 

Hlava II.   

Předcházení ohrožení života a zdraví. 

Hlava III.   

Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost. 
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362/2005 Sb. 

Práce ve výškách je definována dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o 

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky :  

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukci  

 III. Používání žebříků  

 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

 VII. Dočasné stavební konstrukce  

 XI.  Školení zaměstnanců 

591/2006 Sb. 

Příloha č. 1: I.      Požadavky na zajištění staveniště  

  II.     Zařízení pro rozvod energie  

  III.    Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2:      I.       Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky (dopravníky) 

IX.      Vibrátory 

XVI.   Společná ustanovení a zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Příloha č. 3:       I.    Skladování a manipulace materiálem  

IX.    Betonářské práce a práce související  

                 1. Bednění  

                 2. Přeprava a ukládání betonové směsi  

                 3. Odbedňování  

                 5. Práce železářské  

XI.    Montážní práce 

1.10.12. Specializace z oblasti: ur čení pr ůměrného sou činitele prostupu 
tepla U em obálky budovy. 

Naším úkolem bude vypočítat měrné součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí a 

zjistit průměrný součinitel prostupu tepla Uem. Nakonec objekt zatřídíme dle klasifikační 

třídy A – G energetického štítku obálky budovy. 
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2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 
ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU  

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1.1. Údaje o projektantovi 

projektant:  Ing. Robin Pracha ř 

obor autorizace: pozemní stavby 

adresa:  Provazníkova 69, 613 00 Brno 

2.1.2. Základní údaje o stavb ě 

název stavby:   Bytový polyfunk ční dům s cykloprodejnou  

místo stavby:   ul. Opuštěná 283 

   602 00, Brno – střed 

číslo parcely:  čp.: 4544 

kraj:   Jihomoravský 

investor:   BIKOZENE s.r.o. 

doba výstavby:  03/2013  –  07/2014 

cena projektu:  50 430 000,- Kč 

 

2.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01   Budova bytového domu s cykloprodejnou 

SO 02   Přípojka vody 

SO 03   Přípojka kanalizace 

SO 04   Přípojka elektřina - rozvod NN 

SO 05   Přípojka kabelové TV- UPC 

SO 06   Přípojka topení – horkovodní 

SO 07   Parkoviště s příjezdovou cestou pro zákazníky 

SO 08   Parkoviště s příjezdovou cestou pro nájemníky 

SO 09   Přístup k ochodu – dlažba 

SO 10   Sadové úpravy, ohraničení pozemku zelení 
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2.3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 

Staveniště se nachází v  centru Brna v blízkosti autobusového i vlakového nádraží je 

situováno na rozlehlém pozemku o celkové ploše 3578,44m2, který je ve vlastnictví 

investora. Pozemek bude napojen na širokou dopravní komunikaci – ulici Opuštěnou 

označeným vjezdem, jinak bude staveniště ze všech stran ohraničeno mobilním 

zábradlím HERAS M200 výšky 2000mm. Provoz na komunikaci před staveništěm 

nebude nijak výrazně omezen. Na staveniště bude vybudován vjezd/výjezd na 

komunikaci ze severozápadní strany objektu (ve fázích hrubé výstavby bude plocha 

výjezdu zhutněna a zpevněna ŽB panely) vjezd po ukončení hrubé výstavby bude dále 

upraven opatřen asfaltovým krytem a zůstane součástí budovaného objektu jako 

budoucí vjezd na parkoviště.   

Na stavbě nejsou žádné stávající plochy ani objekty, které by mohly být využity pro 

účely zařízení staveniště. 

2.4 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

2.4.1. Základní údaje o výstavb ě  

zastavěná plocha pozemku:   566,48 m2  

obestavěný prostor:              8946,11m3 

celková plocha pozemku:  3578,44m2  

zpevněná plocha pozemku:  1267,56m2 

počet podlaží:                5 (4 nadzemní, 1 podzemní) 

JKSO  803 15 21 - Bytový dům s občanským vybavením   

konstrukční systém:      železobetonový monolitický skeletový 

systém  

2.4.2. Klimatické pom ěry stavby   

sněhová oblast:  I-II.  

větrná oblast:   II.  

oblast námraz:  nízká  

2.4.3. Obecná charakteristika stavby 

Novostavba  je částečně podsklepená a se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním 

podzemním. Situována na téměř rovné pláni v katastrálním území Brno – město. Svým 

řešením plní funkci převážně bytového domu. V projektu se nachází 10 bytových 
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jednotek k pronájmu či prodeji, v 1NP doplněna cykloprodejnou a servisem jízdních kol 

společnosti BIKOZENE s.r.o. 

 Projektovaná stavba obsahuje pozemní stavební objekt, oplocení pozemku zelení a 

ostatní sadové úpravy, přípojky pro potřebné inženýrské sítě, vnitřní i venkovní rozvody 

inženýrských sítí v areálu investora, komunikace a zpevněné plochy včetně napojení 

novým sjezdem na stávající komunikační systém v Brně, v ulici Opuštěné.  

 

Hlavní svislé konstrukce  nosného skeletového systému objektu zde tvoří monolitické 

čtvercové sloupy o rozměrech 400 x 400mm a výšce 3250mm. Obvodový plášť je 

zděný z tvárnic POROTHERM 30P+D tloušťky 300mm na maltu POROTHERM TM - 

5MPa. 

Vodorovné konstrukce . Stropní konstrukce nad suterénem budou provedeny jako 

monolitické desky z železobetonu C30/37. Překlady nad okenními i dveřními otvory 

v obvodových stěnách a v suterénu budou monolitické z železobetonu třídy C30/37. 

Nad dveřními otvory ve zdivu POROTHERM 24P+D v 1. nadzemním podlaží a v 

suterénu, budou osazeny překlady POROTHERM 11,5 na maltu POROTHERM TM – 

5MPa.   

Střešní konstrukce  bytového domu o celkové půdorysné ploše 29,110m x 19,410m  - 

565,03m2 je provedena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2%, a s nosnou 

částí tvořenou železobetonovou deskou tloušťky 250mm a z betonu třídy C30/37. 
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2.5 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

2.5.1. Zemní práce 

zastavěná plocha pozemku:   566,48 m2  

celková plocha pozemku:  3578,44m2  

zpevněná plocha pozemku:  1267,56m2  

2.5.1.1 Geologické poměry:  

Lokalita stavební parcely se nachází při jižním kraji centra města Brna, okolí parcely je 

převážně nezastavěné. Parcela se nachází přibližně 200 metrů od koryta řeky Svratky. 

V takovýchto oblastech jsou časté ostrůvky navátých písků, mrtvá ramena řek, 

podzemní voda a podobně.  

Základové poměry, soudě dle výkresové dokumentace nejsou uvažovány podle 

zjištěných geologických poměrů této parcely. Na základě této domněnky budou 

provedeny další inženýrsko-geologické průzkumy přímo v lokalitě budoucího staveniště 

a budou znovu posouzeny základové poměry stavby.   

2.5.1.2 Sejmutí ornice: 

Nejdříve před prováděním zemních prací odstraníme křoviny a ostatní menší porost, 

poté provedeme skrývku ornice soudržné zeminy 2. třídy o mocnosti 0,2m po celé 

ploše pozemku 65,42m x 56,82m – s koeficientem nakypření zeminy 1,18 a o 

celkovém objemu 876,94 m3, navržený vhodný stroj pro skrývku ornice je dozer New 

Holland D150. Ornice, která již nebude potřeba pro konečné sadové úpravy,  o objemu 

550m3, bude odvezena na skládku zeminy DUFONEV R.C., a.s. – deponie Černovice,  

vzdálenou 4,6km od stavby, navrženy vhodné stroje nákladní automobily TATRA T815, 

zbytek ornice potřebný pro konečné a sadové úpravy o objemu cca 326m3 bude uložen 

na volné pronajaté ploše hned vedle pozemku o rozměrech 36,5m x 9m. 

2.5.1.3 Výkopy stavební jámy: 

Před výkopem stavební jámy provedeme a zarovnání parcely dle projektové 

dokumentace a výkresu osazení do terénu – zemina 3. třídy.  V místech s rozdílnými 

terénními úrovněmi se vytvoří nájezdová rampa.   

Objekt je částečně podsklepený. Výkopové práce jsou rozděleny na strojně hloubené 

výkopy nezapažené stavební jámy a rýhy s navrženým vhodným strojem – kolové 

lopatové rypadlo UNEX DH 12.1 M, a zapažené výkopy pro podsklepené konstrukce o 

celkovém objemu zeminy: 456,37m3 a pro monolitické základové patky o objemu prací 
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204,96m3, výkopy zapažených šachet a zapažených jam  budou prováděny pásovým 

rypadlem UNEX DH 28.1.   

Část zeminy bude odvezena na skládku DUFONEV R.C. a.s. – deponie Černovice, 

vzdálenou 4,6km od stavby, navrženy vhodné stroje nákladní automobily TATRA T815, 

zbytek zeminy potřebný pro zásypy a násypy o objemu: 516,75m3, zůstane na 

plochách na staveništi určené pro zeminu až do jejího opětovného použití. Násyp 

zeminy bude udusán ručním vibračním pěchem.  

Stavební jáma bude odvodňována, je zde výskyt spodní vody, stavba je situována 

nedaleko řeky a tuto situaci je nutné zkontrolovat a provést zde několik vrtů, nebo se 

pokusit navrhnout jiné řešení základových konstrukcí a výkopových prací.  

Pažení stavební jámy bude provedeno jako pažení hnané s ponecháním pažin, vyjma 

vrchní části dvoustupňových patek, kde bude část pažení odstraněna.  

strojní mechanismy: dozer New Holland D150  

dozer s pásovým podvozkem 117kW DZ 110 A  

rypadlo lopatové kolové UNEX DH 12.1 M  

rypadlo nakladač traktorový JCB 3 CX  

rypadlo lopatové pásové UNEX DH 28.1  

nákladní automobily Tatra 815  

vibrační pěchy 3kW 330 x 280mm 

složení pracovní čety: třída 7.: stavební dělník – kopáč: 7 x  

třída 6.:  strojník – řidič dozeru: 1 x  

  strojník – řidič rypadla: 2 x  

  strojník – řidič T815: 4 x  

                       tesař: 6 x  

  stavební dělník – kopáč: 6 x  

třída 4.: stavební dělník – kopáč: 5 x  

    stavební dělník: 4 x  

časový plán provedení etapy:   4. 3. 2013 – 8. 5. 2013  

výkaz výměr: sejmutí ornice:  876,94m3  

výkopy pro patku:  204,96m3  

výkopová jáma:  1261,12m3   

násypy, obsypy: 516,75m3 
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2.5.2. Základové konstrukce  

Základové poměry stavby jsou složité: základové konstrukce  jsou kombinací 

železobetonových základových stupňovitých patek a železobetonových pasů a 

průvlaků (tvoří zde základový rošt), pro podsklepenou část je zde navržena 

železobetonová stěna a deska z voděodolného betonu.  

2.5.2.1 Železobetonové stupňovité patky  

Základové stup ňovité patky  jsou všechny stejných rozměrů:  2 000mm x 2 000mm, 

h1 = 700mm, 1 400mm x 1 400mm, h2 = 700mm. Pro 10 patek, které jsou zakládané 

pod podsklepenou částí bytového domu, se základová spára nachází v hloubce  

-5,68m. Pro zbylé patky zakládané pod 1. nadzemním podlažím je úroveň základové 

spáry v hloubce -2,37m. Po provedení zemních prací očistíme základové spáry, a do 

zapažených šachet osadíme výztuž spodní části patek, která bude vyčnívat ze spodní 

části patek a bude vyvedena až k úrovni sloupů dle výkresové dokumentace. Výztuž 

z oceli 10 505 R osadíme na místa na distanční podložky a uvážeme vázacím drátem, 

nebo svaříme bodovou svářečkou BP 80.1, abychom výztuž zajistili v poloze dle 

výkresové dokumentace. Betonáž bude probíhat v jarním období v teplotách od +15 do 

+25°C a proto nebude nutno nijak upravovat betonovo u směs kvůli nízkým teplotám. 

Pro betonáž použijeme beton C20/25, objem spodních stupňů základových patek je 

84m3. Patky budeme betonovat přímo z betonářského kolového čerpadla SCHWING. 

Patky zhutníme pomocí ponorného vibrátoru 03 M WAC IREFM po vrstvách zhruba 30 

cm (výšku spodní části patky budeme hutnit 2x – 3x). Beton do základových patek 

nebude padat z menší výšky než 1,5m a po celou dobu budeme beton základových 

patek ošetřovat vodou.  Hnané pažení, ve spodní části patky, bude ponecháno jako 

ztracené bednění, vrchní část bednění, bude po uplynutí technologické přestávky 7 dní 

odstraněna. Poté začneme provádět druhý stupeň základových patek, zřídíme 

bednění, natřeme odbedňovacím olejem a začneme betonovat 2. stupně patek o 

objemu 41,16m3 - betonem C20/25, dopravovaným na místo kolovým čerpadlem 

SCHWING. Beton do bednění základových patek nebude padat z menší výšky než 

1,5m, bude hutněn ponornými vibrátory po vrstvách 30cm a po celou dobu budeme 

beton základových patek ošetřovat vodou. Po uplynutí technologické přestávky, bude 

bednění vrchních částí odstraněno, okolo 2. stupně jednotlivé patky budou rozprostřen 

a poté zhutněn násyp.  
   

2.5.2.2 Základový rošt  

Dalším krokem je základový rošt , který se skládá z pasů, o šířce 400mm a průvlaků o 
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šířce 500mm, o stejné výšce 750mm se základovou spárou v hloubce - 0,970m (v 

podsklepené části v hloubce - 4,280m). Nejprve provedeme bednění základových pasů 

z dřevěných prken, zřídíme rozpěry a natřeme odbedňovacím olejem. Pro betonáž 

použijeme beton C20/25, objem betonu základového roštu je - 94,79m3. Rošty 

betonujeme přímo z betonářského kolového čerpadla SCHWING do zřízeného 

bednění. Pasy hutníme pomocí ponorného vibrátoru 03 M WAC IREFM po vrstvách 

zhruba 30 cm (na celou výšku pasu budeme hutnit 3x) a po celou dobu budeme 

základové rošty ošetřovat vodou. Po uplynutí technologické pauzy 1 týdne začneme 

provádět odbedňování základových roštů. V místech styku základového roštu a patek 

vede vyčnívající výztuž z patek do budoucích sloupů.   

 

2.5.2.2 Základová deska      

Nakonec budeme provádět betonáž základové desky tloušťky 150mm, bude vyztužena 

kari sítí. Pro betonáž použijeme beton C20/25 objem betonu pro desku je – 64,12m3. 

Desku betonujeme přímo z betonářského kolového čerpadla SCHWING a budeme jí 

hutnit ponornými vibrátory a po celou dobu budeme základovou patku ošetřovat vodou. 

Nakonec provedeme izolaci proti vodě přitavením z asfaltových pásů Glastek. 

strojní mechanismy:  betonářské kolové čerpadlo s autodomíchávačem 

SCHWING   

svářečka výztuže Omicron - OMI 165   

ponorný vibrátor ENAR – AVMU, mechanický 2x  

nákladní automobil IVECO 

složení pracovní čety: třída 6.:  strojník -  řidič IVECO  – 1 x   

  strojník -  řidič SCHWING  – 1 x  

  železář – 4 x  

  izolatér – 6 x  

                       tesař – 6 x  

třída 4.: stavební dělník – 8 x   

časový plán provedení etapy:   9. 4. 2013 – 6. 6. 2013 

výkaz výměr: dvoustupňové patky:   125,16m3  

základové rošty:   94,79m3  

základová deska:   64,12m3   

základy celkem:  284,071m3 
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2.5.3. Hrubá vrchní stavba 

a) Svislé železobetonové monolitické sloupy - 1S  

b) Provádění železobetonových svislých nosných stěn - 1S  

c) Vodorovné železobetonové monolitické konstrukce nad - 1S  

d) Svislé železobetonové monolitické sloupy - 1NP   

e) Vodorovné železobetonové monolitické konstrukce nad - 1NP  

f) Vyzdívání obvodového pláště 1NP – zdící systém POROTHERM 30P+D, 

železobetonové monolitické překlady  

g) Svislé železobetonové monolitické sloupy - 2NP   

h) Vodorovné železobetonové monolitické konstrukce nad - 2NP  

i) Vyzdívání obvodového pláště 2NP – zdící systém POROTHERM 30P+D, 

železobetonové monolitické překlady  

j) Svislé železobetonové monolitické sloupy - 3NP   

k) Vodorovné železobetonové monolitické konstrukce nad - 3NP  

l) Vyzdívání obvodového pláště 3NP – zdící systém POROTHERM 30P+D, 

železobetonové monolitické překlady  

m) Svislé železobetonové monolitické sloupy - 4NP   

n) Vodorovné železobetonové monolitické konstrukce nad - 4NP  

o) Vyzdívání obvodového pláště 4NP – zdící systém POROTHERM 30P+D, 

železobetonové monolitické překlady  

p) Zastřešení   

 

Svislé konstrukce  nosného skeletového systému objektu tvoří monolitické čtvercové 

sloupy o rozměrech 400 x 400mm, a výšce 3 250mm, a dvě železobetonové 

schodišťové stěny tloušťky 300mm, které zde mají funkci také jako ztužující stěny 

objektu. Svislé nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové z betonu třídy 

C30/37.  

Nejdříve vazači osadí výztuž na místo a zajistí polohu výztuže pomocí vázacího drátu 

či přivařením pojízdnou svářečkou. Pro betonáž sloupů nejprve osadíme bednění 

sloupových konstrukcí od firmy PERI, které je natřeno olejem pro snadné odbedňování. 

Beton C 30/37 je do bednění dopravován betonářským kolovým čerpadlem SCHWING 

a hutněn ponorným vibrátorem po vrstvách 30cm. Po uplynutí technologické pauzy 

sloupy odbedníme. 
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Železobetonové monolitické st ěny  budou provedeny z vodotěsného betonu C30/37. 

Který bude do bednění dopraven kolovým čerpadlem SWING. Bednění bude z jedné 

strany tvořeno ztraceným bedněním z hnaného pažení výkopové jámy. Pažení bude 

obloženo tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu natřenou izolačním nátěrem. V 

prostoru stěny bude umístěna ocelová výztuž železobetonové stěny a konečně před 

betonáží, z vnitřní strany, zřídíme stěnové bednění.     

 

Vodorovné konstrukce . Stropní konstrukce nad suterénem budou provedeny jako 

monolitické desky uloženy jedním směrem (prostě), tloušťky 180mm z železobetonu 

C30/37. Stropní konstrukce nad 1., 2., 3., a 4. nadzemním podlažím bude provedena 

monolitická železobetonová deska z betonu C30/37, tloušťky 250mm, deska je uložena 

obousměrně (po obvodě) do skrytých stropních průvlaků, které jsou z železobetonu 

C30/37 a tloušťky 250mm. Jako železobetonové konzoly jsou navrženy balkonové 

desky, které budou kotveny pomocí ISO nosníku do železobetonové stropní 

konstrukce. Překlady nad okenními i dveřními otvory v obvodových stěnách a 

v suterénu budou monolitické z železobetonu třídy C30/37. Nad dveřními otvory 

ve zdivu POROTHERM 24P+D v 1. nadzemním podlaží a v suterénu, budou osazeny 

překlady POROTHERM 11,5 na maltu POROTHERM TM – 5MPa. Podrobný postup 

provádění viz technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce.  

Obvodový pláš ť je zdění z tvárnic POROTHERM 30P+D tloušťky 300mm na maltu 

POROTHERM TM - 5MPa. Obvodové zdivo bude zatepleno minerální vlnou ISOVER- 

UNI tloušťky 120mm.  Mezi zděné konstrukce patří také konstrukce atiky objektu. 

Pomocí provázku se z vybudovaných laviček vytyčí hrany zdí, zaměří se otvory - 

vykreslení půdorysu zdiva musí být dle projektové dokumentace.  

Kousek stranou, od místa vyzdění budoucí stěny, dopravíme požadovaný materiál. 

Pod zdivo se musí položit hydroizolace, která bude z každé strany přesahovat o 100 

mm. Zdivo založíme na zvlhčený a očištěný podklad – začneme tím, že do malty 

položíme rohové cihly. Ty vyrovnáváme pomocí provázku, vodováhy a olovnice. Rohy 

můžeme vyzdít do 3-4 šárů. Na založené zdivo provádíme vyzdívání způsobem do 

šnůry. Při zdění provádíme kontrolu: svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost 

spar pomocí vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev zkontrolujeme měřící latí. Po asi 4 

šárech musíme pomocí hadicové vodováhy (zkontrolovat výšku) a pomocí svinovacího 

metru (umístění) a nesmíme zapomenout vyměřit okna. Po vyzdění několika vrstev 

provedeme kontrolu svislosti, vodorovnosti a výšky zdiva pomocí měrné latě, hadicové 

vodováhy a olovnice. Pokračujeme dále ve zdění do výšky zhruba 1,5m, jakmile není 
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možno zdít z úrovně podlahy, je nutné použít lešení. Před postavením lešení vyčistíme 

pracoviště. Součásti lešení se dopraví na určené místo. Toto pracovní lešení 

provádíme obvykle 1500 mm široké a 1200 mm vysoké. Musí mít odpovídající nosnost. 

Dále pokračujeme tak, že na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup 

zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva.  

  

Zastřešení konstrukce  bytového domu o celkové půdorysné ploše 29,110m x 

19,410m  - 565,03m2 je provedena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2%, 

a s nosnou částí tvořenou železobetonovou deskou tloušťky 250mm a z betonu třídy 

C30/37. Železobetonovou desku natřeme asfaltovým penetračním lakem ve dvou 

vrstvách ALP/SPENETRAL, na tento nátěr provedeme natavení asfaltového 

modifikovaného pásu s vložkou z hliníkové folie FOALBIT AL S 40, slouží zde 

převážně jako parozábrana. Nad parozábranu se položí polystyrenové desky tepelné 

izolace RIGIPS EPS 150 tloušťky 100mm, a spádové desky ze stejné tepelné izolace 

v tloušťce 60-250mm a ve sklonu 2%. Desky z tepelné izolace se mechanicky ukotví 

do železobetonové nosné konstrukce. Na izolaci budou nataženy asfaltové 

modifikované pásy ve dvou vrstvách. Spodní vrstva se mechanicky přikotví do 

železobetonové desky - pásy typu GLASTEK 40 Special MINERAL a vrchní vrstvu 

připevníme natavením, z modifikovaných asfaltových pásů použijeme ELASTEK 40 

Special DEKOR, který je na horním povrchu opatřen břidličným ochranným posypem. 

Odvodnění střešního pláště provedeme přes dva vyhřívané střešní vtoky HL62, o 

jmenovitém průměru 150mm. 

strojní mechanismy:  jeřáb MB 1030  

výtah osobo-nákladní stavební 500kg GEDA 500Z/ZP  

betonářské kolové čerpadlo SCHWING S 36 SX  

auto-domíchávače  

nákladní automobil IVECO – pro dovoz materiálu  

pojízdná křemíková svářečka KS 250/01  

pojízdná křemíková svářečka KS 200/01  

ponorný vibrátor ENAR – AVMU, mechanický 2 x   

pila na beton ruční C023 HAAGBRUCBY  

transportní silo na suché směsi 

složení pracovní čety: třída 6.:  strojník -  jeřábu MB 1030 – 1 x  

                       strojník -  řidič IVECO  – 2 x   

  železář – 6 x  
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  izolatér – 4 x  

                       tesař – 4 x  

                       stavební dělník – 10 x  

                       stavební dělník – zedník 8 x  

třída 4.: vedoucí stavební dělník – 4x   

   

časový plán provedení etapy:   7. 6. 2013 – 16. 1. 2014 

výkaz výměr:  

ŽB monolitická stěna 1S:  60,45m3  

vodorovné konstrukce:  569,77m3 

obvodový plášť:  913,70m3   

zastřešení:   513,79m2 
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2.5.3. Procesy vnit řní a dokon čovací  
 
Bytový dům je od exteriéru oddělen obvodovým pláštěm a od zeminy základovou 
deskou a konstrukcí hrubé podlahy, začínají procesy vnitřní a dokončovací: 

a) zdění POROTHERM  

Po předání HSV bychom měli dostat vyklizený prostor staveniště. Pomocí provázku se 

z vybudovaných laviček vytýčí hrany zdí na konstrukcích hrubé podlahy, zaměří se 

otvory - vykreslení půdorysu zdiva musí být dle projektové dokumentace.  

Kousek stranou, od místa vyzdění budoucí stěny, dopravíme požadovaný materiál. 

Pod zdivo se musí položit hydroizolace, která bude z každé strany přesahovat o 100 

mm. Zdivo založíme na zvlhčený a očištěný podklad – začneme tím, že do malty 

položíme rohové cihly. Ty vyrovnáváme pomocí provázku, vodováhy a olovnice. Rohy 

můžeme vyzdít do 3-4 šárů. Na založené zdivo provádíme vyzdívání způsobem do 

šnůry. Při zdění provádíme kontrolu: svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost 

spar pomocí vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev zkontrolujeme měřící latí. Po asi 4 

šárech musíme pomocí hadicové vodováhy (zkontrolovat výšku) a pomocí svinovacího 

metru (umístění) a nesmíme zapomenout vyměřit okna. Po vyzdění několika vrstev 

provedeme kontrolu svislosti, vodorovnosti a výšky zdiva pomocí měrné latě, hadicové 

vodováhy a olovnice. Pokračujeme dále ve zdění do výšky zhruba 1,5m, jakmile není 

možno zdít z úrovně podlahy, je nutné použít lešení. Před postavením lešení vyčistíme 

pracoviště. Součásti lešení se dopraví na určené místo. Toto pracovní lešení 

provádíme obvykle 1500 mm široké a 1200 mm vysoké. Musí mít odpovídající nosnost. 

Dále pokračujeme tak, že na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup 

zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva.  

 

b) montáž sádrokartonových p říček  

Nejdříve vyklidíme prostor staveniště po předchozí práci a připravíme si materiál, který 

bude potřeba ke zbudování sádrokartonových příček. Příčky jsou nejprve vyměřeny a 

na hrubou podlahu jsou označeny polohy jejich hran. Pro SDK příčky použijeme rošt: 

vodorovné vodící kovové profily UW, na jejichž ploše v místě styku profilu s hrubou 

podlahou či stropní konstrukcí je nalepeno napojovací těsnění z pěnového materiálu – 

aby zde nedocházelo k přenosu kročejového hluku do konstrukce podlahy či stropu. 

Tyto profily se k podlaze připevní natloukacími plastovými hmoždinkami, s osovou 

vzdáleností maximálně 800mm, v rozích příčky je maximální vzdálenost prvního 

připojení profilu UW ke konstrukci 200mm.  

Dalším krokem bude montáž svislých profilů, které se usazují mezi vodorovné vodící 
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profily UW. Délka svislého CW profilu se zvolí tak aby při opření CW profilu o spodní 

UW profil byl zasunut horní konec CW profilu do vrchního UW profilu minimálně 20mm, 

to znamená, že CW profil je o 15mm nižší, než je světlá výška stropu, kompenzujeme 

tím možný průhyb stropní konstrukce (s ohledem na dilatační nezávislost SDK příčky) 

Rozteč sloupku se volí podle rozměru a tloušťky desek opláštění. Přesná poloha CW 

profilů se upraví až při montáži samotného opláštění. CW profily se osazují po jednom, 

otevřenou stranou proti směru montáže. CW a UW profily se nespojují. CW profily jsou 

v UW profilech volně zasunuty. Opláštění první strany stěny se začíná tak, že první 

deska se připevní k otevřené straně profilu CW, při technologii lepení spáry se lepidlo 

nanese na hranu první namontované desky a další deska se na lepidlo ze strany 

dotlačí. Po opláštění první strany a montáži potřebných instalací (elektro, sanitární) se 

do dutiny příčky vloží vrstva izolace (z minerálních vláken) pro zlepšení neprůzvučnosti 

konstrukce. Izolaci je nutné provádět celoplošně, pokud není izolační materiál 

dostatečně stabilní, je nutné ho zajistit proti sesunutí závěsy Pendex. Pokud je dutina 

správně vyplněna izolací, provedeme opláštění druhé strany SDK příčky. Po provedení 

tohoto opláštění získá SDK příčka definitivní stabilitu. Po zaschnutí lepidla či tmelu této 

první vrstvy překryjeme vrstvu další druhou vrstvou. Poté provede vyztužení koutů a 

spár v ploše příček se příčka celoplošné přetmelení plastovým tmelem, a po zaschnutí 

se vzniklých nerovností zbavíme broušením.  

c) osazení oken a dve ří  

Okna budeme osazovat do zdiva POROTHERM 30P+D tloušťky 300mm. Vlastní 

montáž okna zahrnuje vysazení křídla z rámu osazovaného okna, dále je nutné osadit 

kotvy do rámu okna, osadit rám do ostění a následné ustavení rámu v ostění. 

Provedeme stabilizaci rámu okna zpětným nasazením křídla nebo pomocí vzpěr. 

Vyplníme spáru mezi rámem okna a ostěním izolačním materiálem. Tepelnou izolaci 

spáry provedeme nejlépe PUR pěnou. Použít lze polyetylenové těsnící provazce, resp. 

minerální vatu.    

Dále mezi tyto práce patří ocelových zárubní do zdiva POROTHERM 30P+D  tloušťky 

300mm a POROTHERM 24P+D tloušťky zdiva 250mm, osazení zasunovacích dveří a 

montáží dveřních pouzder, osazení sádrokartonových zárubní a také osazení 

velkoformátových plastových výloh a oken přímo na zakázku.  

d) vnit řní rozvody topení   

e) vnit řní rozvody elekt řiny   

f) vnit řní rozvody vody  

g) montáž vzduchotechnického za řízení  
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Vzduchotechnická jednotka bude instalována ve strojovně vzduchotechniky v suterénu. 

Trasování vzduchotechniky dle výkresové dokumentace pouze ve veřejných 

prostorách cykloprodejny v 1NP provede firma specializovaná na vzduchotechniku. 

h) osazení za řizovacích p ředmětů, armatur, a sanitárních výrobk ů  

Poté co jsou zřízeny veškeré rozvody: topení, vody, elektřiny i vzduchotechniky se 

budou postupně osazovat zařizovací a sanitární předměty dle výběru investora. 

i) konstrukce podhledu   

V 1NP je navržena roštová konstrukce pro zavěšení sádrokartonového podhledu 

tloušťky 12,5mm, typu KNAUF. Nejdříve na závěsy osadíme nosné profily dle jejich 

osových vzdáleností, na které připevníme montážní profily pomocí kotvového závěsu či 

křížových spojek. Poté začneme připevňovat desky podhledu, ve styku čelních hran 

dvou desek je provedena výztužná páska, připevněná dvěma rychlo-šrouby TN. 

Připojení desek podhledu ke stěně provedeme přes rychlošroub, upevněný v kovovém 

profilu CW, ten je dalším šroubem připojen k desce. 

j) omítky a obklady  

Omítky u zděných konstrukcí budou provedeny jako vápenocementové omítky. Před 

omítáním zkontrolujeme rovinnost podkladu. Při omítání budeme postupovat dle 

předepsaných technologií. Dbáme na to, aby se omítalo v optimálních teplotních 

podmínkách, z důvodu správného prosychání omítek. Obklady budeme provádět na 1. 

jádrovou vrstvu omítek do lepidla. Výběr barvy bělninových obkladů bude na přání 

investora. Při provádění omítek stěn i stropů i při provádění obkladů bude potřeba zřídit 

pomocné lešení. Toto pracovní lešení provádíme obvykle 1500 mm široké a 1200 mm 

vysoké. Musí mít odpovídající nosnost. Dále pokračujeme tak, že na připravené lešení 

dopravíme potřebný materiál.   

k) klempí řské práce    

Mezi klempířské práce na stavbě patří montáž vnějších parapetů, oplechování atiky a 

oplechování balkónů. Klempířské konstrukce bude na stavbě provádět specializovaná 

firma. 

g) podlahové krytiny  

Podlahové krytiny jsou konstrukce navržené, jako finální pochůzná vrstva podlahy. 

Druhy podlahových krytin u polyfunkčního domu jsou: měkčený vinyl, keramická 

dlažba, vlysy. U jednotlivých druhů podlah postupujeme dle technologického předpisu, 

u prováděné kontroly bude kladen důraz na správné provedení a rovinnost produktu. 
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Podlahové krytiny by měli odolat především mechanickému poškození a vodě. Po 

provedení podlah se osadí zařizovací předměty atd.  

l) malby a nát ěry   

Budou se provádět po provedení omítek, obkladů a položení dlažby. Při provádění 

bude nutné dbát na správné technologické postupy (například natírat konstrukce  

v  teplotách, které zaručí správné proschnutí nátěrů i maleb).   

m) montáž výtahu  

Bude provedena elektro i strojní montáž rychlovýtahu RV 500kg pro 5 stanic 

specializovanou firmou.  

strojní mechanismy:  jeřáb MB 1030 (na začátku etapy dochází k rozebírání)  

výtah osobo-nákladní stavební 500kg GEDA 500Z/ZP  

transportní silo na suché směsi  

usměrňovač svařovací 350 A WTU315 

složení pracovní čety: třída 6.:  strojník -  jeřábu MB 1030 – 1 x  

                       strojník -  řidič  – 2 x   

  obkladač – 8x  

  podlahář – 6 x  

                       izolatér – 4 x  

                       zámečník – 4 x  

  sádrokartonář – 8 x  

                       stavební dělník – zedník – 10 x  

  malíři – 6 x  

třída 4. : vedoucí stavební dělník – 2x  

časový plán provedení etapy:   16. 1. 2014 – 2. 7. 2014 

výkaz výměr: keramická dlažba:   668,57m2  

obklady:    395,64m2  

vlysy:     970,81m2 

měkčený vinyl:   488,44m2 

omítky a stěrky:  6440,5m2 

malby a nátěry:   70,0m3    

kce podhledu KNAUF: 512,12m2 
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3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 OBECNÉ INFORMACE ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

3.1.1. Obecné informace o stavb ě 

investor: BIKOZENE  s.r.o. 

Komín 185 

602 00, Brno 2 

generální projektant:   Ing. Robin Pracha ř  

    Provazníkova 69      

    613 00, Brno 13 

název projektu:   Bytový polyfunk ční dům s cykloprodejnou  

konstrukční systém:   železobetonový monolitický skeletový systém 

místo výstavby:  Kraj Jihomoravský 

602 00,  Brno - střed  

ul. Opuštěná 182,  

číslo parcely: 4544/283     

základní údaje o stavbě: zastavěná plocha pozemku:  566,48 m2  

obestavěný prostor:  8946,11m3 

JKSO  803 15 21 - Bytový dům s občanským vybavením   

počet podlaží:    5 (4 nadzemní, 1 podzemní) 

klimatické poměry stavby:  sněhová oblast:   I-II. 

větrná oblast:    II. 

oblast námraz:   nízká  

3.1.2. Obecná charakteristika stavby 

Novostavba  je částečně podsklepená a se čtyřmi nadzemními podlažími. Situována 

na téměř rovné pláni v katastrálním území Brno – město. Svým řešením plní funkci 

převážně bytového domu. V projektu se nachází 10 bytových jednotek k pronájmu či 

prodeji, v 1NP doplněna cykloprodejnou a servisem jízdních kol společnosti 

BIKOZENE s.r.o. 
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 Projektovaná stavba obsahuje pozemní stavební objekt, oplocení pozemku zelení a 

ostatní sadové úpravy, přípojky pro potřebné inženýrské sítě, vnitřní i venkovní rozvody 

inženýrských sítí v areálu investora, komunikace a zpevněné plochy včetně napojení 

novým sjezdem na stávající komunikační systém v Brně, v ulici Opuštěné.  

 

Hlavní svislé konstrukce  nosného skeletového systému objektu zde tvoří monolitické 

čtvercové sloupy o rozměrech 400 x 400mm a výšce 3250mm z betonu C30/37. 

Obvodový plášť je zděný z tvárnic POROTHERM 30P+D tloušťky 300mm na maltu 

POROTHERM TM - 5MPa. 

Vodorovné konstrukce . Stropní konstrukce nad suterénem budou provedeny jako 

monolitické desky z železobetonu C30/37. Překlady nad okenními i dveřními otvory 

v obvodových stěnách a v suterénu budou monolitické z železobetonu třídy C30/37. 

Nad dveřními otvory ve zdivu POROTHERM 24P+D v 1. nadzemním podlaží a v 

suterénu, budou osazeny překlady POROTHERM 11,5 na maltu POROTHERM TM – 

5MPa.   

Střešní konstrukce  bytového domu o celkové půdorysné ploše 29,110m x 19,410m  - 

565,03m2 je provedena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2%, a s nosnou 

částí tvořenou železobetonovou deskou tloušťky 250mm a z betonu třídy C30/37. 

3.1.3. Obecná charakteristika staveništ ě: 

Staveniště se nachází v  centru Brna v blízkosti autobusového i vlakového nádraží je 

situováno na rozlehlém pozemku o celkové ploše 3578,44m2, který je ve vlastnictví 

investora. Pozemek bude napojen na širokou dopravní komunikaci – ulici Opuštěnou. 

A ze všech zbylých tří stran je staveniště ohraničeno mobilním zábradlím HERAS 

M200 výšky 2000mm. Provoz na komunikaci před staveništěm nebude nijak výrazně 

omezen. Na staveniště bude vybudován vjezd/výjezd na komunikaci ze severozápadní 

strany objektu (ve fázích hrubé výstavby bude plocha výjezdu zhutněna a zpevněna ŽB 

panely) vjezd po ukončení hrubé výstavby bude dále upraven opatřen asfaltovým 

krytem a zůstane součástí budovaného objektu jako budoucí vjezd na parkoviště.  

3.1.4. Využití stávajících ploch a objekt ů pro ú čely za řízení staveništ ě 

Na stavbě nejsou žádné stávající plochy ani objekty, které by mohly být využity pro 

účely zařízení staveniště. 
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3.2 OBJEKTY POTŘEBNÉ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

3.2.1. Provozní objekty 

3.2.1.1. Deponie zeminy  

Deponie pro násypy bude na staveništi, bude určena pro dočasné uložení zeminy pro 

pozdější použítí – například pro násypy základových konstrukcí. Rozměry deponie pro 

násypy: 16,5 x 12m, bude zde uložena zemina o max. objemu: 253,55m3. Deponie pro 

ornici bude zabírat část sousedního pozemku (vedlejší parcelu) a bude ji zabírat po 

celou dobu stavby, ornice bude použita pro sadové účely, vše je domluveno a zabrání 

pozemku bude ošetřeno smlouvou, kde budou uvedeny veškeré podmínky. Deponie 

pro ornici bude o rozměrech 9 x 36,5 m, a bude zde uložena zemina o max. objemu: 

262 m3. Prostor o rozměrech: 15 x 12m, určený pro mezideponii bude místo, kde bude 

zemina ukládána a odtud odvážena na nedalekou skládku zeminy DUFONEV, 

vzdálenou do 5 km od stavby. 

3.2.1.2. Skladovací plochy a skladovací kontejnery 

-skládka keramických výrobk ů: keramické výrobky POROTHERM budou skladovány 

na zpevněné, odvodněné ploše určené k tomuto účelu o rozměrech: 3,7 x 10m. 

Přemísťování palet jednotlivých druhů tvárnic 30 P+D, 24 P+D na místo zdění bude 

řešeno pomocí věžového jeřábu MB 1030. Viz příloha č. 3.1: výkres č. Z2, Z3 - 

Zařízení staveniště pro hrubou stavbu, Zařízení staveniště pro dokončovací práce. 

-skládka prvk ů systémového bedn ění - PERI:  prvky systémového bednění budou 

skladovány na zpevněné, odvodněné ploše o rozměrech: 15,4 x 10m. Skladování 

bednění provedeme stejnou formou, ve které budou prvky systémového bednění 

dovezeny od dodavatele – bednící dílce se budou skladovat na paletách a paletových 

příložkách, menší prvky bednění (např. zámky) uložíme v krytém skladu spolu s výztuží 

(viz.: skladové stavební buňky) v mřížových paletách. Část této plochy tvoří zpevněná 

část pro čištění bednění s akumulační sedimentační jímkou pro zachycení hrubých 

nečistot – slouží k opakovanému upotřebení použité vody. Systémové bednění sloupů i 

doplňkové bude montováno na této ploše a na místo dopraveno pomocí věžového 

jeřábu MB 1030, stropní bednění složené na paletách dopravíme jeřábem MB 1030 na 

místo bednění a zde postavíme. Viz příloha č. 3.1: výkres č. Z2 - Zařízení staveniště 

pro hrubou stavbu. 
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-zpevněná skladovací plocha:  zbylý stavební materiál, bude skladován na zpevněné, 

odvodněné ploše silničními panely o rozměrech: 10 x 10m. Na této ploše je také 

umístěno silo o rozměrech 3 x 3m. K silu je přiveden kabel NN a také přívod vody. Na 

zpevněné ploše budou uloženy i větší prvky ocelové výztuže, která bude použita při 

monolitických konstrukcích, zbytek výztuže bude skladován v kontejneru vyznačeném 

ve výkresu (viz.: skladové stavební buňky) viz příloha: výkres č. Z2 - Zařízení 

staveniště pro hrubou stavbu. 

- skladové stavební bu ňky:  

Stavební buňky jsou osazeny na zpevněné ploše, tvořenou 100mm tlustou vrstvou 

makadamu 32-64. V rozích kontejneru jsou připraveny otvory pro manipulaci jeřábem. 

Skladovací buňky budou na své místo osazeny navrženým jeřábem MB 1030. 

Skladové buňky nám poskytne brněnská pobočka firmy STG TRADE s.r.o. 

-sklad nářadí a stavebních pomůcek: stavební nářadí a ostatní pomůcky vždy budou 

po směně uskladněny v uzamykatelném skladovacím kontejneru o rozměrech  

6,055 x 2,435 x 2,600m viz obr. 1. Ke skladovacímu kontejneru bude veden kabel NN, 

z důvodu provozního osvětlení buňky.  

-sklad maltovin a sypkého materiálu: maltoviny a ostatní sypký stavební materiál bude 

skladován v uzamykatelném skladovacím kontejneru o rozměrech 6,055 x 2,435 x 

2,600m viz obr. 1, bude tak krytý před nepříznivými povětrnostními vlivy, a nedojde tak 

ke znehodnocení materiálu. Ke skladovacímu kontejneru bude veden kabel NN, k 

provoznímu osvětlení skladové buňky.  

-sklad výztuže a bednění: menší prvky výztuže a bednění budou uloženy v tomto 

kontejneru, kryté před nepříznivými povětrnostními vlivy. Kontejner o rozměrech  

6,055 x 2,435 x 2,600m viz obr. 1. Ke skladovacímu kontejneru bude veden kabel NN, 

k provoznímu osvětlení skladové buňky.  

 

 

 

 

obr. 3.1: skladovací kontejner – viz příloha: Seznam použitých kontejnerů 
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3.2.1.3. Kontejnery na odpad 

Na staveništi jsou umístěny tři kontejnery jeden na komunální odpad a další dva na 

tříděný odpad (plast, papír). Kontejnery jsou situovány v blízkosti staveništní 

komunikace a také v blízkosti výjezdu ze staveniště, z důvodu dostupnosti, a také kvůli 

rychlému odvozu odpadu, zabráníme tím zdržování staveništní dopravy. Kontejnery 

budou pronajaty a vyváženy speciálním vozidlem společnosti AVE CZ, sídlící nedaleko 

staveniště v Brně - Přízřenicích na ulici Vídeňské 264/120b. 

S odpadem, který vznikne během výstavby (např. obalové materiály - plast, papír, 

dřevo nebo také komunální odpad od pracovníků), budeme nakládat a třídit podle 

zákona č.185/2001Sb., o odpadech a zákona č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. 3.2: kontejnery na odpad  

– viz příloha: Seznam použitých kontejnerů 
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3.2.1.4. Osvětlení staveniště: 

Venkovní osvětlení staveniště pro prodloužení pracovní doby bude využito minimálně. 

Většina náročných prací výstavby, bude prováděna spíše v letních měsících. 

3.2.1.5. Rozvody NN na staveništi:  

Kabelové rozvody elektrické energie – NN, pro provozní účely zařízení staveniště, 

povedeme z hlavního elektrického rozvaděče – RE, který bude napojen na novou 

přípojku elektrického napětí pro objekt SO01 - Bytový polyfunkční dům. Na hlavní 

staveništní rozvaděč bude osazen elektroměr, elektrické rozvody vedoucí pod 

zpevněnými plochami (např. staveništní komunikace, skladovací plocha) povedeme 

v chráničkách. Ke kancelářským sestavám se sociálním zařízením, šatnám a 

uzamykatelným skladům bude vedena elektřina z hlavního stavebního rozvaděče - RE. 

Vlastní rozvaděč bude mít i stavební výtah a jeřáb, další podružné rozvaděče budou 

umístěny v blízkosti míchacího centra a pracovišť stavby určené pro práci se 

staveništními stroji (např. vysokotlaký čistič, svářecí agregát, vibrátory, ruční pily aj.) a 

budou zapojeny sériově za sebou.  

- VÝPOČET POŽADOVANÉHO PŘÍKONU NA STAVENIŠTI:  

Počítáme s největší možnou spotřebou elektrické energie během výstavby, pro 

staveništní přípojku. Dle harmonogramu jsou vybrány stroje, u kterých je 

pravděpodobnost, že budou použity ve stejnou chvíli, jejich kombinací dojde k největší 

možné spotřebě elektrické energie: Mezi tyto činnosti patří v konkrétním případě: 

bednící a odbedňovací práce, instalace výztuže a ošetřování ŽB sloupů i ŽB stropů a 

zároveň probíhajícím zděním z cihelných tvárnic POROTHERM 30P+D, 24P+D. 

tab. č. 3.1:   P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ NA STAVENIŠTI  

STAVEBNÍ BUŇKA ČI SESTAVA BUNĚK  [W] POČET [ks]  CELKEM 
[kW] 

KANCELÁŘSKÁ SESTAVA - KS 05 396 2 0,792 
SESTAVA - 3 x ŠATNA - KS03-02 348 1 0,348 
SANITARNI KONTEJNER - SAN20-01 
SKLADOVACÍ KONTEJNER 

72 
120 

1 
3 

0,072 
0,36 

VYTÁPĚNÍ BUNĚK - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 0,5 kW 500 4 2 
VYTÁPĚNÍ BUNĚK - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 1,5 kW 1500 5 7,5 
VYTÁPĚNÍ BUNĚK - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 2,0 kW 2000 1 2 
KLIMATIZACE - MIDEA 2,6 kW 2600 2 5,2 

 

 
 

 
CELKEM 18,27kW 



 
 
 
                                                                                                   VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

                                                                                           FAKULTA STAVEBNÍ 
   

                                                    ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB                 
 

   

             60 

Nutný příkon elektrické energie: [ 1 ] 

S = 1,1 * [ (0,8 * P1 + 0,5 * P2 + P3)
2 + (0,7 * P2)

2 ]  1/2 

 

S= 1,1 * [(0.8 * 17.91 + 0.5 * 87,1 + 0)2+ (0,7 * 87,1) 2] 1/2 

S=88.1 kW   

1,1 - koeficient ztráty ve vedení,  0,5 - koeficient současnosti el. motorů  

 0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení, 0,7 - fázový posun  

 

Stávající přípojka elektrické energie vyhoví pro potřeby a provoz staveniště. Nutný 

příkon pro vybrané etapy činí 88,1 kW, není potřeba se připojovat na veřejnou síť. 

3.2.1.6. Rozvody vody na staveništi:  

Rozvody vody budou realizovány z nově vybudované a vody pro objekt SO01 - Bytový 

polyfunkční dům, budou napojeny z vodoměrné šachty. Spotřeba vody slouží 

k provozním účelům: výroba malty, čištění kol, očišťování bednění, ošetřování betonu, 

ale také pro sociální účely: WC a hygiena. Rozvody staveništní vody vedoucí pod 

zpevněnými plochami (např. staveništní komunikace, skladovací plocha) povedeme 

v chráničce. Voda potřebná pro požární účely bude zajištěna již existujícím hydrantem 

v prostoru chodníku před staveništěm a tak v dostatečné blízkosti stavby či možného 

požáru. 

 
tab. č. 3.2:   P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ NA STAVENIŠTI  

STROJ, PŘÍSTROJ NAPÁJEN
Í [V] 

ŠTÍTKOVÝ 
PŘÍKON 

[kW] 

POČE
T [ks] 

CELKEM 
[kW] 

VĚŽOVÝ JEŘÁB - MB 1030 400 45 1 45 
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ STIHL RE 281 PLUS 400 4,2 2 8,4 
STAVEBNÍ MÍCHAČKA - LESCHA S 185 HR 230 1,6 1 1 
STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 500 Z/ZP 230 5,5 1 1,6 
SVAŘOVACÍ STROJ KIT 305 STANDART 
PLUS 400 8,6 1 8,6 
KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA M-TEC Calypso 
D300 
STŘÍHAČKY OCEL. VÝZTUŽE 
OHÍBAČKA OCELI 

400 
230 
230 

4 
3,5 
0,5 

2 
4 
1 

8 
14 
0,5 

  
CELKEM 87,1kW 
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- VÝPOČET SPOTŘEBY VODY NA STAVENIŠTI A SVĚTLOSTI STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY:  

V následujících výpočtech se počítá se spotřebou vody za jeden den. Logickou úvahou 

jsme vybrali stejné práce jako u výpočtu el energie: bednící a odbedňovací práce, 

instalace výztuže a ošetřování ŽB sloupů i ŽB stropů a zároveň probíhajícím zděním 

z cihelných tvárnic POROTHERM 30P+D, do níž spadá i výroba malty. 

A) voda pro provozní účely:  [ 1 ] 

tab. č. 3.3:   Qa - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

ČINNOST SPOTŘEBA VODY 
POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ VODY 
[ l ] 

OČIŠTĚNÍ BEDNĚNÍ - 8,00 hodin 700 l/hod 5 600 

OŠETŘOVÁNÍ BETONU - cca 137m3 100 l/m3 13 676 

VÝROBA MALTY A OŠETŘOVÁNÍ MÍSÍCÍCH STROJŮ 19 l/50 l malty 1 600 

 
CELKEM 20 876 litrů 

Qa =  ( Sv * kn / t * 3600 )         [l/s]     

            Qa = ( 20 876 * 1,5 / 8 * 3 600 ) 

Qa= 1,087 l/s       

Sv – spotřeba vody za 1 den, kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru - 1,5  

t – čas, po který je voda odebírána v hodinách  

 

B) voda pro sociálně hygienické účely:  [ 1 ] 

Qb =  ( Pp * Ns * kn / t * 3600 )         [l/s]   
 

Qb =  ( 44 * 50 * 2,7 / 8 * 3 600 ) 

Qa= 0,206 l/s       

Pp – max. počet pracovníků,  Ns – norma spotřeby vody na osobu a den  

kn  - koeficient nerovnoměrnosti odběru – 2,7,  t – čas, po který je voda 

odebírána v hodinách 
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C) návrh světlosti vodovodního potrubí pro zařízení staveniště:  [ 1 ] 

Výpočtový průtok Q [l/s]= Qa + Qb = 1,087 + 0,206 = 1,293 l/s → DN 40 mm  

tab. č. 3.4: Přibližný návrh světlosti vodovodního potrubí [ 1 ] 

Na staveništi budou vybudovány dočasné přípojky k zařízení staveniště ze stávající 

přípojky vody. Přípojka bude mít jmenovitý průměr DN 40 mm s průtokem vody 1,293 

litrů za sekundu a bude napojena z vodovodní šachty nově vybudované přípojky vody. 

S požárními účely staveništní přípojky na této stavbě nepočítáme, staveniště se 

nachází v blízkosti zastavěného území, a na přilehlé veřejné komunikaci ulici Opuštěné 

se nachází požární hydrant, a to v dosahu 150 metrů od nejvzdálenějšího místa na 

staveništi.    

3.2.1.7. Odvod splašků ze staveniště:  

Pro odvod splašků z nově budovaného objektu bude zhotovena přípojka splaškové 

kanalizace. Odvod splašků ze staveniště bude proveden do nově vybudované 

kanalizační šachty vedoucí od kontejnerů s kancelářemi, šatnami a záchody. Odvod 

dešťových vod bude proveden ze všech zpevněných a hlavně skladovacích ploch. 

Kanalizační potrubí pro staveniště bude zhotoveno z dočasných plastových potrubí dle 

výkresu zařízení staveniště. Přípojku splašků vedoucí pod staveništní komunikací 

povedeme v chráničce. 

3.2.1.8. Staveništní pojezdové komunikace a doprava: 

Příjezd na staveniště bude ze severozápadní strany, jak je vyznačeno ve výkresech 

zařízení staveniště. Plochy pro pojezdové komunikace budou provedeny jako 

zpevněné plochy z betonových silničních panelů - KZD.   

Panely o rozměrech 3,0 x 1,0(1,5) x 0,22m a hmotnostech 1 590kg, 2 380kg budou 

dovezeny na nákladních automobilech - TATRA T810 a budou osazovány pomocí 

auto-jeřábu V3S AD 080. Staveništní pozemní komunikace se bude měnit dle 

výkresové dokumentace zařízení staveniště. Dvousměrná komunikace bude 

provedena po dobu zemních prací i hrubé stavby o šířce jednoho pruhu 3m a celkové 

VÝPOČTOVÝ PRŮTOK - Q                
[l/s] 

0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 

Počet výtokových jednotek - N 2 6 20 40 120 380 

D [mm] 20 25 32 40 50 63 
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šířce 6m, při dokončování parkoviště bude silnice jednosměrná o šířce 3m. Směrové 

oblouky budou provedeny s poloměrem 15m. Vjezd a výjezd bude zpevněn taktéž 

z betonových bloků a rozšířen o 1m na každou stranu výjezdu z důvodu lepšího najetí 

nákladních automobilů na staveništní komunikaci. Před výjezdem ze staveniště bude 

zřízena zpevněná plocha pro očištění kol vozidel před výjezdem ze stavby na veřejnou 

komunikaci. Maximální povolená rychlost vozidel na staveništi je 30km/hod. Vjezd 

bude označen „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou: „Mimo vozidel stavby“ a před stavbou 

budou značky: „Zákaz stání“.  Výjezd bude opatřen značkami: „Pozor-výjezd vozidel ze 

stavby“,   

 

 

 

 

 

 

obr. 3.3: příklady použitých značek (vlevo – Zákaz vjezdu, vpravo – Zákaz stání) 

3.2.1.9. Oplocení staveniště: 

Kolem celého staveniště bude zřízeno dočasné (mobilní) oplocení HERAS typ M200 - 

převážně pro ochranu zdraví veřejných osob, ale i pro omezení nepovoleného přístupu 

na staveniště. Konstrukce plotu o výšce 2,0m je tvořena z ocelových sloupků 

zasazených do přenosných betonových patek. Výplň konstrukce oplocení je drátěná o 

tloušťce drátu 3,5mm a velikost oka 100 x 200mm.  

 

 

Na oplocení bude na každých 30 metrech připevněna 

plastová informační tabulka se zákazem - obr. 3.4: 

„Nepovolaným vstup zakázán“    
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obr. 3.5: oplocení HERAS typ M200  

 
 
3.2.2. Sociáln ě správní objekty 

3.2.2.1 Mobilní kontejnery a kontejnerové sestavy:  

Stavební kancelářské buňky a šatny jsou osazeny na zpevněné ploše, tvořenou 

100mm tlustou vrstvou makadamu 32-64. V rozích kontejneru jsou připraveny otvory 

pro manipulaci jeřábem. Kancelářské buňky nejsou v dosahu věžového jeřábu MB 

1030, buňky budeme na místo osazovat auto jeřábem – TATRA AD 28, v pronájmu je 

kalkulována montáž i doprava buněk. Podrobný popis kontejnerových sestav a 

samostatných kontejnerů je uvedeno viz příloha: Seznam použitých kontejnerů. 
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- obytné a kancelářské kontejnerové sestavy pro zařízení staveniště: 

 
                          WC 

                      UMÝVÁRNA  

   

 

                           ŠATNA PRACOVNÍK Ů 

                       JÍDELNA 

                          

 

 

 

 

obr. 3.6: kontejnerová sestava 1NP sloužící jako šatna, jídelna, WC s umývárnou – viz 

příloha: Seznam použitých kontejnerů. 

 

 

                                SPRCHY    +   WC 

 

 

 

obr. 3.7: kontejnerová sestava pro 1NP, sanitární kontejner – viz příloha: Seznam 

použitých kontejnerů. 
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                                 WC 

                             UMÝVÁRNA  

  

         KANCELÁŘ  

              MISTRŮ 

 

        

               KANCELÁ Ř 

              STAVBYVEDOUCÍ   

 
obr. 3.8: kontejnerová sestava pro 1NP kanceláře vedoucích s WC a umývárnou – viz 

příloha: Seznam použitých kontejnerů.   
Kontejnerová sestava šaten pro větší počet pracovníků pro hrubou stavbu a 

dokončovací práce, bude osazena jako 2NP autojeřábem na již položené buňky 

z předchozí etapy zemních prací.  

 

 

 

  

                        ŠATNA        ŠATNA             ŠATNA  

‚ 

 

 
 

obr. 3.9: kontejnerová sestava pro 2NP, 3 x šatna – viz příloha: Seznam použitých 

kontejnerů. 
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3.3 PŘEDPOKLÁDANÝ PO ČET PRACOVNÍKŮ 

Maximální předpokládaný počet pracovníků při realizaci etapy svislých konstrukcí: 

realizace železobetonových stropů nad 4NP, souběžně probíhajících dokončovacích 

prací – zdění POROTHERM a začínajících prací zpevněné plochy parkoviště. 

 

3.3.1 Návrh bun ěk pro pracovníky:  

33.1.1 Návrh buněk pro vedoucí pracovníky: 

stavbyvedoucí    1 

mistři, vedoucí čet   4 

CELKEM    5  

  

- navržena kontejnerová sestava 6,0 x 6,055m s vlastním hygienickým zázemím, o 

celkové ploše 36,3m2. 

3.3.1.2 Návrh buněk pro ostatní zaměstnance: 

1. čety pro vnitřní dokončovací práce:    14 

2. četa pro vnější úpravy povrchů     8 

3. čety pro vnitřní rozvody   10 

4. četa: zpevněné plochy (asfaltové) 4 

obsluha sila    2 

obsluha jeřábu    1 

obsluha autočerpadla   1 

obsluha dozeru    1 

řidič nákladního automobilu  3 

CELKEM                44  

- na 1 pracovníka připadne 1,25 m2 podlahové plochy → 44 pracovníků = 55,5m2 

- 4 x šatna :  44,3 + 18,2 = 62,5m2  

- 1 x jídelna :  9 m2  

- 4 x WC, 2 x pisoáry, 3 x sprcha   
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3.4 ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY 

Materiály budou na stavbu dovezeny z centrálního skladu nákladními automobily a 

následně skladovány na zpevněných skladovacích plochách. Beton bude dovezen 

z nedaleké betonárny TRANSBETON s.r.o. značka - Stetter s hodinovým výkonem 

90m3 a pomocí auto-domíchávačů SCHWING o objemech 6m3 a 9m3 a na místo do 

bednění budou dopravovány čerpadly SCHWING. Velikosti skládek byly vypočteny dle 

předpokládaného využití. Rozměry navrženy s ohledem na rozměry určitých 

skladovaných prvků. Bednění bude na stavbu dovezeno a řádně zkontrolováno 

minimálně 1 den před betonáží. 

3.5 POŽADAVKY NA ZVEDACÍ MECHANISMY 

3.5.1 Věžový je řáb MB 1030 

Jako hlavní zdvihací mechanismus zde bude použit věžový jeřáb MB 1030 převážně 

po dobu hrubé stavby – bude osazen na ploše zpevněné silničními panely, jeho hlavní 

činností bude dopravování již smontovaného bednění sloupů - systému TRIO na místo 

osazení bednění, stropního bednění SKYDECK na paletách na místo montáže, palety 

s keramickými tvárnicemi Porotherm a také bude zajišťovat vykládání a nakládání 

materiálu na skládky materiálu. Viz příloha: výkresy zařízení staveniště Z.2 , Z.4 , Z.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3.10: jeřáb MB1030 se zátěžovou křivkou 
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3.5.2 Auto-je řáb – V3S AD 080 [2] 

Auto-jeřáb V3S AD 080 s dvoudílným teleskopickým výložníkem a stavebním 

nástavcem je určen pro menší montážní práce a to i v náročném terénu. Je instalován 

na podvozku Praga V3S, na stavbě bude určen pouze pro montáž silničních panelů pro 

pojezdovou komunikaci a zpevněné plochy skládek i pod věžovým jeřábem o 

rozměrech 3,0 x 1,0(1,5) x 0,22m a hmotnostech 1 590kg , 2 380kg , do maximální 

vzdálenosti 3-5m, a to v době než bude instalován věžový jeřáb - MB 1030 a pak zase 

v době po demontáži jeřábu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3.11: auto-jeřáb V3S AD 080 se zátěžovou křivkou [2] 



 
 
 
                                                                                                   VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

                                                                                           FAKULTA STAVEBNÍ 
   

                                                    ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB                 
 

   

             70 

3.5.3 Auto-je řáb – TATRA AD 28 [3] 

Auto-jeřáb AD 28 je určený pro montážní práce středního a většího rozsahu a to i 

v těžkém terénu, na naší stavbě bude určen pouze pro montáž obytných 

kontejnerových sestav, maximální hmotnost - 7 500kg, do maximální vzdálenosti 7,8m, 

od pojezdové komunikace. Kontejnerové sestavy nejsou v dosahu věžového jeřábu - 

MB 1030 a auto-jeřáb V3S AD 080 nesplňuje únosnost na tuto vzdálenost, proto návrh 

TATRY AD 28.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      max. břemeno – 7,5t, výška uložení 2,5m 

 

obr. 3.12: auto-jeřáb TATRA AD 28 se zátěžovou křivkou [3] 
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3.5.4 Stavební výtah – GEDA 500 Z/ZP [4]  

Sloupový výtah GEDA 500 Z/ZP slouží na stavbě pro přepravu nákladu i osob. Je 

opatřen prostornou nákladní plošinou s nosností 500kg u přepravy osob a 850kg pro 

přepravu materiálu.  

Stavební výtah GEDA je vybaven základním rámem se 4 nastavitelnými patkami a 

základním sloupem 2,3m s elektronicky jištěnou plošinou 1,6 * 1,4* 1,1 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3.13: sloupový stavební výtah GEDA 500 Z/ZP  [4] 

 

3.6 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPE ČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

 Provoz spojený se stavbou proběhne na pozemku investora, aby nedošlo k omezení 

provozu na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob. Staveniště 

bude oploceno drátěným mobilním plotem na ocelových sloupcích s uzamykatelnou 

bránou. 
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3.7 LIKVIDACE PRVK Ů ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Po ukončení výstavby polyfunkčního domu, bude zařízení staveniště postupně 

demontováno a odvezeno, jednotlivé objekty zařízení staveniště jsou popsány v této 

technické zprávě, časový plán budování a likvidace objektů je vypracován v příloze 

zařízení staveniště. Demontáž bude probíhat před pokládkou nových povrchů pro 

parkoviště a vjezdy, teprve poté je areál připraven pro sadové úpravy. Přípojky 

zbudované pro provoz a zařízení staveniště budou zrušeny.  

3.8 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA ZA ŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ – PROPOČET NÁKLAD Ů 

3.8.1. Pronájem je řábu 

- jeřáb MB 1030, pronájem po dobu skoro 7 měsíců    

- pronájem nad 6 kalendářních měsíců 36.000,-Kč/měsíc    

7 měsíců  * 36 000 = 252 000Kč 

3.8.2. Pronájem mobilního oplocení HERAS 

- oploceni HERAS -  typ M200 o rozměrech 3,472*2,00 m = 9kč/den po dobu 

14,5 měsíců 

- počet  kusů:  244 oplocených metrů -  70ks 

- 9 * 70 =  630,- Kč/den 

- 2 x brána = 52,- Kč/ den  

- celkem 682,-Kč/den  za celé oplocení i s bránami za den 

- 682 * 30 = 20 460,- Kč/měsíc  za celé oplocení i s bránami za měsíc 

14,5 měsíců  * 20 460  = 296 670Kč 

3.7.1. Pronájem kontejnerových sestav 

Kontejnerová sestava KS05 :     2 x 5 200Kč  

počet měsíců:        15 

                                                                           15 * 10 400 = 156 000Kč  
 

Kontejnerová sestava SAN20 :     1 x 5 500Kč  

počet měsíců:        14 

                                                                              14 *5  500 = 77 000Kč  



 
 
 
                                                                                                   VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

                                                                                           FAKULTA STAVEBNÍ 
   

                                                    ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB                 
 

   

             73 

 

Kontejnerová sestava KS 03-02 :                         1 x 5 200Kč   

počet měsíců:        10 

                                                                              10 * 5 200 = 52 000Kč  
 

Obytný kontejner OK1                         2 x 3 600 Kč  

počet měsíců:        4 

                                                                              4 * 7 200 = 28 800Kč 

      156 000Kč +   77 000Kč  + 52 000Kč + 28 800Kč =  313 800Kč  

 

3.7.2. Přípojky vody, kanalizace a elektrické energie 

- přípojka vody pro provoz zařízení staveniště…………… 18 780 Kč 

- přípojka kanalizace pro provoz zařízení staveniště…….. 26 420 Kč 

- přípojka elektrické energie……………………………….... 29 450 Kč 

         18 780Kč + 26 420Kč+ 29 450 Kč =  74 650Kč  

 

3.7.3. Spot řeba vody a elektrické energie 

Maximální nejnepříznivější spotřeba vody   

-  20 876l/den x 180dní = 3 752 280 l = 3 752,3m3 * 52 Kč = 195 119,6 Kč 

Maximální nejnepříznivější spotřeba elektřiny 

-  88,1kW/den x 160dní = 14 096kW  * 4,50 Kč = 63 432 Kč 

                   195 120 Kč + 63 432 Kč =  258 552Kč 

 

252 000Kč + 296 670Kč + 313 800Kč + 74 650Kč + 258 552Kč = 1 204 618Kč  
 

 

 

celkem 3% z celkových náklad ů 
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3.9 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Dále je důležité, aby stavbyvedoucí a mistři měli u sebe seznam s důležitými 

telefonními čísly pro případ nehody, úrazu či jiné potřeby. Tento seznam bude mít u 

sebe také investor a projektant. 

 

seznam telefonních čísel: 

 

tísňové volání:   112 

Policie České republiky  158 

Městská policie   156 

Zdravotnická záchranná služba 155 

Hasičský záchranný sbor  150 

 

 

telefonní čísla hlavních účastníků výstavby: 

 

investor:    +420 602 052 950   

projektant:    +420 604 322 256  

statik:     +420 724 724 724   

technický dozor investora:  +420 625 728 759    

stavbyvedoucí:   +420 605 728 458 

mistr:     +420 725 728 252  

 

 

další důležitá telefonní čísla: 

betonárna:     +420 547 212 049 

pohotovost - elektro:    +420 720 636 668 

pohotovost - topení, voda a kanalizace: +420 720 636 669 
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4. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJ Ů A 
MECHANISMŮ 

4.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

4.1.1. Údaje o projektantovi 

projektant:  Ing. Robin Pracha ř 

obor autorizace: pozemní stavby 

adresa:  Provazníkova 69, 613 00 Brno 

4.1.1. Identifika ční údaje o stavb ě 

název stavby:   Bytový polyfunk ční dům s cykloprodejnou  

místo stavby:   ul. Opuštěná 283 

   602 00, Brno – střed 

číslo parcely:  čp.: 4544 

kraj:   Jihomoravský 

investor:   BIKOZENE s.r.o. 

lhůta výstavby:  03/2013  –  07/2014 

cena projektu:  50 430 000,- Kč 

4.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01   Budova bytového domu s cykloprodejnou 

SO 02   Přípojka vody 

SO 03   Přípojka kanalizace 

SO 04   Přípojka elektřina - rozvod NN 

SO 05   Přípojka kabelové TV- UPC 

SO 06   Přípojka topení – horkovodní 

SO 07   Parkoviště s příjezdovou cestou pro zákazníky 

SO 08   Parkoviště s příjezdovou cestou pro nájemníky 

SO 09   Přístup k ochodu – dlažba 

SO 10   Sadové úpravy, ohraničení pozemku zelení 
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4.3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 

Staveniště se nachází v  centru Brna v blízkosti autobusového i vlakového nádraží je 

situováno na rozlehlém pozemku o celkové ploše 3578,44m2, který je ve vlastnictví 

investora. Pozemek bude napojen na širokou dopravní komunikaci – ulici Opuštěnou 

označeným vjezdem, jinak bude staveniště ze všech stran ohraničeno mobilním 

zábradlím HERAS M200 výšky 2000mm. Provoz na komunikaci před staveništěm 

nebude nijak výrazně omezen. Na staveniště bude vybudován vjezd/výjezd na 

komunikaci ze severozápadní strany objektu (ve fázích hrubé výstavby bude plocha 

výjezdu zhutněna a zpevněna ŽB panely) vjezd po ukončení hrubé výstavby bude dále 

upraven opatřen asfaltovým krytem a zůstane součástí budovaného objektu jako 

budoucí vjezd na parkoviště.   

Na stavbě nejsou žádné stávající plochy ani objekty, které by mohly být využity pro 

účely zařízení staveniště. 

4.4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

4.4.1. Základní údaje o výstavb ě  

zastavěná plocha pozemku:   566,48 m2  

obestavěný prostor:              8946,11m3 

celková plocha pozemku:  3578,44m2  

zpevněná plocha pozemku:  1267,56m2 

počet podlaží:                5 (4 nadzemní, 1 podzemní) 

JKSO  803 15 21 - Bytový dům s občanským vybavením   

konstrukční systém:      železobetonový monolitický skeletový 

systém  

4.4.2. Klimatické pom ěry stavby  

sněhová oblast:  I-II.  

větrná oblast:   II.  

oblast námraz:  nízká  

4.4.3. Obecná charakteristika hlavního objektu 

Novostavba  je částečně podsklepená a se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním 

podzemním. Situována na téměř rovné pláni v katastrálním území Brno – město. Svým 

řešením plní funkci převážně bytového domu. V projektu se nachází 10 bytových 
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jednotek k pronájmu či prodeji, v 1NP doplněna cykloprodejnou a servisem jízdních kol 

společnosti BIKOZENE s.r.o. 

 Projektovaná stavba obsahuje pozemní stavební objekt, oplocení pozemku zelení a 

ostatní sadové úpravy, přípojky pro potřebné inženýrské sítě, vnitřní i venkovní rozvody 

inženýrských sítí v areálu investora, komunikace a zpevněné plochy včetně napojení 

novým sjezdem na stávající komunikační systém v Brně, v ulici Opuštěné.  

 

Hlavní svislé konstrukce  nosného skeletového systému objektu zde tvoří monolitické 

čtvercové sloupy o rozměrech 400 x 400mm a výšce 3250mm. Obvodový plášť je 

zděný z tvárnic POROTHERM 30P+D tloušťky 300mm na maltu POROTHERM TM - 

5MPa. 

Vodorovné konstrukce . Stropní konstrukce nad suterénem budou provedeny jako 

monolitické desky z železobetonu C30/37. Překlady nad okenními i dveřními otvory 

v obvodových stěnách a v suterénu budou monolitické z železobetonu třídy C30/37. 

Nad dveřními otvory ve zdivu POROTHERM 24P+D v 1. nadzemním podlaží a v 

suterénu, budou osazeny překlady POROTHERM 11,5 na maltu POROTHERM TM – 

5MPa.   

Střešní konstrukce  bytového domu o celkové půdorysné ploše 29,110m x 19,410m  - 

565,03m2 je provedena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2%, a s nosnou 

částí tvořenou železobetonovou deskou tloušťky 250mm a z betonu třídy C30/37. 
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4.5. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJ Ů A MECHANISMŮ 

4.5.1. Pro zemní práce 

4.5.1.1. Výkaz výměr zemních prací 

sejmutí ornice:  876,94m3  

výkopy pro patku:  204,96m3  

výkopová jáma:  1261,12m3   

násypy, obsypy: 516,75m3 

4.5.1.2.  Geologické poměry  

Lokalita stavební parcely se nachází při jižním kraji centra města Brna, okolí parcely je 

převážně nezastavěné. Parcela se nachází přibližně 200 metrů od koryta řeky Svratky. 

V takovýchto oblastech jsou časté ostrůvky navátých písků, mrtvá ramena řek, 

podzemní voda a podobně.  

Základové poměry, soudě dle výkresové dokumentace nejsou uvažovány podle 

zjištěných geologických poměrů této parcely. Na základě této domněnky budou 

provedeny další inženýrsko-geologické průzkumy přímo v lokalitě budoucího staveniště 

a budou znovu posouzeny základové poměry stavby.   

4.5.1.3. Hlavní stavební stroje a mechanizace pro zemní práce 

- Dozer New Holland D 150, LGP  

  

 

 

  

 

 

 

obr. 4.1: dozer NEW Holland D150, LGP   [1] 

Navržený vhodný stroj pro skrývku ornice je dozer New Holland D150. Jedná se o 

traktorový shrnovač (čelní) sloužící k rozhrnování, hrnutí zeminy, pracovním nástrojem 
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je radlice, stroj se pohybuje na pásovém podvozku. Stroj bude vybaven několika typy 

radlic, které jsou svou konstrukcí vhodné do různých pracovních podmínek.  

Pro těžbu bude použita radlice Semi-U, jejíž rám je uchycen v zadní části podvozku a 

tím dochází k vyššímu zatížení zadní části dozeru a zároveň k lepšímu přenosu 

tahových sil.  

Radlice 6x1 (PAT) slouží zejména pro dokončovací práce, zahrnování výkopů. Rám 

pro tuto radlici má tvar písmene „C“ a je uchycen v přední časti rámu stroje, nikoliv 

podvozku.  

             technické parametry: 

palivo:   nafta  

výkon:   104 kW/140 HP  

max. rychlost:  11 km/hod  

podvozek:    pásový LGP   

provozní hmotnost:   16 610 kg  

rozměry:     A – 3080 mm  C – 4010 mm  

                          D – 2985 mm  L – 3 200 až 4000 mm  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.2: rozměry dozeru NEW Holland D150, LGP   [2] 
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- Dozer s pásovým podvozkem - DZ 110 A   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

obr. 4.3: pásový dozer - DZ 110 A [3] 

 

technické parametry:  

palivo:    nafta  

výkon:    118,4 kW/160 HP  

max. rychlost:   12 km/hod  

podvozek:    pásový  

provozní hmotnost:   16 850 kg  

provozní rychlost:   0,5 – 4 km/hod  

rozměry:    výška – 3100 mm ,  délka:  5 490 mm  

                          šířka – 2985 mm  
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- Rypadlo kolové UNEX DH 12.1M   

Pro výkopy rýh je navržen vhodný stavební stroj, kolové rypadlo typu DH 12.1 a patří 

mezi menší rypadla. Rypadlo je vybaveno spolehlivým motorem PERKNIS a s kolovým 

podvozkem, který je vybaven dvoudílným hydraulicky přestavitelným výložníkem. 

Rypadlo je určeno pro práci ve stísněných podmínkách, v našem případě vhodné pro 

výkop stavebních rýh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.4: kolové rypadlo UNEX DH 12.1M   [4]  

 

technické parametry:  

palivo:    nafta  

výkon motoru:   56,5 kW  

max. výškový dosah:  10,18 m  

max. hloubkový dosah:  5,17 m     

max. vodorovný dosah: 8,68 m  

podvozek:    kolový  

provozní hmotnost:  12 000 kg  

provozní rychlost:  0,5 – 4 km/hod  

objem hloubkové lopaty: 0,22 – 00,54m2 
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- Rypadlo pásové UNEX DH 28.1   

Pro výkopy stavební jámy a náklad zeminy pro její odvoz na skládku byl navržen 

vhodný stroj - rypadlo kolové UNEX DH 28.1. K jeho přednostem patří především 

vysoký výkon, vysoká průchodnost terénem a s nízkou spotřebou pohonných hmot.  

Na rýpadlo s hloubkovým výložníkem může být vedle hloubkových lopat zavěšen 

široký sortiment zařízení, které umožní provádět práce nejrůznějšího charakteru a 

využívající velké rypné síly i dosahové parametry. Rypadlo lze vybavit také nakládacím 

zařízením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.5: pásové rypadlo UNEX DH 28.1 [5]  
 

technické parametry:  

palivo:    nafta  

výkon motoru:   130 kW  

objem hloubkové lopaty: 0,6 – 1,6 m3  

objem nakládací lopaty: 1,15 – 1,4 m3  

max. výškový dosah:  10,24 m  

max. hloubkový dosah: 7,27 m     

max. vodorovný dosah: 11,09 m  

podvozek:    pásový 

provozní hmotnost:   28 000 kg  
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- Nakladač CAT 272C 

Slouží k převozu zeminy od místa těžby na deponii či mezideponii o pro náklad zeminy 

na nákladní automobil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.6: nakladač CAT 272C [6]  

 

technické parametry:  

palivo:   nafta  

výkon motoru:   69 kW / 49k  

vylamovací síla:   33 kN  

délka bez lopaty:   3092 mm  

délka s lopatou:   3833 mm     

šířka nakladače:   1676 mm     

výška nakladače:   2083 mm     

vodorovný dosah s rameny:  1270 mm  

výškový dosah:   4115 mm  

podvozek:    kolový  

provozní hmotnost:    3761 kg  
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- Rypadlo – naklada č JCB 3CX ECO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.7: rypadlo - nakladač JCB 3CX ECO [7]  

Rypadlo-nakladač bude na stavbě sloužit jako pomocný stroj při výkopových pracích i 

při nakládání zeminy k odvozu ze staveniště, dle vytížení ostatních navržených strojů. 

Maximální kapacita nakladače je 1,0m3. 

technické parametry:  

palivo:  nafta  

výkon motoru:  130 kW  

šířka hloubkové lopaty:  0,229 – 1,10m   

objem hloubkové lopaty:  0,04 – 0,48 m3  

objem nakládací lopaty:  max. 1 m 3  

max. výškový dosah:  6,35 m  

max. hloubkový dosah:  5,97 m     

max. vodorovný dosah:  6,52 m  

podvozek:   kolový  

 

 

 

 

                         obr. 4.8: rypadlo - nakladač JCB - 3CX ECO, polohy radlice [8] 
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- Nákladní automobil Tatra T815, S3 6 X 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.9: Nákladní automobil - Tatra T815, S3 6x6  [9]  

Nákladní automobil tatra - T815 bude sloužit pro odvoz zeminy ze staveniště na 

nedalekou skládku zeminy DUFONEV R.C. a.s. – deponie Černovice, vzdálenou 4,6km 

od stavby. Jedná se o třístranný sklápěčkový nákladní automobil. Slouží pro přepravu 

zeminy do hmotnosti 10 700 kg. Zvedací zařízení sklápěčky je hydraulické, ovládané 

z kabiny řidiče. 

technické parametry:  

palivo:      nafta  

výkon motoru:     208/2 200 kW/min -1  

maximální rychlost:    80 km/hod   

pohon:      6 x 6   

pohotovostní hmotnost:    11 300 kg   

užitečná hmotnost:    10 700 kg     

celková max. hmotnost stroje:   22 000 kg  

 

 

 

 

obr. 4.10: rozměry - Tatra T815 [10]  
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4.5.2. Pro základové konstrukce 

4.5.2.1. Výkaz výměr základových konstrukcí 

dvoustupňové patky:  125,16m3  

základové rošty:   94,79m3  

základová deska:   64,12m3   

základy celkem:  284,071m3 

Pro betonáž použijeme transport-beton C20/25. 

4.5.2.2. Hlavní stavební stroje a mechanizace pro základové konstrukce 

- Kolové čerpadlo s domícháva čem SCHWING FBP 26/100 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.11: auto-domíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26/100 [11] 

Čerpadlo s domíchávačem bude sloužit k dovozu betonové směsi a k uložení betonu 

z míchačky do připraveného bednění základových konstrukcí s již provedenou výztuží, 

či při provádění železobetonové základové desky. Zajišťují vertikální i horizontální 

dopravu betonové směsi. Čerpadlo bude dopravovat betonovou směs C 20/25. 

technické parametry:  

palivo:     nafta  

baterie:    P1020 RK  

maximální rychlost:   80 km/hod   

maximální průtok:   61 m3/hod    

maximální tlak betonu:  71 bar   
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užitečná hmotnost:   10 700 kg     

celková max. hmotnost stroje: 32 000 kg 

auto-domíchávač: 

jmenovitý obsah:   7000 l 

výložník:  

dosah výšky:    25,8 m  

horizontální rozsah:   21,6 m  

počet ramen:    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.12: výložník čerpadla - SCHWING FBP 26/100 [11] 
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- Ponorný vibrátor betonu ENAR – AVMU, mechanický 

Ponorný vibrátor použijeme pro zhutnění betonové směsi C 20/25 základových 

konstrukcí. Vibrační výkon je 15 m3/hod. Pohonná jednotka se používá k pohonu 

mechanických hlavic se hřídelí, dle průměru a délky viz obrázek. 

 

technické parametry:  

hmotnost:   13,5 kg  

elektrický příkon:  2,3 kW  

otáčky za minutu: 13 500  

napětí:   230 V   

 

 

 

 

 

obr. 4.13: ponorný vibrátor ENAR s výměnnými hlavicemi [12] 

 

 

- Plovoucí vibra ční lišta TREMIX BFE 

Použití při základových konstrukcí, pro konečnou povrchovou úpravu a konečné 

hutnění vrstvy použijeme plovoucí vibrační lištu s elektromotorem. Jsou velmi 

jednoduché a práce s nimi je velmi pohodlná.   

 

technické parametry:  

hmotnost:    16,5 - 18 kg  

frekvence:   50 Hz  

napětí:    230 V 

 

 

 

obr. 4.14: vibrační lišta TREMIX BFE s elektromotorem [13] 
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- Svářečka výztuže Omicron – OMI 165 

Svářečka bude použita při vyztužení základových konstrukcí (patek, ŽB pasů i desek), 

ke svařování výztuže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.15: svářečka výztuže Omicron OMI 165 s cívkou svařovacího drátu [14]  

 

technické parametry:  

hmotnost:    39 kg  

rozměry:    220 x 610 x 650 mm  

hmotnost cívek:   5kg 

rozsah sv. drátu:   0,6 - 0,8 mm  

frekvence:    13 500 otáček/min.  

napětí:     230 V  

druh krytí IP:    21S 

jištění:     16 A 
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- Nákladní automobil -  IVECO Eurocargo ML180E28 R/P 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.16: nákladní automobil IVECO - EUROCARGO [15]  
 

Nákladní automobil IVECO – EuroCargo je vhodný stroj navržený pro primární 

dopravu, a to přepravu materiálu od dodavatelů na stavbu při výstavbě hrubé spodní 

stavby – základových konstrukcí. Skladový prostor bude vždy krytý zástěnami a při 

převozu materiálu budě materiál zajištěn od nepříznivých povětrnostních vlivů.  
 

technické parametry:  

palivo:    nafta  

max. rychlost:   90 km/hod  

pohotovostní hmotnost: 5 490 kg    

užitečná hmotnost:  12 510 kg  

výkon:    205 kW (při 2500 ot.min-1)  

            A – 4815mm  

            B – 8114mm  

            C – 2390mm  

            D – 2846mm 

            N – 1853mm 

            F – 2550mm 

            I – 1985mm  

                                                                 J – 1820mm  

obr. 4.17: rozměry nákladního automobilu IVECO - EUROCARGO [16] 
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4.5.3. Pro hrubou vrchní stavbu 

4.5.3.1. Výkaz výměr hrubé vrchní stavby 

ŽB monolitická stěna 1S:  60,45m3  

vodorovné konstrukce:  569,77m3 

obvodový plášť:  913,70m3   

zastřešení:   513,79m2 

Pro betonáž použijeme transport-beton C30/37. Pro zdění obvodového pláště bude 

použit POROTHERM 30P+D, který bude dopraven na staveniště nákladním 

automobilem IVECO. 

4.5.3.2. Hlavní stavební stroje a mechanizace pro hrubou vrchní stavbu 

 

- Věžový je řáb MB 1030.1 

Jeřáb MB 1030.1 s výložníkem o maximální délce 32 metrů. Bude sloužit k sekundární 

dopravě po staveništi, jako hlavní zdvihací zařízení při výstavbě hrubé vrchní stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.18: věžový jeřáb MB 1030.1 [17] 
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Bude použit k přesunu materiálu na místo použití (např.: palety s bedněním, sloupové 

bednění, ocelovou výztuž, palety s tvárnicemi POROTHERM 30P+D) ale také 

k přesunu různých objektů zařízení staveniště. U jeřábu bude posouzena, zejména 

únosnost objektů, minimální a maximální dosah ramena jeřábu je uveden ve výkrese 

č.: Z.5 - zařízení staveniště a mechanizace.    

Únosnost podloží byla stanovena minimálně 2,5 kg/cm2. Příkon jeřábu vyžaduje 

zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a 

jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D".   

Montážní prostor bude zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 25 m. 

technické parametry:  

hmotnost konstrukce:  36 100 kg  

hmotnost proti-zátěže: 32 000 kg  

výkon:    60 kW  

max. tlak na kolo:  192 kN  

jištění:    100 A 

výška zdvihu:  

zasunutá věž:   16,8 m  

vysunutá věž:    28,7 m  

 

výložník:  

dosah výšky:    36,1 m  

max. vyložení - dosah/nosnost: 32 m / 3.2 tun  

min. vyložení – dosah:  4m   

 

 

� rozměry návěsu s jeřábem: (pro převoz) 

 

 

 

 

obr. 4.19: věžový jeřáb MB 1030.1 – rozměry pro převoz (jeřáb s návěsem) [18] 
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obr. 4.20: věžový jeřáb MB 1030.1 – rozměry pro převoz (jeřáb s návěsem) [19] 
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- Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.21: osobo-nákladní stavební výtah GEDA 500 Z/ZP [20] 

Stavební výtah GEDA je navržen pro přepravu materiálu i osob. Jedná se o vertikální 

dopravu, probíhající na staveništi, drobnějšího materiálu i pro přepravu pracovníků po 

stavbě. Výtah má nosnost 500 kg. 

 

technické parametry:  

přeprava osob:  ANO  

rozměry:   160 x 140 x 110 cm  

maximální výška:  100m 

napájení:   400V/ 2,8 / 5,5 kW  

vidlice:    16 A (pětikolík)  

zastavěná plocha:  2 x 2,5 m  

rychlost zdvihu:  12 m / min. (osoby)   

                                             24 m /min. (náklad)  

nosnost:   500 kg (osoby)   

                                   850 kg (náklad)  

obr. 4.22: osobo-nákladní stavební výtah GEDA 500 Z/ZP [21] 
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- Auto -domícháva če  SCHWING – AM 9C a AM 6C  

Tyto navržené stroje budou sloužit k primární dopravě a to betonové směsi C 30/37, 

konkrétně se jedná o dopravu betonové směsi z betonárky na stavbu. Přímo v 

míchačce auto- domíchávače o jmenovitém objemu 9m3 . 

 

 

 

 

 

obr. 4.23: auto-domíchávač SCHWING AM 9C [11] 

 

technické parametry:  AM 9C  AM 6C   

palivo:    nafta   nafta 

jmenovitý objem:  9m3    6m3   

objem litrů:   15660 l  11 700 l  

 

 

Auto - domíchávač o jmenovitém objemu 6m3. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.24: auto-domíchávač SCHWING AM 6C [11] 
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- Kolové čerpadlo SCHWING S 36 SX  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.25: kolové čerpadlo SCHWING S 36 SX [11] 

Čerpadlo bude sloužit k uložení betonu z auto-domíchávačů do předem připraveného 

bednění pro stropní konstrukce i pro konstrukce sloupů s vyvázanou výztuží. Čerpadlo 

bude dopravovat beton C 30/37 pro nosné konstrukce hrubé vrchní stavby.  

 

technické parametry:  

palivo:     nafta  

baterie:    2525 

maximální rychlost:   80 km/hod   

maximální průtok:   164 m3/hod    

maximální tlak betonu:  85 bar   

užitečná hmotnost:   10 700 kg     

celková max. hmotnost stroje: 22 000 kg  

 

výložník:  

dosah výšky:    36,1 m  

horizontální rozsah:   32 m  

počet ramen:    4 
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obr. 4.26: výložník čerpadla SCHWING s dosahem [11] 
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- Transportní silo na suché sm ěsi  

Silo bude na stavbě navrženo jako tlakové pro skladování suchých směsí a pro 

zpracování zdící malty s kontinuální míchačkou. Dostatečná dopravní vzdálenost bude 

zajištěna kompresorem (jeho technickými parametry). 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.27: silo Baumit s kontinuální míchačkou [22] 

podmínky pro přistavení sila  

elektrická přípojka: 380 V,  2x25/32 A  

tlak vody:  min. 3 bary, ¾“ přípojka  

  

- přístupová cesta k silu bude sjízdná pro těžká nákla-  

 dní auta (návěsy) a nepřetržitě volně přístupná,   

 plocha potřebná pro přistavení sila je minimálně  

 3 x 3 m na zpevněném podkladě.  
 

technické parametry   

max. objem sila: 22 m3 suchého materiálu    

 

 

 

 

              obr. 4.28: silo Baumit pro uložení malty [23] 
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- Kompresor M-TEC F 100 IV PLUS  

Je to zařízení pro pneumatickou dopravu suchých směsí od tlakového sila ke 

zpracovatelskému stroji – v našem případě se bude jednat o kontinuální míchačku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.29: kompresor M-TEC F100 PLUS [24] 

 

technické parametry:  

výkon:    cca 100m 3/hod.   

kompresor:   400V, 5,5 resp. 7,5kW  

připojení elektřiny:  400 V, 50 Hz, 3 ph, 5 x 2,5 mm 2  

zásuvka:    32 A, 5 p, 6 h    

jištění:    25 C   

rozměry:    1050 x 550 x 650 mm     

hmotnost stroje:   230 kg  
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- Kontinuální mícha čka M-Tec D30  

Kontinuální míchačka bude na stavbě pro zpracování zdící malty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.30: kontinuální míchačka M-TEC D 30 [25] 

technické parametry:  

hnací motor:   4 kW, 400 V, 50 Hz  

kompresor:   400 V, 5,5 resp. 7,5 kW  

připojení elektřiny:  400 V, 50 Hz, 3 ph, 5 x 1,5 mm 2  

zásuvka:    16 A, 5 p, 6 h    

jištění:    16 A   

rozměry:    1970 x 690 x 1 077 mm     

hmotnost stroje:   220 kg  

 

- Nákladní automobil -  IVECO Eurocargo ML180E28 R/P 

Nákladní automobil IVECO – EuroCargo je vhodný stroj navržený pro primární 

dopravu, a to přepravu materiálu od dodavatelů na stavbu při výstavbě hrubé vrchní 

stavby. Skladový prostor bude vždy krytý zástěnami a při převozu materiálu budě 

materiál zajištěn od nepříznivých povětrnostních vlivů. Viz 4.5.2.2. Návrh hlavních 

strojů pro základové konstrukce.  
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- Svářečka výztuže Omicron – OMI 165 

Svářečka bude použita ke svařování výztuže – při vyztužení nosných konstrukcí 

monolitického skeletu (desky se skrytými průvlaky, schodišťové desky i sloupy). Viz 

4.5.2.2. Návrh hlavních strojů pro základové konstrukce.  

- Plovoucí vibra ční lišta TREMIX BFE 

Vibrační lištu s elektromotorem použijeme, pro konečnou povrchovou úpravu a 

konečné hutnění vrstvy stropní konstrukce. Viz 4.5.2.2. Návrh hlavních strojů pro 

základové konstrukce.  

- Ponorný vibrátor betonu ENAR – AVMU, mechanický 

Ponorný vibrátor použijeme pro zhutnění betonové směsi C 30/37 pro svislé i 

vodorovné nosné konstrukce. Vibrační výkon je 15 m3/hod. Pohonná jednotka se 

používá k pohonu mechanických hlavic s hřídelí, dle průměru a délky. Viz 4.5.2.2. 

Návrh hlavních strojů pro základové konstrukce.  
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4.5.4. Pro procesy vnit řní a dokon čovací 

4.5.4.1.   Výkaz výměr vnitřních a dokončovacích procesů: 

keramická dlažba:   668,57m2  

obklady:    395,64m2  

vlysy:     970,81m2 

měkčený vinyl:   488,44m2 

malby a nátěry:   70,0m3  

omítky a stěrky:  6440,5m2   

kce podhledu KNAUF: 512,12m2 

Při této etapě bude pomalu docházet k demontáži jeřábu MB 1030 i jiných objektů 

zařízení staveniště (viz časový plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště).   

Pro provedení uvedených prací na staveništi: zdění POROTHERM, montáž 

sádrokartonových příček, osazení oken a dveří, vnitřní rozvody topení, elektřiny a vody, 

montáž vzduchotechnického zařízení, osazení zařizovacích předmětů, armatur, a 

sanitárních výrobků, konstrukce podhledu, omítky a obklady (vnitřní i venkovní), 

klempířské práce, podlahové krytiny, malby a nátěry i montáž výtahu budou navrženy 

tyto hlavní stavební stroje:  

 

4.5.4.2. Hlavní stavební stroje a mechanizace pro vnitřní a dokončovací procesy 

- Jeřáb MB 1030 (na začátku etapy dochází k rozebírání)  

Jeřáb MB 1030.1 s výložníkem o maximální délce 32 metrů. Bude sloužit k sekundární 

dopravě po staveništi, jako hlavní zdvihací zařízení při výstavbě hrubé vrchní stavby. 

Viz 4.5.4.2. Návrh hlavních strojů pro hrubou vrchní stavbu.  

- Výtah osobo-nákladní stavební 500kg GEDA 500Z/ZP  

Stavební výtah GEDA je navržen pro přepravu materiálu i osob. Jedná se o vertikální 

dopravu, probíhající na staveništi, drobnějšího materiálu i pro přepravu pracovníků po 

stavbě. Výtah má nosnost 500 kg při přepravě osob a 850 kg při přepravě materiálu. 

Viz 4.5.4.2. Návrh hlavních strojů pro hrubou vrchní stavbu. 
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- Transportní silo na suché sm ěsi  

Silo bude na stavbě také navrženo jako tlakové pro skladování suchých směsí pro 

omítky a pro jejich zpracování omítacím strojem Compact – PRO 30. Viz 4.5.4.2. Návrh 

hlavních strojů pro hrubou vrchní stavbu. 

- Omítací stroj Compact – PRO 30 

Omítací stroj je určen k mechanickému položení omítek kontinuálním způsobem 

s použitím hotových suchých omítkových směsí, které jsou uskladněny v silu. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4.31: Omítací stroj Compact – PRO 30  [26] 

 

technické parametry:  

pracovní tlak:   0 - 20 bar  

pracovní tlak:   0 - 30 kg/min.    

kompresor:   3HP/ 2,2 kW  

připojení elektřiny:  230 V, 50 a 60 Hz, 16 A  

objem zásobníku:  100 l   

max. velikost zrna:  5mm   

rozměry:    115 x 65 x 73 mm     

hmotnost stroje:   120 kg  
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5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONOLITICKOU 
STROPNÍ KONSTRUKCI SE SKRYTÝMI PRŮVLAKY 

Provádění monolitické stropní konstrukce se skládá z řady procesů, které na sebe 

technologicky bezprostředně navazují. Jsou to tyto procesy:  

A) bedn ění a odbed ňování stropních monolitických konstrukcí, 

B) vyztužení stropní desky se skrytými pr ůvlaky, 

C) betonáž a ošet řování betonu stropní konstrukce. 

5.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

5.1.1. Obecná charakteristika pozemku 

Staveniště se nachází v  centru Brna v blízkosti autobusového i vlakového nádraží je 

situováno na rozlehlém pozemku o celkové ploše 3578,44m2, který je ve vlastnictví 

investora.  

zastavěná plocha pozemku:   566,48 m2  

obestavěný prostor:              8946,11m3 

celková plocha pozemku:  3578,44m2  

zpevněná plocha pozemku:  1267,56m2 

počet podlaží:                5 (4 nadzemní, 1 podzemní)  

JKSO  803 15 21 - Bytový dům s občanským vybavením   

konstrukční systém:        železobetonový monolitický skeletový systém  

sněhová oblast:  I-II.  

větrná oblast:   II.  

oblast námraz:  nízká  

5.1.2. Obecná charakteristika hlavního stavebního o bjektu 

Novostavba  je částečně podsklepená a se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním 

podzemním. Situována na téměř rovné pláni v katastrálním území Brno – město. Svým 

řešením plní funkci převážně bytového domu. V projektu se nachází 10 bytových 

jednotek k pronájmu či prodeji, v 1NP doplněna cykloprodejnou a servisem jízdních kol 

společnosti BIKOZENE s.r.o. 
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 Projektovaná stavba obsahuje pozemní stavební objekt, oplocení pozemku zelení a 

ostatní sadové úpravy, přípojky pro potřebné inženýrské sítě, vnitřní i venkovní rozvody 

inženýrských sítí v areálu investora, komunikace a zpevněné plochy včetně napojení 

novým sjezdem na stávající komunikační systém v Brně, v ulici Opuštěné.  

Hlavní svislé konstrukce  nosného skeletového systému objektu zde tvoří monolitické 

čtvercové sloupy o rozměrech 400 x 400mm a výšce 3250mm. Obvodový plášť je 

zděný z tvárnic POROTHERM 30P+D tloušťky 300mm na maltu POROTHERM TM - 

5MPa. 

Vodorovné konstrukce . Stropní konstrukce nad suterénem budou provedeny jako 

monolitické desky z železobetonu C30/37. Překlady nad okenními i dveřními otvory 

v obvodových stěnách a v suterénu budou monolitické z železobetonu třídy C30/37. 

Nad dveřními otvory ve zdivu POROTHERM 24P+D v 1. nadzemním podlaží a v 

suterénu, budou osazeny překlady POROTHERM 11,5 na maltu POROTHERM TM – 

5MPa.   

Střešní konstrukce  bytového domu o celkové půdorysné ploše 29,110m x 19,410m  - 

565,03m2 je provedena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2%, a s nosnou 

částí tvořenou železobetonovou deskou tloušťky 250mm a z betonu třídy C30/37. 
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A-5. BEDNĚNÍ A ODBEDŇOVÁNÍ STROPNÍCH MONOLITICKÝCH 
STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 

Bednění stropní konstrukce bude dočasná stavební konstrukce, sloužící k vytvoření 

trvalé betonové konstrukce dle projektové dokumentace. Bednícími pracemi rozumíme 

soubor procesů, při kterých se bednění:  

         - připravuje,  

                                                - sestavuje,  

                                                          - rozebírá a odbedňuje po zatvrdnutí betonu,  

                                                          - čistí a dle potřeby se konzervuje pro další použití. 

A-5.2. MATERIÁL, DOPRAVA MATERIÁLU A SKLADOVÁNÍ 

Pro zhotovení stropních konstrukcí dle projektové dokumentace, statického výpočtu 

a výkresu výztuže, který obsahuje technická dokumentace ke stavbě, je nutné k této 

výstavbě mít připravené bednění, v našem případě pro stropní konstrukci použijeme 

bednící systém SKYDECK od firmy PERI. 

A-5.2.1. Materiál 

Materiál je uvedený včetně ztratného pro 1 podlaží: 

Bednění PERI – SKYDECK :  

 

 

- výkaz výměr použitých prvků   

bednění viz příloha:   

výkres bednění PERI SKYDECK 

 

 

 

 

 

obr. 5.1: stropní panelové bednění PERI SKYDECK  [1] 
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- hlavní složky systémového bednění: panel (3), nosník (2), hlava (1), krycí lišta (4) 

- doplňkové složky bednění: pracovní tyč SSH SKYDECK, záchytná lávka SDB 

(opatřena zábradlím) a další doplňkové prvky při napojování ke stávajícím 

konstrukcím apod. 

A-5.2.2. Skladování a p řeprava materiálu na staveništi 

Bednění SKYDECK bude dovezeno na nákladních automobilech a uloženo na 

zpevněnou a odvodněnou skládku určenou pro bednící konstrukce a vyznačenou na 

výkrese zařízení staveniště pro hrubou stavbu. Menší prvky systémového bednění, 

např. zámky, budou uloženy v kontejneru, který je pro tento účel na stavbě navrhnut. 

Bednění Skydeck musí být odborným způsobem vystohováno (stohování – 2 plné 

palety nad sebou) a řádně zajištěno. Skladuje se na paletách a příložkových paletách 

viz obr. 5.2: 

 

 

 

 

 

obr. 5.2: Vyskládání panelů SDP 150 x 75 – 48 ks, velká paleta SD [1] 

 

 

- do palet SD se mohou   

naskládat i jiné systémové  

díly, např. nosníky SLT. 

 

 

 

obr. 5.3: Vyskládání panelů SDP 150 x 75 – 14 ks, paleta SD [1] 
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Prvky a dílce pravidelných tvarů se mohou ukládat až do výšky 4 metrů při použití 

mechanizačních prostředků.  

Jednotlivé díly bednění se nesmí nikdy shazovat dolů, je nutné je skladovat a 

přepravovat takovým způsobem, aby nedošlo k samovolné změně jejich polohy.  Při 

přemísťování dílu je bude nutné uchytit tak, aby nedošlo k jejich sesunutí či rozpadnutí. 

  

A-5.2.3. Doprava materiálu 

A-5.2.3.1 Primární doprava 

Bednění bude dovezeno na nákladních automobilech typu: Tatra JAMAL T163, objem 

korby: 12m3, max. rychlost: 85km/hod. 

A-5.2.3.2 Sekundární doprava 

jedná se o přepravu bednění po staveništi, bednění je 

dopravováno jeřábem na místo bednění – jeřáb MB 1030.  

Palety i přeložkové palety jsou uzpůsobeny pro transport jeřábem, 

k zavěšování je nutné používat vhodné prostředky, ty zavěšovat 

pouze do určených bodů na paletách viz obr. 6.4, volné díly je 

nutné při přemístění zajistit, případně odstranit z palety.  

 

obr. 5.4: Vyskládání panelů SDP 150 x 75-14ks  a zavěšení, 

paleta SD [1] 

A-5.3. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

A-5.3.1. Převzetí pracovišt ě 

Před začátkem prací budou zhotoveny a odbedněny železobetonové sloupy. Veškeré 

lešení by mělo být odděláno a prostor mezi zdmi by měl být volný a uklizen. Vedoucí 

pracovník čety a stavbyvedoucí při přejímce pracoviště prověřuje rovnost a únosnost 

podkladu, na kterém bude bednění zhotoveno. Přitom je potřeba prověřit dodržení 

povolených odchylek stanovených pro dané konstrukce z těchto norem: ČSN 73 02 

10-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí.   
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Dále prověřují, že jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové i směrové body, na které 

bude železobetonová konstrukce orientována.  

Vše bude řádně zkontrolováno dle projektové dokumentace a o převzetí bude 

vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. Převzetím pracoviště se potvrzuje, že 

přejímá odpovědnost za vše, co se na pracovišti stane. Pracoviště se předává 

s kompletní dokumentací. Je zvykem, že se předává s pracovištěm také místa pro 

odběr el. proudu, vody a také přístupovou cestu ke staveništi. Musí být vyznačena 

poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových 

rozvodů, procházejících staveništěm. Jde o kontrolu budoucího staveniště z hlediska 

BOZP, zda osoby nejsou ohroženy provozem stavby a další opatření v souladu 

s příslušnými předpisy a se smluvním ujednáním. 

A-5.3.2. Připravenost staveništ ě  

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a šířka vjezdu bude 

ohraničena branou, přístupová i vnitřní komunikace bude vytvořena pomocí 

betonových panelů a část z betonového recyklátu o velikosti kameniva 16/32. Část 

pozemku bude zpevněna pro očišťování kol, a další část bude zpevněna pro sklad 

materiálu, zpevněná část bude z plošných panelů a zaspárovaná.   

Zásobování elektrickou energii pro potřeby zařízení staveniště bude provedeno zemní 

kabelovou přípojkou pro objekt. Voda bude přivedena k čistící ploše staveniště. Je 

napojena na zdroj vody z nové vodovodní přípojky. Dešťové vody se ze zpevněných 

ploch staveniště budou svedeny rigolem do příkopu.  

Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou vyznačeny na výkresu 

situace), přípojky se zbudují nově. Pro hygienické zázemí bude použito hygienické 

zařízení s chemickým WC a umývárnou v mobilní stavební buňce. 

A-5.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Odbedňování a odbedňovací práce představují procesy značně náročné, proto je smějí 

vykonávat nejen kvalifikovaní pracovníci. Před zahájením bednících prací projdou 

pověřený pracovníci školením o bezpečnosti práce. U systémového bednění 

SKYDECK musí být pracovníci seznámeni s technologickými postupy bednění a 

odbedňování dodané od výrobce bednění. Instruktáž pracovníků i seznámení s 

projektovou dokumentací bude provedena na místě zřizování bednění a bude o tom 

proveden záznam do stavebního deníku.  

Jedná se o nenáročnou stavbu bytového domu s jednoduchými stropními konstrukcemi 
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se skrytými (zapuštěnými) průvlaky. Bednící práce budou probíhat střídavě 

od podzimního období a budou zasahovat i do období zimního, i při nízkých teplotách 

min. 0°C. Pokud by nep říznivé počasí bránilo provádění prací, bude proces odložen. 

A-5.5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

Bednící práce se budou provádět v četách o velikosti 3-9 pracovníků, které vedou 

kvalifikovaní a řádně zaučení vedoucí montážních čet. V četách mohou být i pomocní 

pracovníci, kteří zabezpečují dopravu a přísun bednících materiálů (vazači) dále pak i 

strojník jeřábu MB 1030 potřebný pro přesun palet s bednícím materiálem po staveništi 

a řidiči zajišťující primární dopravu materiálu na stavbu. 

- bednící pracovníci, pomocní pracovníci, vedoucí čety, strojník jeřábu MB 1030, 

řidič nákladního automobilu Tatra, geodet, mistr, stavbyvedoucí 

A-5.6. STROJE, NÁŘADÍ A MECHANISMY, OCHRANNÉ A  
BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 

A-5.6.1. Stroje a mechanismy 

- jeřáb MB 1030,   

- výtah osobo-nákladní stavební 500kg GEDA 500Z/ZP,  

- nákladní automobil Tatra T815. 

A-5.6.2. Nářadí 

- kladiva, metr, pásmo, latě, vodní váha, hadicová vodní váha, lana k zavěšení 

palet na jeřáb  

A-5.6.3. Bezpe čnostní a ochranné pom ůcky 

- předepsaný pracovní oděv (dlouhé kalhoty!) a obuv s pevnou podrážkou i 

špičkou, bezpečnostní výstražná vesta, ochranné rukavice, ochranná přilba 

G2000C s páskem pod bradu, pracovní ochranné brýle 
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A-5.7. POSTUP BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 

A-5.7.1. Příprava stropních stojek 

a) Do stropních stojek s vnitřním průměrem trubky 38-40mm se osadí padací hlava 

(pevná případně opěrná hlava)  

b) Nastavíme vytažení stojky:     délka vytažení  =  světlá výška  –  x    

c) Klín padací hlavy 1.1, posuneme nahoru – viz obr. 6.5:  

 

 

 

 

obr. 5.5: Padací hlava – PERI [1] 

d) Úderem kladiva pevně zarazíme klín do pozice pro obedňování, a poté nasadíme 

padací hlavu do stojky, než zaklapne západkový rychlouzávěr – stojka je 

připravena k montáži. 

 

 

 

 

obr. 5.6: Osazení padací hlavy do vytažené stojky - PERI [1] 

A-5.7.2. Obedn ění – po čáteční pole, osazení stojek a nosník ů 

a) Již připravenou stojku s osazenou pevnou hlavou postavíme do rohu místnosti a 

provedeme stabilizaci trojnožkou. 

b) Další stojku s padací hlavou umístíme do vzdálenosti 2,275m od kraje a 2,025m 

od umístěné stojky (podélně). Podélný nosník SLT 225 zavěsíme na nosníkový 

hák pevné a padací hlavy, viz obr. 6.7 a stojku opět stabilizujeme trojnožkou. 
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obr. 5.7: Osazení podélného nosníku na hlavy stojek - PERI [1] 

c) Stejným způsobem postavíme druhý pár stojek ve vzdálenosti 1,5 m (příčně) i 

druhý podélný nosník SLT 225 zavěsíme na nosníkový hák – úchyt podélného 

nosníku obejme nosníkový hák hlavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5.8: Osazení dalšího páru stojek - PERI [1] 
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A-5.7.3. Obedn ění – po čáteční pole, položení panel ů 

Hrany panelu jsou potřeba nastříkat separačním prostředkem před osazováním na 

místo. Poté panel položíme na ozubenou lištu podélného nosníku a tím zafixujeme 

jeho polohu – viz obr. 5.9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5.9: Obednění, položení panelů - PERI [1] 

A-5.7.4. Obedn ění – montáž pole v p říčném sm ěru 

Při stavění pole v příčném směru je nutné postavit stojku v odstupu 1,50m 

stabilizovaný trojnožkou, druhou stojku s padací hlavou postavíme v odstupu 2,275m 

od první. Podélný nosník SLT 225 zavěsíme na nosníkový hák hlavy a stojku také 

stabilizujeme trojnožkou.  

 

 

 

 

 

obr. 5.10: Obednění, zavěšení nosníků a položení panelů v příčném směru -   

PERI [1] 
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Poté položíme panely, jak je popsáno v postupech výše. Práce se stejným postupem 

pokračují v příčném směru dál, na celou šíři budovy. Trojnožky se v každém dalším 

poli přesnou, před pokládáním panelů, na nově osazované stojky.   

A-5.7.5. Obedn ění – montáž polí v podélném sm ěru 

Zhotovitel je povinen posoudit na základě možných nebezpečí, co bude bedněno 

zespodu a co shora. Podélný nosník SLT 225 se zavěsí z jedné strany na padací 

hlavu, již postavené stojky. Z druhé strany připravíme další stojku s padací hlavou a 

zahákneme ji do podélného nosníku a postavíme stojku do svislé polohy a poté 

zajistíme trojnožkou. 

Druhý podélný nosník se stojkou osadíme stejným způsobem a položíme bednící 

panely.   

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5.11: Obednění, zavěšení nosníků a položení panelů v podélném směru - 

PERI [1] 

A-5.7.6. Obedn ění – okolí sloup ů  

Obednění okolí sloupů jde u tohoto systému vyřešit několika způsoby, v našem případě 

je nejvhodnější 1 vynechaný panel (rozměry sloupů 400 x 400mm)  

a1 - koncové nosníky SRT-2  

a2 - příložky SPH 150  

desky zbytkových rozměrů přibít hřebíky  

(jiné varianty viz výkres bednění) 

                              a1, a2  

obr.5.12a: Obednění, okolí sloupů, 1 vynechaný panel - PERI [1] 
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obr. 5.12b: Obednění, okolí sloupů, 1 vynechaný panel - PERI [1] 

A-5.7.7. Obedn ění – volný okraj budovy  

Lávka SKYDECK SDB 225 je kompletní smontované lešení pro používání na třídu 

zatížení 2 s dovoleným zatížením 150kg/m2. Slouží k zabezpečení volných okrajů 

stropního bednění a osadíme jí shora bezpečně pomocí pracovní tyče SSH SKYDECK 

a poté ukotvíme, viz obr. 5.13.          

                               1 

- lávka SDB SKYDECK (1) 

- napínací očko SAO (2)  

- napínací řetěz (3) 

- patka pro RS (4)  

    

 

 

 

obr. 5.13: Obednění, volný okraj budovy - PERI [1] 

A-5.7.8. Odbed ňování 

Po technologické pauze a správném ošetřování betonu provedeme demontáž bednění 

z bezpečného místa. Nejdříve spustíme co nejvíce padacích hlav (kladivem uvolníme 

klín a přitom budeme dávat pozor na směr uvolnění), poté se mezi panelem a spodní 

stranou stropní konstrukce utvoří mezera o velikosti až 6cm.   

Nejprve se odbedňuje po šířce až potom podélně. S panely se začíná vždy v rohu, kde 

jsou zbytkové či volné plochy. Panel se musí nadzdvihnout a posunout o cca 10 cm do 

strany, lehce pootočit, vyndat a uložit do palety.  
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obr. 5.14: Odbednění, panelů  - PERI [1] 

Podélné nosníky také vyndáme a uložíme do palety.   

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5.15: Odbednění, podélných nosníků- PERI [1] 

Na místě zůstávají stát pouze stojky s padacími hlavami a s krycími lištami SAL.  

 

 

 

 

 

 obr. 5.16: Odbednění - PERI [1] 
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Po dosažení potřebné pevnosti betonu se zbylé stojky s padací hlavou poklesnou, 

odeberou a uloží se do palety. Dále se odejmou i krycí lišty SAL. Stropy s velkými 

rozpony se s poklesnutím a odstraněním stojek začíná uprostřed.  

Pro další použití se díly SKYDECK očistí a znovu nastříkají PERI Bio Clean.   

A-5.8. JAKOST A KONTROLA KVALITY BEDN ĚNÍ 

A-5.8.1. Vstupní kontrola bedn ění 

V rámci vstupní kontroly stropní konstrukce bude předáno a převzato pracoviště ppro 

stavbu bednění jak po stránce technické, organizační, tak i po stránce bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků, o této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Postupuje se v souladu s projektovou dokumentací a ZTP výrobce bednění PERI – 

SKYDECK, smlouvou a kapitolou č. 6.3.1. 

A-5.8.2. Meziopera ční (provozní) kontrola bedn ění 

Postup při provádění mezioperačních kontrol je uveden v kontrolním a zkušebním 

plánu pro monolitické stropní konstrukce. Kontrola výstavby bednění - zda je stavěno 

dle technologických předpisů systému PERI, dále kontrolujeme jeho těsnost, tuhost a 

rovinnost. Mezioperační kontrolu montáže bednění provádí průběžně vedoucí 

montážní čety a mistr. 

A-5.8.3. Výstupní kontrola bedn ění 

Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno a dokumentováno geodetem 

dodržení projektem stanovených parametrů: vodorovnost konstrukce, rovnoběžnost 

konstrukcí, místní rovinnosti, přímosti, celkové rozměry a rovinnosti, celkovou i dílčí 

svislost, poloha bednění prostupů, otvorů a kotevních prvků apod.   

U zhotoveného bednění se bude dále kontrolovat tuhost a správnost bednění a 

podpěrné konstrukce včetně zavětrování pracovních plošin a instalace okrajových látek 

se zbudovanou konstrukcí zábradlí. Správnost těsnosti bednění a jejich styků, spojení 

dílců navzájem i spojení s betonem již hotovým, provedení otvorů, prostupů apod. 

kontrola provedení bednění v souladu se závaznými technologickými předpisy - ZTP. 

O provedení veškerých kontrolách bude řádně vyhotoven záznam do stavebního 

deníku. 
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B-5. VYZTUŽENÍ STROPNÍ DESKY SE SKRYTÝMI 
PRŮVLAKY 

Vyztužením stropní konstrukce ocelovou výztuží se z betonové konstrukce stává 

konstrukce železobetonová. Soubor procesů spojených s výrobou, přípravou a 

ukládáním výztuže do bednění nebo jiných určených míst, označujeme je jako práce 

železářské. 

B-5.2. MATERIÁL, DOPRAVA MATERIÁLU A SKLADOVÁNÍ 

Převážná část výztuže pro železobetonovou stropní konstrukci a skryté průvlaky se 

vyrábí v mechanizovaných dílnách – armovnách. Vyrobená výztuž musí odpovídat 

výkresům výztuže co do: průměru, rozměrů, stykování, délky, druhu, počtu kusů, tvaru 

a ohybů. Nahrazovat předepsané prvky jinými lze pouze se souhlasem statika. Na 

staveniště musí být výztuž dopravována dle položek jednotlivých prvků 

s identifikačními štítky a to tak, aby transportem nemohla být zkřivena nebo jinak 

poškozena. 

B-5.2.1. Materiál 

Materiál je uvedený včetně ztratného pro každé podlaží, podrobný výpočet uvedených 

kubatur konstrukcí najdete v příloze výkaz výměr.  

Použitá ocel 10 505 (R):  

- strop nad 1S  - 14,35 m3 =     1,90 t   

- strop nad 1NP  - 138,23 m3 = 18,25 t  

- strop nad 2NP  - 138,23 m3 = 18,25 t  

- strop nad 3NP  - 135,90 m3 = 17,94 t  

- strop nad 4NP  - 136,75 m3 = 18,051 t 

- celkem                          74,39 tun   

 

 

 

       obr. 5.17: Ocel 10 505 (R) [2] 
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Distanční prvky a podložky: plastový kroužek (1), plastová lišta (2), ocelová distance 

(3)  

 

 

 

 obr. 5.17: Distanční prvky a podložky 

B-5.2.2. Skladování materiálu 

Ocelová výztuž bude dovezena na nákladních automobilech a uložena na zpevněnou a 

odvodněnou skládku určenou pro výztuž - dle výkresu zařízení staveniště pro hrubou 

stavbu. Menší kusy budou uloženy v koších, či ve svazcích a budou uloženy v 

krytém kontejneru.   

B-5.2.3. Doprava materiálu 

B-5.2.3.1 Primární doprava 

Výztuž bude dovážena od výrobce na nákladních automobilech typu: Tatra T815, 

objem korby: 12m3, max. rychlost: 85km/hod. 

B-5.2.3.2 Sekundární doprava 

Jedná se o přepravu výztuže po staveništi, je dopravována na místo vyztužení jeřábem 

MB 1030, a menší kusy mohou být dopravovány i stavebním výtahem GEDA. 

B-5.3. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

B-5.3.1. Převzetí pracovišt ě 

Před začátkem železářských prací bude provedena výstupní kontrola dokončeného 

bednění, u kontroly bude přítomný stavbyvedoucí s mistrem. U provedeného bednění 

bude kontrolována převážně: tuhost a správnost bednění, podpěrné konstrukce včetně 

osazení lávek a veškerého zavětrování bednících konstrukcí. Správnost bednění co se 

týče těsnosti jejich styků, spojení dílců bednění navzájem a bylo opatřeno nátěrem pro 

snadné odbednění, kontrola dobedněných prostorů okolo konstrukcí sloupů, otvorů a 

prostupů. Vše bude řádně zkontrolováno dle dokumentace a o převzetí bude 
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vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. Převzetím pracoviště se potvrzuje, že 

přejímá odpovědnost za vše, co se na pracovišti stane. Pracoviště se předává 

s kompletní dokumentací. Je zvykem, že se předává s pracovištěm také místa pro 

odběr el. proudu, vody a také přístupovou cestu ke staveništi. Musí být vyznačena 

poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových 

rozvodů, procházejících staveništěm. Jde o kontrolu budoucího staveniště z hlediska 

BOZP, zda osoby nejsou ohroženy provozem stavby a další opatření v souladu 

s příslušnými předpisy a se smluvním ujednáním. 

B-5.3.2. Připravenost staveništ ě  

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a šířka vjezdu bude 

ohraničena branou, přístupová i vnitřní komunikace bude vytvořena pomocí 

betonových panelů. Část pozemku bude zpevněna pro očišťování kol, a další část 

bude zpevněna pro sklad materiálu, zpevněná část bude z plošných panelů 

a zaspárovaná.   

Zásobování elektrickou energii pro potřeby zařízení staveniště bude provedeno zemní 

kabelovou přípojkou pro objekt. Voda bude přivedena k čistící ploše staveniště. Je 

napojena na zdroj vody z nové vodovodní přípojky. Dešťové vody se ze zpevněných 

ploch staveniště budou svedeny rigolem do příkopu.  

Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou vyznačeny na výkresu 

situace), přípojky se zbudují nově. Pro hygienické zázemí bude použito hygienické 

zařízení s chemickým WC a umývárnou v mobilní stavební buňce. 

B-5.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Železářské práce představují procesy vcelku náročné, proto je smějí vykonávat jen 

kvalifikovaní pracovníci. Před zahájením železářských prací projdou pověřený 

pracovníci školením o bezpečnosti práce. Instruktáž pracovníků i seznámení s 

projektovou dokumentací bude provedena na místě zřizování stropní výztuže a bude o 

tom proveden záznam do stavebního deníku.  

Jedná se o nenáročnou stavbu bytového domu s jednoduchými stropními konstrukcemi 

se skrytými (zapuštěnými) průvlaky. Bednící práce budou probíhat střídavě od letního 

období a budou zasahovat až do období zimního, i při nízkých teplotách min. 0°C. 

Pokud by nepříznivé počasí bránilo provádění prací, bude proces odložen. Jako 

hygienické zázemí pracovníků bude použito hygienické zařízení s chemickými WC a 

umývárnou v mobilních stavebních buňkách, viz Technická zpráva zařízení staveniště. 
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B-5.5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

Ukládání výztuže do bednění bude provádět železářská četa s počtem pracovníků: 4-6, 

závisí na rozsahu prací a aktuálních podmínkách. Vedoucí čety musí být minimálně 

vyučený železář – betonář, ostatní pracovníci mohou být pouze zaučeni. Nezaučení 

pracovníci budou provádět pouze pomocné práce a to zejména dopravu výztuže do 

míst ukládky, pomocní svary bude provádět zkušený svářeč nejméně s kvalifikací 

základního kurzu. Nosné svary musí provádět svářeč s kvalifikací příslušné úřední 

zkoušky, které povede kvalifikovaný a řádně zaučený vedoucí čety. V četách mohou 

být i vazači pro přesun výztuže jeřábem, dále pak i strojník jeřábu MB 1030 potřebný 

pro přesun materiálu na místo. 

- železáři, pomocní pracovníci, vedoucí čety, strojník jeřábu MB 1030, řidič 

nákladního automobilu, mistr, stavbyvedoucí 

B-5.6. STROJE, NÁŘADÍ A MECHANISMY, OCHRANNÉ A  
BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 

B-5.6.1. Stroje a mechanismy 

- jeřáb MB 1030,   

- výtah osobo-nákladní stavební 500kg GEDA 500Z/ZP,  

- pojízdná křemíková svářečka KS 250/01, pojízdná křemíková svářečka KS 

200/01, nákladní automobil IVECO 

B-5.6.2. Nářadí a pom ůcky 

- metr, vázací drát, kleště, distanční podložky, ohýbačka a stříhačka výztuže, 

úhlová bruska. 

B-5.6.3. Bezpe čnostní a ochranné pom ůcky 

- předepsaný pracovní oděv (dlouhé kalhoty!) a obuv s pevnou podrážkou i 

špičkou, bezpečnostní výstražná vesta – je zakázána  při svářečských pracích, 

ochranné rukavice, ochranná přilba G2000C s páskem pod bradu, pracovní 

ochranné brýle, svářečská kukla, svářečský oblek či zástěra.  
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B-5.7. POSTUP VYZTUŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE A SKRYTÝ CH 
PRŮVLAKŮ 

B-5.7.1. Výztuž stropní konstrukce 

Výztuž do stropních konstrukcí ukládáme do připraveného bednění. Do skrytých 

průvlaků stropní konstrukce se nejprve rozmístí třmínky. Třmínky budou nahoře 

otevřené a připravené.  

Na deskové části stropní konstrukce se rozloží pruty roznášecí výztuže. Poté přijdou 

na řadu pruty nosné výztuže průvlaků, které vložíme do předem připravených třmínků. 

Zvlášť velký pozor budeme dávat při osazování ohybů. Provedeme uzavření třmínků 

v průvlacích, a založíme nosnou výztuž desek. Provážeme ve stycích nosné a 

rozdělovací výztuže. Provázání výztuže provádíme smyčkami z páleného drátu. Na 

jednotlivé pruty výztuže při montáži připevníme různé distanční prvky (tělíska), či 

podložky k zabezpečení krytí a stability výztuže. 

B-5.7.2. Krytí výztuže 

třmínky a rozdělovací výztuž:  min. 10mm  

nosná výztuž průvlaků, h<250mm:  min. 15mm  

nosná výztuž desek, h>150mm:  min. 15mm  

 

Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční 

podložky. Nejvhodnější jsou v PVC, betonové, nebo vláknocementové. Při ukládání 

výztuže do bednění je třeba věnovat zvláštní pozornost křížení nosné výztuže. Je zde 

reálné nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. Mezery mezi pruty 

výztuže musí být větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v betonové směsi.  

B-5.7.3. Sva řování výztuže 

Nastavování výztužných vložek stykováním přesahem i svařováním se musí provádět 

v takových místech a takovým způsobem předepsaný, v projektové dokumentaci a dle 

norem pro svařování.   

Svárové spoje budou provádět a kontrolovat pouze příslušní vyškolení pracovníci 

(svářeči). Svařování se bude provádět v souladu s příslušnými technickými normami.  

Výztužné pruty se nesmějí svařovat v ohybech nebo v blízkosti ohybů. 
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B-5.8. JAKOST A KONTROLA KVALITY ŽELEZÁ ŘSKÝCH PRACÍ 

B-5.8.1. Vstupní kontrola železá řských prací 

Při vstupní kontrole materiálu se postupuje v souladu s projektovou dokumentací a 

dodacím listem, kontrolujeme zejména: druh oceli, průměr dle jednotlivých prvků, 

délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení prutu, počet kusů, čistota povrchu výztuže, 

dokladování jakosti výztuže – osvědčením o jakosti i hutní atest.  

Před tím než budou zahájeny železářské práce, před ukládáním výztuže, se prověří, 

zda byla provedena výstupní kontrola bednění a zda jsou odstraněny případné 

neshody, které při ní byli zjištěné. Teprve poté mohou být zahájeny železářské práce. 

Způsobilost bednění k návazným pracím prověřuje mistr s příslušným vedoucím 

železářské čety.  V rámci vstupní kontroly stropní konstrukce bude předáno a převzato 

pracoviště pro kladení výztuže jak po stránce technické, tak i po stránce bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků, o této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Postupuje se v souladu s projektovou dokumentací a ZTP výrobce bednění PERI – 

SKYDECK, smlouvou a kapitolou č. 5.3.1. 

B-5.8.2. Meziopera ční (provozní) kontrola železá řských prací 

Postup při provádění mezioperačních kontrol je uveden v kontrolním a zkušebním 

plánu pro monolitické stropní konstrukce. Mezioperační kontrolu železářských prací 

provádí mistr společně s vedoucím železářské čety průběžně. Při provádění 

mezioperačních kontroly je nutno zejména prověřovat dodržování požadavků dle 

norem a projektové dokumentace. Dochází k průběžné kontrole správného uložení 

výztuže, svarů, stykování, umístění ohybů apod. 

B-5.8.3. Výstupní kontrola železá řských prací 

Před zahájením betonáže provádíme výstupní kontrolu, stavbyvedoucí vyzve technický 

dozor investora (odběratele) k prověrce dokončených železářských prací všech prvků. 

Výsledek prověrky se musí zapsat do stavebního deníku s vysloveným souhlasem 

(nebo případným zamítnutím v případě neshod) k zahájení betonáže. Při prověrce se 

ověřuje soulad s projektovou dokumentací, smlouvou a jinými specifikovanými 

předpisy: druh použité výztuže, profil prutů, počet výztužných vložek, jejich délku, tvar, 

ohyby a jejich ukončení. Dále pak jejich polohu v konstrukci, počet a tvar třmínků, 

osovou vzdálenost mezi vložkami, polohy stykování a krytí výztuže. Svázaná výztuž 

musí být dostatečně tuhá, a musí mít čistý a nemastný povrch, také čistotu bednění po 
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železářských pracích. V zimním období musí být teplota povrchu výztuže minimálně 

+5°C a povrch musí být čistý bez sněhu a námrazy. O provedení veškerých kontrolách 

bude řádně vyhotoven záznam do stavebního deníku. 
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C-5. BETONÁŽ STROPNÍ DESKY A SKRYTÝCH 
PRŮVLAKŮ 

Betonářské práce představují souhrn procesů – výroba betonové směsi, přeprava, 

přeprava betonu do bednění, hutnění betonu a ošetřování betonové konstrukce až do 

nabytí požadované pevnosti betonu, kvality a trvanlivosti.  

Betonářské práce jsou charakteristické zpracováním velkých objemů materiálu. 

Fyzikální i chemické vlastnosti se v průběhu zpracování, tuhnutí, a tvrdnutí výrazně 

mění.  

C-5.2. MATERIÁL, DOPRAVA MATERIÁLU A SKLADOVÁNÍ 

Druh betonáže, který jsme pro stavbu zvolily, dle výroby bude „transport-beton“ – 

z centrální betonárny. Pro zhotovení stropních konstrukcí bude použit beton C30/37.  

C-5.2.1. Materiál 

Materiál je uvedený včetně ztratného pro každé podlaží, podrobný výpočet uvedených 

kubatur konstrukcí najdete v příloze: výkaz výměr stropních konstrukcí.  

Použitý beton C30/37:  podlaží    balkon    = celkem  

- strop nad 1S  - 79,71m2:  14,35 m3    = 14,35 m3  

- strop nad 1NP  - 533,73m2: 133,43 m3  + 4,80 m3  = 138,23 m3  

- strop nad 2NP  - 533,73m2: 133,43 m3 + 4,80 m3  = 138,23 m3  

- strop nad 3NP  - 534,01m2: 133,50 m3 + 2,40 m3  = 135,90 m3  

- strop nad 4NP  - 546,55m2: 136,75 m3    = 136,75 m3  

C-5.2.2. Skladování materiálu 

Jedná se o transport-beton, proto nebude probíhat žádné skladování betonové směsi 

na stavbě. 

C-5.2.3. Doprava materiálu 

C-5.2.3.1 Primární doprava 

Primární dopravou betonové směsi rozumí dopravu od dávkovací stanice (betonárny) 

k místu zpracování na staveniště. Beton bude dovezen z nedaleké betonárny 
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TRANSBETON s.r.o. značka - Stetter s hodinovým výkonem 90m3 a pomocí auto-

domíchávačů SCHWING o objemech 6m3 a 9m3 a na místo do bednění budou 

dopravovány čerpadly SCHWING. Vyrobená směs musí být bez průtahů dopravena na 

místo uložení. Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět. Pro primární přepravu budou 

navrženy vhodné stroje: automobilové domíchávače (viz kapitola 4. Návrh hlavních 

stavebních strojů) 

C-5.2.3.2 Sekundární doprava 

Vnitro-staveništní doprava betonové směsi musí být zabezpečena tak, aby bylo 

betonování ucelené části konstrukce plynulé a bez přerušení a probíhalo bez 

překládání od místa odběru přejímky betonové směsi, až do uložení do místa ukládky, 

do bednění. Pro dopravu čerpáním bude nutné použít betonovou vhodně složenou 

směs, ověřenou průkazními zkouškami. Pro staveništní přepravu betonu bude použito 

kolové betonové čerpadlo SCHWING, vibrátory, vibrační lišty, propichovací tyče, 

dusáky apod. 

C-5.3. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

C-5.3.1. Převzetí pracovišt ě 

Postup při přejímce dokončených železářských prací je shodný jak při výstupní 

kontrole železářských prací, postup je popsán v kapitole B-6.8.3 Výstupní kontrola. 

O provedení veškerých kontrolách bude řádně vyhotoven záznam do stavebního 

deníku. 

C-5.3.2. Připravenost staveništ ě  

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a šířka vjezdu bude 

ohraničena branou, přístupová i vnitřní komunikace bude vytvořena pomocí 

betonových panelů a betonovým recyklátem o velikosti zrn kameniva 16/32. Část 

pozemku bude zpevněna pro očišťování kol, a další část bude zpevněna pro sklad 

materiálu, zpevněná část bude z plošných panelů a zaspárovaná.   

Zásobování elektrickou energii pro potřeby zařízení staveniště bude provedeno zemní 

kabelovou přípojkou pro objekt. Voda bude přivedena k čistící ploše staveniště. Je 

napojena na zdroj vody z nové vodovodní přípojky. Dešťové vody budou ze 

zpevněných ploch staveniště svedeny rigolem do příkopu. Pro hygienické zázemí bude 

použito hygienické zařízení s chemickým WC a umývárnou v mobilní stavební buňce. 
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C-5.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Betonářské práce stropní konstrukce nejsou náročné, proto je nemusejí vykonávat jen 

vyučení pracovníci, Vedoucí čety je vyučený zedník nebo betonář – železář. Ostatní 

mohou být pouze zaučení stavební dělníci.  

Před zahájením samotným betonářských prací projdou pověřený pracovníci 

(betonářská četa) školením o bezpečnosti práce. Instruktáž pracovníků i seznámení s 

projektovou dokumentací bude provedena na místě betonáže stropní konstrukce a 

bude o tom proveden záznam do stavebního deníku.  

Jedná se o nenáročnou stavbu bytového domu s jednoduchými stropními konstrukcemi 

se skrytými (zapuštěnými) průvlaky. Betonáž bude probíhat střídavě od podzimního 

období a bude zasahovat i do období zimního, i při nízkých teplotách min. 0°C.   

Betonáž za různých teplotních podmínek:   

 

 

 

 

 

tab. 5.1: Tabulka, postup betonáže za různých teplotních podmínek 

 

Pokud by nepříznivé počasí bránilo provádění prací, bude proces odložen.  

Jako hygienické zázemí pracovníků bude použito hygienické zařízení s chemickými 

WC a umývárnou v mobilních stavebních buňkách, viz Technická zpráva zařízení 

staveniště. 

C-5.5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

Betonářské práce na stavbě bude provádět betonářská četa o 4-6 pracovnících. Počet 

pracovníků závisí na rozsahu, složitosti a přístupnosti konstrukce. Vedoucí čety je 

vyučený zedník nebo betonář – železář. Ostatní mohou být pouze zaučení stavební 

dělníci.  

TEPLOTA PROBLÉM/POSTUP 

+25°C  -   + nutno kropit 

+5°C  -  +25°C IDEÁLNÍ TEPLOTA 

0°C  -   + 5°C proh řívání 

-      -    0°C Speciální betonová směs 
a prohřívání celé kce 
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- betonáři, vedoucí čety, řidič - strojník kolového čerpadla SCHWING, řidiči 

automobilových domíchávačů, mistr, stavbyvedoucí 

C-5.6. STROJE, NÁŘADÍ A MECHANISMY, OCHRANNÉ A  
BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 

C-5.6.1. Stroje a mechanismy  

- kolové čerpadlo SCHWING,   

- automobilové domíchávače,  

- čerpadla betonu,  

- ponorný vibrátor 140 V/S PV 502,  

- ponorný vibrátor ENAR, 

- vibrační lišta, 

- propichovací tyče,  

- dusáky apod. 

C-5.6.2. Nářadí 

- zednické lžíce, hladítka, lopaty, stahovací latě, vodní váhy, hadicové vodní 

váhy, metry, pásma, nivelační přístroje, prostředky k ošetřování čerstvého 

betonu (nátěr, fólie, zateplování konstrukce izolací, vyhřívací matrace apod.), 

univerzální tvrdoměr.  

C-5.6.3. Bezpečnostní a ochranné pom ůcky 

- předepsaný pracovní oděv (dlouhé kalhoty!) a obuv s pevnou podrážkou i 

špičkou, bezpečnostní výstražná vesta, ochranné rukavice, ochranná přilba 

G2000C s páskem pod bradu, pracovní ochranné brýle 
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C-5.7. POSTUP  BETONÁŽE 

Nejdříve budeme muset provést objednávku betonové směsi dle projektu. Dodavatel 

transport-betonu odpovídá za to, že dodávaná směs má v době přejímky pro použití, 

předepsaným způsobem vlastnosti určené dodacími podmínkami.  

Vyrobená směs musí být bez průtahů dopravena na místo uložení. Kvalita směsi nesmí 

při přepravě utrpět. Směs se nesmí rozmísit, znehodnotit povětrnostními vlivy nebo 

znečistit různými přimíšeninami. Nesmí začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své 

cementové malty. Pozn.: Většina našich cementů začíná tuhnout nejpozději za 2 hod. 

po zamíchání. 

 

 

 

 

 

tab. 5.2: Tabulka hodnot, která platí pro dopravu betonové směsi 

C-5.7.1. Zpracování betonové sm ěsi a postup betonování 

Před samotnou betonáží musí být prověřeno, zda byla provedena správná výstupní 

kontrola bednění i výstupní kontrola železářských prací, viz kapitoly A-6.8.3. - Výstupní 

kontrola bednění, B-6.8.3. – Výstupní kontrola železářských prací, jejichž výsledek je 

zapsán do stavebního deníku a zástupcem nebo samotným TDI byl vydán souhlas 

k zahájení betonáže.  

Při betonáži bude třeba dodržet následující zásady:   

- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání,  

- betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé bez 

přerušení, 

- betonová směs se bude ukládat v souvislých vodorovných vrstvách, které se budou 

hutnit, 

- ukládání další vrstvy betonové směsi na předchozí nezhutněnou vrstvu, je zakázáno ,  

- čerstvě zabetonované konstrukce nebudou vystaveny otřesům, zejména z jiných 

provozů po dobu minimálně 7 dní,  
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- při ukládání betonové směsi na šikmé plochy (schodišťová ramena) se musí začít 

v nejnižším místě a postupovat směrem proti spádu,  

- betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší než je 1,5m,  

- při betonáži nesmí dojít k přetvoření bednění nebo k posunu výztuže, je potřeba 

přizpůsobit způsob betonáže,  

- přerušit betonáž je možné pouze na tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne 

hodnoty 5Mpa požadované při zkoušce tuhnutí, pokud však není možno stanovit 

pevnost, musí se v konstrukci vytvořit v příhodném místě pracovní spára a pokračování 

betonáže se povoluje za normálních podmínek nejdříve až za 18 hodin,  

- při hutnění ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. 

Vzdálenosti sousedních vpichů (ponorů) nepřekročí 1,4 násobek viditelného poloměru 

účinnosti ponorných vibrátorů. Tloušťka zhutňované vrstvy nepřekročí 1,25 násobek 

účinné délky hlavice. Při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do 

hloubky 50-100mm. Vpichy bude nutno vést tak, aby nedošlo ke styku vibrátoru 

s bedněním nebo výztuží,  

- deskové, skryté průvlaky (trámy) se betonují vcelku tj. společně s deskou. 

C-5.7.2. Transport-beton a betonáž v zimním období [3] 

Pro určení vhodnosti betonáže a provádění příslušných opatření jsou rozhodující 

průměrné denní teploty, nikoliv krátkodobé výkyvy teploty zaznamenané převážně 

v ranních hodinách. Na to je potřeba pamatovat při sledování průběžných denních 

teplot. 

U transport-betonu v zimním období, při přepravě teplého čerstvého betonu v auto-

domíchávači, není pokles teploty během přepravy nijak výrazný. Podmínkou je, aby byl 

auto-domíchávač zaplněn na plnou hmotnost dle štítkové kapacity.   

 

 

 

 

 

tab. 5.3: Tabulka hodnot, poklesu teploty v auto-domíchávači [3] 
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Ztráta teploty čerstvého betonu při vyprazdňování s auto-domíchávače do 

připraveného bednění, za předpokladu nepřetržitého pohybu betonu, pomocí čerpadla 

bude velmi malá až nulová. Izolace potrubí se proto nebude provádět. Při ukládání do 

připraveného bednění, je zapotřebí dodržet základní podmínky: zateplení bednění 

stropů na spodní straně konstrukce, odstranění sněhu, ledových námrazků a jinovatky 

z bednění výztuže i dříve položeného betonu, využijeme teplovzdušný agregát 

k ohřevu kontaktních ploch podkladu, bednění či výztuže na minimálně +5°C 

C-5.7.3. Dilata ční a pracovní spáry  

Pro zhotovení dilatačních či pracovních spár budou dodržovány tyto zásady:  

- Rozdělovací, dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové 

dokumentace. 

- Není-li v projektové dokumentaci poloha či úprava spár vyznačena, lze betonovou 

stropní konstrukci přerušit pracovními spárami co nejméně a je nutné je provést tímto 

způsobem: u stropních desek v třetině až čtvrtině rozpětí desky, obdobně i u trámů. 

- K tomu abychom vytvořili šikmou pracovní spáru, je nutné dosáhnout její správnou 

polohu a vymezit spáru vložkou do bednění, a spára se řádně zhutní (vložka ro 

vytvoření spáry se před betonáží odstraní).   

- Před další betonáží se musí spára správně očistit a ošetřit: nespojené částice starého 

betonu se odstraní (z betonu i z výztuže), odstraníme cementový povlak na povrchu 

spáry, odstraníme všechny nečistoty, které by mohli bránit spolehlivému spojení 

s čerstvým betonem, spáru je potřeba omýt vodou a řádně navlhčit, voda zbylá 

v prohlubních se však musí odstranit. Dalším krokem bude nanést na starý beton 

vrstvu silnou 20-50mm příslušné betonové směsi bez nejhrubší frakce kameniva.  

C-5.7.4. Ošet řování betonu  

Beton se musí v raném stáří ošetřovat a chránit:  

 - aby, se minimalizovalo plastické smršťování,  

 - aby, se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy,  

 - před mrazem,  

 - před škodlivými otřesy, nárazy nebo před poškozením.  

Způsoby ošetřování betonové konstrukce: musí se zajistit pozvolné vypařování vody 

z povrchu betonu nebo udržovat povrch stále vlhký, alternativou je speciální univerzální 
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ochranný nátěr, který zamezí odpařování vody z konstrukce. Konstrukci poté 

přikryjeme fóliemi na ochranu před deštěm a proto, abychom zabránili odpařování vody 

z konstrukce. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C , pokud povrch 

betonu nedosáhne takové pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez 

poškození.  

Pokud jsou teploty prostředí nepříznivé, budeme se snažit dodržovat jeden z těchto 

technologických postupů - izolace či prohřívání konstrukce:  

a) Na povrch betonové konstrukce, na již nataženou fólii, položíme tepelnou izolaci. 

K ochraně před zvlhnutím tepelné izolace je třeba izolaci opět zakrýt další folií.  

b) Jako druhý způsob, pokud budou povětrnostní podmínky velmi nepříznivé jsme 

zvolili přímý ohřev uloženého betonu vyhřívacími matracemi. Tento způsob ochrany a 

ošetření betonu je vhodný pro vodorovné konstrukce. Po betonáži stropů se upravený 

povrch překryje elektricky vytápěnými matracemi. Tak půjde udržovat určitou 

regulovanou teplotu po celou dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu. Tento způsob však často 

vyžaduje ochranou tepelnou izolaci položených matrací.  

Tepelnou izolací je v zimním období zakryto i bednění na spodní straně, líce 

konstrukce otvory apod. 

C-5.7.5. Odbed ňování betonových konstrukcí 

Podpěrné lešení a bednění se nebude 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 i nepružným 

dotvarováním (chováním) betonu.  

Odbedňování bednění PERI Skydeck, pomocí padacích hlav nasazených na stojky se 

provádí takovým způsobem, který nevystavuje stropní konstrukci nárazu, přetížení 

nebo poškození.  

Podpěrné stojky s krycími lištami však na místě zůstávají a odbedňují se až později. 

Stojky se musí uvolňovat v takovém pořadí, které zajišťuje, že ostatní podpěry nejsou 

vystaveny nadměrnému zatížení a aby se zabránilo nadměrným průhybům, a byla 

zajištěna stabilita odbedňovaných prvků. Po dosažení potřebné pevnosti betonu se 

zbylé stojky s padací hlavou poklesnou, odeberou a uloží se do palety. Dále se 

odejmou i krycí lišty SAL. Stropy s velkými rozpony se s poklesnutím a odstraněním 

stojek začíná uprostřed.  
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C-5.7.6. Zápis o betonáži konstrukcí 

O samotné betonáži a provedených kontrolních zkouškách si povedeme zápis ve 

stavebním deníku, který bude obsahovat zejména: označení betonované části 

konstrukce, zahájení a ukončení betonáže, základní údaje o způsobu provádění 

betonářských prací (čerpadlem), i údaje o samotné betonové směsi: druh a třída 

betonu, zpracovatelnost, údaje o provedených kontrolních zkouškách, číslo dodacího 

listu a také bližší údaje o způsobu a délce ošetřování čerstvě zabetonované 

konstrukce. 

C-5.8. JAKOST A KONTROLA KVALITY BETONÁ ŘSKÝCH PRACÍ 

C-5.8.1. Vstupní kontrola betoná řských prací 

Před samotnou betonáží musí být prověřeno, zda byla provedena správná výstupní 

kontrola bednění i výstupní kontrola železářských prací, viz kapitoly A-6.8.3. - Výstupní 

kontrola bednění, B-6.8.3. - Výstupní kontrola železářských prací, jejichž výsledek je 

zapsán do stavebního deníku a zástupcem nebo samotným TDI byl vydán souhlas 

k zahájení betonáže.  

Při vstupní kontrole materiálu se postupuje v souladu s projektovou dokumentací a 

dodacím listem, u betonové směsi kontrolujeme zejména: druh a třída betonu, 

zpracovatelnost, údaje o provedených kontrolních zkouškách, číslo dodacího listu a 

také bližší údaje o způsobu a délce ošetřování čerstvě zabetonované konstrukce. 

V rámci vstupní kontroly stropní konstrukce bude předáno a převzato pracoviště pro 

betonáž jak po stránce technické, tak i po stránce bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků, bude provedena kontrola projektové dokumentace, tvary stávajících 

konstrukcí (nosných), napojení na stávající konstrukce, přejímky výztuže a 

systémového bednění a o této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Postupuje se v souladu s projektovou dokumentací a ZTP výrobce bednění PERI – 

SKYDECK, smlouvou a kapitolou č. 6.3.1. 

C-5.8.2. Meziopera ční kontrola betoná řských prací 

Mezioperační kontrolu betonáže bude provádět průběžně mistr, namátkově 

stavbyvedoucí, případně si ke kontrole přizve technology či pracovníky akreditované 

zkušebny. Dále se bude kontrolovat ukládání a hutnění betonu, tloušťku betonované 

konstrukce, otvory či prostupy konstrukce, kontrola dilatačních či pracovních spár 
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konstrukce, dále musí kontrolovat, aby při shozu betonové směsi nebyla výška větší 

než 1,5m aby tím nedošlo k rozmísení betonu. Mezioperační kontrolu však provádí 

mistr i během tuhnutí betonu a kontroluje povrch a teplotu betonu a jeho správné 

ošetřování. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, pokud povrch betonu 

nedosáhne takové pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození. 

 

 

 

 

tab. 5.4 [4] 

Další důležité pokyny, které je nutné při betonáži dodržovat, jsou uvedeny v kapitole C-

5.7, C-5.7.1. Zpracování betonové směsi a postup betonování nebo jsou popsány 

v kontrolním a zkušebním plánu pro monolitickou stropní konstrukci. O provedených 

kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku a o prováděných zkouškách na 

betonové konstrukci budou vyhotoveny protokoly.  

C-5.8.3. Výstupní kontrola betoná řských prací  

Výstupní kontrola přichází na řadu po odbednění stropní konstrukce. Při výstupní 

kontrole se prověřuje soulad stropní konstrukce s projektovou dokumentací. To 

znamená tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresů, 

tvaru v projektové dokumentaci. Nejsou-li mezní odchylky geometrických parametrů 

uvedeny v projektové či technické dokumentaci, budeme muset stanovit přesnost dle 

požadavků ČSN 73 02 10-2 – geometrická přesnost ve výstavbě: 

 

   

 

 

tab. 5.5: Mezní hodnoty rozměrů průřezů (hodnoty v mm) [5] 
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. 

 

 

 

 

 

tab. 5.6: Mezní odchylky celkových rozměrů (hodnoty v mm) [5] 

 

 

 

tab. 5.7: Odchylky vodorovnosti konstrukce (hodnoty v mm) [5] 

Jakost a kvalitu povrchu betonových konstrukcí budeme kontrolovat co nejdříve, 

bezprostředně hned po odbednění. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem 

technického dozoru investora.  

Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková 

plocha vadných míst a ploch nesmí přesáhnout 5% z celkového povrchu stropní 

konstrukce. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 5% plochy příčného průřezu 

stropní konstrukce.  

Nosná výztuž nesmí být obnažena, musí být dodrženo krytí této výztuže. Povrchy 

nesmí být znečištěny takovými látkami, které by snižovaly soudržnost povrchové 

úpravy s betonem (například použití nevhodných odbedňovacích prostředků). 

Kontrola pevnosti betonu:  

a) doklady o jakosti transport-betonu – podrobně popsáno pro různé betony 

v ČSN EN 206-1   

b) kontrola pevnosti betonu v konstrukci – pokud nevyhověly kontrolní zkoušky 

betonu, když je kontrola nutná z technologických důvodů, nebo pokud se 

prokáže, že nebyl beton správným způsobem zpracován a ošetřován podle 

normy a je ohrožena jeho jakost.  



 
 
 
                                                                                                   VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

                                                                                           FAKULTA STAVEBNÍ 
   

                                                    ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB                 
 

   

             147 

Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci provádí vždy akreditovaná zkušebna. Na 

základě jejich pokynů stavbyvedoucí zabezpečí podmínky pro řádný průběh zkoušek. 

O kontrolách a jejím průběhu a výsledcích bude proveden stavbyvedoucím zápis do 

stavebního deníku. 

5.9.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PRACOVNÍK Ů  

Pohyb pracovníků bude probíhat po vyznačených přístupových cestách, pracovníci 

budou dodržovat minimální pohyb v dosahu strojů, aby nedošlo ke střetu osob 

s dopravními prostředky.  

 Vázání břemen bude prováděno proškolenou osobou tak, aby nedošlo k pádu 

břemene (doprava palet s bedněním, či koše s výztuží).  

Nářadí i ostatní drobná mechanizace a pomůcky budou předem zkontrolovány, a 

poškozené budou vyřazeny, aby nedošlo ke zranění.  

Pracovníci budou mít předepsané osobní ochranné pomůcky pracovníka - OOPP, aby 

nedošlo k odření nebo poškrábání pracovníka. Na žebřík pracovníci zásadně vylézají 

čelem a vždy nejméně 0,8 m od horního okraje. Vyloučení práce nad sebou a tím 

ochránit prostor pod místem montáže. 

Svářeči budou mít osobní ochranné pomůcky, bez výstražné vesty – která je hořlavá, 

budou držiteli svářečského průkazu, požární asistence musí probíhat minimálně 8 

hodin po skončení svařování. Pod místy svařování musí být položena navlhčená 

geotextílie. Po svařování musí být vypnut proud, elektrody musí být na izolační 

pojistku, aby nedošlo k úrazu od elektrického proudu po svařování. 

Při dopravě a přepravě po staveništi, při vykládání z nákladního automobilu budou 

dílce zabezpečeny proti překlopení nebo sesunutí. Vázání a zabezpečení břemen 

budou provádět pouze vazači s platným oprávněním. Přimrzlá břemena nebo 

upevněná se nesmějí zdvihat. Při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního 

prostředku musí být zbývající dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo 

sesunutí. Zavěšený dílec se nesmí pohybovat nad pracovníky. Usměrnit dílce lanem 

při zdvihání lze jen z dostatečné vzdálenosti. Odvěsit díly lze pouze, až jsou napevno 

položeny na konstrukci.  

Práce ve výškách je definována dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o 

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky následovně: 
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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 a) na 

pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce a 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. 

Bezpečnost a ochrana zdraví bude na staveništi dodržována podle nařízení vlády: 

309/2006 Sb. 

Hlava I.   

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a 

zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky 

  § 1 Úvodní ustanovení  

  § 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  

  § 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi  

  § 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení  

  § 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  

  § 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 

Hlava II.   

Předcházení ohrožení života a zdraví 

  § 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma  

  § 8 Zákaz výkonu některých prací 

Hlava III.   

Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost 

§ 9 Odborná způsobilost  

§ 10 Předpoklad odborné způsobilosti: zkouška odb.způsobilosti, odb. 

praxe 

§ 11 Zvláštní odborná způsobilost  
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362/2005 Sb. 

Práce ve výškách je definována dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o 

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukci  

 III. Používání žebříků  

 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

 VII. Dočasné stavební konstrukce  

 XI.  Školení zaměstnanců 

591/2006 Sb. 

Příloha č. 1: I.      Požadavky na zajištění staveniště  

  II.     Zařízení pro rozvod energie  

  III.    Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

VII. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí a jiných 

směsí 

VIII. Čerpadla směsi a strojní omítačky (dopravníky) 

IX.     Vibrátory 

XVI.  Společná ustanovení a zabezpečení strojů při přerušení 

a ukončení práce 

Příloha č. 3:    I.    Skladování a manipulace materiálem  

IX.    Betonářské práce a práce související  

                 1. Bednění  

                 2. Přeprava a ukládání betonové směsi  

                 3. Odbedňování  

                 5. Práce železářské  

XI.     Montážní práce 
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5.10 EKOLOGIE 

Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky 

č. 381/2001Sb a 368/2007 Sb. se kterou stanovíme katalog odpadů.   

Ostatní odpady vzniklé provozem stavby jako plasty, papír a kov se roztřídí podle 

zákona a po domluvě s místní technickou službou a nakonec budou odvezeny na 

skládku společností AVECZ. Výpis druhů kontejnerů určených pro odpad jsou uvedeny 

v technické zprávě zařízení staveniště.  

Dále se nepředpokládá manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 

budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci 

jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém 

neprodleně řešit. 

Katalog hlavních odpadů:  

 12 01 13 - Odpady ze svařování  

 15 01 02 - Plastové obaly (nerecyklovatelné)  

 17 01 01 – Beton  

 17 04 05 – Železo a ocel  

Při provádění betonových konstrukcí dochází k přechodnému zatížení životního 

prostředí. Tuto zátěž bude nutné v příslušných oblastech podřídit požadavkům zákona 

a souvisejících předpisů, zejména:  

- zákon č. 86/2002., o ochraně ovzduší, v platném znění;  

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;  

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění;  

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;  

- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném 

znění; 

- nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

S ohledem na životní prostředí a zmírnění negativních následků je při zhotovování 

betonových konstrukcí nutno dbát zejména: na hluk, prašnost, úkapy, vibrace a vzniklý 

odpad.  
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6. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO   
  MONOLITICKOU STROPNÍ KONSTRUKCI   

název projektu:  Bytový polyfunk ční dům s cykloprodejnou  

místo výstavby:  ul. Opuštěná čp.: 4544/283 

   602 00,  Brno - střed 

6.1. BEDNĚNÍ VYZTUŽENÍ A BETONÁŽ PRO MONOLITICKÉ 
STROPNÍ KONSTRUKCE 

6.1.1. Rizikové činnosti: 

- používání žebříků 

- montáž a demontáž bednění 

- doprava bednění na místo – práce s věžovými jeřáby a manipulace 

s břemeny 

- skladování bednění 

- práce ve výškách 

- pohyb osob po pracovišti  

- železářské práce 

- bednící a betonářské práce 

6.1.2.  Použité mechanismy 

- věžový jeřáb 

- ruční nářadí 

- systémové bednění PERI-Skydeck 

6.1.2.1 Věžový jeřáb:  

Viz kapitola 4. Návrh hlavních staveních strojů a mechanismů 

6.1.2.2 Stropní panelové bednění SKYDECK  pro monolitickou stropní konstrukci 

 PERI SKYDECK je lehké hliníkové stropní panelové bednění s padací hlavou pro 

tloušťku stropu 250mm. Zajišťuje malou hmotnost jednotlivých dílů – žádný neváží víc 

než 15,5 kg a také bezpečnost i při okrajích stropů s bezpečnostní lávkou SKYDECK 

s integrovaným sklopným zábradlím. Díky podélnému nosníku budeme potřebovat 
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pouze jednu podpěru na plochu stropu 3,45m2. Po odbednění zůstávají stát pouze 

podpěry s padací hlavou a na nich ležící krycí lišta. Výkresy bednění a výpočet viz 

příloha – výkres bednění stropních konstrukcí. 

- panely SDP (150x75, 150x50, 150x37,5, 75x75, 75x50, 75x37,5cm) 

- podélné nosníky SLT, al. (SLT 225, SLT 150, SLT 375) 

- padací hlava SFK, pevná hlava SSK, opěrná hlava SCK 

- krycí lišta SAL (umělá hmota), koncový nosník SRT-2, al., příložka SPH 

- lávka SKYDECK SDB v délkách 300, 225, a 150 cm 

6.1.3. Analýza nebezpe čí a rizikových faktor ů 

Analýza nebezpečí při provádění bednících prací je uvedena přehledně v následujících 

ukázkách. Jsou zde uvedeny pouze ty pracovní činnosti, které mohou ohrozit 

bezpečnost práce při montáži a demontáži bednění při vyztužení monolitických 

konstrukcí ale i při samotné betonáži či pohybu po staveništi při těchto pracích. 

V případě souběhu prací na pracovišti s více dodavateli při provádění prací nutné 

uplatnění funkce koordinátora bezpečnosti práce. 
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6.2. ČINNOSTI, RIZIKA A OPAT ŘENÍ 

6.2.1. POUŽÍVÁNÍ HLINÍKOVÝCH ŽEBŘÍKŮ NA SLOUPOVÉM BEDNĚNÍ – PERI 
RAPID 

� ZLOMENINY RŮZNÝCH KONČETIN A ČÁSTÍ TĚLA, VNITŘNÍ ZRANĚNÍ PŘI PÁDU Z VÝŠKY, 

ZLOMENINY PÁTEŘE, ZHMOŽDĚNÍ LEBKY, POŠKOZENÍ MOZKU AŽ EXITUS. 

RIZIKO ČETNOST 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

▪ PÁD OSOBY ZE ŽEBŘÍKU 
při vystupování či sestupování; 

pád pracovníka ze žebříku v 
důsledku nadměrného vychýlení 

ze žebříku 

 
NÍZKÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při, použití jednoduchého nářadí;                                                        
►udržovat žebříky v řádném technickém stavu; 
►osazovat ochranné koše k žebříkům u výšek nad 
1,5m, které jsou součástí systémového bednění; 
►při používání žebříků dodržovány zákazy: 
 - používat poškozené žebříky, 
 - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po 
žebříku více osobám současně, 
 - nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. 
vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku,  
 - vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 20 kg, 
 - pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti 
chodidel blíže než 0,8 m od jeho konce a na 
dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce, 
 - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou 
a znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod. 
► dodržet zákaz nebezpečného vyklánění ze 
žebříku do stran                                                                                                
►zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby 
žebřík používaný pro výstup přesahoval výstupní 
úroveň (podlahu, plošinu o 1,1 m (tzn. správně 
instalovaný výstupní žebřík, který je součástí 
systémového bednění); 
►před každým použitím žebříku provádět vizuální 
prohlídky žebříku (provádí každý pracovník užívající 
žebřík); 
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6.2.2. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ – PERI RAPID A SKYDECK  

� ZLOMENINY RŮZNÝCH KONČETIN A ČÁSTÍ TĚLA, VNITŘNÍ ZRANĚNÍ PŘI PÁDU Z VÝŠKY, 

 TRŽNÉ RÁNY, ZLOMENINY PÁTEŘE, ZHMOŽDĚNÍ LEBKY, POŠKOZENÍ MOZKU AŽ EXITUS. 

NEBEZPEČÍ ČETNOST 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 - PŘEVRŽENÍ OPŘENÉHO 
DÍLU KONSTRUKCE 
BEDNĚNÍ při špatném 

uložení, nepozornosti atd. 

VYSOKÁ 
► bezpečné skladování jednotlivých prvků bednění                                                           
► bezpečná cesta pro chůzi                                                                          
► dodržení pořádku na pracovišti 

 - PÁD ČÁSTI BEDNĚNÍ 
např. při osazování na místo NÍZKÁ 

► bezpečná manipulace při kompletaci bednění a 
jeho zvedání                                                                                  
► dodržení manipulačního prostoru - vyloučení 
pohybu zaměstnanců v prostoru možného pádu 
prvku bednění 

 - PÁD ZAMĚSTNANCE Z 
BEDNÍCÍ KONSTRUKCE 

např. z volných 
nezabezpečených okrajů 

 STŘEDNÍ 
 
 
 
 
 

 ► při práci ve výšce větší než 1,5 m je nutné použít 
prostředky kolektivního nebo osobního zajištění  
►vypracování dodavatelská dokumentace 
složitějších bednění, včetně řešení opatření proti 
pádu osob, 
►zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst, 
zřízení pomocných pracovních podlah 

► osazení okrajové lávky SKYDECK  SDB se 
sklopným zábradlím 

 - ZMÁČKNUTÍ KONČETINY 
MEZI BEDNÍCÍ DÍLY 

STŘEDNÍ 
 

► odborně provedení sestavování a kompletace 
bednění                                                                    
► nepoužívat poškozené a nevhodné bednící díly 

 - ZTRÁTA ÚNOSNOSTI A 
PROSTOROVÉ TUHOSTI 
BEDNĚNÍ a podpěrných 

konstrukcí 

 
 
 

NÍZKÁ 
 
 
 

► nutné správné provedení bednění dle projektu a 
projektové dokumentace zaručující stabilitu, pevnost 
a tuhost včetně podpěrných konstrukcí 

(dodržení: dimenzování, rozměry, spojení, montáž i 
zavětrování) 

PÁD ODBEDŇOVANÝCH 
DÍLCŮ A ČÁSTÍ BEDNĚNÍ 

na pracovníka; 

 
  

VYSOKÁ 
 

►dodržování technologických postupu při montáži i 
demontáži bednění, nepoškozené spoje bednění; 

 
►správné provedení nátěrů bednění vhodným 
odbedňovacím prostředkem; 
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6.2.1. PRÁCE S VĚŽOVÝMI JEŘÁBY A MANIPULACE S BEDNĚNÍM JAKO 
BŘEMENEM 

� POHMOŽDĚNINY – ODŘENINY, ZLOMENINY KONČETIN ČI JINÝCH ČÁSTÍ LIDSKÉHO 
SKELETU, TRŽNÉ RÁNY, ZLOMENINY KONČETIN, TĚŽŠÍ POHMOŽDĚNÍ LIDSKÉHO 
SKELETU, VNITŘNÍ ZRANĚNÍ AŽ EXITUS 

 

NEBEZPEČÍ ČETNOST 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

VZNIK NEPŘÍPUSTNÝCH 
ZATÍŽENÍ na výložník NÍZKÁ 

 

►nevyrovnávat rozhoupané břemeno reverzací 
pohybu 

NEDOSTATEČNÝ VÝHLED a 
přehled ze stanoviště obsluhy 

na pracovní prostor, šikmé 
tahy, nárazy s břemenem, 
zasažení osob břemenem;   

 
NÍZKÁ 

 
 
  

►odstranění překážek zabraňujících ve výhledu; 

►vhodné postavení jeřábu; 
►správné postavení jeřábníka při dálkovém 
ovládání; 
►zajištění zprostředkovaných informací 
prostřednictvím signalisty - viz ČSN ISO 12 480-1 a 
vyhláška číslo 591/2006 Sb.; 

NEDOSTATEČNÉ 
PROSTOROVÉ POMĚRY na 
stanovišti obsluhy, zvýšená 
únava a snížení pozornosti 

obsluhy, nežádoucí zachycení 
o spouštěcí nebo ovládací 

prvky, zvýšení 
pravděpodobnosti vzniku 

nežádoucí události 

NÍZKÁ 
 
 
  

► řešení stanoviště jeřábníka dle ergonomických 
zásad; 

► přestávky v práci; 

NEVHODNÝ VÝBĚR 
KOMPETENTNÍCH 

PRACOVNÍKŮ pověřených k 
ovládání jeřábů (vazačů, 
signalist ů, pracovník ů 

údržby  apod.), provádění 
nebezpečných a zakázaných 

manipulací a činností, 
ohrožení osob, poškození 
jeřábů, drah, příslušenství 

STŘEDNÍ 
 
 
  

►výběr, zácvik, zajištění odborné kvalifikace 
pracovníků k jednotlivým činnostem při provozu 
jeřábů (kompetentních osob dle ČSN ISO 12 480-1) 
a jejich zdravotní způsobilost; 
►zpracování systému bezpečné práce jeřábů dle 
ČSN ISO 12 480-1 

►dozor pověřeného pracovníka; 

OBTÍŽNÉ A NESNADNÉ 
IDENTIFIKOVÁNÍ VAZAČŮ, 
možnost vázání a zavěšování 

břemene nekvalifikovanými 
pracovníky (možnost použití 

vadných vázacích prostředků, 
nebezpečných způsobů 
vázání;  pádu břemene; 

zdržování se v ohroženém 
prostoru atd.) 

NÍZKÁ 
 
 
 
  

► výběr, zácvik, zajištění odborné kvalifikace 
pracovníků k jednotlivým činnostem při provozu 
jeřábů (kompetentních osob dle ČSN ISO 12 480-1) 
a jejich zdravotní způsobilost 

►viditelné značení přileb, viditelný ochranný oděv; 

NEOPRÁVNĚNÝ VÝSTUP 
OSOBY NA JEŘÁBOVOU 

DRÁHU, NA JEŘÁB, 
ohrožení pohybujícím se 
materiálem, zachycení, 

rozdrcení, pád osoby z výšky, 

NÍZKÁ 
 
  

►dodržování zákazu neoprávněného výstupu; 
►vstup na dráhu jen s vědomím jeřábníka (souhlas 
jeřábníka k výstupu); 

►umístění informační tabulky u výstupu; 
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NEBEZPEČÍ ČESTNOST 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

ZACHYCENÍ 
PŘEMÍSŤOVANÉHO 

BŘEMENE O MATERIÁL A 
JEHO NÁSLEDNÉ ZŘÍCENÍ 

A PÁD NA OSOBU 

 NÍZKÁ 
►správný způsob podávání informací, znamení a 
signalizace pro jeřábníka; 

POŠKOZENÍ KONSTRUKCE 
SE KTERÝM PŘIŠLO 

BŘEMENO DO STYKU  např.  
části   budov,  kabely  nebo  

potrubí ( při naražení 
zavěšeného břemene), 

STŘEDNÍ 
 
   

►správná činnost jeřábníka (dodržování 
bezpečných vzdáleností), tak aby nedošlo k 
zachycení háku vázacího prostředku o břemeno, a 
jeho následné převrácení na pracovníka resp. ke 
kontaktu břemene s okolními předměty, 
konstrukcemi, zařízeními apod., 
►správná činnost vazače uvedena v ČSN ISO 
12480-1; 

PŘETRŽENÍ VÁZACÍHO 
PROSTŘEDKU (ocelového 

vázacího lana, řetězu, 
popruhu); 

NÍZKÁ 
  

► zavěšováním břemen a jiné vazačské práce 
pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s 
odbornou kvalifikací; 
► správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností 
a tvaru břemene; 
►ochrana ocelového lanového vazáku vedeného 
přes ostrou hranu; 

► nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné  
prohlídky kompetentními osobami dle  ČSN ISO 
8792 (ocel. vazáky), ČSN 27 0147(popruhy), ČSN 
27 0150 (textilní vázací lana); 

VYSMEKNUTÍ BŘEMENE Z 
ÚVAZKU, PÁD B ŘEMENE 

NA OSOBU  následkem 
ulomení oka na břemeni 

NÍZKÁ 
  

► zavěšováním břemen a jiné vazačské práce 
pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s 
odbornou kvalifikací; 
►vyloučení nadměrného zhoupnutí břemene, 

►kontrola stavu břemene před zavěšením, zjištění 
hmotnosti břemene popř. stanovení jeho hmotnosti 
výpočtem; 

► správné zavěšení či uvázání břemene; 

► použití vhodných vazáků a jiných prostředků k 
uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene; 

►použití nezávadných vázacích prostředků; 
► pravidelná kontrola vázacích prostředků; 
►vyřazování vadných vázacích prostředků; 

►použití háku s pojistkou; 
►dodržovat zákaz zdržovat v prostoru možného 
pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho 
částí 

PÁD NESTABILNÍHO 
BŘEMENE, PŘEVRÁCENÍ 
BŘEMENE PO ODVĚŠENÍ 
NA OSOBU  (např. vazače); 

VYSOKÁ 
  

►správná činnost vazače – viz ČSN ISO 12480-1; 

► uložení břemene na rovný, tvrdý podklad, 
► použití dostatečně únosných a stejně vysokých 
prokladů a podložek; 
► zajištění svislosti uloženého břemene zejména při 
stohování; 
 



 
 
 
                                                                                                   VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

                                                                                           FAKULTA STAVEBNÍ 
   

                                                    ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB                 
 

   

             161 

NEBEZPEČÍ ČETNOST 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

ZASAŽENÍ OSOBY 
POHYBEM BŘEMENE, 

přiražení a přitlačení 
pracovníka k pevné konstrukci 

v důsledku nežádoucího 
pohybu břemene – při jeho 

zhoupnutí; 

NÍZKÁ  

►správná manipulace s břemenem při ovládání 
pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby 
provádět plynule) zejména vyloučit vznik 
nebezpečného šikmého tahu; 
►správné ovládání jeřábu, aby při rozjezdu, 
zastavování a otáčení nedošlo k nadměrnému 
rozhoupání břemene; 
►nezařazovat protisměr jako způsob brždění 

►současně nevyvozovat více pohybů než je nutné 
pro danou manipulaci; 

►správné seřízení tlaků hydraulického systému; 

► před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve 
svislé poloze; 
►těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu (háku, 
vahadla); 
►nezvedat břemena šikmým tahem;           

►znalost hmotnosti vázacích elementů, znalost 
hmotnosti břemene, jeho těžiště; 

►bez zvláštních opatření nepřepravovat břemena, 
která svými rozměry ohrožují okolní zařízení;     
►dodržovat zákazu zdržovat v prostoru možného 
pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho 
částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení 
kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a 
v místech pojíždění jeřábu);    
► zachovávání dostatečného odstupu od břemene 
manipulovaného jeřábem, používat vodících lan 
apod.;  

PÁD BŘEMENE NA OSOBU  NÍZKÁ 

► zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a 
jiné vazačské práce pověřovat pouze kvalifikovanou 
osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací; 

► správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností 
a tvaru břemene; 
► nezávadné vázací prostředky; 
►dodržovat zákaz zdržovat v prostoru možného 
pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho 
částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení 
kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a 
v místech pojíždění jeřábu); 
► použití výstražného znamení jeřábníkem k 
varování osob, které mohou být jeřábem nebo 
břemenem ohroženy; 
► při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu 
na paletě proti uvolnění a pádu;                                                  

 PŘIRAŽENÍ KONČETINY 
mezi spouštěné, osazované 

břemeno a pevnou konstrukci, 
podklad 

 

STŘEDNÍ 
 ►správný způsob podávání informací, znamení a 
signalizace pro jeřábníka; 
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NEBEZPEČÍ MÍRA 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

ŘÍZENÍ SOUČASNÉHO 
ZVEDÁNÍ VÍCE OSOBAMI,  
zvýšení pravděpodobnosti 
vzniku havarijní situace, 
poškození jeřábů a drah, 
deformací apod., zvýšené 

ohrožení osob 

NÍZKÁ 
►stanovení pouze jedné kompetentní, pověřené 
osoby k řízení všech koordinačních úkonů 

PÁD VAZAČE Z VÝŠKY (z 
vozidla, z hranice 

stohovaného materiálu z 
bednění) 

STŘEDNÍ  

►zavěšování a vázaní břemen provádět z 
bezpečných míst, k výstupu používat žebříku, 
plošiny apod. pomocná zařízení; 

►neseskakovat z výše položených pracovních a 
pochůzných míst; 

PŘISKŘÍPNUTÍ RUKY A 
PRSTŮ mezi vázací 

prostředek a břemeno 
STŘEDNÍ  

►správná činnost jeřábníka (dodržování 
bezpečných vzdáleností);     

►vhodné pracovní postupy, opatrnost; 
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6.2.2. PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

� ZLOMENINY RŮZNÝCH KONČETIN A ČÁSTÍ TĚLA, VNITŘNÍ ZRANĚNÍ PŘI PÁDU Z VÝŠKY, 
ZLOMENINY PÁTEŘE, ZHMOŽDĚNÍ LEBKY, POŠKOZENÍ MOZKU AŽ EXITUS. 
 

NEBEZPEČÍ ČETNOST 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

 

►vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a 
zvyšování místa práce (žebříky) a jejich dostatečná 
únosnost, pevnost a stabilita; 

PÁD PRACOVNÍKA 
Z VÝŠKY 

- z volných nezajištěných 
okrajů staveb, konstrukcí 

apod. 
 

►průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde 
je rozdíl výšek větší než 1,5 m kolektivním zajištěním 
(zábradlím se zarážkou u bedněných konstrukcí stropů 
lávkou SKYDECK SDB, a to zejména volné okraje stropů 
nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 cm 

▪ při odebírání břemen 
dopravovaných jeřábem na 

nezajištěné podlahy; STŘEDNÍ 

►zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž 
volné okraje nejsou zajištěny proti pádu; žádné práce 
neprovádět přímo z vyzdívané zdi   

▪ při práci a pohybu v blízkosti 
volných nezajištěných otvorů, 
výtahových šachet, otvorů a 

prostupů v podlahách o 
velikosti nad 25 cm (např. pro 
svislá potrubí, mezery mezi 
konstrukčními prvky podlah) 

 

►zajišťování pracovníků ve výškách tam, kde nelze 
použít kolektivní zajištění osobním zajištěním (POZ) a to 
při odebírání břemen z jeřábu  na nezajištěné  podlahy v 
zastropených patrech, při zhotovování bednění  a 
odbedňování, a jiných krátkodobých pracích ve výšce; 
odpovědný pracovník stanoví místa úvazu (kotvení) POZ; 

▪ při práci a pohybu v blízkosti 
volných, nezajištěných okrajů 

(hran pádu) 
 

►vypracování technologického předpisu včetně BOZP 
pro práce ve výškách, v případě nezřizování kolektivního 
zajištění používat POZ, předem určit místo úvazu 

  
 

►používat žebříky k výstupu a sestupu na zvýšená místa; 
PÁD Z VRATKÝCH 

KONSTRUKCÍ A 
PŘEDMĚTŮ, které nejsou 

určeny pro práci ve výšce ani 
k výstupům na zvýšená 

pracoviště 

VYSOKÁ 
 
 

►zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro 
práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, 
sudů, věder apod.) 

PROPADNUTÍ A PÁD 
NEBEZPEČNÝMI OTVORY 

(šachty, otvory, mezery a 
prostupy v podlahách o šířce 

nad 25 cm) 

    STŘEDNÍ 
 
 

►nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat dostatečně 
únosnými poklopy, mezera mezi vnitřním okrajem podlah 
lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm 

 
PÁD PŘEDMĚTU A 

MATERIÁLU Z VÝŠKY na 
pracovníka s ohrožením a 
zraněním hlavy (úlomek z 
materiálu přepravovaného 

jeřábem; nahodilý pád 
materiálu z volného okraje při 

práci ve výškách; 

VYSOKÁ 
 

 
 

►bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj; 
► zajišťování volných okrajů podlah, včetně lešení, 
zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou 
apod.; 
► zřízení záchytných střížek nad vstupy do objektů; 
► vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách 
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6.2.3. POHYB OSOB PO PRACOVIŠTI 

� POHMOŽDĚNINY – ODŘENINY, ZLOMENINY KONČETIN ČI JINÝCH ČÁSTÍ LIDSKÉHO 
SKELETU 
 

NEBEZPEČÍ ČETNOST 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

PÁD, naražení různých částí 
těla po nastalém pádu v 
prostorách staveniště, 

podvrtnutí nohy při chůzi osob 
po staveništních 

komunikacích a podlahách, 
pracovních schůdcích, 
schodištích, rampách, 

vyrovnávacích můstcích, 
lávkách, podlahách lešení, 

plošinách a jiných pomocných 
pracovních podlahách  

  

►zajištění bezpečného stav povrchu podlah uvnitř 
stavěných objektů, zejména vstupů do objektů, 
frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací; 

  
►udržování, čištění a úklid podlah komunikací a všech 
pochůzných ploch; 

  VYSOKÁ 
 
 

►udržování komunikací a průchodů volně průchodných a 
volných, bez překážek a zastavování stavebním 
materiálem, provozním zařízením apod.;. 

  ►včasné odstraňování komunikačních překážek; 

  
►vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení 
rizik OPPP); 

  

►zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené 
viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, kanálech, 
místnostech bez oken a denního osvětlení); 

ZAKOPNUTÍ, PODVRTNUTÍ 
NOHY, NARAŽENÍ, 

ZACHYCENÍ o různé 
překážky a vystupující prvky v 

prostorách stavby 

VYSOKÁ 
 
 

►odstranění komunikačních překážek o které lze 
zakopnout – šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň 
podlahy, hadic, kabelů (např. ve vstupních prostorách,  na 
chodbách apod.);  

UKLOUZNUTÍ PŘI CHŮZI 
PO MOKRÝCH 

ZASNĚŽENÝCH A 
NAMRZLÝCH  staveništních 

prostorách 

  
►vhodná volba tras a provedení přístupů na stavbu, 
staveništních komunikací a přístupových cest; 

VYSOKÁ 
► jejich čistění a udržování zejména za deštivého počasí 
a v zimním období; 

  
►v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp; 

PROPÍCHNUTÍ CHODIDLA 
HŘEBÍKY A JINÝMI 

OSTROHRANNÝMI ČÁSTMI 
STŘEDNÍ 

►včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými 
částmi (části bednění, vybouraný materiál apod.); 

  ►vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou; 
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6.2.4. PŘEPRAVA SMĚSÍ (ČERPADLA) 

 
� POŠKOZENÍ KŮŽE, POPŘÍPADĚ ROZDRCENÍ LIDSKÉHO SKELETU, TRŽNÉ RÁNY, 

PORANĚNÍ OČÍ.  

 

NEBEZPEČÍ ČETNOST 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

▪ PÁD NÁSYPNÉHO KOŠE  
(skipu) naražení, zasažení 

pracovníka; 
VYSOKÁ ►mechanické zajištění koše v horní poloze  

▪ kontakt končetiny s rotujícím 
bubnem, zachycení ruky, 

vykloubení, zlomení odřeniny; 
STŘEDNÍ ► dodržovat zákaz čistění bubnu za chodu a to ani nářadím 

drženým v ruce - zednickou lžící, lopatou, prknem apod.) 

▪  ZACHYCENÍ RUKY 
MÍSÍCÍMI LOPATKAMI 

KONTINUÁLNÍ ŠNEKOVÉ 
MÍCHAČKY na maltu ze 

suchých směsí, lopatkami 
domíchávače žlabové 

míchačky omítačky 

STŘEDNÍ 

► ochranný kryt, ochranná mříž, 

► dodržování zákazu provozovat míchačku/omítačku s 
nefunkčním ochranným zařízením a strkat ruce do nebezpečného 
prostoru 

▪ ZRANĚNÍ OČÍ VÝRONEM A 
VYSTŘÍKNUTÍM MALTY , 
žíravé účinky malty jsou 

doprovázené mechanickým 
poškozením očí pískem a 

drobným kamenivem; 

VYSOKÁ 

►včasné přerušení práce, vyčistění, odstranění závad a příčin 
ucpání; nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem; 

►  použití kameniva předepsané frakce a max. velikosti; 

► použití směsi odpovídající konzistence; 

► správné provedení spojů a vedení hadic, použití 
nepoškozených spojek a jiných prvků; 

►větší nároky na čistění, údržbu, mazání, včasná údržba a 
výměny opotřebovaných částí; 

► pevné uchopení stříkací pistole omítačky; 

► obsluhou, provoz a obsluhu provádět dle návodu k obsluze; 

► použití OOPP k ochraně zraku (při omítání vždy); 

▪ PORUŠENÍ CELISTVOSTI 
STĚNY BUBNU  (TNS), 

destrukce stěn, ohrožení osob 
prudkým únikem tlakového 

vzduchu s kamenivem 
netěstnostmi apod. 

NÍZKÁ 
►udržování TNS s řádném stavu včetně výstroje, kontroly a 
zkoušky výstroje, čistění bubnu, revize TNS atd. viz ČSN 69 0012 
a návod výrobce 
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6.2.5. KOMPLETACE ARMOVÝZTUŽE 

� POHMOŽDĚNINY – ODŘENINY, POPÁLENINY ZLOMENINY KONČETIN ČI JINÝCH ČÁSTÍ 
LIDSKÉHO SKELETU 

 
 
 
 
 
 
 

NEBEZPEČÍ MÍRA 
RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 - PORANĚNÍ O KONCE 
ARMOTYČE VYSOKÁ 

► dodržení technologického předpisu                                                                   
► opatrná manipulace s prvky armovýztuže 

 - PROPÍCHNUTÍ NOHY 
VÝZTUŽÍ STŘEDNÍ 

► dodržení BOZP pomůcek - pevná obuv                                                
► bezpečné skladování jednotlivých prvků výztuže                                  
► bezpečná cesta pro chůzi                                                                          
► dodržení pořádku na pracovišti 

 - PORANĚNI KONČETINY 
PŘI JEJÍM PROPADU MEZI 

ARMOTYČE 
NÍZKÁ 

► dodržení technologického předpisu                                                                
► zakrytí otvorů pro chůzi 

 - POPÁLENÍ PŘI 
SVAŘOVÁNÍ VYSOKÁ 

► dodržení pracovního postupu při svařování                                                                                            
► při sváření je zakázáno mít na sobě výstražnou 
vestu či jiný oděv z umělých (hořlavých) materiálu 

 - PORANĚNÍ JINÝCH OSOB 
PŘI PŘENÁŠENÍ 

ARMOTYČE 
STŘEDNÍ 

► opatrnost při přenášení a manipulaci                                                   
►  nepřetěžovat zaměstnance 

 - PÁD Z OKRAJE 
ARMOVÝZTUŽE NÍZKÁ 

► dodržení technologických předpisů                                                   
►zakrytí otvorů pro chůzi                                                                            
► instalace zábradlí na okrajích konstrukcí 

 - PORANĚNÍ O 
ARMOVVÝZTUŽ PŘI PÁDU NÍZKÁ 

►zakrytí vyčnívající armovýztuže                                                            
► omezení činností prováděnných nad vyčnívající 
armovýztuží 
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6.2.6. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

� ODŘENINY, ZHMOŽDĚNINY, ZLOMENINY RŮZNÝCH ČÁSTÍ LIDSKÉHO 
SKELETU AŽ JEHO DESTRUKCE, ROZBITÍ LEBKY. 

6.2.6.1. Nebezpečí: 

Ohrožení zaměstnanců pádem materiálu (např. špatně vystohovaného) na skládce, 

zakopnutí o nevhodně položený prvek bednění.   

 

6.2.8.2 Četnost rizika:    

Četnost rizika v tomto případě je VYSOKÁ.  

 

6.2.8.3.  Bezpečnostní opatření:  

Zajistit bezpečný přísun a odběr bednících prvků systémového bednění v souladu s 

postupem stavebních prací. Skladiště a další místa k uskladnění bednění nesmí bránit 

pohybu bednění ani neodkládat tak, aby zasahovalo do komunikací a ohrožovalo 

staveništní dopravu, a to ať vozidla či chodce. Skladovaný materiál musí být uložen 

tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna stabilita a nedošlo k jeho 

znehodnocování. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu 

nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou 

břemen do výšky, horizontální dopravou atd. Venkovní plochy, na které se ukládá 

materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal 

bezpečně skladovat a snadno odebírat.  

Kusový materiál pravidelných tvarů tj. bednění můžeme ukládat ručně pouze do výšky 

2m, bedněn nepravidelných tvarů ručně pouze do výšky 1,5 m. Prvky a dílce 

pravidelných tvarů se mohou ukládat až do výšky 4 metrů při použití mechanizačních 

prostředků. 
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6.3. STANOVENÍ OCHRANÝCH OSOBNÍCH POMŮCEK 
PRACONÍKA NA PRACOVIŠTI – STAVEBNÍ PRÁCE:  MONOLITI CKÉ 
STROPNÍ KONSTRUKCE 

Vychází z ustanovení Zákoníku práce a souvisejících předpisů a analýzy rizik na 

pracovišti. 

Je zakázáno používat nestandardní či jinak upravené či neatestované ochranné osobní 

pomůcky pracovníka - OOPP (např. zastřižené montérky apod.), toto nařízení platí pro 

všechny účastníky výstavby. Všechny OOPP musí být označeny ochrannou značkou 

CE ve smyslu nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Ochrannou přilbu musí zaměstnanci nosit 

vždy a na celém pracovišti. Místa a činnosti, při kterých se ochranná přilba nemusí, 

nebo nesmí používat - musí být vypsány v knize ÚŠK BP a zaměstnanci s tímto 

pokynem musí být prokazatelně seznámeni. 

Techničtí zaměstnanci (počínaje mistrem i stavbyvedoucím stavby), také návštěvy 

musí vždy a při jakémkoliv pohybu, či práci na pracovišti používat ochrannou přilbu a 

reflexní vestu. Zákaz pohybu pracovníků na stavbě v „kraťasech“ či jinak upravených 

kalhotách, v sandálech, lodičkách či jiné lehké obuvi. Požívat pouze předepsanou obuv 

s pevnou podrážkou. Reflexní vestu musí zaměstnanci používat vždy při pohybu po 

pracovišti. Lze nahradit ochranným pracovním oděvem s reflexními ochrannými prvky. 

Je zakázáno používat reflexní vestu při použití otevřeného plamene, při svařování 

plamenem i elektrikou 

Vedoucí pracovník na pracovišti odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, ale i 

zaměstnanci subdodavatelů a ostatní osoby zdržující se s jeho souhlasem na 

pracovišti budou používat nařízené OOPP, také zodpovídá za kontrolu používání 

těchto OOPP a jejich funkčnost. Za vybavení zaměstnanců subdodavatelů 

předepsanými OOPP a jejich používání odpovídá vždy příslušný subdodavatel. 

6.3.1. Nařízené osobní ochranné pom ůcky pracovníka (OOPP) 

6.3.1.1. Ochrana hlavy – ochranná přilba: 3M PELTOR G3000 Solaris  

ochranná přilba červená: generální ředitel, zaměstnanci provádějící kontroly 

stavu BOZP, PO, ŽP, jakosti a audity na 

pracovištích, 
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ochranná přilba zelená:   stavbyvedoucí, vedoucí stavby, mistr, ředitel 

závodů a jeho zástupci, odborný ředitel a jeho 

zástupci, ředitel divize, vedoucí střediska i vedoucí 

projektu, 

ochranná přilba žlutá: dělníci, ostatní výše neuvedení technici a návštěvy 

na staveništích, 

 
 ochranná přilba modrá: rezerva 5 ks pro návštěvy na pracovišti. 

 

6.3.1.2. Ochrana nohou – pracovní obuv:  

VM VADUZ farmářka kotníková O1 – jedná se o hnědou, kotníčkovou pracovní obuv 

pro profesionální použití, kategorie O1, bez ocelové tužinky ve špici, přímý nástřik 

PU/TPU oleji-vzdorná, antistatická s adsorbčním proti-nárazovým efektem, EN 347 O1. 

6.3.1.3. Ochrana zraku – ochranné brýle: Brýle 3M 2821: 

 - nebezpečí oslnění - sluneční brýle (jeřábník, řidič, strojník, vazači). 

Tmavé, pracovní brýle proti oslnění, EN 160, EN 170, lehké brýle (22 g) s 

naklápěcími stranicemi, výborné krytí a zorné pole, měkké a pružné stranice, 

pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování, 

UV filtr. 

6.3.1.4. Ochrana těla, paží a rukou – ochranné oděvy:   

- pro veškeré stavební práce a všichni zaměstnanci i subdodavatelé 

doporu čeny : montérková bunda, montérkové kalhoty s laclem nebo do pasu, mikina, 

tričko, pracovní rukavice proti prořezu a propíchnutí při manipulaci se špičatými a 

ostrohrannými předměty 

6.3.1.5. Reflexní vesta - oranžová: - všichni zaměstnanci ( mimo prací 

spojenými se svařováním výztuže ) 

+ 5 ks rezerva na pracovišti pro návštěvy 

. 6.3.1.6.specifické pomůcky: pomůcky osobního jištění pro výškové práce, svářecí 

kukla a oblek (zástěra) pro svářečské práce, holinky (pracovní - pevné) 
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6.4. LÉKÁRNIČKA NA STAVENIŠTI 

První pomoc je povinen poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, možností, 

znalostí a zkušeností musí být účelná a včasná. Při poskytnutí první pomoci 

postupujeme klidně, rozvážně, šetrně a svědomitě. Na pracovišti musí být 

zabezpečeny k případnému použití zdravotní pomůcky k poskytování první pomoci. 

Skříňka první pomoci bude umístěna v kanceláři mistra i stavbyvedoucího (ve stavební 

buňce na staveništi). K vedení lékárničky bude zavedený evidenční list, do kterého se 

bude zapisovat doplňování lékárničky, veškerý pohyb zdravotnických přípravků, i 

kontrola lékárničky. Na titulní stránce bude uvedena osoba odpovědná za stav 

lékárničky, seznámená s poskytováním 1. pomoci 

6.4.1 Skříňka první pomoci - OBSAH  

 LÉČIVA: 

 Aspirin – balení s 10 tabletami 500 mg   1ks 

 k dezinfekci ran – PEROXID VODÍKU 3%, 200ml  1ks 

 k dezinfekci okolní kůže – CUTISEPT F   1ks 

 OBVAZOVÝ A JINÝ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL: 

 gáza hydrofilní 10cm x2m     3ks 

 obinadlo elastické 10cm x2m    1ks 

 obinadlo škrtící gumové (délka 70cm, šířka min. 7cm) 2ks 

 obvaz hotový sterilizovaný č.1    1ks 

 obvaz hotový sterilizovaný č.2    3ks 

 obvaz hotový sterilizovaný č.3    5ks 

 obvaz hotový sterilizovaný č.4    5ks 

 gáza sterilní 7,5cm x 7,5cm     1ks 

 gáza nesterilní 4cm x 4cm      10ks 

 náplast s polštářkem (různé velikosti)   10ks 

 TEX – náplast na cívce 2,5cm x 5cm   1ks 

 TEX – náplast na cívce 5cm x 5cm    1ks 

 BLISTOBAN – náplast na puchýře    3ks 

 trojcípý šátek       3ks 

 rouška PVC 20cm x 20cm     1ks 

 SAM Splint - dlaha pro dospělé 11cm x30cm  2ks 

 WATER JEL – chladící gel na popáleniny 125ml  1ks 
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 ZDRAVOTNICKÉ A JINÉ POMŮCKY:  

 rukavice latexové chirurgické     2ks 

 nůžky rovné        1ks 

 resuscitační rouška      1ks 

 špendlík zavírací      5ks 

 propisovací tužka      1ks 

 DOKUMENTY:  

 seznam lékárničky      1ks 

 kniha ošetřených      1ks 

 evidenční list       1ks 
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ZÁVĚR: 

Dle zadání diplomové práce jsem zpracovala stavebně technologický projekt pro 

polyfunkční dům s přilehlými parkovišti sídlící na ulici Opuštěné v Brně. V projektu jsem 

se věnovala převážně hlavnímu stavebnímu objektu SO 01 – Bytový d ům 

s cykloprodejnou . Před zahájením stavby jsem řešila zejména zařízení staveniště pro 

3 etapy doplněné vhodným umístěním hlavních mechanismů či strojů, vyznačením a 

dimenzí skladových prostor, návrh staveništní komunikace i kontejnerových sestav 

nejenom jako hygienické zázemí pro pracovníky (výkresy naleznete v přílohách a jsou 

doplněny technickou zprávou s uvedenými informacemi o objektech a provozu zařízení 

staveniště). Dále v projektu řeším technologickou studii i nasazení hlavních stavebních 

strojů a mechanismů pro jednotlivé etapy.  

Pro ocenění stavby byl nejdříve proveden předběžný propočet. Podle vyhledaných 

rozpočtových ukazatelů THU a obestavěného prostoru, (m2 či metrů běžných) byla 

vypočtena předběžná hodnota 10 stavebních objektů. Dle dostupné projektové 

dokumentace jsem vypočítala výkaz výměr jednotlivých prvků a konstrukcí a s pomocí 

softwaru BUILDpower (c) RTS jsem zpracovala položkový rozpočet pro hlavní stavební 

objekt s konečnou cenou 50 429 672,-Kč s DPH (21%).  

Dále jsem řešila technologický předpis pro železobetonovou stropní konstrukci se 

skrytými průvlaky a problematiku dopravy a ošetřování betonu, dobu zrání betonu 

v konstrukcích a s betonáží spojenými pracemi – např. bednící a železářské práce.     

Časový plán pro hlavní stavební objekt SO01 jsem vypracovala v programu Microsoft 

Office Project 2007 v  řádkovém grafu (Gantův graf). Ostatní časové plány pro 

nasazení strojů a pracovníků i objektů zařízení staveniště byly provedeny 

harmonogramy v programu Microsoft Office Excel 2010 (řádkové a sloupcové grafy). 

Probíhající práce při provádění stropních monolitických konstrukcích bylo nutné 

vyhodnotit z bezpečnostního hlediska a zdůraznit možná rizika a navrhnout k nim 

možná opatření a ochranné osobní pomůcky pracovníka, vše v souladu s Nařízením 

vlády 591/2006 Sb. a Nařízením vlády 362/2005 Sb.   

V projektu nechybí ani kontrolní a zkušební plán pro monolitickou stropní konstrukci 

rozdělený na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly prací v plánu jsou také 

popsány kontroly a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, pro zjištění správných 

vlastností a hodnot betonu.   

Ve specializaci jsem se věnovala určení průměrného součinitele prostupu tepla Uem 

obálky budovy a zařazení budovy do kategorie „B“ klasifikace energetického štítku. 
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- CRANESERVIS BRNO, Copyright (©CRANESERVIS, 2012 [online], [cit. 2012-12-08], 

dostupné z: <http://www.craneservice.cz/soubory/61cz.pdf>   ,   <http://www.craneservice.cz/81-

vezove-jeraby.html> 

 

- PERI – KATALOG 2011, Bednění, lešení, služby, ©Copyright by PERI GmbH, 2011 300s. 

- PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ – 13. Vydání ©Copyright by Wienerberger cihlářský průmysl, 

a.s., prosinec 2011, 192s. 

- BAUMIT spol. s r.o., OMÍTKOVÉ SYSTÉMY – PROSPEKTY OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SVP 

Půjčovna stavební mechanizace, Copyright ©Baumit, 2012 [online], [cit. 2012-11-22], dostupné 

z: <http://www.baumit.cz/upload/Prospekty/omitky.pdf>        

- WWW.CHESSITC.COM, CHESS INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Copyright ©Trading 

Company B.V. [online], [cit. 2012-10-02], dostupné z:                        

 <http://www.chessitc.com/stocklist/001041/004/New-Holland_D150-LGP/>  

- WWW.BEDNARIK.CZ, Miroslav Bednařík, Copyright ©2007-Miroslav Bednařík [online] 2013, [cit. 

2013-01-05], dostupné z: <http://www.bednarik.cz/pdf/35.pdf>  

- EN.VALKA.CZ, VEJENSKA TECHNIKA., [online], [cit. 2012-10-12], dostupné z:    

              <http://en.valka.cz/files/dz-110.jpg> 

- WWW.BAGRY.CZ, ISSN 1801-0768, Copyright ©2004-2012 Swarzberger Publishing s.r.o. [online], [cit. 

2012-10-02], dostupné z: 

 <http://bagry.cz/cze/forum/stavebni_stroje/pasove_a_kolove_rypadla/(offset)/500> 

- UNEX.CZECHMAT.CZ, CZECH M.A.T. - BAZAR STAVEBNÍCH STROJŮ, [cit. 2012-10-02], dostupné 

z: <http://unex.czechmat.cz/3544/detail-stroje/pasovy-bagr-27-5t-unex-dh-28-

1/?typPosunu=znacka&posunDetailId=1357162235>        

- BERGERAT MONNOYEUR CAT, 2013 [online], [cit. 2013-01-02], dostupné z: <http://www.b-

m.pl/oferty/produkt/467/272c-xps.html>    

 

- WWW.EQUIPMENTWORLD.COM, Copyright ©2013 Randall - Reilly [online], [cit. 2012-10-03], 

dostupné z: <http://www.equipmentworld.com/new-ecomax-engines-rev-up-jcb-lineup/>   

- WWW.TERRAMET.CZ, JCB – 3CX ECO, Copyright ©2012 TERRAMET, spol. s.r.o. [online], [cit. 2012-

10-03], dostupné z:  <http://www.terramet.cz/rypadlo-nakladace/jcb-3cx-eco-3cx-contractor-eco-

3cx-super-eco>   
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- WWW.AUTOBOX.CZ, AUTOBOX – inzertní motoristický časopis a server, Copyright ©2012 AUTOBOX 

BMC s.r.o. , [online], [cit. 2012-10-04], dostupné z:  <http://autobox.cz/uzitkova/tatra-t-815-26208-

6x6-2>  

- WWW.TATRATECH.CZ, Technické údaje základních vyráběných typů Tatra 815 [online], [cit. 2012-10-

04], dostupné z:  <http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815s3.html>   

- WWW.SCHWING.DE, Produkty SCHWING [online], [cit. 2012-11-06], dostupné z:  

<http://www.schwing.de/produkte/>   

- EMKOL LITOMYŠL, Copyright (c) 2006-2013 Ing. Josef Koukal-EMKOL Litomyšl [online], [cit. 2013-01-

02], dostupné z: <http://www.emkol.cz/eshop/product/vibrator-betonu-enar-avmu-mechanicky/>   

- NORWIT, SORTIMENT STROJŮ Copyright ©2010-2013 NorWit, s.r.o. [online], [cit. 2013-01-02], 

dostupné z: <http://www.norwit.cz/plovouci-vibracni-listy-tremix/>   

- WWW.AKCEPARDUBICE.CZ, PRODEJ NÁŘADÍ, Copyright ©2013 AKCEPARDUBICE [online], [cit. 

2013-01-02], dostupné z: <http://www.akcepardubice.cz/svareci-technika/svarecka-co2-omi-165-

mig-mag-zdarma-doprava-5-kg-drat-0-8-zdarma>   

- WWW.NABIDKY.EDB.CZ, EVROPSKÁ DATABANKA, IVECO, Copyright ©Evropská databanka a.s. 

[online], [cit. 2012-12-20], dostupné z: <http://nabidky.edb.cz/Nabidka-21119-Prodej-nakladnich-

automobilu-IVECO>   

- WWW.IVECO-STROJSERVIS.CZ, IVECO EUROCARGO ML 180E28 – Technický list, Copyright 

©IVECO [online], datum zhotovení stránek - listopad 2006, [cit. 2013-01-02], dostupné z: 

<http://www.iveco-strojservis.cz/editor/image/stranky3_soubory/180e28.pdf>   

- WWW.CBMONTSERVIS.CZ, Jeřáb MB 1030, Copyright (c) CBMONTSERVIS, 2012 [online], [cit. 2012-

12-22], dostupné z: <http://www.cbmontservis.cz/foto.pa110005.html>   

 - WWW.ZDENĚKPRÁŠEK.CZ, ZDENĚK PRÁŠEK – Věžové jeřáby, [cit. 2013-01-03], dostupné z: 

<http://www.zdenekprasek.cz/jeraby/> , <http://www.zdenekprasek.cz/jeraby/foto/zatacka.jpg>   

- CRANESERVIS BRNO, Copyright © CRANESERVIS, 2012 [online], [cit. 2012-12-08], dostupné z: 

<http://www.craneservice.cz/soubory/61cz.pdf>        ,   <http://www.craneservice.cz/81-vezove-

jeraby.html>    

- WWW.TONSTAV-SERVICE.CZ, TONSTAV SERVICE – výhradní distributor GEDA original, Copyright 

©2009-2013 TONSTAV-SERVICE s.r.o., 2013 [online] [cit. 2013-01-05], dostupné z: 

<http://www.tonstav-service.cz/cs/prodej/katalog-sortimentu/stavebni-vytahy-vratky/sloupove-

vytahy-geda-s-ocelovym-stozarem/geda-500-zzp.html>   
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- WWW.SVP.CZ,  SVP Půjčovna stavební mechanizace, Copyright ©2013 SVP, 2013 [online], [cit. 2013-

01-02], dostupné z: <http://www.svp.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html>        

- BAUMIT spol. s r.o., OMÍTKOVÉ SYSTÉMY – PROSPEKTY OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SVP Půjčovna 

stavební mechanizace, Copyright © Baumit, 2012 [online], [cit. 2012-11-22], dostupné z: 

<http://www.baumit.cz/upload/Prospekty/omitky.pdf>        

- WWW.SVET-BYDLENI.CZ, redakce Světa bydlení, Copyright © 2014-2012 Raiffeisen stavební 

spořitelna, 2013 [online], [cit. 2013-01-05], dostupné z: <http://www.svet-bydleni.cz/tagy/stavebni-

prace-i-v-zime-aneb-jak-stavbu-urychlit.aspx>        

- WWW.KVK.CZ, Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., 2013 [online], [cit. 2013-01-02], dostupné z:  

   <http://www.kvk.cz/ew/4ccd4dda-a97a-448a-b402-870d3b7ee19e-cs>        

- WWW.M-TEC.COM, M-TEC MATHIS TECHNIK, 2013 [online], [cit. 2013-01-02], dostupné z:   

  <http://www.m-tec.com/pics/produkte/produktbilder/27_d30_1_190.jpg>        

- ASTECO, Obchod se stříkací technikou - WWW.STRIKACIPISTOLE.EU, Copyright © 2009 Stříkací 

pistole.eu, 2013 [online], [cit. 2013-01-02], dostupné z:   

 <http://www.strikacipistole.eu/admin/data/images/products/orig/20101222121209.jpg >        

 

- PERI – SKYDECK, stropní panelové lešení – Návod k montáži a používání, Bednění, lešení, 

služby, ©Copyright by PERI GmbH, 2009, 52s. 

- WWW.HUTNI-MATERIALY.CZ, BOŠEK – HUTNÍ PRODEJNA, Copyright © 2006-Walk [online] 2012, 

[cit. 2012-08-22] dostupné z: < http://www.hutni-materialy.cz/profilova-ocel/draty-tyce-a-site-pro-

vyztuz-do-betonu>  

- WWW.FCE.VUTBR.CZ/TST, ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB, 

REALIZACE A REKONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, 4/8.2  Výroba betonových 

a železobetonových konstrukcí v zimních podmínkách, [online] 2012, [cit. 2012-09-28], 

dostupné z: < http://www.fce.vutbr.cz/TST/usatv-ax/cw15-lad-zimbet.pdf> 

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1367-1, Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a 

zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování, datum účinnosti: 

1.12.2007,  

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 2.: Přesnost monolitických betonových konstrukcí, datum účinnosti:1.10.1993  

© Český normalizační institut.  
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- PERI – KATALOG 2011, Bednění, lešení, služby, Stropní panelové bednění – SKYDECK 

strana 236-239, ©Copyright by PERI GmbH, 2011 300s.  
 

- JARSKY, MOTYČKA, a kol.: Technologie staveb II. – Příprava a realizace staveb, 

vysokoškolská učebnice, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno 2003, 323s. ISBN 80-

7204-282-3 
 

- HYNEK, Jiří. Stavebně technologický projekt obytného souboru Nové Medlánky, blok  

F. Brno, 2011. 141 s., 121 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, 

Ph.D. 

- PRACHAŘ, Robin, Cykloprodejna BIKOZENE.cz. Diplomová práce. Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemní stavitelství. Vedoucí práce: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

- KUCHARČÍKOVÁ, Vlasta. Stavebně technologický projekt bytového domu typ M6, Brno-

Slatina. Brno, 2011. 154 s.,103 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Yvetta 

Diaz. 

- JANDOVÁ, Renáta. Realizace technologické etapy hrubá vrchní stavba Lyžařského zázemí 

v Koutech nad Desnou. Brno, 2012. 175 s., 27 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí 

práce Ing. Barbora Kovářková, Ph.D.  
 

- WWW.AVECZ.CZ, Odpadové hospodářství, Brno – AVE CZ, [online] 2012-09-18, dostupné z:  

< www.avecz.cz > 

 

- ČESKÁ TECHNICKÁ norma ČSN EN 1367-1, Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a 

zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování, datum účinnosti: 

1.12.2007, © Český normalizační institut. 

 

- WWW.BASF-CC.CZ, BASF – Stavební hmoty česká republika s.r.o., BETONOVÁNÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ, 

Copyright (c) 2008 BASF SE [online] 2012, [cit. 2012-08-22] dostupné z: < http://www.basf-

cc.cz/cs/kestazeni/prospekty/Documents/betonovani%20v%20zimnim%20obdobi_A4.pdf >  

 

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 206-1- Beton část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a 

shoda,  © Český normalizační institut, 2001. 
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- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 2.: Přesnost monolitických betonových konstrukcí, datum účinnosti: 1. 10. 1993 

© Český normalizační institut.  

- WWW.SAGIT.CZ, SBÍRKA ZÁKONŮ, vyhláška č. 362/2006Sb. O bližších požadavcích na 

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

hloubky. Datum účinnosti: 1. 08. 2006, dostupné z: < www.sagit.cz > 

 

- WWW.SAGIT.CZ, SBÍRKA ZÁKONŮ, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Datum 

účinnosti: 1. 01. 2007, dostupné z: < www.sagit.cz > 

- WWW.SAGIT.CZ, SBÍRKA ZÁKONŮ, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Datum účinnosti: 1. 01. 2007, dostupné z:  

< www.sagit.cz > 

 

- WWW.BOZPINFO.CZ, Nejčastější nedostatky z pohledu BOZP při práci Na Staveništích - PRÁCE VE 

VÝŠKÁCH, SSN 1801-0334 © 2002 - 2012 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, dostupné z: < 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna- bozp/citarna/tema_tydne/nedostatky_stavby120924.castdruha.html 

> 

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0210-2, Novela normy ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná 

ochrana budov, datum účinnosti:1. 11. 2011,  ©Český normalizační institut. 

- WWW.EBETON.CZ © Svaz výrobců Betonu- Konzistence betonu - eBeton.cz, Zkoušení 

betonu - eBeton.cz 

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA, ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí, datum účinnosti: 

1. 10. 1993, © Český normalizační institut. 

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA, ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí, 

datum účinnosti: 1. 07. 2010, © Český normalizační institut. 

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA, ČSN EN 206-1(732403) Beton - Část 1: Specifikace, 

vlastnosti, výroba a shoda, datum účinnosti: 1. 10. 2001, © Český normalizační institut. 

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA, ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: 

Zkouška sednutím, datum účinnosti: 1. 11. 2009, © Český normalizační institut. 



 
 
 
                                                                                                   VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

                                                                                           FAKULTA STAVEBNÍ 
   

                                                    ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB                 
 

   

             179 

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA, ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - 

Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, datum účinnosti: 

1. 03. 2002, © Český normalizační institut. 

- ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA, ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 

přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, datum účinnosti: 1. 02. 1997, © Český 

normalizační institut. 
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7.2. POUŽITÝ SOFTWARE   
 

- BUILDpower S desktop , verze: 1.23.0.0, BPDesk.exe, Copyright©1995-2012 RTS, a.s. 

 

- AutoCAD 2009, Copyright © 2008-2013 Autodesk  

 

- Microsoft © Office PROJECT 2007 , Copyright©2006-2013 Microsoft Corporation 

 

- Microsoft © Office EXCEL 2010 , Copyright©2006-2013 Microsoft Corporation 

 

- Microsoft © Office WORD 2010 , Copyright©2006-2013 Microsoft Corporation 

 

- Centrální registr rizik BOZP , Copyright©Metrostav 

 

- TEPLO 2009, (c) doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda Created in Microsoft Visual Basic 6.0: 

Copyright©1998 Microsoft Corporation (výpočty programu dodatečně posouzeny 

s aktuálními hodnotami dle ČSN 73 0540-2 z roku 2011)  

 

- OBÁLKA BUDOV , verze 2.0.0.3, obálka budovy a zhotovení energetického štítku dle ČSN 

73 0540-2 z roku 2011, Copyright©richardslavik.cz, 7. 1. 2013 staženo z webu: 

<http://richardslavik.cz/?page_id=69> 
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HARMONOGRAMY A GRAFY 

H1. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ 

H2. PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM A FINANČNÍ PLÁN STAVEBNÍHO OBJEKTU 

H3. ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

H4. HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ HRUBÉ STAVBY OBJEKTU 

H5. HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

H6. PLÁN NASAZENÍ STROJŮ V ČASE 

H7. PŘEDPOKLÁDANÁ BILANCE PRACOVNÍKŮ 

SPECIALIZACE 

S. URČENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA Uem OBÁLKY BUDOVY 

 


